
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-7, juli 2020 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand juli. 

 
NoVaTo in de bieb 

 

Op 9 en 23 juli verzorgt NoVaTo in de 
bibliotheek de Koffie+ ochtenden. Op 9 juli is het 
onderwerp de Witte Kerk, op 23 juli de St. 
Victor- en de St. Jozefkerk. Het bijwonen van 
deze lezingen is gratis, maar vooraf aanmelden 
is verplicht. Aanmelden moet vóór 6 juli en kan 
via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Aanvang 
10:30 uur. 

 
Nederlands maritiem erfgoed wereldwijd in kaart 
Ons land kent een rijk maritiem verleden. Overal ter wereld liggen scheepswrakken van 
Nederlandse herkomst, maar ook havens, kades, bruggen, waterwegen en pakhuizen behoren tot 
het Nederlands maritiem erfgoed. En onder water liggen verdronken landschappen met 
prehistorische of jongere resten. Maritime Stepping Stones (MaSS) is  een online database  die  de  
vindplaatsen  en verhalen  van  Nederlands  maritiem  erfgoed  in  
kaart brengt. Per  vindplaats zijn feitelijke data vermeld, zoals de 
ligplaats en -voor zover bekend- de afmetingen en de conditie 
van de vindplaats. Maar ook andere bronnen zijn er te vinden, 
zoals kaartmateriaal, documenten, tekeningen, foto’s en video’s 
en verwijzingen naar artikelen en rapporten. Dwaal over de 
wereldkaart en laat het Nederlands maritiem erfgoed tot leven 
komen. Ga via deze link naar de Maritime Stepping Stones 
website. 
 

 

Reclame 
We proberen voor NoVaTo regelmatig reclame te maken. We hebben een eigen website en 
Facebookpagina, maar plaatsen ook we regelmatig informatie op Blik op Noordwijkerhout en de 
Facebookpagina van Erfgoed Noordwijk. Onlangs werden we benaderd door ‘Eropuit in eigen land’. 
De eigenaar van een B&B had ons opgegeven als activiteit en daarom krijgen we een (tijdelijke) 
plaats op de website. Toch leuk! 
 
Boek familie Van Eeden 
Bert Hogervorst heeft een nieuw genealogisch boek gemaakt, ditmaal over de familie Van Eeden. 
Alle familieleden zijn benaderd en hebben zich vooraf in kunnen schrijven voor een exemplaar. Het 
boek heeft 409 bladzijden en is gevuld met 370 foto’s en verhalen van vele familieleden. Er wordt 
maar een klein aantal extra boeken voor de vrije verkoop besteld. Heeft u ook interesse in een 
boek, dan kunt u € 35,00 overmaken naar bankrekeningnummer NL21 RBRB 0900 1136 77 ten 
name van de Stichting Noordwijkerhout Van Toen onder vermelding van uw e-mail adres zonder @.  

 

https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/actueel/Agenda/2020/koffieplushistorischeverenigingnovato.html
https://mass.cultureelerfgoed.nl/
https://www.eropuitineigenland.nl/provincie/Noordwijkerhout/activiteiten/Museum-Galerie-Tentoonstelling/NoVaTo-5414.htm

