
2019-11, november 2019 
 
Beste sympathisant, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand november. 
 
Lezing: Freikauf DDR 
Op donderdag 28 november organiseert NoVaTo weer een interessante lezing, deze keer 
door Margriet Brandsma, Nederlands journalist. Zij werkte van 1994 tot en met 2010 voor het 
NOS Journaal met als standplaats Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Brandsma vertelt 
over de verkoop van gevangenen door de DDR. Het is één van de meest geheime en 
omstreden hoofdstukken uit de geschiedenis van de deling van Duitsland. Zij schreef hier 
ook een boek over ’Vuurcode vlinder: Hoe de DDR verdiende aan de verkoop van 
gevangenen’, een verhaal over liefde, verraad en mensenhandel, gebaseerd op ware 
gebeurtenissen. 
 
De lezing begint om 19:30 uur; u bent welkom vanaf 19:00 uur aan de Zeestraat 3a. Entree 
alleen met toegangsbewijs. Deze zijn verkrijgbaar in de Zeestraat tijdens openingstijden 
(woensdag, vrijdag, zaterdag 13:00-16:00 uur). Let op: een kaartje kost ook deze keer € 3,- 
voor sympathisanten en € 5,- voor niet-sympathisanten. Dat heeft te maken met de prijs die 
zij vraagt. Er is een beperkt aantal plaatsen. Kom op tijd, want na aanvang van de lezing is 
er geen entree meer mogelijk. 
 
Tentoonstelling: engelen 
Eerder deden wij een oproep voor de decembertentoonstelling. Daar hebben verschillende 
mensen op gereageerd!  Bent u ook zo benieuwd naar alle engelen? Vanaf zaterdag 30 
november is de tentoonstelling te bezoeken. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Zoals elke organisatie die draait om vrijwilligers hebben wij ook altijd ‘gebrek’. Misschien iets 
voor u? Het hoeft niet veel tijd te kosten! Zo kunnen we suppoosten gebruiken, maar ook een 
coördinator om al het vrijwilligerswerk in kaart te brengt en te coördineren. We kunnen 
ondersteuning gebruiken bij de schoolklassen die langs komen. Of mensen die het leuk 
vinden om een lezing in elkaar te zetten én te geven. Misschien onderzoek doen om 
artikelen voor de bode te schrijven. Kortom: er is genoeg te doen! Kom ’s op vrijdagochtend 
langs of neem contact op met secretaris Sylvia via secretaris@noordwijkerhoutvantoen.nl, 
voor een afspraak.   
 
NoVaTo-bode november 
Over een paar weken komt de laatste NoVaTo-bode van dit jaar uit. In deze bode vindt u een 
verhaal over Toop van Na, geschreven door oud-Noordwijkerhouter Hans van Eeden. Wij 
hebben een beperkt aantal foto’s van Toop, dus mocht u nog foto’s hebben, dan zouden wij 
daar graag een scan van maken.  
Sympathisanten die ons niet gemachtigd hebben om de contributie te betalen, vinden in hun 
bode een verzoek de contributie voor 2020 te voldoen. Die contributie bedraagt € 17,-/€ 
19,50 per jaar. Wilt u ons alsnog machtigen, vult u dan een machtigingsformulier in via de 
website. U betaalt in dat geval € 1,- minder. 
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Foto’s Sjaak Weijers 
U heeft ze vast wel eens voorbij zien komen: foto’s gemaakt door Sjaak Weijers. NoVaTo 
heeft het deel van de fotoverzameling wat betrekking heeft op Noordwijkerhout van deze 
dorpsfotograaf overgenomen. Niet alleen de foto’s die hij in het verleden heeft gemaakt, 
maar ook alle foto’s die hij in de toekomst nog gaat schieten, vallen onder deze 
overeenkomst. 
 
Erfgoed Noordwijk 
Zowel NoVaTo als het Genootschap Oud de Zilck zijn per 1 januari 2019 officieel 
toegetreden tot het Erfgoed Noordwijk, ook wel het PCEN genoemd: Platform Cultureel 
Erfgoed Noordwijk. Dit platform  is een initiatief van Genootschap ‘Oud Noordwijk’, Stichting 
Atlantikwall Museum Noordwijk, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude 
Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk 
aan een zo breed mogelijk publiek. 
 
Door de gemeenteraad van Noordwijk is in 2008 het ‘Erfgoedfonds’ ingesteld waardoor per 
jaar een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor nieuwe initiatieven en investeringen. Via dit 
jaarlijkse bedrag, dat in goed onderling overleg tussen de diverse organisaties wordt 
verdeeld, zijn de erfgoed-organisaties in om diverse uitbreidingen, exposities en andere 
activiteiten mede te financieren. De samenvoeging van de gemeentes Noordwijkerhout en 
Noordwijk heeft dan ook geleid tot een verhoging van dit beschikbare bedrag. Wij hopen 
daardoor de komende jaren mooie dingen te kunnen doen! 
 
Activiteiten 
3e week november:  bode 32 komt uit 
28-11-2019 Lezing: Freikauf DDR 
25-12-2019 Expositieruimte gesloten  
01-01-2020 Expositieruimte gesloten 
23-01-2020 Lezing: de geschiedenis van de bollenteelt 
27-02-2020 Lezing: 'Goeie Mie' 
09-04-2020 Lezing: WOI 
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