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Van de voorzitter 

In de afgelopen periode zijn we weer druk geweest 
met de geschiedenis van ons mooie dorp. Aat van 
Tilburg bracht zijn boek uit over de Nootdorpse 
familie van Tilburg. Daar ontmoetten we ook nog 
iemand die ons een mooi verhaal kon vertellen over 
een oud, verroest pistool. Met Wim Janssen hebben 
we gesproken over zijn plannen voor een boek over 
de geschiedenis van maalderij De Eendracht. Ook 
hebben we met oud-leden van fanfare Concordia 
gesproken en dat leverde naast een verhaal ook een 
aantal mooie oude foto’s op. Tenslotte is Peter van 
der Drift klaar met zijn verhaal over de Tedingerbroek 
polder en we gaan kijken hoe we dit het beste 
kunnen presenteren. 

Daarmee is het jaar 2015 weer ten einde en gaan we 
op naar 2016 waarin we ons derde lustrum vieren. 
We wensen alle leden en anderen die Nootdorp een 
warm hart toedragen fijne Kerstdagen en een 
bijzonder 2016 toe. 

Nieuwe leden 
In de afgelopen periode hebben zich vier nieuwe 
leden aangemeld en een bedrijfssponsor: 

• J.M. de Heij 

• Jan Willem Dijksman 

• Ans Schmetz 

• Lex Siepman 

Hartelijk welkom allemaal en we vertrouwen er op dat 
u heel veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap. 
De nieuwe bedrijfssponsor is Dijksman & Partners 
Makelaardij. Zij zijn in een deel van het oude pand 
van Paul Groenewegen getrokken. Het pand is 
opgeknapt zodat het weer een sieraad is geworden in 
de Dorpsstraat. Het interieur van de makelaardij is 
versierd met een aantal oude foto’s van Nootdorp. 

 

14e jaargang 
nr 4, dec. 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. 

Drie Molens 
Via Rudi Oudijk ontvingen we een afbeelding van 
een schilderij met daarop de Drie Molens in 
Leidschendam. 

De Molendriegang in de omgeving van 
Leidschendam is een molengang die bestaat uit drie 
windmolens. Niet iedereen weet echter dat het er 
oorspronkelijk meer waren. Nadat het ruige 
landschap rond de veertiende eeuw in het teken 
stond van veenwinning, werden in de zeventiende 
eeuw molens gebouwd om polderlandschap te 
creëren. Aan de Stompwijkse kant langs de 
Stompwijkseweg waren toen vier molens op een rij 
bezig om de polder leeg te pompen en in de loop der 
jaren bleven er nog drie over. De molens zijn 
gebouwd rond 1672 voor het droogmalen van De 
Driemanspolder (later opgegaan in de Nieuwe 
Driemanspolder); de ondermolen is echter in 1902 
door de bliksem getroffen en afgebrand; deze werd in 
1903 vervangen door een nieuw exemplaar. In 1945 
werd in de ondermolen een nieuwe pomp geplaatst 
die echter te weinig capaciteit had. Om die reden is 
de driegang in 1951 buiten bedrijf gesteld. 

De drie molens zijn in de afgelopen jaren 
gerestaureerd en zijn maalvaardig. De pomp in de 

ondermolen is in 2006 vervangen door een pomp met 
een grotere capaciteit, waardoor de driegang meer in 
balans is gekomen. De molens zijn eigendom van de 
provincie Zuid-Holland en worden bewoond door 
particulieren. De molens zijn daarom niet te 
bezichtigen. 

De driegang van Leidschendam draait eens per 
maand, op zaterdag. 

Happy Holidays 
Een sticker van Happy Holidays bracht herinneringen 
boven bij ons lid Tinus Verwijmeren die we natuurlijk 
ook allemaal kennen als molenaar op de fraaie 
Nootdorpse molen Windlust. Hij schreef: “Toen wij in 

januari 1974 ons nieuwe huis aan de Sytwinde 148 
betrokken, hadden Theo (Teed) en Coby van der 
Goes net hun huis op nummer 152 betrokken. Ze 
hebben daar niet zo lang gewoond omdat Theo en 
zijn broer Kees (ook met een Coby getrouwd) een 
huis aan de Veenweg 1-3 lieten bouwen. Theo 
overleed heel jong aan een hartkwaal. Ik weet niet 
wanneer zijn vrouw Coby haar reisbureautje ‘Happy 
Holidays’ heeft opgezet. Het had ook te maken met 
het feit dat zij een huis in Spanje hadden (vandaar 
dat Spaanse telefoonnummer op de sticker). Ik denk 
dat dat bureautje niet lang bestaan heeft; maar ik 
weet het niet zeker. Coby vertrok na het overlijden 
van Kees uit Nootdorp en verkocht het huis op 
nummer 3.” 

Van Tilburg in Nootdorp 
tekenen en bouwen 1870 - 1980 

Het was al te lezen in de Eendracht/Telstar: architect 
Aat van Tilburg heeft een zeer vermeldenswaardig 
boek geschreven over de familie Van Tilburg, die 
nauwe banden had met Nootdorp. Het eerste 
exemplaar ging naar het oudste lid van deze familie, 
Gonda Steeneveld-van Tilburg, 95 jaar en wonend in 
Veenhage. Deze overhandiging vond plaats in Nové 
in een volle zaal, gevuld met familieleden. Ook waren 
leden van bekende Nootdorpse families aanwezig, 
zoals Boonekamp, Veldhoven en De Bruyn. Ook 
Nové zelf is een historische plaats, want het gebouw 
werd in 1932 gesticht door Eisberg en gebouwd door 
de gebroeders Van Tilburg. Gonda was toen 12 jaar. 

Aat gaf een interessante power point presentatie van 
illustraties uit zijn boek. Ook veel tekeningen en 
blauwdrukken zijn bewaard gebleken. Jan 
(timmerman) en Piet (metselaar) van Tilburg hebben 
in en rond Nootdorp vele panden ontworpen en 
gebouwd, met name aan de Dorpsstraat, de Kerkweg 
en in de Oranjebuurt. Rond 1911 begonnen zij 
beiden een eigen bedrijf in Nootdorp. 
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Door Cor van Tilburg gerestaureerde gevels (foto uit 2002) 

Piet was de vader van Gonda. Het eerste 
gemeentehuis is door Jan ontworpen. Hij legde er 
veel eer mee in. Dorpsstraat 35 kwam op de 
gemeentelijke monumentenlijst en voor De Bruyn 
(later super De Boer) kwam naast de kerk 
nieuwbouw in oude stijl. De gevels van de oude 
panden aan de Dorpsstraat, die in de jaren 70 aardig 
aan het verloederen waren, zijn door Cor van Tilburg 
(zoon van Jan en de vader van de auteur) 
gerestaureerd. 

Aat heeft zo’n jaar of tien aan het boek gewerkt; het 
eindigt in de jaren 90, toen ook de activiteiten van de 
familie Van Tilburg in Nootdorp tot een einde 
kwamen. Aat’s dochter verzorgde de lay-out. 
Overigens is Aat de architect van het 
gemeentekantoor aan het Oranjeplein in Pijnacker.  

Het boek is te koop bij Bruna in winkelcentrum 
Parade en kost € 18,-. Voor de bezitters van het 
uitverkochte boek Nootdorpers I: hierin is een verhaal 
over de familie Van Tilburg, hun werkzaamheden en 
de Dorpsstraat te vinden.  

Grote belangstelling voor oude 
films in Veenhage 
“Ja, die leeft nog!” werd er enthousiast geroepen in 
de volgepakte zaal van Veenhage. 

Iets minder positief voegde een andere toeschouwer 
eraan toe: “Maar hij zit wel in een rolstoel…” 

De belangstelling voor de oude films die Henk 
Rolvink, voorzitter van Noitdorpsche Historiën op 
vrijdagmiddag 23 oktober in Veenhage vertoonde, 
was overweldigend. 

Zo’n honderd belangstellenden, van binnen en buiten 
Veenhage, vonden op de een of andere manier een 
plaatsje in de zaal, daarbij geholpen door personeel 
en vrijwilligers van Veenhage. 

Ze sleepten niet alleen overal stoelen vandaan, maar 
zagen in de pauze ook nog kans om iedereen van 
koffie en koekjes te voorzien. 

Henk vertoonde eerst een film uit 1972: Nootdorp, 
dorp in de Randstad. 

Hierin wordt de ontwikkeling van Nootdorp geschetst: 
Plan West en Vrouwtjeslant. De oude afrit van de 
A12, even het spoor over en je bent al op de 
Veenweg. Geen kilometers omrijden, zoals nu het 
geval is. Vervolgens zie je kassen en weilanden, die 
nu zijn verdwenen. 

“Het is Nootdorp niet meer…” werd er in de zaal 
verzucht. 

De film gaf ook een beeld van diverse activiteiten, 
zoals die van het consultatiebureau en de bibliotheek 
in het Wijkgebouw aan de Kerkweg, van de 
brandweer, het tennissen tussen de huizen in de 
Oranjebuurt, kinderen bij de Damastbloem, de 
voelbalvelden, paardenbaan en het Witte Paard, 
waar nu de Parade is, balletles bij Roosje Lampe, het 
dierenpension aan de Veenweg en nog veel meer. 

Na de pauze vertoonde Henk een ruim een minuut 
durend filmpje uit 1938, betreffende de opening van 
het eerste gemeentehuis op de huidige plek. Het is 
afkomstig van het Polygoon bioscoop journaal en je 
ziet onder meer de christelijke fanfare Concordia de 
Dorpsstraat in marcheren.  

Stem uit de zaal: “Dat is oma De Bruijn, die daar uit 
het raam hangt! Die hoornist? De zoon van een neef 
van…enz.” 

Vervolgens kwam een film uit 1998 aan de beurt 
(Nootdorp, een kostbaar kleinoot in Haaglanden) 
waarbij Peter Timofeeff het commentaar levert. 
Helaas lukte het niet om geluid bij de film af te 
spelen, dus moest Henk het commentaar leveren. 

Volop discussie tijdens het bekijken van de oude films 

Aat van Tilburg reikt het eerste exemplaar van zijn boek uit aan Gonda 

Steeneveld - van Tilburg. 
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Wat Peter precies beweerde, kwamen we dus niet te 
weten. In deze film was onder meer te zien hoe de 
eerste huizen van Ypenburg worden gebouwd. De 
maquette van de Parade komt in beeld en tuinders 
laten hun bedrijf zien. Ook veel herkenbare plekjes 
zijn in beeld gebracht, zoals een nog behoorlijk kaal 
Dobbeplas gebied en een zeer bedrijvige 
Dorpsstraat. 

Om half 4 kondigde Henk aan, dat hij een bijna 
anderhalf uur durende film uit 1981 mee heeft 
genomen, waarop alle festiviteiten rond het 700-jarig 
bestaan van Nootdorp te zien zijn. Een deel van het 
publiek besloot toen toch maar te vertrekken, waarna 
een half gevulde zaal nog tot over vijven bleef kijken 
naar een uitgebreid verslag van allerlei activiteiten uit 
1981, waaronder het bezoek van prins Claus aan de 
landbouwexpositie. Ook op deze film werden door de 
aanwezigen vele personen, met name tuinders en 
gemeenteraadsleden herkend. 

De filmmiddag was georganiseerd in het kader van 
Veenhage 40 jaar. 

Herinneringen aan Concordia 

Bijna 45 jaar geleden kwamen de leden van de 
christelijke fanfare Concordia in Nové voor de 
laatste keer bijeen. In 1971 moest de vereniging, 
door gebrek aan nieuwe leden, worden 
opgeheven. Een “natte oogjes-moment”, volgens 
Cor van Tilborg (slagwerk) en Ben van Velzen 
(bügel). Samen met trompettist Sinus de Bie 
kwamen zij onlangs bij elkaar om foto’s uit te 
wisselen en herinneringen op te halen. 

Af en toe spreken ze elkaar tegen, maar alle drie 
weten ze nog heel veel van hun muzikaal verleden. 
Concordia is in 1930 opgericht door Van der Gaag en 
Oudshoorn. Cor van Tilborg liep in 1948 al op zijn 
elfde voor de eerste keer mee met een mars. Hij 
begon als mars-tamboer en promoveerde later tot 
concert-tamboer. Enthousiast vertelt hij over de fijne 
tijd toen de trommelaars in het koetshuis annex 
garage achter de oude pastorie op de hoek van de 
Molenweg en de Kerkweg mochten repeteren. 
Toestemming kregen ze van ds. Spoor en ze waren 
er niemand tot last.  

Concordia kreeg een Nootdorpse concurrent, de vijf 
jaar later opgerichte en nog steeds bestaande r.k. 
Harmonie Gloria in Excelsis Deo (nu Harmonie 
Nootdorp geheten). Ben van Velzen (speelde vanaf 
zijn 17

e
 bügel) vertelt hoe Concordia en de Harmonie 

in 1957 mochten kiezen uit nieuwe uniformen, 
professioneel gemaakt: blauw of jagersgroen. Het 
werd jagersgroen voor Concordia en daar waren de 
muzikanten reuze trots op, stond mooi bij de witte 
petten en het blauw dat de Harmonie droeg, bleek 
toch een stuk minder te zijn. 

In 1967 is een serieuze poging gedaan om beide 
muziekkorpsen te fuseren, maar de besprekingen 
kwamen niet van de grond. De Harmonie speelde 
veel op zondag, dat wilde Concordia zeker niet. 

Concordia repeteerde in Nové (op vrijdagavond) en 
de Harmonie in het Verenigingsgebouw aan de 
Veenweg, dat wilden beiden ook zo houden. 
Bovendien was Concordia niet zo gecharmeerd van 
Harmonie-dirigent Glotzbach, want die vloekte nog 
wel eens. 

De muzikale taken waren eerlijk verdeeld: om het 
jaar traden Concordia en de Harmonie op tijdens de 
start van de Nootdorpse kermis en tijdens het concert 
bij de Gouden Star (nu eetcafé 1837). Tijdens de 
kermisweek was men flink aan het musiceren in café 
De Zon van Sluijs aan de Dorpsstraat, waarbij het 
wel gebeurde dat de bekers van de biljartclub van de 
planken vielen. Het optreden bij de Gouden Star was 
speciaal voor de ouden van dagen, die van hun 
jaarlijkse dagje uit genoten. De senioren werden door 
een bus opgehaald bij de spoorbomen aan de 
Veenweg en besloten de dag op het terras van de 
Gouden Star met muziek. Ook bij het inhalen van 
Sinterklaas waren beide korpsen elkaars concurrent. 
Voor al deze optredens kregen zij subsidie van de 
gemeente. 

Sinus de Bie, trompettist, heeft een prachtige foto in 
zijn bezit waarop hij met twee collega’s in vol tenue 
staat te blazen op 5 mei 1960, tijdens de 
bevrijdingsfeesten op het sportpark. Hij begon op 12-
jarige leeftijd in 1949 bij Concordia en stopte in 1961. 
Na de eerste dirigent, Coen v.d. Knaap uit 
Wateringen, die een perfectionist was, kwam onder 
anderen de door de drie heren zeer gewaardeerde 
De Zwart, die alles uit het hoofd deed, want een 
partituur woei toch maar weg. Vervolgens de ook 
bekwame Van Hilkhuizen. Maar hij liet het dirigeren 
van koralen, zoals die bijvoorbeeld werden gespeeld 
tijdens de Dodenherdenking op 4 mei, meestal over 
aan Lithus de Bie. Deze beheerste de gedragen 
muziek met de langzame dirigeerslag het beste, 
volgens de verhalen. Lithus was van mening dat je 

Oud-leden van fanfare Concordia bij het vaandel 

vlnr: Ben van Velzen, Cor van Tilborg en Sinus de Bie 
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de woorden van de koraal moest kennen om die 
goed te kunnen dirigeren. 

Kurhaus 
Zowel De Bie, Van Velzen als Van Tilborg hebben 
heel goede herinneringen aan hun Concordia tijd. 

Ben van Velzen: “Het mooist vond ik ons optreden in 
het Kurhaus in Scheveningen in 1953. We deden elk 
jaar mee aan een concours in Zuid-Holland. Ik had 
toen een solo op de bügel, bij gebrek aan beter, zeg 
ik altijd maar. We wonnen een eerste prijs en de 
NCRV zond ons optreden uit op de radio. De 
juryleden waren altijd beroeps, mensen van de 
Koninklijke Militaire Kapel en het Marinierskorps.  

Cor van Tilborg vertelt hoe hij en slagwerker Arie 
Lamens in de bus op weg naar een concours in 
Alblasserdam in 1962 tot de ontdekking kwamen, dat 
hun muziekpartijen in Nové nog op de lessenaar 
stonden. Voor vertrek hadden ze daar generale 
repetitie gehad. 

“We durfden niets te zeggen, maar de muziek, die 
kenden we uit ons hoofd. Arie moest de staafklokken 
bedienen, ik gaf hem de inzetten aan en zelf had ik 
triangel en tamboerijn. We speelden een verplichte 
Concertante en een vrij nummer, symfonietta. Na 

afloop bleek dat in het juryrapport iets stond vermeld 
over het slagwerk…wij schrokken natuurlijk, maar de 
jury bleek juist vol lof te zijn over onze prestatie en 
toen hebben we opgebiecht dat we zonder 
bladmuziek hadden gespeeld.  

Concordia deed ook mee aan mars concoursen. Jan 
Lamens was de vaste bekkenslager, bij marsen een 
belangrijke aangever van de maat. Een zekere Piet 
van Roosmalen had een been dat iets korter was dan 
zijn andere, waardoor hij altijd een beetje mank liep. 
Bij de beoordeling door de jury werd hiermee 
rekening gehouden, zo vertelt Sinus de Bie. Heel 
bijzonder waren de mars wedstrijden in Katwijk, met 
’s avonds een taptoe. Daar kwamen honderden 
mensen op af, onder wie veel toeristen. Sinus 
herinnert zich vooral zijn eerste concours in Katwijk. 

“Gijs Kooij had een splinternieuwe regenjas, 
waarmee hij trots op de foto staat. Net als bij de 
bügels had je bij de trompetten ook verschillende 
partijen, dus door veel te studeren kon je van 3

e
 

trompettist, een eerste worden. Daar deed ik wel mijn 
best voor. Ik herinner me dat de dirigent vond dat wij 
jongeren wel studeerden, maar dat de oudere leden 
daar toch minder zin in hadden. Die werden dan wel 
op hun vingers getikt.  

Fanfare Concordia in 1955 tijdens hun 25-jarig jubileum in verenigingsgebouw Nové. Van links naar rechts ziet u: 

Bovenste rij: Ben van Velzen, Truus v.d. Meij, Cor van Tilborg, Aad Braat, Adrie v.d. Stoel, Jan van Roosmalen, Riet v.d. Meij 

Volgende rij:Sinus de Bie, Gijs Kooij, Henk van Roosmalen, Cor de Jong, Gijs v.d. Stoel, Wim de Bie, Henk Tuk 

Volgende rij:Piet van Roosmalen sr., Piet v.d. Meij, Lithus de Bie, dirigent Van Hilkhuizen, Cor van Tilburg, Jaap Steeneveld Dzn., Teuni Braat, Arie Lamens 

Onderste rij: Janny v.d. Kooij, Lies Lamens, Leen Lamens, Piet v.d. Meij jr., Aad Kooij, J. Lamens Azn., Hannie de Bie 
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Anekdotes kennen de heren genoeg. Zoals het 
spelen voor teruggekeerde dienstplichtigen, die naar 
Nederlands Indië waren gestuurd. Die kregen een 
serenade aan huis. Daarbij was het een keer zo 
vreselijk koud, dat er geen geluid meer uit de 
blaasinstrumenten kwam. Ventielen vastgevroren. 
Ben moest zelfs naast een kachel worden gezet, 
waar hij flauw viel. 

Wanneer de heren de namen van de muzikanten, die 
op de foto’s staan, beginnen op te noemen – 
vrouwen zijn ver in de minderheid – blijken er heel 
veel te zijn met dezelfde achternaam, zoals onder 
meer Van der Meij, Van Roosmalen, Braat, de Bie, 
Van der Stoel, Kooij en Lamens. Het was traditie in 
een aantal Nootdorpse families om lid te zijn van een 
muziekvereniging, zowel bij Concordia als de 
Harmonie. 

Pistool van Brouwer? 
Ergens eind jaren negentig was Cees van der 
Marel, eigenaar van De Gouden Star (nu Eetcafé 
1837) bezig de sloot langs het Wilgenpad uit te 
baggeren. Hij harkte wat rond in het water en 
viste er een totaal verroest pistool uit. Dit pistool, 
dat een Luger P08 bleek te zijn, is weer 
opgedoken in Nootdorp en zal w.s. aan onze 
vereniging worden geschonken. 

De Luger, een semi-automatische pistool, werd in 
1898 ontworpen door Georg Luger en is zowel in de 
Eerste als de Tweede Wereldoorlog door het Duitse 
leger gebruikt. Het wapen wordt geassocieerd met 
Nazi-Duitsland en is dan ook nog veelvuldig te zien in 
speelfilms, waarin het wordt gehanteerd door minder 
wenselijke types. Wat is er nu zo bijzonder aan de 
Nootdorpse Luger? Er wordt verondersteld dat dit het 
wapen is geweest van de post-commandant van de 
Koninklijke Marechaussee Lubbert Brouwer. 

Deze wachtmeester is op 8 september 1944 door 
leden van de S.D. (Sicherheitsdienst) zonder enige 
vorm van proces achter het Raadhuis aan de 

Dorpsstraat met een pistoolmitrailleur dood-
geschoten. 

In Nootdorpers II staat te lezen hoe Piet Ripken, die 
in de Dorpsstraat stond te praten met Dries de 
Visser, heeft gezien hoe wachtmeester Brouwer door 
de Duitsers werd weggevoerd. Even later hoorden zij 
de knallen. 

Sloop aan de Veenweg 
Aanleiding tot de executie was de voorgenomen 
sloop van woningen aan de Veenweg, waaronder het 
huis van Cor van Eijk, om een vrij schootsveld voor 
de Duitsers te krijgen. Hiervoor kwam speciaal een 
Räumungskommissar in Duitse dienst, een zekere 
Dijkers, naar Nootdorp. Hij kwam in een dienstauto 
met chauffeur uit Rotterdam, bekeek de woning van 
Van Eijk en begaf zich vervolgens naar het Raadhuis. 
Het schijnt dat het hoofd van de secretarie toen aan 
de aanwezige Lubbert Brouwer heeft gevraagd of hij 
Dijkers niet kon opsluiten. De beschuldiging zou zijn: 
zwarte handel.  

Inderdaad werd Dijkers vastgezet, samen met zijn 
chauffeur, maar hij verzette zich hevig en maakte 
amok in zijn cel. Dokter Van Dam werd opgeroepen 
en gaf de man een injectie, maar hij bedaarde niet. In 
het wachtlokaal begon Dijkers, die groot en sterk 
was, met een stoel te zwaaien en werd hij beschoten. 
Met fatale gevolgen. Volgens de overlevering zou dit 
niet zijn gedaan door Brouwer, maar wel met zijn 
pistool. De aanwezigen verstopten het lijk in een 
duiker. Verondersteld wordt – hoewel zeker niet 
bewezen – dat de roestige Luger uit de sloot wel 
eens dat pistool van Brouwer zou kunnen zijn, dat 
men ook kwijt moest. 

Terwijl het voltallige secretariepersoneel onderdook, 
zag Brouwer kennelijk geen gevaar voor zichzelf. Het 
schijnt dat hij de chauffeur van Dijkers heeft 
vrijgelaten, die beloofde zijn mond te zullen houden. 
Maar de man ging regelrecht naar de Duitse politie in 
Rotterdam.  

Toen Brouwer op 8 september in Nové was bij de 
bonnenuitreiking werd hij gearresteerd. Waarschijnlijk 
heeft hij zich niet schuldig gevoeld aan de dood van 
Dijkers, of beschouwde hij het als noodweer. 

Fanfare Concordia bij een Mars wedstrijd in Katwijk 

De door Cees van der Marel opgeviste Luger. 

Fanfare Concordia bij een Mars wedstrijd in Katwijk 
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In april 1946 nam een speciaal comité onder leiding 
van C.G. van Dorp met als secretaris
meester B. Beukema, het initiatief een gedenkteken 
te plaatsen bij de politiepost naast het Raadhuis. 
Hiertoe werd een huis-aan-huis collecte gehouden. 
Nog steeds vindt op 4 mei bij dit gedenkteken de 
kranslegging plaats. 

Schoteltje 

Op de avond dat Aat van Tilburg zijn boek 
presenteerde sprak Henk Roest, beheerder van 
Nové mij aan. Hij had iets leuks gevonden en wilde 
dit aan de vereniging geven. Het is een schoteltje 
van de gemeente Nootdorp, helaas zonder kopje.

Opvallend is dat het logo in kleur is. Wie kan ons 
verder helpen en weet ongeveer van wanneer
schoteltje zou kunnen zijn? En wie heeft misschien 
een kopje wat dan bij dit schoteltje zou passen?

Het schoteltje kunt u zien in de vitrinekast in 
Veenhage. De vitrinekast staat bij het biljart en er 
staan nog veel meer leuke, typisch Nootdorpse 
spulletjes in. Ga eens kijken, het is de moeite waard.

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 meldi
maken van zaken die in dit blad veertig jaar 
geleden werden behandeld. 

Op 24 maart 1975 heeft burgemeester Winkel de 
opening verricht van twee nieuwe winkelpanden in de 
Dorpsstraat, respectievelijk nummer 66 en 68. Beide 
panden zijn eigendom van exploitatiebedrijf gebr. 
Van Leeuwen te Nootdorp. In het pand nr. 66 is 
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ondergebracht de Spar supermarkt, welke is gehuurd 
door de Spargrossierderij te Zevenhuizen. De 
afdeling levensmiddelen wordt beheerd door de heer 
J. Kraan als filiaalhouder. In het perceel Dorpsstraat 
68 is een drogisterij ondergebracht, die wordt 
geëxploiteerd door een der eigenaren, de heer A. van 
Leeuwen. Op deze plaats was reeds vanaf de 
eeuwwisseling een kruidenierswinkel gevestigd. 
Aanvankelijk werd deze winkel beheerd door de heer 
C.M. Sluijs, die daarbij een cafébedrijf had. Sedert 
1936 werd dit kruideniersbedrijf daarna beheerd door 
de heer S.P. Groenewegen, die zijn bedrijf in 1964 
overdeed aan de huidige eigenaren. Bij de opening 
noemde de burgemeester beide winkels een 
aanwinst in de Dorpsstraat.

Bloemenpracht
Leo van Eijk vindt het leuk om op zijn vakantie te 
fotograferen. Vaak op onderwerp en daar maakt hij 
dan een mooi totaalplaatje van. Voor de vereniging 
heeft hij de bloemen gefotografee
de Nootdorpse straatnamen.

Sponsors 
Het wordt tijd om onze sponsors weer te noemen. 

Drogisterij Van Leeuwen in 2002 
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Caminada was onze allereerste sponsor. Het 
passeren van de akte van oprichting op 28 februari 
2001 bij notaris Michiel Kouwenhoven hoefden wij 
niet te betalen. Dat stelden wij zeer op prijs zeker ook 
omdat de vereniging nog niet heel veel geld had bij 
de oprichting maar ook omdat Michiel interesse had 
(en nog heeft) in de historie van Nootdorp. Kijk ook 

eens op http://www.caminadanotarissen.nl/ 

 

Helm-Ruijgt was onze eerste bedrijfssponsor. Leo 
van der Helm en Wim Ruijgt, de eigenaren van Helm-
Ruijgt, zijn rasechte Nootdorpers. Beide werken met 
veel plezier in ons mooie dorp en ook daarbuiten. 

Kijk eens op http://www.helm-ruijgt.nl. 

Vink IT zorgt al vele jaren voor de 
hosting van onze website. Ze adviseren 
waar nodig en hebben geholpen met de 
opzet van de website. Na een stukje 
training kunnen we de website nu 

volledig zelf onderhouden. 

 

Dijksman & Kruiper is onze nieuwe bedrijfssponsor. 
Jan Willem Dijksman is een geboren Nootdorper en 
hij is de zoon van de vroegere makelaar Dijksman. 
De makelaardij van Dijksman & Kruiper zit in het 
oude pand van Paul Groenewegen aan de 
Dorpsstraat 12. Het pand is fraai opgeknapt en als 
vereniging hebben we een aantal foto’s en 
ansichtkaarten gegeven die u nu kunt vinden op de 
achterwand van het nieuwe kantoor. Een fraai 
gezicht en een ode aan de historie van Nootdorp. 

Dorpsstraat 12 is aangewezen als historisch pand. 
Volkomen terecht, want dit huis is tenminste 300 jaar 

oud. De voorzijde heeft een muur, gemetseld van 
appelbloesem rijnsteentjes. Boven de voordeur en 
boven de ramen van de twee dakkapellen zijn 
gietijzeren levensbomen aangebracht. Op de 
dakkapellen staan zogenoemde duifjes van zink. Aan 
de zijgevel bij de poortkant en aan de achterzijde 
vallen de zeker drie eeuwen oude gele ijsselsteentjes 
op. Deze steentjes zijn ook gebruikt bij de bouw van 
de Gouden Star (nu Eetcafé 1837) schuin aan de 
overkant. 

De woning is volgens overlevering in 1835 voor een 
groot deel door brand verwoest. Aan de overkant 
ontstond broei in de hooiberg van Van der Marel. 
Door de stevige westenwind sloegen de vlammen 
over naar de boerderij van Van Leeuwen, naast de 
woning van Groenewegen. Vervolgens sloeg de 
brand over naar zijn huis, dat geheel uitbrandde. 
Alleen enkele muren aan de achterzijde bleven 
gespaard. Zoals een kleine gevelsteen nog laat zien, 
is de woning in 1837 weer in oude glorie hersteld 
door een zekere C.N.M. (C. Noordermeer Azn). 

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 onze 
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 

www.noitdorpsche-historien.nl 
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