2019-09, september 2019
Beste sympathisant,
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alles wat er binnen de stichting
Noordwijkerhout van Toen gebeurt.
Nazomerfestival
NoVaTo had zich al vroeg in de organisatie opgegeven voor deelname aan het
Nazomerfestival in het Teylingen college Leeuwenhorst op zondag 8 september. Wij hadden
echter over het hoofd gezien dat wij een kraam buiten toegewezen kregen. Met de huidige
weersvoorspellingen betekent dit dat ons kwetsbare materiaal te veel risico loopt. Omdat wij
NoVaTo dan niet kunnen laten zien zoals wij dat willen, hebben we onze deelname
ingetrokken.
Monumentendag
Zaterdag 14 september vindt de tweede Open Monumentendag plaats die door het comité
Monumentendag Noordwijkerhout en de Zilk is georganiseerd. Deze keer met hulp van de
collega’s van het comité Noordwijk. Er zijn verschillende panden geopend, waaronder de
kapel van St. Bavo en de kapel van Sancta Maria. Verder is in een aantal panden een
tentoonstelling gerealiseerd, zoals in café Van der Geest en café de Halve Vleet in de Zilk. U
kunt meedoen met een uitwisseling met Noordwijk en met de bus afreizen naar de buren om
daar mee te doen met een rondwandeling. De expositieruimte van NoVaTo is die dag
geopend van 11:00 uur tot 16:00 uur. Komt u dus vooral even buurten!
Kerstexpositie
In de gezellige decembermaand willen we een expositie laten zien over engelen. Heeft u een
prachtig beeld van een engel, of engeltjes, een schilderij of iets anders waar een engel op
afgebeeld staat? En mogen we dit lenen? Dan horen we dit graag van u. Uiteraard komt
kwetsbaar materiaal in een vitrine te staan.
Contributie
Inmiddels heeft NoVaTo ruim 600 sympathisanten. Dat is heel erg leuk, maar ook een hele
administratie! Hiervan heeft een groot deel geen machtiging ingevuld. Vanwege die
administratie is besloten om met ingang van 2020 de contributie voor sympathisanten die
geen machtiging hebben afgegeven, te verhogen naar € 17,-/€ 19,50.
Verbouwing archief
In de week van 23 september wordt het archief in de Zeestraat verbouwd. Dit betekent dat
op woensdag 25, vrijdag 27 en zaterdag 28 september, de expositieruimte gesloten is.
Activiteiten
14-09-2019 Monumentendag
18-09-2019 Start winterseizoen
25 t/m 28 Gesloten

