
        Vrienden van De Notelaer 

Pijnacker, september 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

Inleiding 

 

U bent ongetwijfeld bekend met het bestaan van de monumentale boerderij De Notelaer aan de 

Nieuwkoopseweg in Pijnacker. Dit monumentenpand is door de gemeente Pijnacker in 1975 in 

erfpacht gegeven aan de Stichting jeugdwerk De Notelaer. 

Het doel van deze stichting is het in stand houden van en beheren van het jeugdcentrum "De 

Notelaer" ten behoeve van activiteiten voor jeugd en jongeren. 

Vaste gebruikers zijn Scouting Pijnacker, hobbyclub De Doewat en Skippy/Pepijn. Daarnaast wordt 

het pand of delen ervan verhuurd aan incidentele groepen. Veelal scholen, sportverenigingen en 

scoutinggroepen. Om de exploitatie rond te krijgen wordt de boerderij ook verhuurd voor feestjes. 

Met de inkomsten uit dit gebruik en dankzij een helaas aflopende jaarlijkse bijdrage van de gemeente 

hebben we de afgelopen 40 jaar het Monument, de bijgebouwen en het terrein in stand weten te 

houden. U zult begrijpen dat het in stand houden van de monumentale locatie alleen mogelijk is 

dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Om het voortbestaan ook voor de komende decennia te 

kunnen waarborgen willen we De Notelaer stapsgewijs omvormen tot een locatie die nog beter dan 

nu geschikt is voor actieve buitenrecreatie en natuureducatie. Met het plaatsen van een 

Tokkelbaan(kabelbaantje), een blote-voeten-pad en extra speelvoorzieningen zijn de afgelopen 

periode de eerste stappen gezet. 

 

Vrienden van De Notelaer 

 

Het in stand houden en verbeteren van de voorzieningen van De Notelaer vraagt veel tijd en inzet 

van vrijwilligers. Voor het uitvoeren van allerlei klussen zijn wij op zoek naar verbreding van het 

aantal mensen waarop we een beroep kunnen doen. Om die reden willen wij een groep Vrienden 

van De Notelaer oprichten als een pool van vrijwilligers die bereid zijn om één of twee maal per jaar 

mee te werken aan onderhoudsklussen op De Notelaer. 

Onze vraag aan u is of u lid wilt worden van deze pool. Als u daar JA tegen zegt benaderen we u 

maximaal twee keer per jaar voor hulp bij het uitvoeren van onderhoudswerk op De Notelaer. 



 

Wat doen wij terug. 

 

Voor de leden van de Vriendengroep organiseren wij minimaal eenmaal per jaar  een gezellige 

activiteit (barbecue, wandeling met boswachter) op De Notelaer. Tevens gebruiken we die activiteit 

om u bij te praten over de stand van zaken. 

Daarnaast zullen wij, indien u dat op prijs stelt, u als lid met naam en toenaam in ons jaarverslag 

vermelden. 

 

Tenslotte 

 

Heeft u interesse om op deze wijze uw steentje bij te dragen aan het behouden van onze prachtige 

monumentenlocatie voor het jeugdwerk in Pijnacker,  vul dan het bijgevoegde aanmeldformulier in 

en stuur dat per email aan ons terug. Graag ook vermelden of u interesse  heeft in specifieke 

werkzaamheden (gebouwonderhoud, terreinonderhoud o.i.d.) dan wel of u specifieke vaardigheden 

hebt die u wilt inzetten en die voor ons van belang kunnen zijn. 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

 

 

Namens het bestuur van de stichting jeugdwerk De Notelaer, 

Richard van Breukelen (voorzitter) 

 

PS: kent u personen of bedrijven in uw netwerk die wij kunnen benaderen, wilt u de contactgegevens 

dan aan ons doorsturen? U kunt natuurlijk ook deze uitnodiging zelf aan hen toesturen. 

 

 

 

 


