
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-1 januari 2022 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand januari. 
 
De beste wensen! 
Via deze weg willen wij u een heel goed en gezond 2022 toewensen! We hopen dat u gezellige dagen hebt gehad.  
 
Expositieruimte gesloten 
Helaas moesten wij eind december de deuren van de expositieruimte sluiten als gevolg van de maatregelen tegen 
de nieuwe variant van het coronavirus. Helaas gelden de versoepelingen die zijn aangekondigd nog niet voor ons. 
Voor wie nog graag de tentoonstelling over VVSB wil zien: die laten we nog even staan nadat we weer open mogen. 
De voorbereidingen voor lezingen en tentoonstellingen gaan uiteraard gewoon door. 
 
Gereedschappen 
Een van onze donateurs is in het bezit van deze drie gereedschappen.  
Kunt u ons helpen aan namen en welke functie ze hebben? Bij deze set 
waren nog drie verschillende schoppen die bij turfsteken worden 
gebruikt. Experts van het Museum De Peelstreek in Ysselsteyn herkennen 
de drie stukken gereedschap uit de foto echter niet als turfgereedschap. 
We horen het graag via info@noordwijkerhoutvantoen.nl. Hartelijk 
dank!  
 
Engelenvensters 

 

  
Wij kregen het verzoek om informatie over zogenaamde engelenvensters. 
Dit zijn de vensters op de eerste etage op de foto. Voor zover bekend staat 
er in Noordwijkerhout maar één boerderij met zulke vensters, aan de 
Leidsevaart. Het is bijzonder zeldzaam in onze regio. Heeft u informatie 
over deze ramen of weet u er meer te vinden, dan horen wij dat graag.  

 
Boeken  
Onlangs kregen we een groot aantal boeken geschonken. De boeken die al 
aanwezig zijn in ons archief verkopen we. Dit zijn niet alleen boeken over 
Noordwijkerhout, maar ook over andere dorpen en over verschillende 
onderwerpen. Op onze website vindt u welke boeken wij te koop hebben. 
U kunt bestellen via  info@noordwijkerhoutvantoen.nl. 
Wij hanteren ook een wachtlijst voor mensen die op zoek zijn naar een 
specifiek boek wat uitverkocht is. Zoekt u een boek en wilt u op die 
wachtlijst, dan kunt u dat bij ons melden.  

 

 
Luisteren naar geschiedenis 

 

Op de website ‘Rijnlandse Geschiedenis’ kunt u verschillende podcasts vinden  
gemaakt door de verenigingen die bij deze stichting zijn aangesloten, bij 
voorbeeld over Maria van Nispen, de cipierster van het Leidse Gravensteen 
rond 1700.   
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