
Niet lang stil zitten
Beemsterboer is er het ty-
pe niet naar om lang stil 
te zitten en wierp zich op 
een hobby uit zijn vroege 
jeugd……: LEGO. Ergens 
in Nederland vond hij een 
adresje om een behoor-
lijke hoeveelheid van dit 
materiaal op de kop te 
tikken en begon te bou-
wen. Het uiteindelijke 
resultaat: 150 grote en 
kleinere bouwsels sierden 
zijn hobbykamer. Leuk 
om naar te kijken, maar 
dan wel voor iedereen. 
Het idee was snel gebo-
ren, in een basisschool 
van zijn huidige woon-
plaats Doesburg vond de 
eerste editie plaats van 
een heuse Lego expositie.
Kinderen en hun ouders 
toonden zich razend en-
thousiast en togen huis-
waarts om op de zolder 
de eigen voorraad Lego 
weer eens van stal te ha-
len.

Vereniging Meerzicht 
Scharwoude
Vanuit de organisatie van 
de Nadine OK Run, de 
laatste editie was in 2018, 
kende Jacques bestuurs-
leden van de vereniging 
Meerzicht. Het plan was 
snel klaar, er komt op 
zaterdag 10 en zondag 
11 juli a.s. een complete 
Lego expositie in de be-
zoekersruimte van het 
complex. De expositie is 
beide dagen gratis toe-
gankelijk van ’s ochtends 
10.00 tot ’s middags 16.00 
uur. Adres: T. van der 
Meerstraat 57, Scharwou-
de. Naast de bezichtiging 
van de bouwsels is er te-
vens de mogelijkheid om 
zelf aan de slag te gaan, 
het Lego materiaal ligt 
er voor klaar. Bestuurslid 
Jacques Broers zorgt ook 
voor poffertjes heeft hij 
toegezegd, het wordt vast 
een heel leuke en gezelli-
ge bijeenkomst. 

Voor een ieder die geïnte-
resseerd is om een bouw-
sel van Lego te kopen, het 
materiaal is eigendom 
van de stichting Nadine 
Foundation, te bereiken 
per email: info@nadi-
nefoundation.nl of bel:  
06-27265357

Thema
Een speciaal thema is 
toegevoegd aan de bij-
eenkomst: “Als het even 
tegenzit in je leven, pak 
iets op waar je blij van 
wordt!” Beemsterboer 
weet dit uit zeer eigen er-
varing.

Landelijke Lego expositie met thema strijkt neer in Scharwoude. In ‘gewone tijden’ trekt Jacques Beemster-
boer door Nederland en bezoekt diverse locaties om een lezing te verzorgen over de moord op zijn dochter 
Nadine (Amsterdam, 2 december 2006). Corona gooide vorig - en dit jaar behoorlijk roet in het eten, bijna 
alle afspraken werden geannuleerd. En wat dan te doen?

Lego expositie in Scharwoude


