2021-5, december 2021
Beste donateur,
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand december.
Einde 2021
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021. Wederom een raar jaar door corona. We hebben zelf en via de bibliotheek
nog een paar lezingen kunnen geven en ook konden er verschillende schoolklassen langs komen. De NoVaTo-bode
is gelukkig wel verschenen en we hebben een pracht van een aanwinst in bruikleen mogen ontvangen: de
ambtsketen van de gemeente Noordwijkerhout. Begin volgend jaar kunt u ons jaarverslag weer op de website
lezen.
Contributie 2022
Voor de donateurs die een machtiging hebben ingevuld geldt dat de contributie voor 2022 in de tweede helft van
januari wordt geïnd. Donateurs die geen machtiging hebben ingevuld ontvangen van ons een factuur. Vanwege
het meesturen van de pasjes met de bode van februari vragen we iedereen om voor 1 februari 2022 de contributie
over te maken. Hartelijk dank hiervoor!
Verbeteren en inkleuren foto’s
U heeft ze eerder al voorbij zien komen in de bode: verbeterde en
ingekleurde foto’s. Vaak met een prachtig eindresultaat. U kunt nu ook uw
foto’s laten inkleuren voor € 1,50 per foto. Heeft u interesse, stuur dan uw
foto’s naar info@noordwijkerhoutvantoen.nl. Wij kijken eerst of het
verbeteren en/of inkleuren lukt. Daarna laten we u zien wat het resultaat
is. Vervolgens krijgt u van ons een factuur en sturen we u de uiteindelijke
bestanden per mail. U betaalt uiteraard alleen de gelukte foto’s. Bij foto’s
met personen en met veel grijstinten wordt doorgaans het beste resultaat
bereikt. Stuurt u meer dan 3 foto’s, gebruik dan het gratis programma
Wetransfer (aanmelden is niet nodig).
Nieuw bestuurslid
Sinds kort is Hans de Ridder toegetreden tot het bestuur van NoVaTo.
De geboren Amsterdammer woont nu alweer enige jaren in Noordwijkerhout. Behalve bestuurslid bij NoVaTo is hij ook penningmeester bij de zwemvereniging en vrijwilliger in
Munnekeweij. Hans buigt zich inmiddels over de toekomstvisie van NoVaTo.
Verborgen verleden in Noordwijkerhout
In Noordwijkerhout en De Zilk kunt u een historische zoektocht volgen
waarin het verborgen verleden van de dorpen tot leven komt. De route
leidt langs historische punten. Sommige zaken zijn er nog. Andere punten
zijn niet meer zichtbaar; het zogenaamde ‘verdwenen erfgoed’. Dankzij de
route met 20 informatiepanelen komt dit erfgoed weer tot leven. De folder
met routekaart is op te halen bij NoVaTo. Ook is er een digitale route te
vinden op routemaps.nl; een wandelroute en de fietsroute. Kunstenares
Hester van Dapperen ontwierp een bijpassend kunstwerk wat in de Zilk
staat. Klik op de foto voor de digitale folder.

Wij danken u hartelijk voor uw steun in 2021. Ook wensen wij u hele gezellige
feestdagen en alvast een voorspoedig en vooral gezond 2022!

