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Het Hof van Holland 

Het oude café geheel gemo-
derniseerd. 

Het café „Hof van Holland", dat gedu-
rende vele jaren zonder belangrijke ver-
anderingen eenige generaties van Hilver-
summers als cliënten heeft geherbergd, is 
thans gedurende veertien dagen gesloten 
geweest. In die korte periode is een fraai 
moderniseering, welke uiteindelijk noodig 
bleek, tot stand gekomen. Vele nijvere 
handen hebben gewerkt aan de uitvoering 
van een plan van den architect E. G. Mid-
dag, die de ruime zaal in nieuwen stijl 
ontwierp, zon'der dat het oude, prettige 
karakter verloren ging. 

Daarin is men ten volle geslaagd. Het 
café van het Hof van Holland is thans mo-
dern. veel beter geoutilleerd en blinkend 
nieuw en toch is de oude sfeer gebleven. 

Er is zeer veel vernieuwd in het korte 
tijdsbestek van twee weken. De wanden 
zijn verfraaid door een prachtige Limba-
lambrizeering, het plafond is geëgaliseerd 
en modern, een keurige nieuwe verlichting 
is aangebracht. Er zijn gemakkelijke zit-
banken 'in gezellige hoekjes en het buffet 
is sterk verruimd, terwi j daarin een nieuw 
apparaat is aangebracht voor electrische 
koeling der dranken. 

Het moderne interieur wordt gecomple-
teerd door een geheel 'n ieuw meubilair, 
bestaande uit prettige, zachte stoelen. Het 
achtergedeelte heeft de sterkste wijziging 
ondergaan, het is een „cornes" geworden 
van intieme soort, een aanlokkelijk zitje. 

Zoo is alles tezamen dit nieuwe café 
van het Hof van Holland een grooter trek-
olaats geworden dan in de vervlogen ja-
ren. omdat het de oude Hilversumsche 
sfeer handhaaft naast de moderne, com-
fortabele outillage. 

Zaterdag 25 December, le Kerstdag, 
geldt voor den verkoop als een gewone 
Zaterdag, zoodat ook dan de winkels tot 
tien uur geopend mogen zijn. Tweeden 
Kestdag geldt de gewone Zondagssluiting 
voor koek- en banketbakkers, terwijl dien 
dag de bloemenwinkels geopend mogen zijn 
van 8 uur des morgens tot 8 uur des avonds. 

De winkelsluiting in de Kerstweek 

te Hilversum 

Van de zijde der Hilversumsche Winke-

liersvereeniging verzoekt men ons mede te 

aeelen, dat de winkelsluiting deze week als 

volgt geregeld is: de winkels mogen de ge-

heele week des avonds tot tien uur ge-

opend zijn. 

Hilversum van een last 
bevrijd 

21 inbrekers ondergaan thans 

hun straf 

Naar wij vernemen, heeft het on-

derzoek, dat door de Hilversumsche 

recherche is ingesteld naar aanlei-

ding van de verschillende arrestaties 

van inbrekers, er thans toe geleid, 

dat alle belangrijke inbraken als op-

gehelderd kunnen worden beschouwd. 

Het was een angstwekkend aantal 

inbraken, maar er is ook een respec-

tabel aantal daders! 

In verschillende gevangenissen in den 
lande, in Scheveningen, Groningen, Utrecht, 
Amsterdam en Haarlem „zitten" beruchte 
en minder vermaarde inbrekers, de meesten 
nog in voorarrest, vele andere reeds voor 
het ondergaan van een straf. Niet minder 
dan 21 daders bleken schuldig aan de om-
streeks honderd inbraken, in de Gooische 
hoofdstad gepleegd. 

Het onderzoek der recherche was door 
talrijke verhooren en naspeuringen naar 
de juistheid der verklaringen van de ver-
dachten van zelfsprekend zeer omvangrijk. 
Maar het succes is er thans dan ook, wijl 
alle inbraken van eenige importantie zijn 
opgehelderd en Hilversum van een last, n.1. 
de verontrusting onder de inwoners, is 
bevrijd! 

Uit: De Gooi & Eemlander van 
respectievelijk 13, 20 en 23 
december 1937. 


