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Op 29 september 2022 verschijnt het boek 
 

Tijdmeester van het Noordeinde 
Leven en werk van Antoon Gaemers 

 
                    ISBN 9789090362809, 108 blz. 
 
Dit is een boek over de Haagse ondernemer en       
uurwerkspecialist Antoon Gaemers.   
         

 
Het in opdracht van de Stichting Haegsche Tijd geschreven boek is een ode aan haar eerste 
voorzitter met zijn vele activiteiten in de horlogebranche en zijn brede maatschappelijke 
betrokkenheid.  Auteur Herman Rozenberg, hoofdredacteur van DHC, heeft een hoogst 
interessante en boeiende beschrijving gemaakt van zijn actieve leven en werken. 

 
Het boek wordt gratis aangeboden aan elk nieuw aangemeld vriend- of donateurschap van de 
Stichting. Zie voor details hierover op deze website. Dus meld u aan als vriend of donateur 
via onze email en ontvang het boek gratis! 
 
U kunt het boek ook direct bestellen. Na 29 september a.s. exclusief te koop in Den Haag bij 
boekhandel Douwes en/of Paagman, maar ook tijdens onderstaande kijkdagen bij het 
Venduehuis der Notarissen in Den Haag.   Daarnaast is het boek vanzelfsprekend verkrijgbaar 
via onze Stichting. Stuur een email naar info@haegschetijd.nl met uw naam en adres gegevens 
en het gewenste aantal exemplaren. Vermeldt ook of u uw bestelling van 29 september t/m 
3 oktober wilt ophalen in Den Haag *  of dat deze dan moet worden opgestuurd. Wij sturen u 
dan een betaalverzoek. 
 
De prijs van het boek is € 20,--.   Bij verzending zal extra € 6,-- voor porto en verpakkingskosten 
in rekening worden gebracht.  Indien gewenst sturen wij u een factuur, meld dit dan s.v.p. bij 
uw bestelling. 
 
* Ophalen kan vanaf 29 september t/m 3 oktober tijdens de kijkdagen in het Venduehuis der 
Notarissen, Nobelstraat 5 te Den Haag. Vanaf 4 oktober kan het boek na betaling opgehaald 

worden bij Queeste architecture & concept development, Looyerstraat 70 te Den Haag. 
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