
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-5, mei 2020 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand mei. 

 
Expositieruimte 
Ook bij NoVaTo denken we alvast na over de maatregelen die wij moeten nemen wanneer we weer 
open kunnen. Het zal er op neerkomen dat er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd naar 
binnen kan, dat we voorlopig geen koffie schenken en geen lezingen geven. Dat vergt dan ook best 
wat van onze vrijwilligers, want zij zullen meer en vaker schoon moeten maken en hun afstand 
moeten bewaren. We houden u op de hoogte! 
 
NoVaTo-bode: 75 jaar bevrijding 
De bode van deze maand zult u wat eerder in uw brievenbus vinden dan 
andere jaren. Die planning had te maken met de geplande festiviteiten. 
Helaas kunnen die niet doorgaan. In deze bode treft u verschillende korte 
verhalen over de oorlog aan. Wij zijn trots op het resultaat! 
In ons voorwoord schrijven wij over een speciale editie die door de 
historische verenigingen ‘De Oude Dorpskern’ en Genootschap Oud 
Noordwijk’ ook in Noordwijkerhout verspreid zou worden. Daarop hebben 
wij onze onderwerpen aangepast. Nu echter blijkt dat voornemen te zijn 
aangepast. U kunt deze speciale ‘Kerndotter’ via hun website lezen; 
gebruikt u hiervoor deze link : de KernDotter.  

 

 

 

 
Ontvangen reactie via de e-mail: 
Beste vrijwilligers van Novato,  
 
Nu het inleveren van de geprinte foto in het water valt vanwege 
corona, willen we jullie toch even laten zien dat de narcissen ons 
veel gezelligs brengen tijdens het thuiswerken. 
 
Dank jullie wel voor de leuke actie.  
Groetjes van Hidde en Noor uit groep 7a van de St.Victorschool. 
 

 
Niet voor iedereen feest! 
De bevrijding wordt normaalgesproken geassocieerd 
met feestvierende mensen en vooral met opluchting 
en blijdschap. Maar het was niet voor iedereen feest! 
Erfgoed Leiden en Omstreken heeft twee 
onderzoekers gevraagd om de keerzijde van de 
bevrijding te belichten. Geschiedenis, waar nog 
steeds een taboe op rust. Ruurd Kok onderzocht de 
verhoudingen met de Canadese bevrijders van Leiden 
en Oegstgeest En Koen Marijt de behandeling van de  

'moffenmeiden' in Noordwijk. De presentaties zijn te zien op www.erfgoedleiden.nl. 
 

https://deoudedorpskernnoordwijk.nl/wp-content/uploads/2020/05/KernDotter-75jaar-Bevrijding-2020.pdf
http://www.erfgoedleiden.nl/

