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   Nieuwsbrief 
 
 
 

      Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg 
 

 
 

Redactioneel:  
De vrijwilligers van de vereniging hebben afgelopen maanden zich druk bezig gehouden met allerlei 
zaken. Wat helaas is blijven liggen is het informeren van de leden over activiteiten van de vereniging. 
In de rustige zomermaanden willen wij dat goed maken. In de nieuwsbrief zijn verslagen van de 
activiteiten van de laatste maanden opgenomen en een korte agenda voor september. Lees vooral 
over Open Monumentendag op 8 en 9 september. 
Contact redactie: hvby@historischypenburg.nl 
 

Agenda 2012 
8 en 9 september   Open Monumentendag in het voormalige luchthavengebouw 
23 september   Historische fietsroute (13.00 verzamelen met fiets voor Un Allegra) 
Elke donderdag en vrijdagochtend bijeenkomst in Piet Vinkcentrum op Ypenburg van 10 tot 12 uur. 
 

HVBY in het nieuws 
HVBY heeft afgelopen tijd meermalen meegewerkt aan reportages en documentaires.  
Over de meidagen van 1940 is een serie gemaakt voor de publieke omroep, die is uitgezonden op TV 
West. De documentaire maker Tonko Dop heeft daarvoor een bezoek gebracht aan HVBY in Piet Vink 
Centrum. HVBY heeft onder andere foto en videomateriaal ter beschikking gesteld en deze zijn in de 
documentaire veel gebruikt. De serie heet ‘Die dagen in Mei’, is uitgezonden in april en gaat over de 
gebeurtenissen rond Den Haag, met name tijdens de slag om Ypenburg, in mei 1940.  
Over ’10 jaar stadsdeel Ypenburg’ door TV West een aantal korte filmpjes gemaakt. In de aflevering 
over het voormalige vliegveld Ypenburg deden Will van Mil en Arend Kraag hun verhaal over hun tijd 
op Ypenburg bij respectievelijk Fokker en de luchtmacht. Astrid Abbing heeft in een andere aflevering 
iets verteld over de oudste bewoners van Ypenburg. Deze filmpjes zijn nog terug te vinden op de site 

van TV West: deel 2 over vliegveld en deel 3 over de eerste bewoners. 
Op vrijdagavond 18 mei is Wil van Mil op bezoek geweest bij Omroep Rijswijk, die een speciale 
radiouitzending wijdde aan de Slag om Ypenburg. Wil heeft uitvoerig verteld over de verwikkelingen 
op 10 mei 1940 aan de presentatoren Rene Marquard en Rob Hekman en de Rijswijkse luisteraars. 
Voor 3 juni, feest ter gelegenheid 10 jaar stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, heeft in het speciale 
magazine  artikelen gestaan over de Verkeerstoren, waar de vereniging Open huis hield, en over 
Ypenburg 5000 jaar geleden al bewoond. 
  

Fietsroute Ypenburg in de 2e Wereldoorlog 
Er is nu een fietsroute beschikbaar als 'app' (programmaatje) op internet, die langs historisch 
belangrijke locaties rond Ypenburg voert. Allemaal gerelateerd aan de oorlog.  Dennis Huygen en Huub 
Lausman hebben deze route samengesteld. Terwijl de route al operationeel is en te fietsen, worden 
er nog toevoegingen en verbeteringen aan gedaan. De route gaat o.a. langs monumenten voor de Slag 
om Ypenburg, Villa Dorrepaal en de Vliet. U heeft alleen een Ipad, Iphone of Android toestel nodig en 
u kunt de route volgen! Download daarvoor de app ‘Haagse Wijken Kijken’. Beschikbaar en in de maak 
via die app zijn ook nog andere wandel- en fietsroutes. Zie website: http://hwk.ilsy.nl. De komende 
tijd zullen ook andere routes worden toegevoegd. 
Op zondag 23 september is een fietstocht georganiseerd. Onder begeleiding van vrijwilligers van de 
historische vereniging zullen diverse historische locaties op Ypenburg en omgeving worden bezocht. 
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de fietsroutes in Wijken Kijken.  

 

mailto:hvby@historischypenburg.nl
https://dl-web.dropbox.com/get/HVBY/Nieuwsbrieven/deel%202%20over%20vlliegveld
http://www.omroepwest.nl/nieuws/10-jaar-haags-ypenburg-deel-3-oorspronkelijke-bewoners
http://hwk.ilsy.nl/
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Slag om Ypenburg herleefde in de Nootdorpse bieb 
Bron: Noitdorpse Historiën en De Eendracht (foto) 

 
Zelfs het allerlaatste krukje in de Nootdorpse 
bibliotheek bleef niet onbezet op donderdagavond 26 
april, toen Bert Huijgen, van Historische Vereniging 
Buitenplaats Ypenburg, daar kwam vertellen over de 
Slag om Ypenburg, dan wel de Slag om de Residentie. 
Meer dan vijftig toehoorders kregen vele details te 
horen over de meidagen 1940, toegelicht met foto's, 
plattegronden en enkele boekcitaten.  
Laat op de avond, na afloop van de lezing, volgde een 
leuke verrassing voor HVBY toen Jan de Lint jr. aan 
Bert Huijgen het uniformjasje en de sjako van zijn 
vader overhandigde, die als grenadier meevocht met 
luitenant Warnaars op 10 mei 1940.   

 

Flyers en banners voor presentatie van Historisch Ypenburg 
Voor HVBY is een flyer ontwikkeld en gedrukt. De brochure geeft de vijf hoofdthema’s van Historisch 
Ypenburg kort weer. Elk thema heeft zijn eigen basiskleur. Deze thema’s en kleuren zijn ook te vinden 
op de website. HVBY heeft de volgende thema’s en themakleuren: 

 Steentijd  paars.  

 Buitenplaats  rood 

 2e Wereldoorlog oranje 

 Vliegveld  groen 

 VINEX   blauw 
De flyer is verkrijgbaar in de door HVBY gebruikte Oranjezaal in het Centrum Piet Vink. 
Dankzij een subsidie van gemeente Den Haag zal dit jaar nog een mobiele tentoonstelling gemaakt 
worden. De tentoonstelling wordt opgebouwd rondom zogenaamde ‘rollup-banners’ met de 5 eerder 
genoemde thema’s en kleuren. Het doel is om de mobiele tentoonstelling te gebruiken bij lezingen, 
presentaties, tentoonstellingen en markten.  
 

Bunkertje 
Tijdens de verkenning voor de fietsroute over de 2e 
Wereldoorlog kwamen we een voor ons onbekend 
bunkertje tegen. Dit bunkertje staat langs de Vliet, 
naast de trambaan, op het terrein van de Rijswijkse 
Golfclub. Onderzoek leerde dat het een z.g. KSS of 
Kabel Schalt Stelle bunker is, een Duitse dus, die in 
de oorlog deel uitmaakte van de verdediging van 
Flugplatz Den Haag (Ypenburg). De bunker zit onder 
de graffiti en is in de zomer van buiten het hek 
minder goed te zien door het gebladerte. Hij is 
natuurlijk opgenomen in de nieuwe fietsroute WO2. 
 

Kinderwerk, Voor Welzijn en Historisch  Ypenburg 
Historisch Ypenburg was door “Kinderwerk van Voor Welzijn” op Ypenburg uitgenodigd om vragen van 
kinderen te beantwoorden met het thema UITVINDINGEN. Op woensdag 20 juni 2012 werd door Wil 
van Mil en Arend Kraag de vragen beantwoord. De kinderen hadden vooraf een werkstuk gemaakt van 
voorwerpen waarvan zij meer wilden weten; zoals het vroeger was en hoe het werkte. Ook wilden de 
kinderen weten of het toen werd gemist en wat het nut er van was. Gelukkig had Wil van Mil zich 
terdege voorbereid met voorwerpen uit de oude doos op zolder. Wat het meest tot de verbeelding  
sprak waren de diverse geluid- en beelddragers van vroeger. Zoals de 78 toeren platen (de meest 
populaire uit de jaren vijftig); de Long Player van 33 toeren en de meest populaire aller tijden het 
singeltje van 45 toeren en de muziekcassette. Het heden, een cd / dvd ,en de usbstick en Mp3-speler, 
de computer en mobile telefoon. Ook behoorde tot de verzameling oude tape- en cassettebandjes, 8 
mm film, en een fotorolletje en floppydisk. Bij de kinderen kwamen de herinneringen van wat hun 
Opa of Oma hadden; een oude radiomeubel die Opa uit Marokko had meegenomen, omdat hij dacht 
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dat hier geen radio was. Een jonge man herinnerde zich dat Opa een koffer met slinger had 
(opwindgrammofoon). Verder waren de wasmachine en de wringer een onderwerp waarop twee 
jongedames reageerden dat bij hun Oma in het dorp nog de het wasbord (met ribbeltjes) in gebruik 
was. De uitleg over de wasmachine en de centrifuge en nog wat andere onderwerpjes werd de middag 
afgesloten met een dankwoord van de kinderen en van de leidster. Voor ons van HVBY was het een 
leuke ervaring. Na afloop van het project  hebben de organisatoren een enquête gehouden onder de 
kinderen waarbij  Historisch Ypenburg  als het leukste en beste uit de bus kwam !  
 

Herdenking Slag om Ypenburg 10 mei 
De jaarlijkse herdenking van de slag om Ypenburg was ook dit jaar weer een bijzondere sfeer volle 
herdenking. In de ochtenduren was er voor de genodigde burgers, militairen en autoriteiten op het 
Instituut Defensie Leergangen een informele bijeenkomst die een reünieachtig karakter had. Ook dit 
jaar waren er nog enkele veteranen uit 1940 met hun partners aanwezig, o.a. twee oudgedienden, de 
heren Hillenaar en Moerman, die al sinds 2001 hierbij aanwezig zijn en die nog graag aan een ieder 
hun verhaal van toen willen vertellen. Dank zij het veteranenblad Check Point konden we toch weer 

twee nieuwe veteranen begroeten. Dit 
jaar was ook de schrijver van het boek “de 
Slag om Ypenburg”, de heer E.H. 
Brongers, aanwezig die enkele belangrijke 
punten van de Slag om Ypenburg uitvoerig 
toelichtte.  
HVBY was met een boekenstand aanwezig 
waar ook het boek van de heer Brongers te 
koop was.  
Leden van HVBY informeerden de gasten 
over de doelstelling van de vereniging en 
begeleide enkele nieuwe gasten tijdens 
deze dag.  
 
v.l.n.r.: Wil van Mil (HVBY), E.H. Brongers,  
Lt.kol. B. Kamstra en Dennis Huygen (HVBY) 

 
Na de lunch werden de gasten met bussen naar het ILSY-plantsoen gebracht waar de herdenking werd 
gehouden. Hier hadden wijkbewoners, schoolkinderen en andere geïnteresseerden zich verzameld. 
Meerdere pelotons van verschillende legeronderdelen stonden aangetreden. De Luchtmachtkapel 
zorgde voor muzikale omlijsting. Na diverse toespraken van o.a. Burgemeester van Aartsen van Den 
Haag en de leerlingen van de PCBS de Vlieger, die het monument heeft geadopteerd, werd de eerste 
krans gelegd door de Militaire Autoriteit de Brigade generaal mw. Beentjes, plv. Commandant  Kon. 
Marechaussee.  Hierna volgden 2 minuten stilte. Daarna werden door vertegenwoordigers van 
verschillende civiele en militaire autoriteiten 18 kransen gelegd. Als eerbetoon vlogen om 15.00 uur 
twee Harvard vliegtuigen van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht over het ILSY-
plantsoen. Een defilé van alle aanwezigen langs het monument en de kransen was de afsluiting van 
deze weer zeer memorabele herdenking.  
 

Project scannen van luchtfoto’s Ypenburg 
Tijdens de bouw van de woningen op Ypenburg zijn 
tussen 1996 tot en met 2009 meer dan 1200 
luchtfoto’s gemaakt die de ontwikkeling van de 
VINEX-locatie goed weergeven. De luchtfoto's zijn 
door Projectbureau Ypenburg aan zowel de 
Stichting Historisch Ypenburg als de Noitdorpsche 
Historiën van beschikbaar gesteld. Peter Aartsen is 
in 2011 begonnen met het scannen van deze foto’s, 
medio 2012 was hij daarmee gereed. Alle 
luchtfoto’s zijn gedigitaliseerd en opgeslagen en 
komen t.z.t. beschikbaar voor leden van HVBY en 
bewoners van Ypenburg. 
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Historisch Ypenburg fotoarchief  
Met hulp van het programma Fotobase speciaal ontworpen voor historische verenigingen zijn Henk en 
Huub bezig de uitvoerige fotoverzameling in een database in te voeren. Dat is een immense klus. Maar 
heeft op den duur het voordeel dat we sneller en eenvoudiger foto's kunnen vinden. Nadat eerst de 
kenmerken zijn gedefinieerd is onlangs begonnen de foto's systematisch in de databank in te voeren.  
 

De verkeerstoren van Ypenburg  
Een restje Koude Oorlog in een VINEX-wijk 
De verkeerstoren van de voormalige NAVO-basis Ypenburg staat er wat verloren bij. Van afstand lijkt 
het nog heel wat, maar als je dichterbij komt dan schrik je er toch van hoe weer en wind hebben 
toegeslagen. Al 21 jaar wordt de toren nu niet meer gebruikt. De toren stond vroeger vrij in het veld, 
nu staan er woningen omheen. De toren is blijven staan, maar wat er gaat er mee gebeuren? Na de 
oorlog zette men alles op alles om Ypenburg in oude glorie te herstellen. Met de feestelijke 
heropening in mei 1947 brak een nieuwe civiele periode aan. En feestelijk bleef het, want naast de 
activiteiten van ondernemer Frits Diepen werden er regelmatig grootse vliegfeesten en wedstrijden 
georganiseerd. De Internationale Luchtvaart Show Ypenburg (ILSY) was in Nederland een begrip. De 
lobby van Frits Diepen voor uitbreiding van Ypenburg mislukte toen de regering rond 1950 het besluit 
nam om geen tweede nationale luchthaven aan te leggen. Daardoor mocht Ypenburg niet uitbreiden 
en kon Rotterdam wel Zestienhoven aanleggen. In 1952 kreeg Frits Diepen toestemming om een lange 
landingsbaan aan te leggen. Dit plan heeft Frits Diepen zelf niet kunnen uitvoeren omdat door de 
Koude Oorlog de NAVO extra luchtmachtbases nodig had. Ypenburg werd een militaire vliegbasis. Frits 
Diepen kon in een enclave zijn bedrijf Avio Diepen voortzetten. De landingsbaan werd  zo’n 3,5 

kilometer, geschikt voor de zwaarste vliegtuigen. Bij 
zo’n basis hoorde natuurlijk een verkeerstoren en in 
1956 werd “onze” toren gebouwd. De architect, ir. A.J. 
Prins van de Genie, was niet in één keer klaar, want de 
gemeentearchitect van  Nootdorp, (ir. van Essen), vond 
het nodig dat het ontwerp ingrijpend werd aangepast. 
Het resultaat kunt u nog steeds bekijken. De toren is 7 
meter in doorsnee en ongeveer 15 meter hoog. Hij is 
zeskantig en bestaat uit een stalen skelet  met 
daartussenin rode baksteen. Daar bovenop zeskantige 
afgeplatte koepel, een glasconstructie. Aan de veldzijde 
beschikken de twee etages over grote raamoppervlakken 
en aan de achterkant is het hele trappenhuis voorzien 
van een glazen wand. Met dat glas past het ontwerp 
goed bij het luchthavengebouw van Ypenburg uit 1936, 
dat overigens ook nog bestaat en (door Brinkman en van 
der Vlugt) de stijl van “het Nieuwe Bouwen” uitstraalt. 
Naast de toren staat een klein gebouwtje voor de 
noodstroomvoorziening. Omdat de verkeerstoren ’s 
winters te vochtig en ’s zomers te heet werd, is de toren 
in 1978 van buiten bekleed met metalen golfplaten met 
de ribben verticaal. Ook kwam er een airco-installatie. 
Alleen van het bijgebouwtje kun je nu de oorspronkelijke 
bakstenen nog zien. Tot de sluiting van de basis in 1992 
heeft de toren geen ingrijpende veranderingen meer 
ondergaan. 
Bij de eerste plannen voor de inrichting van de VINEX-

locatie Ypenburg, kreeg onze toren echter een nieuwe kans. Frits Palmboom die de contouren van de 
nieuwe wijk ontwierp, nam daarin  verwijzingen op naar het vliegveldverleden. Zo werd er zo’n 50 
meter naast de oude landingsbaan een brede sloot geprojecteerd, zo lang en zo strak, dat het 
lijnenspel een duidelijke verwijzing is naar de oude landingsbaan. De wijk is dus om de toren heen 
ontworpen. Verder had hij plannen om oude details als windvanen en baanverlichting op te nemen in 
de wijk. Maar ja, dat was toen, en met de tijd krimpt het budget….. Het projectbureau Ypenburg, 
eigenaar van de toren toen, zat er een beetje mee in de maag. Verder was het te druk met de 
nieuwbouw om ook nog aandacht te besteden aan een restauratie of een herbestemming. Ook de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp, op wiens grond de toren staat, is altijd wel van goede wil geweest, 
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maar wil geen middelen vrijmaken voor een concrete herbestemming of restauratie. Slopen dan maar? 
Een aantal verontruste mensen heeft dit willen voorkomen en heeft de toren daarom in 2003 
gekraakt. Ze hebben er een vrijplaats voor kunstenaars van gemaakt en organiseerde er alternatieve 
evenementen. Na enkele jaren vond het projectbureau het welletjes en sommeerde de kunstenaars de 
toren te verlaten. Eind 2009 is de toren overgegaan naar BOEi bv die de opdracht meekreeg  een 
nieuwe bestemming te vinden voor de toren en deze 
ook te restaureren.   
Een poging om horeca in de toren te vestigen is in 2011 
(nog) niet gelukt. In afwachting van verdere 
ontwikkelingen heeft het kunstenaarsduo Harkes/ten 
Wolde de toren voor een jaar beschikbaar gekregen 
voor hun project “De Buren” en de toren omgedoopt 
tot lampenkap waarop nu vliegtuigen worden 
geprojecteerd, zoals te zien in het volgende filmpje: 
http://youtu.be/LfNKV6c_mGU 

Links: BOEi bv, www.boei.nl;  
Harkes/Ten Wolde, www.harkestenwolde.nl/ 
 
 

Restauratie luchthavengebouw 
Sinds het voorjaar is Heembouw bezig met de restauratie van het luchthavengebouw aan het ILSY-
plantsoen. Eerst zijn de slechte delen van het gebouw verwijderd. Ook is de corridor tussen het 
hoofdgebouw en het NLS-gebouw gesloopt. Daarna is begonnen met restauratie van betondelen en zijn 

de schuren in de muren aangepakt. 
Nieuwe bakstenen zijn ingemetseld. De 
raamkozijnen zijn op diverse plaatsen 
verwijderd. Deze zullen worden 
vervangen door stalen kozijnen.  
De eerste stalen kozijnen zijn vlak voor 
de bouwvakantie geplaatst (zie foto). 
Op het dak wordt de dakopgang aan de 
noordzijde opnieuw opgebouwd. Het 
gehele gebouw staat in de steigers en is 
helaas voor het zicht grotendeels 
afgeschermd.  
De planning is dat de restauratie aan de 
buitenzijde van het gebouw in november 
klaar is en dat het gebouw er weer uit 
ziet als in 1936 – of toch niet helemaal. 
We kunnen dat binnenkort al zien.  

 
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag 9 
september is het gebouw (vooral buitenzijde) te bezichtigen. In 
samenwerking met de aannemer en BOEi zal onze vereniging de 
rondleidingen verzorgen. Tijden: 11.00 tot 17.00 uur. Locatie 
ILSY-plantsoen 1.  
Bij het luchthavengebouw staat sinds enige tijd een groot bord. 
BOEi zoekt huurders van het gerestaureerde luchthavengebouw. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met BOEi. 

 
Vliegbasis Ypenburg 
Wil en Arend zijn bezig hun eigen ervaringen en die van collega's te verwerken in een website 
over vliegbasis Ypenburg. Ze zoeken bij de defensiegebouwen (die allen zijn gesloopt) 
informatie wie en wat gebruik van het gebouw heeft gemaakt. Ze vragen op reünies anderen 
naar hun belevenissen en foto's. Zo ontstaat een website met veel informatie, foto's en 
verhalen. Het biedt een aardig kijkje in de keuken van de vliegbasis. Bijkomend voordeel is 
dat  beide heren onderwel een eigen website leren bouwen. Zie: Vliegbasis EHYB 

http://youtu.be/LfNKV6c_mGU
http://www.boei.nl/
http://www.harkestenwolde.nl/
http://www.ypenburgnet.nl/vliegbasisypenburg
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Boeken ontvangen 

Van de heer Glaudemans hebben wij een stel boeken cadeau gekregen. We 
zijn daar zeer dankbaar voor. We staan open voor elke aanwinst die past bij 
een van de thema's van onze historische vereniging. 
 
 

Foto's helpen bij restauratie Luchthavengebouw 
In het vroege voorjaar is uitvoerig onderzoek gedaan 
naar historische foto's van het voormalige 
stationsgebouw op Ypenburg. Heembouw was als 
aannemer vooral geïnteresseerd in details van het 
gebouw uit de begin periode (voor de oorlog). In maart is 
een heel pakket foto's overgedragen aan Heembouw, die 
er zeer blij mee waren. Een mooi voorbeeld is de 
openslaande deuren in torentje op het dak, die niet 
meer aanwezig waren. Op een foto uit Nationaal Archief 
van het ontvangst van de Koning van België bij de doop 
van prinses Beatrix op 12 mei 1938, zijn de deuren en 
ophanging goed zichtbaar. Verder was er vroeger via de 
kamer onder het torentje een overdekte  trap naar de toren. Naar wij 
vernamen is het de bedoeling dat die binnentrap weer wordt hersteld.  
De zoektocht heeft meerdere interessante foto's opgeleverd uit de begin jaren van Ypenburg. 

 
HVBY verwelkomt de volgende nieuwe leden: 
 Mw. A. Abbing te Den Haag 

 Mw. W. Versteeg te Monster 

 Hr. P. van der Kruk te Nootdorp 

 Hr. P. v.d. Berg te Den Haag 

 Mw. G. Kruizinga te Noordwijk  

 
Websites Historisch Ypenburg 
De algemene website van vereniging: www.historischypenburg.nl.  
 

Bijeenkomsten in wijkcentrum Piet Vink 
Elke donderdag en vrijdagochtend komen vrijwilligers van de historische vereniging bijeen in de 
Oranje zaal, 1e etage van wijkcentrum Piet Vink, Plesmanlaan 217a op Ypenburg. De bijeenkomsten 
zijn van 10.00 tot 12.30 uur. Tijdens die ochtenden werken de vrijwilligers aan verschillende 
projecten. Tijdens de koffiepauzes worden vele verhalen uitgewisseld. Iedereen die – ook maar een 
beetje – geïnteresseerd is in de historie van Ypenburg is van harte welkom. Vrijwilligers die ook willen 
meewerken zijn vooral uitgenodigd. Er zijn zeer uitlopende werkzaamheden te verrichten, maar ook 
de gezelligheid en ontmoeting worden door de huidige vrijwilligers zeer gewaardeerd.  
 
TIP 
Onlangs heeft de redactie het nieuwe Louwman Museum te Den Haag bezocht. De unieke en mooie 
tentoonstelling van auto's is voor iedere liefhebber zeer aan te bevelen.  
Zie: http://www.louwmanmuseum.nl/ 
 

Nieuwsbrief 
Aanmelden voor onze Nieuwsbrief Historisch Ypenburg kan via dit formulier. Wilt u de nieuwsbrief niet 
meer ontvangen, meldt u dan hier af. 
 

Lidmaatschap Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg 
Mensen die de Historie van Ypenburg een warm hart toedragen en het werk van de historische 
Vereniging willen steunen kunnen lid worden voor € 15,- per jaar. Aanmelden via website  
http://www.historischypenburg.nl/lidmaatschap/ 

http://historischypenburg.us2.list-manage2.com/track/click?u=502a388bba50db4ae34598ee7&id=d2e3d102ac&e=295ffc882e
http://www.louwmanmuseum.nl/
http://historischypenburg.us2.list-manage.com/track/click?u=502a388bba50db4ae34598ee7&id=cdaf49658e&e=295ffc882e
http://historischypenburg.us2.list-manage1.com/track/click?u=502a388bba50db4ae34598ee7&id=a815dbd85f&e=295ffc882e
http://www.historischypenburg.nl/lidmaatschap/

