
 

 

 

 

 

 

 

 
2021-4, november 2021 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand november. 
 
Nieuwsbrief gemist? 
De nieuwsbrief van september heeft helaas niet iedereen bereikt. Nieuwsbrieven kunt u altijd teruglezen op onze 
website. Wanneer u in het menu rechtsboven klikt op ‘Diversen’ en vervolgens op ‘Nieuwsbrieven’ dan kunt u de 
nieuwsbrief aanklikken welke u wilt lezen. 
 
Het mysterie van de Witte Kerk 
Al meer dan 750 jaar staat de Witte Kerk als baken in het dorp. Zo’n eeuwenoud kerkje 
herbergt natuurlijk allerlei geheimen en geschiedenissen. De ‘Vrienden van de Witte 
Kerk’ willen er graag achter komen wat het verhaal van die plek is. Op de Dag van de 
Witte Kerk gaat de deur op een kiertje open en mag iedereen meedoen het raadsel op 
te lossen. Kom op 13 november tussen 10.30 en 15.00 uur naar de kerk en doe mee 
met deze tocht. Vooraf aanmelden is niet nodig, de  toegang is 1 euro per persoon. De 
opbrengst wordt uitsluitend gebruikt voor het onderhoud van het kerkgebouw. Meer 
info via info@vriendenvandewittekerk.nl of via Facebook. 
 

 

 

Ambtsketen gemeente Noordwijkerhout 
Op woensdag 13 oktober mochten drie vrijwilligers van NoVaTo 
de ambtsketen van de voormalige gemeente Noordwijkerhout in 
ontvangst nemen. De zware zilveren ketting is aan NoVaTo in 
bruikleen gegeven en ligt in een speciaal daarvoor aangeschafte 
vitrine in de Zeestraat zodat u deze kunt komen bewonderen.   

 
Tentoonstelling 90 jaar VVSB  
Naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van voetbalvereniging VVSB is er een kleine 
tentoonstelling ingericht in het museum in de Zeestraat. Deze tijdelijke tentoonstelling 
bestaat uit krantenknipsels, documenten, kleding, voetbalschoenen en foto’s. Het overzicht 
geeft een indruk van de club en zijn voorlopers. Daarnaast zijn er tientallen foto’s op de 
beeldbank van NoVaTo geplaatst. De tentoonstelling is tot medio december te bezoeken. 
 

 
 

Zolder gemeentehuis opgeruimd 
Op last van de brandweer moest de zolder van het gemeentehuis leeggeruimd worden. Vrijwilligers van NoVaTo 
kregen de gelegenheid om veel mooi materiaal van de zolder naar de Zeestraat te verhuizen en zo veilig te stellen. 
Deze materialen worden nu geregistreerd en netjes opgeborgen zodat ze in de toekomst tentoongesteld kunnen 
worden.  
 

 

Noordwijk in de Tweede Wereldoorlog 
De documentaire ‘Leven aan de grens van het Derde Rijk, Noordwijkers in 
bezettingstijd’ wordt binnenkort in de Muze vertoond: op de avond van 
woensdag 24 november en de middag van vrijdag 15 december. Kaartjes zijn 
vanaf nu te bestellen of om te ruilen wanneer u eerder een kaartje hebt 
gekocht. 
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