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Van de voorzitter 

Een goedgevulde Nieuwsbrief heeft u weer in uw 
handen. Mooie verhalen, bijzondere foto’s en veel 
bijdragen van leden en andere geïnteresseerden in de 
Nootdorpse geschiedenis. Naast nieuwe leden heeft 
Eetcafé 1837 een eenmalig sponsorgift gedaan. Dat is 
belangrijk voor ons omdat we daarmee extra 
activiteiten kunnen betalen zoals bijvoorbeeld het 
nieuwe boek dat we uit willen geven. Een boek over 
maalderij De Eendracht, geschreven door Willem 
Janssen. Het is vrijwel af en het plan is om dit boek in 
het najaar uit te geven. Ook helpen de andere 
sponsors met hun bijdragen ons, we zullen ze 
voortaan opnemen in onze Nieuwsbrief. En uiteraard 
uw bijdragen waardoor we in ieder geval deze 
Nieuwsbrief 4x per jaar kunnen laten verschijnen. 
Zoek nog eens in uw fotoalbum of schoenendoos, ik 
ben er van overtuigd dat u daar mooie Nootdorpse 
foto’s met een verhaal in vindt. Laat het ons weten, u 
maakt de Nieuwsbrief daarmee extra interessant. 

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

• Henny van der Meer 

• Kim Kleijweg 

Hartelijk welkom allemaal en we vertrouwen er op dat 
u heel veel plezier zult beleven van uw lidmaatschap.  

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.  

 

15e jaargang 
nr 2, juni 2016 
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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. 

Het Watermachien 
Van Rinus Verweij ontvingen we een aantal foto’s. De 
Achterweg, gezien in de richting van de spoorlijn 
(noord dus) met het gemaal “de Watermachien” nog in 
volle glorie. De foto moet na 1908 zijn genomen, want 

op de achtergrond is de spoorbrug van de Zuid 
Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij (de 
zgn. “Hofpleinlijn”) zichtbaar.  

In de tijd gezien volgt dan de foto van de Achterweg, 
genomen rond 1930. Het gemaal is dan verbouwd en 
opgedeeld in 4 woningen. Op de foto staat trots 
poserend met zijn auto Johannes Eijsberg, kruidenier 

en huisbaas, te herkennen aan de hoed op zijn hoofd. 
Bij de verbouwing van het gemaal kwamen enkele 
ijzeren boogramen vrij, die werden hergebruikt in de 
garage van Eijsberg naast zijn winkel aan de 
Dorpsstraat. 

Op het zgn. Novéplein achter de winkel hebben nog 
jarenlang twee grote blokken hardsteen gestaan, die 
zouden hebben gediend als ondersteuning van de 
stoommachine van het gemaal. 

Rinus woonde met zijn familie aan het Novéplein, de 
plek waar ook de verfwinkel van zijn vader was. Vele 

Nootdorpers hebben daar behang en verf gehaald. 
Wanneer je vaak behang haalde dan hoefde je de 
plaktafel niet meer terug brengen. Altijd handig zei 
Agaath, de moeder van Rinus. 

Op bovenstaande foto uit 1960 is één van die 
hardsteen blokken zichtbaar. Rinus zit er op, met zijn 
zusje naast hem. 

Osterhaern (deel II) 
Arnoldus Nicolai Osterhaern, predikant in 
Nootdorp-Wilsveen 1596-1619 

(door Bart Seelemeijer) 

Over de omvang van de werkzaamheden van 
dominee Arnoldus bezit het archief van de 
Nootdorpse kerkelijke gemeente bijzonder veel 
informatie. Veel dorpen hebben dat niet in huis. Er 
zijn lijsten beschikbaar met een veelvoud aan 
namen, zoals een overzicht tussen 1584 en 1619 
van inkomende en uitgaande attestaties 
(getuigschriften van lidmaatschap), belijdenissen 
en data van overlijden met betrekking tot 201 
lidmaten. Er is ook een lijst met dopelingen uit 
Nootdorp tussen 1583 en 1694 en van 
Leidschendam en Wilsveen tussen 1586 en 1694. 

Het trouwboek van 1584-1694 vermeldt:‘Register 
der ghenen die in de cappelle ofte kercke tot 
Wilsveen ghetrout zijn ende haere uutropinghen 
gehat hebben’. En een index op het Register van 
de dooden die beluyt ende begraven werden te 
Nootdorp (1624 – 1654), dus ná de periode en het 
overlijden van Arnoldus. Dan zijn er nog de 
notulen van de classicale kerkvergaderingen. Het 
valt trouwens op, dat de predikanten destijds 
veelvuldig bij hun voornaam genoemd werden.  

De kapel 
Doop-, belijdenis- en huwelijksplechtigheden vonden 
plaats in de kerk van Nootdorp en in de kapel van 
Wilsveen. Ofschoon de kapel als roomse bede-
vaartsplaats al vóór 1581 zou moeten zijn afgebroken, 
is dat waarschijnlijk niet gebeurd, ondanks de 
opdracht van de Staten van Holland dat de bevolking 
op geen enkele wijze de afbraak door de metselaar 
Jan Janz. van Mechelen, zou mogen belemmeren. ‘De 
kapel was verdwenen’ is denkelijk een te snelle 
conclusie van de auteur C. Spoor in zijn Kroniek van 
Nootdorp.  
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Geen anderhalf jaar later, in 1583 vroegen de 
gereformeerden van Wilsveen of ze ‘des sondachs in 
haer capelle moghen lesen ende pslamen singhen’, 
nog voor er een predikant was aangesteld. En de 
bedevaart handhaafde zich. In 1588 werd er voor 
gepleit ´de affgodische bedevaertgangh tot Wilsveen 
so veel moghelick is verhindert werde´. Maar ook het 
trouwregister meldt in de periode van Osterhaern al 59 
keer een huwelijkszegening ‘in die capelle tot 
Wilsveen’. Het lijkt erop dat de kapel met ́ protestantse 
tegenzin´, ´rooms´ gebruikt blijft. Nog in 1652 werd 
door ´papisten´ de sleutel van de kapel gevraagd om 
er een moment van meditatie door te brengen. Dat 
leverde wel veel commotie op, maar toch. Pas in 1819 
zou de kapel, tot afbraak vervallen, door de 
katholieken uit Wilsveen zijn opgekocht. 

De lijsten geven zeer veel informatie over bijvoorbeeld 
belijdenissen en doopdata met vermelding van zoon 
of dochter van de ‘ouders’ en in het bijzijn van bij name 
genoemde ‘getuigen’. Ook trouwdata zijn te vinden 
met de namen en de woonplaats. Soms met kleine 
toevoegingen van toevalligheden, die dergelijke lijsten 
vaak interessant maken. Niet alleen voor de 
kerkgeschiedenis. Zij hebben grote genealogische 
waarde voor zoekers naar hun voorgeslacht.  

Tijdrovend 
Duidelijk wordt, dat de predikant niet stil heeft gezeten. 
Naast zijn preekbeurten was hij nauw betrokken bij het 
wel en wee van zijn gemeenteleden van de wieg tot 
het graf. Dopen, belijdenissen afnemen, huwelijken 
zegenen, sterfgevallen van ouderen en jongeren, dit 
alles begeleidde hij. Het waren de ‘gewone’ 
predikantswerkzaamheden. Daarnaast had hij 
bestuurlijke taken in de gemeente zelf en in 
classisverband. Toch een arbeidsintensief leven, dat 
vooral tijdrovend was, doordat buitenshuis de 
afstanden te voet of met paard en wagen moesten 
worden afgelegd.  

Vergelijkingen tussen de lijsten van doop, belijdenis 
en huwelijk leveren een boeiend sociogram op over de 
verschillende familieverbanden tussen Nootdorp, 
Wilsveen en Leidschendam. Maar er was ook 
huwelijksverkeer met omliggende plaatsen. Vaak om 
daar kerkelijk te trouwen.  

We komen tegen: Voorburch, Voorschoten, 
Soetermeer, Rijswijck, Stompwijck, Pijnaker, 
Wateringen, Den Haege, Delff , Leyden en verder 
weg: Haserswoude, Naeltwick, Saenredam, Sluys, 
Ten Berge, Sevenhuyse, Alphen, Alanderveen, 
Cralingen, Leymuiden, Cortenhoeff en Catwijck op ten 

Rijn. Soms was men niet helemaal zeker van zijn zaak 
en lezen we verscheidene malen: ‘off elders in een van 
de naeste kercken’.  

Beroepen  
De ‘attestatielijst’ vermeldt naast huisvrouw (27x), een 
aantal andere beroepen: schoolmeester (7x), 
vroedvrouw (1x), chirurgijn (1x), kleermaker (2x), smid 
(1x), schoenmaker (2x), lijnwerker (1x), dienstbode 
(2x), scheepmaker (3x). 

Als extra informatie lezen we : van iemand die ‘in de 
craem’ overlijdt; dat iemand een ‘Waalse vrouw’ is of 
uit Vlaanderen komt; dat iemand bejaard binnen 
gekomen is en dat de smid in 1605 ‘met schande 
geruimd van Wilsveen is, omdat hij weer getrouwd 
was, lopende van zijn vrouw’. 

De vier kinderen van dominee Arnoldi deden belijdenis 
bij hun vader.  

In het doopboek van Nootdorp komen we de volgende 
beroepen tegen in de periode van Arnoldus: een 
wever, ene ‘Jacob Theunisz koekebacker tot Delft’, 
één keer als getuige en één keer bij het dopen van zijn 
tweeling. Een kleermaker, de ‘waert ende waerdinne 
in de Drie Haringhen’ één keer bij de doop van hun 
dochter en de ‘waerdinne’ één keer als getuige. Een 
knoopmaker, ’een dochter in de winckel van Jelis den 
brandewijnman tot Delf’, ene ‘Sijmon Cornelisz, op de 
watermuelen tot Delf aen de Geerweg’, ene ‘Aeriaen 
Willemsz muelenaer op de Nootdorpsche 
waetermuelen’, twee kleermakersknechten, een 
borduurwerkster en een ‘bleyckster buyten de 
Haegpoorte tot Delff’. 

Ook de bestuurlijke elite wordt genoemd: een diaken, 
de zoon van een ‘schepen’, de secretaris van 

In het doopregister worden ook de predikanten opgesomd. De derde predikant is Arnoldus Nicolai Osterhaern. 

Een inschrijving in het doopboek uit 1597 
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Pinacker, ‘mr Dirck Boudewijns, schout van 
Hoogeveen, secretarius ende schoolmr tot Notorp’, de 
schout van Soetermeer, ‘Cornelis van Diemen heere 
schoutet tot Nootdorp en ende Nieuweveen’ bij de 
doop van zijn zoon en één keer als getuige, en 
tenslotte, de ‘dijckgrave van Delfflandt’.  

Doopboeken 
In het doopboek van Leidschendam en Wilsveen 
komen weinig extra aantekeningen voor. Wat de 
beroepen betreft lezen we van, ‘Jan Wolpfertsz, de 
scheepmaker in Wilsveen’, een ‘oude schoelmr tot 
Noortwijck’, een ‘schoelmeester tot Wilsveen’ en een 
‘schoenmaker aen den Dam’. Uit de bestuurlijke hoek 
was bij een doop aanwezig: een ‘secretaris in 
Voorburch’, ‘Lijsbeth Pieters oude Schoutin, de oude 
schout was genaemt Adriaen Jansz van Nierop f.g. 
een man daer de gemeente seer veel aen verlooren 
heefft’.  

In het trouwboek vinden we nog ‘een cleermaecker uut 
de Haeghe’, ‘schuytvoeders van den Leidtschendam’, 
‘een mercktschipper te Wilsveen’, een ‘smit’, een 
‘varentgeselle van Rotterdam’, ‘een jonggesel uyt 
Denemarken’ en ‘een craemer door ‘t lant mette 
marsch, geboore te Amsterdam’. 

Drie keer worden er namen genoemd van uitbaters 
van de herberg De Drie Haringhen. In 1600 was 
‘Neeltgen Pietersdr, waerdinne in die Drie Haringhen’, 
getuige bij een doop. In 1604 waren ‘Dodo Petersz en 
Maritgen Jans, waert ende waerdinne in de Drie 
Haringhen’. Ze lieten toen hun dochter Maritgen  

dopen. In augustus 1655 was Cornelis Cornelisz 
Egelroy de waard. Hij bekeerde zich in 1646 van het 
Pausdom tot de Gereformeerde Religie.  

(wordt vervolgd) 

Het Hof 
Ook via Rinus Verweij deze winterse foto van hoeve 
“Het Hof” aan de Hogeveenseweg, vlak bij de hoek 
van de Geerweg en de Laakweg. Deze foto is 

waarschijnlijk rond 1915 genomen, te oordelen naar 
de kleding. Wie erop staan weet we niet, wat we wel 
weten is dat de boerderij lange tijd werd bewoond door 
de familie Post. Het is wel grappig om te zien, en 
tekenend voor de standsverschillen in vroeger tijd, dat 
twee boerenknechten poserend met hun werktuigen 
netjes apart zijn gezet. De boerderij leed aan zware 
verzakkingen en werd omstreeks 1970 wegens 
bouwvalligheid gesloopt. De naam “Het Hof” verwijst 
naar de buitenplaats “Brassershof” die ongeveer op de 
plaats van de boerderij heeft gestaan. 

Bijzondere plaatsnamen 
Onze fietsende reporter Leo van Eijk kwam weer een 
paar mooie Nederlandse plaatsnamen tegen. Dank je 
wel Leo! 

 

Onze Sponsors 
Deze sponsors maken het mogelijk dat we naast deze 
Nieuwsbrief ook andere activiteiten kunnen ontplooien 
zoals bijvoorbeeld de uitgave van een nieuw boek over 
Maalderij de Eendracht. 

 

  

Eetcafé 1837 krijgt een bijzondere vermelding. De 
menukaart is vernieuwd en dan niet alleen qua 
gerechten. Op elke bladzijde van het menu staan oude 
foto’s van Nootdorp uit de collectie van Noitdorpsche 
Historiën. Ga eens kijken en bewonder tussen de 
lekkere gerechten door de oude foto’s van ons mooie 
dorp. 

Nog meer oude foto’s 
Via Martin Lely, de voormalig wethouder, ontvingen 
we een aantal oude foto’s, een bokaal en een stropdas 
met het gemeentewapen, dank daarvoor. Daarnaast 
ontvingen we van Paul Mulder een leuke foto van de 
achterkant van Beatrixstraat 17 en een oude school-
foto. Via Facebook konden we uiteindelijk alle namen 

De doopinschrijving van Maritgen in 1604 
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achterhalen. Daarnaast werd Lex Siepman lid van de 
vereniging en hij stuurde gelijk een mooi oude foto van 
zijn familie mee. Verder had Peter Stalman nog een 
vraag over een krantenknipsel met daarop een foto 
van het echtpaar Lamens-Degenhart. De oproep voor 
oude foto’s heeft dus effect. Blijf zoeken naar oude 
foto’s in de albums en schoenendozen en stuur ze op 
of laat ze door ons scannen. 

 

De klassenfoto van Paul Mulder hebben we ook op 
Facebook gezet. Paul kwam deze foto tegen in zijn 
archief en het is een klassenfoto uit 1960 van de 5e en 
de 6e klas van de School met de Bijbel die toen nog 
aan de Molenweg stond. 

Bovenstaand krantenknipsel uit juni 1933 kregen we 
binnen via Peter Stalman. Hij wil graag weten of 
iemand hem iets kan iemand vertellen over dit 
echtpaar en in welke straat zij gewoond hebben in 
Nootdorp? Dit zijn Arend Lamens en Maria 
Hendrika Degenhardt. Deze krantenfoto was ter ere 
van hun 60-jarige trouwdag op 25 juli 1933. Wie 

De Kerkweg in 1948, foto via Martin Lely 

De achterkant van de Prinses Beatrixstraat 17 in 1959 via Paul Mulder. 

De moestuin, die een stuk lager lag, staat onder water. 

De rij bovenaan, v.l.n.r.: Juffrouw Wijnbeek, Addy Beukema, Ina Struik, 

Joke Steeneveld, Joke Verhoef, Annie Kooi van de dwarskade, Joke de 

Jong†, Rita van den Dool, meester de Kok. 

Daaronder, v.l.n.r.: Jaap Steeneveld, Chris Siepman, Jan Steeneveld

(Olifant), Helma Spoor, Truus de Bie, Klazien Braat, Anja v d Dool (zusje 

van Rita), Ina van de Wees, Lenie Post. 

De rij daaronder v.l.n.r.: Jan Steeneveld, Arie van de Spek†, Eric de Kok, 

Leo Lamens, Flip Siepman† (broer van Chris), Gerrit Slootweg, Piet Post, 

Wim Lamens, Rien Struik, Thea Lugtigheid. 

De voorste rij v.l.n.r.: Alex Stoel†, Paul Mulder, Henk Wiegel, Piet 

Lugtigheid, Max Spoor, John v d Kooy. 
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heeft nog meer foto's van dit echtpaar of foto's van 
zijn broer Jilles Lamens? Hij was getrouwd met haar 
zus Dirkje Degenhardt. Laat het ons weten en we 
zorgen dat de informatie bij Peter terecht komt. 

Van Anja van de Sande – van der Helm tenslotte 
kregen we een aantal foto’s van haar familie. Onder 
andere onderstaande foto van haar vader die terug 
kwam uit Nederlands-Indië. 

 

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 40 jaar geleden 
werden behandeld. 

 

Waar houdt de gemeenteraad zich na de zomer van 
1976 mee bezig? 

- Met het plein aan de Dorpsstraat, Rabo-plein 
genoemd, omdat deze bank hier een nieuw 

onderkomen heeft gebouwd. De firma Janssen & 
Zn. Uit Nootdorp mag het plein aanleggen. 

- Een nieuw straatje achter het verzorgingstehuis 
voor bejaarden “Veenhage” krijgt een naam, 
namelijk: Hagelaan.  

- De 12 bejaardenwoningen, die daar langs de 
Meidoornlaan zijn gebouwd, zullen binnenkort 
door Nootdorpse bejaarden worden betrokken. 

- Ook wordt besloten om de Nootdorpers van 30 tot 
en met 65 jaar te onderwerpen aan een 
bevolkingsonderzoek naar hart- en vaatziekten. 
Beide plaatselijke huisartsen waarderen zo’n 
onderzoek als positief. Het gaat om ruim duizend 
vrouwen en ruim elfhonderd mannen. De 
gemeente is niet van plan om alles zelf te betalen, 
dus moeten de inwoners 55 gulden per persoon 
zelf bekostigen.  

- De plannen voor bebouwing van het gebied rond 
de Hofpleinspoorlijn, ingediend door het Gewest 
‘s-Gravenhage, worden van de hand gewezen. Dit 
gebied moet groen blijven, zo oordeelt men. Er is 
te weinig rekening gehouden met de agrarisch en 
recreatieve belangen.  

- Eveneens wordt afgewezen een voorstel om een 
wekelijkse koopavond in te stellen. Enkele 
winkeliers hebben dit verzoek ingediend, maar de 
belangstelling hiervoor is te gering, dus gaat de 
koopavond niet door.  

- De Nootdorpse Tennisclub bouwde een 
clubgebouw, ’t Gravelhof genoemd. De gemeente 
stelt geld beschikbaar om op het complex 
parkeerplaatsen en beplanting te realiseren. 

 

(N.B. De tennissers van het eerste uur herinneren zich 
nog levendig, hoe er voor de bouw van het clubhuis 
nergens gelegenheid was om zich om te kleden. 
Toiletten waren er evenmin. Alleen de tennislerares 
beschikte over een kleine caravan op het terrein.)  

Toga 
(door Tinus Verwijmeren) 

In 1988 vond het College van B&W (lees: 
burgemeester Jos Waals) dat de gemeente Nootdorp 
naast de ambtenaren van de burgerlijke stand in het 
gemeentehuis ook enkele ‘buitengewoon ambtenaren 
van de burgerlijke stand’ (BABS) zou moeten hebben. 

Het clubhuis ‘t Gravelhof aan de Kruisweg met dank aan Janny van Zijl 

van de Nootdorpse Tennis Club. 

Familiefoto met de familie van Lex Siepman. 
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De volgende personen werden benaderd: Riet 
Schrier-van de Sande, Juut van Dullemen-
Callenbach  en Tinus Verwijmeren. Die keuze had ook 
te maken met de drie politieke hoofdrichtingen in de 
gemeenteraad.  
Er was één toga met het gemeentewapen van 

Nootdorp en die was toen 
al oud; de heer Starmans 
droeg hem altijd bij een 
huwelijksvoltrekking. 
Voor de dames kon de 
toga ingekort worden met 
behulp van druk-
knoopjes. Ik kan me 
herinneren dat Riet en 
Juut die toga eigenlijk 
maar niks vonden voor 
een vrouw. En ik geloof 
dat ze er op een gegeven 
ogenblik de voorkeur aan 
gaven de huwelijks-
voltrekking in eigen 
kleding te doen. Later 
kwam er voor hen een 
wat kleurrijkere toga.   
Mijn eerste huwelijk was 
op 19 augustus 1988 en 
dat moest meteen 
allemaal in het Engels. 
Yolanda Groenwegen 
(van Anneke en Paul) 
trouwde met de Nieuw-
Zeelander Mark Forde en 
daarbij waren veel 
jongelui van diverse 
nationaliteiten. Ik heb 
altijd de oude toga 
gebruikt en ik vond dat 
wel gemakkelijk, omdat ik 

met mijn kleding nooit rekening hoefde te houden met 
een huwelijk. En het werd helemaal handig toen ik 
huwelijken op de molen ging doen. Want ik moest 
natuurlijk eerst de molen ‘inspannen’ en draaiende 
krijgen in werkkleding en een kwartiertje vóór de 
aankomst van het bruidspaar kon ik de toga over mijn 
overall aandoen. Van de 280 huwelijken die ik 
gesloten heb waren er 65 in de molen. In het boek ‘De 
korenmolen Windlust van Nootdorp’ heb ik 
beschreven dat het sluiten van huwelijken op de 
molen een moeizame aangelegenheid is geweest, 
omdat burgemeester Schartman een fel tegenstander 
was. Wendy van Wieringen en Robert de Vreede 
waren op 5 juni 1999 de eersten die in de molen 
trouwden. Ik heb op de molen ook onze zoon Toon 
met Karla van Teeffelen en onze dochter Janneke met 
Maarten Vink in de echt verbonden. Mijn laatste 
huwelijksvoltrekking was op 27 september 2005.   
De gemeente Nootdorp bestond toen al bijna 4 jaar 
niet meer, maar ik was toch altijd die oude toga met 
het wapen van Nootdorp blijven gebruiken, voor-
namelijk omdat het wel handig was, maar ook omdat 
het nog een overblijfsel van het ‘oude Nootdorp’ was. 
Bij mijn afscheid als BABS vroeg ik het hoofd van de 

gemeentelijk Burgerlijke Stand wat ik met de oude 
Nootdorpse toga moest doen. “Ik zou het niet weten 
en wij hoeven hem niet te hebben”, was het 
antwoord.  Ik heb toen de toga een mooi plekje ge-
geven bij mij thuis in een zolderkast. En toen wij enige 
tijd geleden een flinke opruiming hielden, kwamen we 
de toga tegen. Ik besloot Henk Rolvink van 
Noitdorpsche Historiën te vragen of zij belangstelling 
hadden voor dit ‘relikwie’ van het oude Nootdorp. En 
Henk reageerde meteen positief. De toga ligt nu in het 
archief van de vereniging en wie weet waar deze toga 
nog een keer voor gebruikt kan worden. 

Jaarvergadering 
Op donderdag 30 juni is onze ietwat verlate 
jaarvergadering. Vanaf 19.45 bent u welkom in 
gebouw Nové aan de Dorpsstraat. We leggen 
verantwoording af van het gevoerde beleid en de 
bespreken de plannen voor 2017. Alle leden zijn van 
harte welkom. We hopen dat de Nieuwsbrief u op tijd 
bereikt. Via de e-mail en Facebook hebben we ook 
een oproep gedaan. 

Van de penningmeester 
Voor diegenen die de contributie voor het jaar 2016 (of 
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. 

Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 

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

Ninon Vis  
Berkenhof 17 
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Ruud Staal 
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2631 GZ Nootdorp 
Tel.: 015 310 6037 
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De laatste huwelijksvoltrekking van 

Tinus Verwijmeren als BABS. 
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Koelhuis Arctic 
In de Eendracht schreef Jan van de Sman al over Han 
Post, de oprichter van onder andere koelhuis Arctic. 
Later hebben we op onze Facebook pagina melding 
gemaakt van het feit dat dit historische gebouw, dat op 
4 augustus 1934 werd geopend, afgebroken gaat 
worden. Op deze pagina een paar foto’s ter 
herinnering. 


