2019-02, februari 2019
Beste sympathisant,
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alles wat er binnen de stichting
Noordwijkerhout van Toen gebeurt.
Tentoonstelling burgemeesters
Het overgaan naar een nieuwe gemeente betekent het eind van een lange periode met
Noordwijkerhoutse burgemeesters. Daarom kunt u in de expositieruimte tot medio april de
tentoonstelling over alle Noordwijkerhoutse burgemeesters bekijken.
Kleine tentoonstelling paalzitten
Het is alweer een hele tijd geleden dat het paalzitten voor het laatst werd gehouden. Toch
zijn er weinig mensen die er geen herinneringen aan hebben! In de expositieruimte kunt u de
komende tijd een verzameling foto's en film zien over het paalzitten.
Scholenbezoek
De komende maanden komen de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Noordwijkerhoutse
basisscholen op bezoek in de expositieruimte van NoVaTo. De leerlingen hebben een schild
gemaakt; alle schilden zijn tentoon gesteld in de expositieruimte.
Brittenburg
De eeuwen geleden bij Katwijk in Zee verdwenen ruïne moet een bovengemiddeld Romeins
fort zijn geweest dat in de laat-Romeinse tijd in verkleinde vorm in gebruik bleef. Aldus is de
uitkomst van jarenlang onderzoek waaraan een nieuw publieksboek en tentoonstelling is
gewijd. Deels nog nooit gepubliceerde documenten en Romeinse vondsten zijn de komende
maanden te zien in enkele zalen van het Katwijks Museum tot en met 25 mei 2019.
Boswachter gezocht
We hebben een pracht van een boswachtersuniform ontvangen, maar helaas is deze te klein
voor onze paspop. Daarom zoeken we een grotere maat! Heeft u een grote maat
boswachtersuniform of kent u iemand die zo'n uniform heeft, dan houden we ons
aanbevolen!
Lezing: 'Bijzonder bestraft'
Op maandag 25 maart kunt u luisteren naar een lezing over foute mensen in de Tweede
Wereldoorlog, gegeven door Mieke Meiboom. Zij heeft hierover een boek geschreven, wat in
april uitkomt. Vanaf 1 maart kunnen sympathisanten op vertoon van hun bewijs van betaling
2019 twee gratis toegangskaarten halen in de Zeestraat.
Activiteiten
Tot en met medio april: tentoonstelling Noordwijkerhoutse burgemeesters
Tot en met medio april: tentoonstelling paalzitten
Tot en met september: tentoonstelling 1+1+1+1=een, museum Noordwijk
02-03-2019 expositieruimte gesloten vanwege de optocht
25-03-2019 lezing: 'Bijzonder bestraft'

