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Van de voorzitter 

Het is druk geweest de afgelopen periode. Mensen 
weten ons te vinden wanneer men iets speciaals 
vindt tijdens werkzaamheden, de Jaarmarkt was 
weer druk bezocht en leverde weer nieuwe leden op, 
de gemeente wilde graag advies over het glas-in-lood 
in het oude raadhuis, kortom, als vereniging zijn we 
weer druk met ons mooie dorp en haar geschiedenis 
bezig geweest. De meeste informatie vindt u in deze 
en volgende Nieuwsbrieven. 

Ook de Facebook pagina’s van de vereniging lopen 
goed. In totaal hebben we nu 1.090 volgers terwijl dat 
er een jaar geleden nog 927 waren. Daarnaast zien 
we dat ook de website goed bezocht wordt. Kijk eens 
op www.noitdorpsche-historien.nl. We proberen de 
site regelmatig aan te vullen met interessante 
artikelen en foto’s. Af en toe krijgen we een mooie 
foto of vinden we weer wat op Internet. We houden 
ons aanbevolen, ook voor uw oude foto’s. 

Nieuwe leden 
Tijdens de Jaarmarkt en in de afgelopen periode 
hebben zich acht nieuwe leden aangemeld: 

• Trees de Ruiter-Dijkstra 

• Fam. A. Langeveld 

• Mevr. R. Castelein 

• Fam. Theo van de Sande 

• Jasper de Bruijn 

• Dohan Jansen 

• J. Geers 

• Mevr. J. van de Sande - de Groot 

Een geweldig aantal nieuwe leden, dank allen voor 
de aanmelding. We hebben nu in totaal 137 leden. 
Hartelijk welkom allemaal en we vertrouwen er op dat 
u heel veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap. 

14e jaargang 
nr 3, sep. 2015 
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Facebook 
Ook onze vereniging staat 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. 

Zoekplaatje 
Via Mieke van der Kuij van het Historisch 
Genootschap Oud Pijnacker ontvingen we een mooie 
oude foto. Gemaakt waarschijnlijk op de grens van 
Pijnacker en Nootdorp maar waar was de vraag. 

 

Via Facebook plaatsten we een oproep en dat had 
nog dezelfde dag effect. Louise van Marwijk - 't Hart 
schreef: Oudeweg, huis van Oma 't Hart en ons huis, 
schuin tegenover de molen Geerweg. Het meisje is 
volgens haar Frannie of Corine Buitelaar. In ons 
archief vond ik nog een foto die rond 1900 gemaakt 
is en dat plaatje past precies. Dus dank aan Louise 
voor de snelle oplossing van dit zoekplaatje. 

 

Gemaal 
Bijgaande foto, gemaakt door Coby Bes, is van een 
bord dat was bevestigd aan het gebouwtje van het 
gemaal bij de Kanaalweg. Het was door de gemeente 
(of het hoogheemraadschap) voor oud vuil 
achtergelaten. Peter van der Drift is bezig met een 
verhaal over de Tedingerbroekpolder dus hij heeft 
hier waarschijnlijk wel wat aan. 

 

Glas in lood triptiek van 
raadhuis naar kerk 
Binnenkort wordt het voormalige Nootdorpse 
Raadhuis aan de Dorpsstraat verkocht. In de hal 
op de eerste verdieping hangt een glas in lood 
drieluik (triptiek), waarvoor in de nieuwe situatie 
geen plaats meer is. Met de nieuwe eigenaar is 
afgesproken dat deze ramen worden weggehaald. 
Om te voorkomen dat het triptiek in de opslag 
verdwijnt heeft het gemeentebestuur besloten dit 
te schenken aan de Sint Bartholomeűskerk aan 
de Veenweg. In de ruimte tussen kerk en 
parochiehuis is een geschikte wand gevonden, 
waar het kerkbestuur dit glas in lood graag wil 
ophangen. 

Een en ander is gebeurd in overleg met Noitdorpsche 
Historiën. Zo blijft de triptiek behouden voor de kern 
Nootdorp.  

De glas in lood ramen zijn 0.80 m breed en 2.20 m 
hoog en stellen drie vrouwenfiguren voor. Deze 
symboliseren de jaargetijden lente, zomer en herfst. 
In 1983 werd het triptiek door G.G. Semeijn aan de 
gemeente Nootdorp geschonken. Hij had het destijds 
gekocht voor zijn bedrijf, dat in die tijd gesloten werd. 
Thuis kon Semeijn de grote ramen geen plaats 
geven. Inmiddels is hij overleden, maar één van zijn 
dochters is op de hoogte gebracht van de 
doorschenking en gaf haar toestemming. Zij was blij 
verrast hierover geïnformeerd te zijn. 

De gemeenteraad was in 1983 van mening dat de 
ramen eigenlijk in een buitenkozijn geplaatst zouden 
moeten worden, maar in het Raadhuis was dit niet 
mogelijk. Men dacht toen, dat het triptiek later zou 
kunnen worden overgezet naar een buitenkozijn in 
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een nieuw te bouwen Nootdorpse bibliotheek… Nu, 
wij weten wat daarvan terecht is gekomen. Er wordt 
nog een officieel moment afgesproken waarop de 
ramen worden overgedragen. 

Jan Giesen 
De maker van het drieluik is de in 1900 geboren 

Hagenaar Jan Giesen. Zijn 
ouders bezaten een café 
aan de Parallelweg, maar 
in 1904 openden zij een 
was- en strijkinrichting, 
Dubbelblank genaamd, die 
aan de Columbusstraat 
uitgroeide tot één van de 

grootste wasserijen in Den Haag. 

Jan Giesen bezocht het Haags Instituut voor 
tekenonderwijs aan de Galileïstraat. Van de grafische 
drukker Johan D. Scherft leerde hij etsen. Hij schreef 
zich in bij de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten ('De Grafische'), waar hij later - tot 1940 - 
ook docent was.  

In het werk van Jan Giesen is het verhalende slechts 
sporadisch terug te vinden; hij is na zijn opleiding 
meer op zoek gegaan naar dynamiek, beweging en 
expressie. Hij verzette zich tegen de opkomende 
abstract werkende kunstenaars en bleef realistisch 
werken. 

Jan Giesen was een veelzijdige kunstenaar. Hij 
tekende, etste, schilderde in aquarel en olieverf, was 
glasschilder, graficus, beeldhouwer en vervaardiger 
van houtsneden.  

In 1947 kreeg Jan Giesen een opdracht om voor een 
bedrag van 4000 gulden een glas in loodraam te 
maken voor de directie van Wolff & Semeijn, een 

importeur en producent van vruchten en wijn, die het 
jaar daarop het 25 jarig bestaan ging vieren. Het 
gedenkraam zou bestaan uit drie afzonderlijke 
ramen. Op elk van die drie ramen zou een 
vrouwenfiguur komen, die ieder een jaargetijde zou 
symboliseren. Voor het ontwerp heeft Louise Carrière 
model gestaan, met wie Jan sinds begin 1947 
bevriend was en die regelmatig voor hem poseerde.  

Het uiteindelijke resultaat, zie hieronder. 

 
Links het eerste ontwerp voor het middenraam en rechts de gecorrigeerde 

versie naar aanleiding van de bezwaren van de heer Semeijn 

Voor het linkerraam van de drieluik gebruikte Jan het portret van zijn 

eerste vrouw Antonia 
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Kadaster 
Hoe zag jouw woonplaats er 200 jaar geleden uit? 
Bestond jouw straat eigenlijk al? Je kunt het het nu 
zien. 

Het Kadaster heeft namelijk een website gemaakt 
www.topotijdreis.nl waarin je kunt zien hoe een 
bepaald stuk van Nederland er vroeger uitzag. Hoe 
ver je kunt terugkijken verschilt per plaats. Van 
Amsterdam werden bijvoorbeeld al eerder 
nauwkeurige kaarten gemaakt dan van Houten.  

De website is enigszins vergelijkbaar met Google 
Maps. Hoe meer je inzoomt op de kaart van 
Nederland, hoe gedetailleerder de kaart wordt. Je 
kunt ook zoeken op een bepaalde plaatsnaam. Een 
belangrijk verschil: aan de linkerkant van de kaart is 
een tijdsbalk. Daar kun je aangegeven van welk 
jaartal je de kaart wilt bekijken.  

De vroegste kaarten stammen uit 1815. Toen is het 
Topographisch Bureau opgericht door koning Willem 
I.  

Tot 1800 kende Nederland geen centrale overheid en 
ook geen landelijke topografische kartering. Daarvoor 
vonden er uiteraard wel veel karteringsactiviteiten 
plaats, vaak uit militaire behoefte, maar ook voor 
beheer door de hoogheemraadschappen. Voor het 
tot stand komen van een uniforme en landsdekkende 

kartering speelde het 
werk van C.R.T. 
Kraijenhoff een zeer 
belangrijke rol. In 1898 
kreeg hij de opdracht om 
de nieuw gevormde 
Bataafsche Republiek in 
kaart te brengen. Hij 
zorgde voor de basis voor 
die kartering door de 
opmeting van een 

landelijk driehoeksnet, 
voorganger van het 

huidige Rijksdriehoeksstelsel en hij zette het werk 
voor de nieuwe kaart in gang. Daartoe werd in 1806 
– naar Frans voorbeeld – een Depot-Generaal van 
Oorlog ingesteld met als onderdeel daarvan een 
Topographisch Bureau. Tot het Depot behoorde ook 
het Korps Geographische Ingenieurs. De 
systematische topografische kartering van ons land is 
dus begonnen met de landelijke driehoeksmeting 
tussen 1801 en 1810, door Kraijenhoff zelf 
uitgevoerd en met terreinverkenningen vanaf 1806 
door de verkenningsbrigades van het Korps 
Geographische Ingenieurs. De cartografische 
werkzaamheden werden uitgevoerd bij het 
Topographisch Bureau. Het resultaat was de Choro-
topographische kaart op een schaal van 800 
Rijnlandse roeden op de duim (1:115.200) in negen 
bladen en uitgevoerd in kopergravure. Deze kaart 
kwam tussen 1809 en 1823 gereed. 

Het Topographisch Bureau werd in 1810 opgeheven 
en na de Franse tijd in 1814 opnieuw opgericht. 

Vervolgens werd het in 1815 gesplitst in twee 
afdelingen: het Topographisch Bureau (genie-
officieren van het vroegere Korps Geographische 
Ingenieurs) met als taak de kartering van het land en 
de Dienst der Militaire Verkenningen (stafofficieren 
van de Kwartiermeester-Generaal), aanvankelijk een 
soort inlichtingendienst. Deze laatstgenoemde dienst 
werd uiteindelijk de karteringsdienst van Defensie, 
mede door de aankoop van een steendrukkerij. 

In 1815 was het voor het eerst dat de Nederlandse 
overheid het land in kaart bracht, meldt het Kadaster. 
Om dat te vieren is nu deze website gebouwd. Sinds 
2004 is het Topografisch Bureau onderdeel van het 
kadaster. 

Kopjes 
Tijdens graafwerkzaamheden rondom hun huis kwam 
de familie Hekke een gaaf kopje tegen met daarop 
het logo - in rood - van de gemeente Nootdorp. 

 

In de vitrine in Veenhage hebben we het kopje bij de 
andere spulletjes van Nootdorp gezet. Wanneer 
iemand nog iets weet over de oorsprong van dit kopje 
met rood logo dan houden wij ons aanbevolen. Ook 
andere spulletjes met Nootdorps logo zijn en blijven 
natuurlijk van harte welkom. 

Cornelis Rudolphus Theodorus 

baron Krayenhoff (1758-1840) 

Detail van blad 5 van de kaart van Krayenhoff 1829 
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Foto’s 
Van mevr. Zwart ontvingen we weer twee mooie 
foto’s van veranderde plekken in Nootdorp. 

 

De Brasserskade in de jaren 70 richting Delft, voordat Ypenburg verrees 

(foto mevr.Zwart) 

 

Dit uitzicht hadden de bewoners aan de Populierenlaan voordat de 

nieuwe wijk de Venen werd gebouwd (foto mevr.Zwart) 

Schilderij 
Via Noud Janssen ontvingen we een foto van een 
mooi aquarel, geschilderd door ene Van Zijderveld. 
Vermoedelijk gaat het om de schilder / decorateur 
Jaap (Jacob Maria) van Zijderveld. (1919 - 1985). Hij 
woonde in Den Haag en was lid van de Haagse 
kunstkring. Waarschijnlijk is het schilderij in de 
vijftiger of zestiger jaren gemaakt. Het is een aquarel 
van een boerderij uit Nootdorp. Maar, waar stond 
deze boerderij, wie woonden er? 

In de Eendracht en op Facebook hebben we 
oproepen geplaatst en daar zijn behoorlijk wat 
reacties op gekomen. In eerste instantie dacht men 
dat het de boerderij aan het einde van de Dwarskade 
was. Maar de suggesties van Ellard Groenewegen 
en mevr. Van Lochem lijken meer in de goede 
richting te zitten. Volgens hen zou het aquarel van 
het huis aan de Veenweg 89 kunnen zijn. Daar 
woonde P.A. van der Helm (Piet de Mol). Hoewel van 
de andere kant gefotografeerd komen veel details 
overeen. Vooralsnog is dit dan ook de oplossing met 
dank voor alle reacties. Mochten er toch nog andere 
suggesties zijn dan horen we dat natuurlijk graag. 

 

 
Boven het aquarel. De foto van het huis van Piet van de Helm uit 

Nootdorp en de Nootdorpers in Oude Ansichten (het grijze boekje) op 

bladzijde 50. 

Nootdorp in oorlogstijd (vervolg) 
In 1990 was het 50 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak en in dat jaar besloot de 
bibliotheek, die toen onder leiding stond van 
Annie Zwart, verhalen te verzamelen van 
Nootdorpers over de oorlog. Sommigen schreven 
zelf een impressie op, anderen werden 
geïnterviewd. De verhalen zijn gebundeld in een 
boekje, Nootdorp ’40 - ’45.  

Koude winter 
De verloskundige W.Th.Tetteroo schreef: 
“De koude winters lieten ons in de oorlogstijd niet in 
de steek… Menig stukje meubilair moest het 
ontgelden om nog wat warmte te leveren. Op een 
goede ochtend gingen wij om 5 uur met paarden en 
wagens en met acht man uit Nootdorp op pad om 
aan de Brasserskade enkele grote bomen om te 
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zagen en op te laden. Die klus was bijna geklaard 
toen wij tot onze schrik de Duitsers zagen komen. Wij 
moesten met de paarden en wagens met bomen 
naar het politiebureau waar de paarden in beslag 
werden genomen. Ze werden naar de stalhouderij 
van Koot aan de Beestenmarkt gebracht.  

Mijn broer Aad was onderweg van de wagen 
gesprongen en naar huis gevlucht. Toen kwamen 
mijn zussen en mijn verloofde naar Delft met 
proviand en wat drinken voor ons allemaal. We 
werden al gemeten en gekeurd om op transport naar 
Duitsland gesteld te worden, maar dankzij onze 
P.B.’s (persoonsbewijs) en met hulp van de politie 
werden we toch naar huis gestuurd, met de paarden. 
Die werden trouwens later toch gevorderd en die 
hebben we nooit meer teruggezien. 

J.A. Steeneveld, die aan de Langelandseweg 
woonde, noteerde het volgende: 
“Ook de soldaten van de Wehrmacht kregen niet 
genoeg te eten. Ze gingen zo nu en dan op rooftocht 
om bij de boeren wat eten weg te halen. Zo ook in de 
strenge winter van 1945. Vier Duitse soldaten 
kwamen per fiets het Langeland in en klopten aan bij 
de boerderij. Ze maakten veel kabaal en 
schreeuwden: Wehrmacht, aufmachen! 

Er waren op dat moment zes mensen in huis, onder 
wie twee jongemannen. Er werd besloten niet open 
te doen en de jongens verdwenen de schuilplaats in. 
De rest ging op zolder in bed liggen. Alle ramen 
waren afgeschermd met blinden of verduisterings-
schotten, maar de Duitsers wisten toch binnen te 
dringen. Met veel geschreeuw werd de familie naar 
beneden gejaagd en in de kamer bewaakt door een 
soldaat met een pistool. Zijn drie makkers 
doorzochten het huis, zogenaamd om illegale lectuur 
te vinden. Het was hen gewoon om voedsel te doen, 
hoewel dit streng verboden was door de Duitse 
legerleiding. 

De soldaten vonden wat spek en kaas, bonden het 
achterop hun fietsen en verdwenen weer. De 
schuilplaats was gelukkig niet ontdekt en wij besloten 
de Nootdorpse politie te waarschuwen, maar die was 
niet thuis, omdat er op Rijksweg 12 een bomkrater 
bewaakt moest worden. De politie stond daar met 
een Duitse Feldwebel en toen het bericht doorkwam 
van een overval in het Langeland, kwam die man 
meteen in actie. 

Nadat ze aan het begin van de Langelandseweg uit 
de auto waren gestapt, schreeuwde de Feldwebel 
(uiteraard in het Duits): ik schiet iedereen neer die 
zich op straat bevindt!” 

Wij waren intussen naar buiten gegaan om te kijken 
of alles weer veilig was en werden direct onder vuur 
genomen. De kogels vlogen door de blinden en 
ramen heen. Zelfs stoelen in de kamer werden 
geraakt. Een wonder dat er niemand gewond werd. 
We kropen achter de bomen en begonnen te roepen 
en zo kon het misverstand uit de wereld worden 
geholpen. 

Onderwijs 
“Het gymlokaal van de St.Jozefschool was 
aangewezen als noodhospitaal,” vertelden de 
onderwijzeressen de dames Peren en Braam. 
“Daarom gingen drie onderwijzeressen in hun 
vakantie een Roode kruis cursus volgen in het 
Delftse ziekenhuis. Eenmaal is een gewonde soldaat 
verzorgd in het spreekkamertje van de school. Hij 
had een snijwond in zijn wang… 

De ruiten van de school werden afgeplakt met repen 
papier om rondvliegende scherven te voorkomen. 
Ook werden er luchtalarmoefeningen gehouden. De 
kinderen van de bovenverdieping moesten dan snel 
naar beneden en in de gang onder de kapstokken 
gaan zitten. De leerlingen van de benedenverdieping 
moesten in hun lokaal blijven en onder de banken 
kruipen. 

De geallieerde luchtmacht wierp zo nu en dan 
strooibiljetten uit, zoals De Wervelwind en de 
Vliegende Hollander. Zo 
gebeurde het dat op een keer de 
St. Jans Dobbe polder bezaaid 
lag met pakken krantjes. De 
leerlingen moesten die allemaal 
netjes verzamelen en naar het 
gemeentehuis brengen. In 
augustus 1944 waren er Duitse 
soldaten ingekwartierd in een 
deel van de school. In de koude winter die volgde, 
konden er maar in enkele lokalen grote kachels 
worden geplaatst en dus kregen de kinderen bij 
toerbeurt les. Elke klas eenmaal per week een 
ochtend en een middag. Kastjes leegruimen voor de 
volgende groep.  

 
Canadese soldaten aan de Veenweg 

Onder de vloer van de school hebben onderduikers 
verstopt gezeten. Ook de fietsen van de leerkrachten 
verdwenen onder de vloer. Na de bevrijding hebben 
Canadese soldaten in de school gebivakkeerd. 

Honger 
Over dit onderwerp hebben veel Nootdorpers 
verhalen ingestuurd. 
Mevrouw Bloom - v.d. Kooij schreef: “ Mijn man was 
motor ordonnans in het leger geweest en zijn leren 
motorpak hing nog boven. Hij was zo mager 
geworden, dat het hem veel te groot was, dus dacht 
hij: ik ruil dat pak voor aardappelen. De aardappelen 
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deden toen 1400 gulden voor het mud. Op een 
zondag reden we op onze fietsen met surrogaat-
banden naar Berkel; maar daar konden we alleen 
een zak gerst krijgen. Op de terugweg in Pijnacker 
werden we aangehouden. De politie maakte de zak 
open en zei: Als het tarwe is ben je het kwijt. 

Het was gerst, dus konden we de zak weer achterop 
de fiets binden. We waren ongeveer bij de molen 
tegenover de Geerweg, zegt mijn man tegen me: 
Krijg jij ook steeds steentjes tegen je schoenen? 
Toen we thuis kwamen zagen we pas dat er een 
gaatje in de zak zat en we een spoor van gerst 
hadden achtergelaten; veel was er niet meer over… 
Later hebben we er wel om kunnen lachen.  

Nico Struyk was 15 jaar toen de oorlog uitbrak; hij 
woonde aan de Dwarskade.  
“Er kwamen vaak mensen bij ons langs en die kregen 
dan wat er gemist kon worden. Vaak deftige heren uit 
Rotterdam. Ik weet nog goed dat moeder ons laatste 
stukje spek weggaf aan een man die bij de deur 
stond te huilen en dat mijn vader daar niet zo blij mee 
was…Wij konden nog wel eens een varken slachten, 
want wij mochten er twee fokken, waarvan we er één 
aan de Duitsers moesten geven. We hadden echter 
drie varkens, net als de buren.  

Toen die gasten van de crisis controle dienst (CCD) 
kwamen rondsnuffelen, kregen we het 
benauwd. Als mensen de schuur 
binnenliepen, kwamen namelijk altijd 
de drie varkens tegelijk het hok binnen, 
omdat ze hoopten gevoerd te worden. 
Maar net die ene keer, tijdens de 
controle, kwamen alleen de twee 
gemerkte varkens binnen en bleef de 

clandestiene derde netjes uit het zicht. De buren 
hadden minder geluk; het derde beest, verstopt 
achter matten, begon luid te knorren.  

(wordt vervolgd) 

Archief Eendracht 
In 2002 ontvingen we van de familie Mooijman het 
archief van maalderij De Eendracht samen met nog 
een aantal archiefstukken van Nootdorpse 
landbouwverenigingen. In 2007 was Hans Ruël 

Engelman begonnen met het inventariseren van het 
archief maar helaas overleed hij in datzelfde jaar. 
Wim Janssen is nu begonnen met een onderzoek 
naar de R.-K. Coöp. Aankoopvereeniging van land- 
en tuinbouw-benoodigdheden “De Eendracht” G.A. 
zoals de naam voluit was. Onderdeel was de 
maalderij.  

Voor veertig jaar 
Tientallen jaren verscheen in Nootdorp huis aan 
huis een voorlichtingsblad van het gemeente-
bestuur getiteld: “Van het raadhuis”. In onze 
Nieuwsbrief zullen wij steeds een korte melding 
maken van zaken die in dit blad veertig jaar 
geleden werden behandeld. 

 
1975: Eind 1974 werd de Stichting De Damastbloem 
opgericht, die tot doel had de creatieve en culturele 
vorming van de jeugd en volwassenen te bevorderen. 

� De stichting heeft een werkplaats voor vrije 
expressie voor kinderen in het Wijkhuis aan de 
Kerkweg in gebruik genomen. De gemeenteraad 
stelt een subsidie van 29.000,- gulden 
beschikbaar voor het jaar 1975. Voorzitter van de 
Stichting is de heer Deiman, secretaris Starmans 
en penningmeester Groenewegen. Ook de 
hoofden van de basisscholen – te weten 
Steenweg, De Kok en mej. Dirkse – hebben zitting 
in de stichting. 

� De raad trekt geld uit voor de aanleg van een 
plantsoentje op de hoek van de Prinses Beatrix-
straat en de Koningin 
Julianastraat. Aan de 
kunstenaar J. Limperg 
uit Amsterdam is de 
opdracht verstrekt een 
ontwerp te maken voor 
het beeld “De Geit”. 

Hij heeft het formaat van deze bronzen geit afgestemd op een 
voor kinderen goede maat. In verband met de 
speelmogelijkheid is het beeldje niet geplaatst op een sokkel 
maar op een laag heuveltje. Het beeld is gemaakt in 1980. 

� Plaatselijke belastingen worden verhoogd. Zo 
stijgen de reinigingsrechten voor het ophalen van 
huisvuil van 45 gulden naar 54 gulden per jaar per 
woning. 

� De openbare kleuterschool, die tijdelijk is 
gevestigd in het totalisatorgebouw aan de 
Sportparkweg, wordt ondergebracht in een houten 
noodschool aan de Delflandstraat. Zodra de 
nieuwe openbare basisschool aan de Sytwinde 
gereed is, vindt de kleuterschool daar haar 
definitieve huisvesting. 

� De raad besluit een fietspad te laten aanleggen 
tussen de Larixlaan/Sytwinde en de Delflandstraat 
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door het aldaar aanwezige plantsoen. Thans 
wordt daar door fietsers en bromfietsers 
veelvuldig gebruik gemaakt van het trottoir. Het 
gevaar voor wandelende ouden van dagen is dan 
ook niet ondenkbaar. 

� De eerste officiële steen is gelegd van het in 
aanbouw zijnde nieuwe verzorgingshuis voor 
bejaarden Veenhage door de heer Nollen, 
voorzitter van de St. Martinusstichting. Thans is 
het hoogste punt van de bouw bereikt. 
Burgemeester Winkel noemt dit een mijlpaal in de 
geschiedenis van de bejaardenzorg in Nootdorp. 

� Burgemeester Winkel verricht de opening van een 
nieuw tuincentrum “Klein Boskoop” aan de 
Kerkweg hoek Veenweg. Dit bedrijf, dat tot dusver 
was gevestigd aan de Veenweg nabij het 
Rijksweg-viaduct, is nu voor de bewoners veel 
beter bereikbaar. 

 

(wordt vervolgd) 

Van Tilburg in Nootdorp 
TEKENEN EN BOUWEN - 1870 - 1980 

Het familiearchief van de Van Tilburgen wordt 
bewaard in een grote dekenkist.De schatten uit deze 
kist hebben Aat van Tilburg geïnspireerd een boek te 
schrijven. 

De geschiedenis begint in 1870 als Cornelis van 
Tilburg zich in Nootdorp vestigt als 
meestermetselaar. Zijn leven lang noteert hij, in grote 
Jaarboeken, iedere baksteen en elk arbeidsuur. Van 
dorpsmetselaar wordt hij aannemer van grote 
waterbouwkundige werken en zakenman. 

Na ruim 40 jaar draagt Cornelis het bedrijf over aan 
zijn zonen, Jan en Piet. Zij tekenen en bouwen 
huizen en gebouwen in Nootdorp en daar buiten. Jan 
ontwikkelt zich van bouwer tot architect. 

De derde generatie, Cor van Tilburg, restaureert de 
Nederlands Hervormde Kerk en een groot aantal 
winkelpanden in de Dorpsstraat van Nootdorp. 

Dit boek, met veel historische beelden, wordt 
gepresenteerd in samenwerking met de Vereniging 
Noitdorpse Historien.  

Namens Jan, Aat en Miel van Tilburg bent u van 
harte welkom op donderdag 29 oktober 2015 om 
19.30 uur voor deze presentatie in het Kerkelijk 
Centrum NOVE aan de Dorpsstraat 13 te Nootdorp. 
Graag als het kan voor 23 oktober uw komst even 
doorgeven aan Aat via asvantilburg@gmail.com of 
telefonisch via Aat 0652620084 of Miel 0647564021. 

Concordia 
Het verhaaltje over het vaandel van de Fanfare 

Concordia heeft heel 
wat reacties opgeleverd. 
We gaan een avondje 
met deze - veelal oud 
leden - bij elkaar zitten 
om herinneringen op te 
halen. In de volgende 
Nieuwsbrief zullen we 

hier verder over berichten. De foto van de onbekende 
jongeman komt uit een stukje film van de opening 
van het gemeentehuis in 1938. Wie weet wie dit is? 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2015 
nog niet betaald hebben het verzoek dit bedrag zo 
spoedig mogelijk over te maken op bankrekening NL 
94 RABO 0137 3596 75, ten name van Noitdorpsche 
Historiën te Nootdorp. Als vereniging zijn we 
afhankelijk van de contributies en deze proberen we 
te innen zonder dure acceptgiro's. Voor informatie 
kunt u de penningmeester bellen. Zit er een brief bij 
deze Nieuwsbrief dan deze graag aandachtig lezen. 

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 
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