
 

 

 

 

 

 

 

 
2021-2, september 2021 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand september. 
 
U leest het goed: nummer 2 van 2021. Er viel helaas niet veel te melden de afgelopen maanden. Gelukkig 
is het museum alweer enige tijd te bezoeken. Verder zijn we weer begonnen met het plannen van lezingen, 
uiteraard nog steeds rekening houdend met de maatregelen. Ook hopen we binnenkort weer 
schoolklassen te mogen begroeten in het museum.  
 
Jaarmarkt – 7 september 
Tijdens de jaarmarkt op dinsdag 7 september is het museum 
extra geopend van 13:00 tot 16:00 uur. De toegang is deze 
dag gratis. Wij doen dit om mensen die anders niet zo snel 
binnen zouden komen, kennis te laten maken met NoVaTo.  
 
 
Open Monumentendag – 11 september  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prachtige verhalen  

Op zaterdag 11 september is het weer Open Monumentendag. Ook 
NoVaTo doet daar aan mee; het museum is open van 11:00 - 16:00 uur. Er 
is (vanaf) die dag een kleine tentoonstelling te zien over de verschillende 
scholen in Noordwijkerhout. Verder zijn te bezoeken:  

• de St. Jozefkerk; dit jaar wordt het jaar van Jozef gevierd; 

• de Prinsenhof met een tentoonstelling over de St. Jozefschool en 
de Prinsenhof; 

• de St. Victorkerk; 

• de Hogeveense molen; 

• het (voormalige) gemeentehuis waar u een rondleiding kunt 
krijgen door ‘onze’ bode René. 

U bent dit jaar ook welkom op het erf van boerderij De Halle aan de 
Leeweg. Verder doet de Heilig Hartkerk in de Zilk weer mee en is het 
parochiehuis te bezoeken. Ook daar is een tentoonstelling te bekijken.  
Het boekje met te bezoeken locaties vindt u op onze website.  
 

Jan Duivenvoorden (Heeremenis) heeft eerder dit jaar een website gemaakt waarop hij artikelen 
publiceert over Noordwijkerhout. Het zijn prachtige artikelen over vroeger tijden, op een verhalende 
manier verteld; alsof je er bij was. Al lezende merk je hoeveel uren onderzoek daar in zit! Neem daarom 
regelmatig een kijkje op www.www.noortigerhout.nl.  
 
Vrijwilligers 
Onze oproep eerder dit jaar heeft ons drie nieuwe suppoosten opgeleverd! Lijkt het u ook leuk om bij ons 
bezoekers te ontvangen en hen te informeren over de geschiedenis van Noordwijkerhout, dan horen wij 
dat graag. Verder zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de PR voor zijn of haar rekening wil nemen: het 
schrijven van de nieuwsbrief, van krantenartikelen, iemand die onze facebookpagina regelmatig voorziet 
van informatie; het schiet er nu regelmatig bij in. Heeft u leuke ideeën en wat tijd over, meld u bij ons! 
 

 

https://www.noordwijkerhoutvantoen.nl/site-verslagen/monumentendag-2021.pdf
http://www.www.noortigerhout.nl/

