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Van de voorzitter 

Uit de vele reacties weten we dat onze Nieuwsbrief 
altijd met veel plezier gelezen wordt. Kopij is er vaak 
wel voorhanden. Deze keer was het wat lastiger om 
de Nieuwsbrief gevuld te krijgen. Daarom een wat 
late uitgave met toch weer 8 pagina’s mooie verhalen 
en foto’s. De lezingen worden ook node gemist. We 
zijn aan het nadenken hoe we dit in kunnen vullen. 
De ruimte en promotie is vooral lastig. Wie ideeën 
heeft, laat het eens weten. De vakantieperiode komt 
er weer aan, misschien ook een mooi moment om in 
alle rust eens na te denken over ons mooie dorp, de 
foto’s die u misschien heeft en/of een mooi verhaal. 
Alles is welkom. Het is tenslotte uw vereniging! 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode hebben zich geen nieuwe 
leden aangemeld. 

Facebook 
Ook onze vereniging staat sinds kort op Facebook: 
www.facebook.com/NoitdorpscheHistorien. We willen 
deze pagina gebruiken om contact te houden met 
onze leden maar vooral ook met (nog) niet leden.  

 

e-mail adres 
Steeds vaker sturen we tussen het verschijnen van 
de Nieuwsbrief een e-mail met interessant nieuws 
over lezingen, tentoonstellingen, etc. Mogelijk wilt u 
dit nieuws ook ontvangen. Geef uw e-mail adres door 
op info@noitdorpsche-historien.nl en u blijft op de 
hoogte van het laatste nieuws. Graag ook doorgeven 
als uw e-mail adres wijzigt. 

13e jaargang 
nr 2, juni 2014 
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Website 
De vormgeving van de nieuwe website vordert 
gestaag. Er wordt hard gewerkt aan de indeling en 
vooral ook de vulling. Dat is soms nog wel lastig. De 
nieuwe site geeft vooral meer mogelijkheden om 
bijvoorbeeld verhalen en foto's te delen. Ook kijken 
we naar mogelijkheden om te reageren of om zelf 
informatie toe te voegen. Hierdoor wordt het veel 
interactiever en wordt de betrokkenheid met de 
Nootdorpse historie verder vergroot. Naast de 
website blijven we vooralsnog ook onze Facebook en 
Twitter pagina aanhouden. Dat lijkt een beetje dubbel 
maar we willen eerst eens kijken wat nu het beste 
werkt. Facebook en Twitter vooral voor de korte, 
snelle berichtjes en de website voor de meer 
structurele informatie. 
Heeft u opmerkingen, aandachts- en/of verbeter-
punten, laat het weten, alles is welkom. Uiteraard ook 
inhoud zoals verhalen en foto's. 

 

De Scheg 
Hélène Everwijn is op zoek naar informatie over het 
gebied de Scheg. Dit is onderdeel van de Groen -
blauwe slinger van Delft naar Zoetermeer. Het ligt in 
de Balij, het bos- en natuurgebied tussen 
Zoetermeer, en achter de Langelandse weg achter 
de kassen. Het is een zogenoemde Waterparel, een 
water met een bijzondere natuurwaarde. 

 

In de Balij ligt de moeraszone die de Scheg wordt 
genoemd. Het gebied is nog volop in ontwikkeling. 
Het gedeelte grenzend aan de Zoetermeerse wijk 
Rokkeveen, ontwikkelt zich als een echt bosgebied, 
terwijl het gedeelte richting Nootdorp juist een ruiger 
en lokaal moerassig karakter heeft. Met name de 
Scheg is in het voorjaar één van de betere vogel-
gebieden van Zoetermeer met Dodaars, Tafeleend, 
Snor en Sprinkhaanzanger. Door de grote variatie 
aan biotopen is er altijd wel wat te beleven in het 
gebied. 

Volgens Koos van de Salm is het ooit eigendom 
geweest van een Franse baron. Maar het is niet 
bekend wie dit was en in welke tijd hij eigenaar zou 
zijn geweest. Na deze baron zou een familie Van der 
Sanden het gekocht hebben en de familie Van de 
Salm heeft het weer van hen gepacht. 

Wie zou Hélène Everwijn verder kunnen helpen? U 
kunt haar bereiken via h.everwijn@kpnmail.nl. 

12 ½ jaar Pijnacker-Nootdorp 
Op dinsdag 1 juli is het boek '12,5 jaar Pijnacker-
Nootdorp' gepresenteerd. Het was die dag exact de 
koperen bruiloft van (het verstandshuwelijk?) 
Pijnacker-Nootdorp. 

Het boek is in eerste instantie een fotoboek met 
foto's genomen in de periode 2002 - heden. Het wil 
de schoonheid van ons dorp laten zien. De tekst is 
zeer actueel, namelijk medio juni geschreven. 

Het eerste exemplaar werd tijdens een gezellig 
samenzijn uitgereikt aan Jan Wenteler, columnist van 
de Eendracht en Telstar. Jan is altijd een warm 
voorstander geweest van de fusie tussen Pijnacker 
en Nootdorp. De foto’s zijn gemaakt door inwoners 
van Pijnacker en ook onze vereniging - via Hans 
Rolvink - leverde twee mooie foto’s voor dit boekje. 
Het boekje is bij verschillende winkels in Pijnacker en 
Nootdorp te koop en kost slechts € 7,95. 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 3 juni 2014 

Fotomateriaal Windlust 
De Stichting Vrienden van de Windlust gaat een 
boekje uitgeven over de historie van de korenmolen 
Windlust, die in 1781 in Delft werd gebouwd en in 
1885 werd verplaatst naar de Oudeweg in Nootdorp. 
Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis 
van de wipkorenmolen die vóór 1885 aan de 
Oudeweg in Nootdorp stond. 

De stichting komt graag in contact met mensen die 
informatie of beeldmateriaal (oude ansichtkaarten, 
tekeningen, schilderijen, foto’s, e.d.) hebben van de 
molen Windlust in haar Delftse of Nootdorpse periode 
of van die wipkorenmolen.  

Ook informatie en beeldmateriaal van de voormalige 
eigenaren en molenaars van die molens zijn van 
harte welkom, in het bijzonder over de Coöperatie 
‘Ons Belang’, die van 1919 tot 1944 eigenaar was 
van de molen. 

Heeft u informatie en/of beeldmateriaal dat in het 
boekje mag worden opgenomen, neemt u dan a.u.b. 
contact op met het secretariaat van de stichting. Dit 
kan via de e-mail (info@windlustnootdorp.nl), per 
post (Ribeslaan 3, 2631 HV Nootdorp) of via de 
telefoon (015 - 3108775). 

Algemene Ledenvergadering 
door Ninon Vis, secretaris 

De datum voor de algemene ledenvergadering 
was niet zo handig gekozen: donderdag 12 juni. 
Maar wie kon van tevoren weten dat het een 
warme zomeravond zou zijn, dat veel leden van 
onze vereniging toch al met vakantie waren en 
dat bovendien de finale vrouwen WK-hockey in 
Den Haag gespeeld zou worden? 

Niettemin zullen wij voortaan weer in mei gaan 
vergaderen. Er kwamen namelijk – buiten het 
altijd aanwezige bestuur – maar twee (!!) leden 
opdagen. Zij verdienen het om hier met name te 
worden genoemd: Tinus Verwijmeren en Ron 
Schenk. 

Uit de geraadpleegde statuten bleek dat wij toch 
besluiten konden nemen met dit selecte groepje. 
Belangrijk zijn dan altijd de financiën. 
Penningmeester Ruud Staal had ook het afgelopen 
boekingsjaar ons kapitaal weer keurig bewaakt en de 

kascommissie was dan ook zeer te spreken geweest 
over de gevoerde boekhouding. 

Ons ledenaantal schommelt rond de 120 en hoewel 
sommigen van u wel eens wat laat met betalen zijn, 
is het toch een hele prestatie dat door de jaren heen 
er maar twee leden zijn geweest die totaal in gebreke 
bleven.  

Ook heel belangrijk is de bestuursverkiezing. Drie 
jaar geleden gaf voorzitter Henk Rolvink te kennen te 
willen aftreden. Een opvolger werd niet gevonden, 
dus was hij nog steeds ad interim. Nu was hij 
opnieuw aan de beurt om af te treden, maar gaf hij te 
kennen eigenlijk wel weer herkiesbaar te zijn. 
Natuurlijk zijn we daar heel blij mee! Onnodig te 
vermelden dat hij direct per acclamatie werd 
herkozen. Overigens is Ruud Staal ook nog steeds 
ad interim, dus kandidaten voor het penning-
meesterschap zijn van harte welkom. 

De nieuwe versie van onze website is gereed en ziet 
er prima uit. Er is veel informatie op te vinden, kijkt u 
dus eens op www.noitdorpsche-historien.nl. 

De succesvolle facebookpagina van Herinner je 
Nootdorp is door onze vereniging overgenomen van 
initiatiefneemster Nathalie van Lochem en Henk 
Rolvink vult sinds kort bij toerbeurt met Jan van der 
Sman de rubriek Oud-Nootdorp in Beeld in de 
Eendracht. 

De uitgave van ons fotoboek (Her)ken Nootdorp in 
november vorig jaar is kostendekkend gebleken; er 
worden nog steeds exemplaren verkocht, die nu dus 
winst opleveren voor de vereniging. 

Ons lid Ton Gribnau, van de werkgroep archeologie, 
is ook lid van de Monumentencommissie. Schriftelijk 
liet hij ons weten dat deze commissie weinig meer 
voorstelt. Er wordt mogelijk een nieuwe commissie 
gekozen, nu we een nieuw gemeentebestuur 
hebben. Wettelijk is de gemeente hiertoe wel 
verplicht. Er ligt een voorstel om samen te gaan met 
Lansingerland, maar dit is nog niet duidelijk, aldus 
Gribnau.  

Zoals al te lezen was in de Nieuwsbrief van maart, 
moest ons historisch informatie punt (HIP) in de 
bibliotheek worden ontmanteld, omdat de vestiging 

Veenhage aan de Dorpsstraat begin jaren '80. 
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aan de Koningin Wilhelminastraat is gesloten en het 
kleine servicepunt aan de Markt geen plaats kan 
bieden aan een HIP. Henk Rolvink is nog in overleg 
met de locatiemanager van Veenhage. Wellicht is er 
plaats voor een HIP in het restaurant, maar 
momenteel wordt dit verbouwd. 

Jaarmarkt 
Op woensdag 6 augustus organiseert de zeer actieve 

Oranjevereniging Nootdorp weer de 
traditionele Jaarmarkt in winkel-
centrum Parade. Ook onze 
vereniging zal weer aanwezig zijn op 
deze altijd gezellig Jaarmarkt. 

Vrijwilligers hebben zich al gemeld om in de kraam 
aanwezig te zijn en te vertellen over de vereniging 
maar natuurlijk ook over ons mooie Nootdorp. Vaak 
worden er herinneringen boven gehaald en nieuwe 
leden melden zich aan. Komt u ook? 

Bekoorlijke compositie 
door Ninon Vis 

Deze tekening van Octave DeConinck heeft rond 
1960  in waarschijnlijk een Rotterdamse krant 
gestaan.  

Het onderschrift van de tekenaar luidde als volgt: 

“De bekende viersprong te Nootdorp is als het 
centrum te beschouwen. Het is een aardig plekje 
waar ook de aanwezigheid van de aloude herberg 
“De Gouden Star” een aparte sfeer geeft met zijn 
voortuin en fors geboomte. 

De weg die van hieruit naar het zuiden loopt en op 
Pijnacker uitkomt, heet Oudeweg. 

Behalve langs de mooie molen komt men ook voorbij 
vele fraaie boerenhofsteden. Zoals de tekening laat 
zien is zo’n compositie van boerenerf met woning, 
stallen, heggen en geboomte van ’n zeer grote 
bekoring. 

Het woonhuis heeft een merkwaardig front. Het is 
een lijstgevel met een spits tuitvormig dakje, maar de 
zijkanten van de topgevel vertonen merkwaardige 
golflijnen, die ik op de tekening heb doen uitkomen 
door niet teveel werk te maken van takken en 
bladeren. ook het water, dat aan één kant van de 
weg voortkabbelt, verhoogt met zijn weerspiegeling 
het levendige effect van ’t geheel.”  

De huidige bewoner van de boerderij aan de 
Oudeweg, Rees van der Lubbe, vertelde me dat hij 
deze tekening van zijn huis niet kende. Hij en zijn 
echtgenote Ineke zijn hier bijna 30 jaar geleden 
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komen wonen. Het huis werd toen geheel in de oude 
stijl herbouwd. Wel met nieuwe stenen, omdat de 
oude onbruikbaar bleken, en met een pannendak in 
plaats van stro. De gevelsteen werd overgezet. 
Hierop staat vermeld dat Neeltje van Vliet op 8 jarige 
leeftijd in 1821 de eerste steen legde.  

Zoals op de tekening is te zien, liep er ook aan de 
linkerkant van de Oudeweg (richting Pijnacker) een 
sloot. Deze is bij verbreding van de rijweg eind jaren 
zestig gedempt om plaats te maken voor het huidige 
fietspad. 

 Oudeweg 17 in huidige staat 

Wie was Octave DeConinck? Even zoeken op 
internet en daar valt te lezen dat deze Schiedammer 
leefde van 1894 tot 1974 en destijds zeer bekend 
was als tekenaar voor diverse plaatselijke kranten. 
Hij was als vaste tekenaar enige tijd verbonden aan 
het Rotterdamsch Nieuwsblad. In honderden 
tekeningen legde hij zijn omgeving trefzeker vast. 

Atlantikwall 
Wat is er nog over van de Atlantikwall in Zuid-
Holland? Welke bunkers zijn toegankelijk, wanneer 
kun je ze bezoeken en zijn er nog andere zichtbare 
sporen van deze verdedigingslinie? Erfgoedhuis 
Zuid-Holland ontwikkelde samen met het netwerk 
Erfgoedlijn Atlantikwall een overzichtskaart met 41 
zorgvuldig geselecteerde locaties, van Noordwijk tot 
de punt van Goeree. Vele tientallen bunkers liggen 
namelijk onder het zand, in kwetsbare 
natuurgebieden of op privé-terrein. Samen met 
Stadsgewest Haaglanden werd een fietsroute van 30 
kilometer ontwikkeld rondom de Festung Hoek van 
Holland.  

Met de overzichtskaart wordt de Atlantikwall in Zuid-
Holland letterlijk op de kaart gezet. Naast 
bezoekersinformatie wordt ook het verhaal van de 
Atlantikwall in Zuid-Holland verteld. Daarbij is ook 
aandacht voor de ingrijpende gevolgen van de bouw 
van de verdedigingslinie voor de bewoners van de 
kuststreek. Huizen werden gesloopt en grote 
groepen mensen moesten gedwongen evacueren.   

De kaart en de fietsroute zijn verkrijgbaar bij de 
verschillende Atlantikwallmusea in onze provincie en 

zijn te bestellen via de webwinkel van het 
Erfgoedhuis: 

http://www.erfgoedhuis-zh.nl/winkel/publicaties. 

De fietsroute is ook als PDF te downloaden, van de 
overzichtskaart is een speciale versie beschikbaar 
met aanklikbare links. 

De Atlantikwall was een 2.685 kilometer lange 
verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden heeft 
aangelegd ter voorkoming van een geallieerde 
invasie. 

De Atlantikwall liep van Noorwegen, via 
Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar 
Frankrijk tot aan de grens met Spanje. De 
verdedigingslinie, die overigens nooit geheel werd 
voltooid, bestond uit bunkers, kanonnen en 
mijnenvelden. 

De Atlantikwall was geen aaneengesloten muur van 
verdedigingswerken zoals de naam suggereert. De 
verdedigingswerken waren geconcentreerd op 
strategische punten als riviermondingen, zoals bij 
Hoek van Holland en IJmuiden. Langs de 
tussenliggende kust werden op geruime afstand van 
elkaar verdedigingsposten gebouwd. Feitelijk was de 
Atlantikwall een aaneenschakeling van kustbatterijen, 
versperringen en ondersteuningsbunkers. Behalve 
artillerie tegen invasieschepen werd ook luchtafweer 
en antitankgeschut geplaatst. Bij dit antitankgeschut 
werden veelal tankversperringen aangelegd, zoals 
tankgrachten, drakentanden, tankmuren en 
tankvallen. De Atlantikwall is nooit helemaal voltooid. 
Na de invasie in Normandië op 6 juni 1944, waarbij 
de Atlantikwall werd doorbroken, is de bouw 
grotendeels stilgelegd. Op dat moment waren er nog 
maar 10 273 bunkers afgewerkt en waren er nog 799 
bunkers in aanbouw. 

In Nederland waren twee locaties langs de 
Nederlandse kust voor de Duitsers van groot belang. 
Het belangrijkst was Festung Hoek van Holland aan 
de monding van de Nieuwe Waterweg met in het 
achterland de wereldhaven Rotterdam. De andere 
belangrijke locatie was Festung IJmuiden met in het 
achterland de haven van Amsterdam. Beide locaties 
werden uitgebouwd met een groot aantal bunkers, 
mijnenvelden en versperringen. 

Sporen van de Atlantikwall in Noordwijk 
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Andere locaties die voor de Duitsers in mindere mate 
van belang waren zijn Den Helder en Vlissingen. 
Toen de geallieerden Zeeuws-Vlaanderen 
veroverden namen de Duitsers aan dat er een aanval 
op Walcheren kon komen en verklaarden zij het 
eiland Walcheren ook tot Festung. 

  

Herinner je Nootdorp 
Vorig jaar begon Nathalie van Lochem vol 
enthousiasme een Facebook pagina over oud 
Nootdorp. Ze kon waarschijnlijk niet bevroeden 
dat deze pagina heel populair zou worden. Rond 
de 700 volgers deelden foto’s en verhalen met 
elkaar. Een initiatief dat ook geleid heeft tot een 
Facebook pagina van onze vereniging! Na een 
jaar vond Nathalie het toch wel erg druk worden  
met deze Facebook pagina en ze vroeg om 
hulp. Onze vereniging wilde die hulp graag 
bieden want een dergelijk mooi en geslaagd 
initiatief dat de aandacht voor de historie van 
ons mooie dorp onder de mensen brengt 
verdient het om te blijven bestaan. En zo 
spraken we af. De vereniging heeft de Facebook 
pagina overgenomen en is nu ook - samen met 
bekende Nootdorper Jan van der Sman - 
betrokken bij de rubriek Oud-Nootdorp in Beeld 
in de Eendracht. De ene week vertelt Jan een 
verhaal, de andere week doen wij dat. En hele 
leuke samenwerking omdat Jan natuurlijk heel 
veel weet over Nootdorp en haar bewoners en 
ook graag en enthousiast op pad gaat om foto’s 

en verhalen te verzamelen. Een ideale 
combinatie die hopelijk veel herinneringen op 
gaat halen en via de gedrukte en digitale media 
beschikbaar gaat maken. Nathalie, bedankt dat 
je dit initiatief gestart bent! 

Landgoedpaspoort 
Op zoek naar een leuk uitje met de (klein)kinderen? 
Het nieuwe Landgoedpaspoort voor kinderen staat 
boordevol informatie over 15 bijzondere land-
goederen in Zuid-Holland. Welk park is toegankelijk, 
welke kastelen kun je bezoeken en wat is er allemaal 
te doen? Kinderen kunnen op elke locatie een unieke 
stempel in hun paspoort laten zetten. Wie minimaal 5 
stempels verzamelt wordt jonker of jonkvrouw en de 
enthousiastelingen die deze zomer minimaal 10 
stempels verzamelen worden benoemd tot kasteel-
vrouw of kasteelheer.  

Het Landgoedpaspoort is een initiatief van een groot 
aantal Zuid-Hollandse landgoederen: 't Huys Dever, 
Kasteel Keukenhof, Oud-Poelgeest, Vreugd en Rust, 
De Paauw, 't Hof te Hillegom, Buitengoed Dorrepaal, 
Beresteijn, Meer en Bosch, Park Rosenburgh, Park 
Rusthoff, theehuis Jansland, Hofwijck, Park 
Clingendael en Kasteel Duivenvoorde.  

Het Landgoedpaspoort is gratis verkrijgbaar bij alle 
deelnemende landgoederen, bij de VVV's in de regio 
en het is ook te bestellen via de website van 
Erfgoedhuis Zuid-Holland. Voor volwassenen is een 
uitklapkaart met informatie over dertig landgoederen 
beschikbaar.  
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Nootdorp’s Blond Bier 
Een hoppige smaak, moutachtig met een fruitige 
vanillesmaak. Dat is wat je proeft wanneer je geniet 
van het enige Nootdorpse bier. De Nieuwsbrief is 
geen reclameblaadje maar voor dit lekkere bier 
maakt de redactie graag een uitzondering. 
Gebrouwen in het Belgische Ertvelde bij brouwerij 
Van Steenberge, brouwers van onder andere 
Augustijn, Gulden Draak en Piraat, heerlijke 
Belgische biertjes. 

Foto’s in de Dorpsstraat 
In de Dorpsstraat wordt druk gebouwd. Vele mooie 
en vaak ook historische panden zijn helaas 
verdwenen en hebben het beeld van de Dorpsstraat 
voor altijd veranderd. Dat is erg jammer. Gelukkig 
hebben we veel fotomateriaal van al die oude 
panden en op deze manier kan de herinnering levend 
gehouden worden. 

Maar, wat nu nieuw is, dat zal over 50 jaar als oud 
worden ervaren en zo zijn we dan getuige van het 
ontstaan van een nieuw stuk geschiedenis van 
Nootdorp! 

Een tijd lang stond er in de Dorpsstraat, op het braak 
liggende stuk land tussen het voormalige raadhuis en 
Van der Goes een soort klimtoren. Bovenop deze 
toren had je een mooi uitzicht over onder andere de 
Dorpsstraat. Op deze foto kijk je naar de Dorpskerk 
met op de voorgrond het voormalige raadhuis. Op 
deze plek stond vroeg slager Opstal, bakker 
Mooyman en snackbar Madija. Straks staan er 
waarschijnlijk moderne appartementen. 

 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie (€ 15,00) voor het 
jaar 2013 en/of 2014 nog niet betaald hebben het 
verzoek het verschuldigde bedrag zo spoedig 
mogelijk over te maken op bankrekening nummer 
NL94 RABO 0137 3596 75, ten name van 
Noitdorpsche Historiën te Nootdorp. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Als vereniging zijn 
we afhankelijk van de contributies en deze proberen 
we te innen zonder dure acceptgiro's. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

Henk Rolvink 
Fonteinkruid 23 
2631 DT Nootdorp 
tel.: 015 310 8117 

Ninon Vis  
Berkenhof 17 
2631 GJ Nootdorp 
tel.: 015 310 9680 

Ruud Staal 
Sytwinde 185 
2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 

www.noitdorpsche-historien.nl 
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Vanwege de vakantieperiode was er niet zo heel veel 
kopij beschikbaar. We hopen in de volgende 
nieuwsbrief weer 8 pagina’s foto’s en verhalen te 
hebben. Heeft u zelf een mooi verhaal of foto, 
schroom niet om het op te sturen! 

We sluiten deze keer af met een paar mooie 
Nootdorpse prenten van de Jongveedag, een 
evenement waar iedere Nootdorper met plezier aan 
terugdenkt. 



Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën 8 juni 2014 

 

Op de rug zien we Aad Reijgersberg die jarenlang 
betrokken was bij de Jongveedag. Hij is in gesprek 
met burgemeester Schölvink. De Jongveedag werd 
op zaterdag gehouden tijdens de Nootdorpse kermis. 
Op renbaan en de velden van RKDEO kwamen 
boeren uit Nootdorp en omgeving en lieten hier hun 
vee keuren. In het Witte Paard kon je komkommers 
sorteren of bloem-schikken. Het was een een typisch 
Nootdorpse happening die helaas verdwenen is. 

Hiernaast nog een stukje uit het Clubblad. 

 

 

 


