2021-3, oktober 2021
Beste donateur,
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand oktober.
Lezing over de Witte Kerk
Op donderdag 21 oktober verzorgt de stichting
Noordwijkerhout van Toen een lezing in de grote zaal van
Puyckendam. Abe Bader behandelt deze avond de
geschiedenis van de trots van Noordwijkerhout: de Witte
Kerk. Aanvang: 19:30 uur, zaal open: 19:00 uur. Een
toegangskaartje kost € 5,- maar op vertoon van uw
bewijs van betaling krijgt u € 2,- korting. Heeft u nog een
toegangskaartje voor de lezing die in maart 2020 werd
afgelast, dan kunt u deze zonder bijbetaling komen
omruilen voor een kaartje voor deze lezing. Let op: voor
toegang heeft u een coronabewijs nodig!
In het voorjaar 2022 komen de St. Victor- en St. Jozefkerk aan bod, terwijl in najaar 2022 de overige
11 locaties worden behandeld waar kerken en kapellen hebben gestaan.
Artikelen in de NoVaTo-bode
Trefwoorden van de onderwerpen die in de NoVaTo-bode ter
sprake gekomen zijn, zijn door onze vrijwilligers verzameld en op de
website geplaatst. Wilt u weten of over een bepaald onderwerp
eerder een artikel is geschreven, dan kunt u dit op de website
opzoeken. Onder het kopje ‘Over NoVaTo/NoVaTo/NoVaTobode/Zoeken in’ kunt u een trefwoord invullen. Vervolgens krijgt u
een lijstje met titels van artikelen over dat onderwerp, de jaargang,
het nummer en zelfs de paginanummer van de betreffende bode te
zien. NoVaTo-bodes zijn los nog altijd verkrijgbaar en in te zien in de
expositieruimte in de Zeestraat.
Nel Goedhart
NoVaTo is sinds kort in het bezit van verschillende werken van Nel
Goedhart, keramiste uit Leiderdorp. Zij heeft van 1961 tot en met
1975 naast café Piet Gijs een eigen atelier gehad waar ze deze
voorwerpen maakte. Echt Noordwijkerhouts makelij dus!
Uiteraard hopen we de verzameling in de loop der tijd verder uit
te breiden.
Noortigerhout.nl
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de website met Noordwijkerhoutse verhalen van
Jan Duivenvoorden. Misschien had u ook niet direct in de gaten dat u zich kunt abonneren op de
nieuwsbrief zodat u op de hoogte gehouden wordt zodra er weer nieuwe verhalen te lezen zijn. Dat
kunt u doen door onderaan de website uw e-mailadres in te vullen.

