2019-03, maart 2019
Beste sympathisant,
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alles wat er binnen de stichting
Noordwijkerhout van Toen gebeurt.
Lezing: 'Bijzonder bestraft'
Maandag 25 maart geeft Mieke Meiboom een interessante lezing over de bestraffing van de
'foute Nederlanders' in de Tweede Wereldoorlog. Komt u ook? Haal wel vooraf even een
kaartje, want vol = vol!
Kleine tentoonstelling paalzitten
Dat het paalzitten na 30 jaar nog altijd leeft bij de Noordwijkerhouters hebben we gemerkt!
Behalve veel bezoekers kregen wij ook veel foto's aangeleverd. En zelfs de eerste prijs van
een winnaar! Daar zijn wij heel blij mee. De kleine tentoonstelling is nog te zien tot ongeveer
half april.
Een Chinese kijk op onze bollenvelden
Museum de Zwarte Tulp in Lisse toont in de maanden maart tot en met mei 2019 topstukken
van de Chinese kunstenaar Zhuang Hong Yi. Het zijn kunstwerken vervaardigd van delicate
stukjes geverfd rijstpapier, gevouwen en geknipt tot honderden bloemknoppen. Op de
tentoonstelling zijn collages te zien, landschappelijke werken en 'Flowerbeds'. De
inspiratiebron voor deze laatste waren de eindeloze, kleurrijke bollenvelden die Zhuang
onder zich door zag glijden tijdens zijn eerste vlucht van China naar Nederland.
Zomerseizoen
In het weekend van de bloemencorso gaat voor NoVaTo het zomerseizoen in. Dit betekent
een verruiming van de openingstijden. Deze verruiming is wel afhankelijk van het aantal
vrijwilligers wat als suppoost in ons kleine dorpsmuseum wil staan om bezoekers te
ontvangen. Wij zijn op dit moment druk bezig om de bezetting rond te krijgen, maar er is een
kans dat dit niet lukt. Weet u nog mensen die het leuk zouden vinden om in onze
expositieruimte als gastheer of gastvrouw te staan, dan horen wij dat heel graag!
Noordwijkerhout in WOII
Traditioneel houdt voorzitter Abe Bader elk jaar rond Bevrijdingsdag een lezing over
Noordwijkerhout in WOII. En elk jaar is de lezing weer anders omdat hij blijft speuren naar
interessante informatie. Ook dit jaar kunt u naar een variant van zijn lezing komen luisteren
en wel op donderdag 25 april. U kunt vanaf 1 april met uw bewijs van betaling twee gratis
kaartjes komen afhalen. De ruimte is beperkt en vol = vol. Heeft u kaartjes, maar gaat u toch
niet? Brengt u ze dan weer terug; dan kan iemand anders er gebruik van maken. Zoals altijd
start de lezing om 19:30 uur. U bent welkom vanaf 19:00 uur in de Zeestraat.
Activiteiten
Tot en met medio april: tentoonstelling Noordwijkerhoutse burgemeesters
Tot en met medio april: tentoonstelling paalzitten
25-03-2019 lezing: 'Bijzonder bestraft'
13-04-2019 start zomerseizoen
25-04-2019 lezing: Noordwijkerhout in WOII

