2020-1, januari 2020
Beste sympathisant,
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand januari.
Een sympathisant opperde vorig jaar waarom wij de nieuwsbrief niet in pdf afleveren. Hij bewaart
ze graag en dan zijn ze gemakkelijker op te slaan. Dit vonden wij sowieso leuk om te horen, maar
zeker ook de moeite waard om uit te voeren. Omdat wij de nieuwsbrief via de website versturen,
was het even zoeken hoe we dit het best konden doen. Het kan dus goed zijn dat er de komende
tijd nog iets in wijzigt.
Tentoonstelling: schaatsen en sleeën
Van een van onze sympathisanten hebben wij vijf prachtige antieke
sleeën te leen gekregen. Samen met een verzameling oude schaatsen
is dit een mooi geheel geworden. Zeker de moeite waard om eens te
komen bekijken! De tentoonstelling is tot en met zaterdag 28 maart
2020 te bezoeken.
Lezing: de geschiedenis van de bloembollenteelt
Op donderdag 23 januari geeft Peter Vink een lezing over de geschiedenis
van de bloembollenteelt in onze streek. Hij gaat in op de komst van de
eerste tulpen- en hyacintenbollen naar de Nederlanden. Ook komt de wijze
van telen aan bod en waarom het telen van bloembollen in onze streek zo
belangrijk is geworden. Daarnaast vertelt hij over verschillende andere
(historische) aspecten die bij het telen van bloembollen een rol hebben
gespeeld.
U bent welkom vanaf 19:00 uur in de expositieruimte van NoVaTo aan de
Zeestraat 3A. De lezing begint om 19:30 uur. Na aanvang sluiten de deuren,
dus wees op tijd! Entree alleen met toegangsbewijs; op vertoon van uw
betalingsbewijs van 2019 kunt u twee gratis toegangskaarten ophalen.
75 jaar bevrijding
Voor de tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding, dit jaar
75 jaar geleden, zoeken wij nog materiaal. Heeft u foto’s
gemaakt tijdens de oorlog, bij voorbeeld in de straat of tijdens
een (bevrijdings)feest, dan horen wij dat graag. Ook zoeken wij
folders, documenten, oude passen, posters, distributiekaarten,
voedingsbonnen wat met de oorlog te maken heeft. Wilt u het
materiaal weer terug, dan scannen wij het in. Ook verhalen zijn
meer dan welkom!
Kalender
 Zaterdag 18-1-2020 de expositieruimte om 15:30 uur gesloten.
 Zaterdag 22-2-2020 is de expositieruimte gesloten vanwege de carnavalsoptocht.
 Donderdag 27-2-2020 lezing: ‘Goeie Mie’.

