
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-3 maart 2022 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand maart. 
 
Lezing over John Skinner op vrijdag 18-03-2022 
Er zijn nog plaatsen voor de lezing van aanstaande vrijdag over de belevenissen van John Skinner (1772-1839) 
in Noordwijk en zijn relatie tot de eerste voetbalwedstrijd in Noordwijkerhout. Locatie zaal Puyckendam, 
Pilarenlaan 4. Toegang met ticket verkrijgbaar bij NoVaTo aan de Zeestraat 3a, via mail 
info@noordwijkerhoutvantoen.nl of aan de zaal. Dan betalen via QR-code of contant en gepast. Prijs: € 5,-, 
voor donateurs van NoVaTo € 3,-. Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang lezing 19:30 uur. Vol = vol. 
 
Lezing oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog 
 Op dinsdag 5 april zal Mark Sijlmans een lezing geven over Oorlogs- 

begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een herdenking op 4 
mei bleek dat er in Noordwijk oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog 
bevonden. Waar kwamen die 85 mannen vandaan? Welk noodlot was hen 
overkomen? Wie waren zij? Waren er misschien nog familieleden die wat 
meer over hen konden vertellen? Zou het mogelijk zijn om de namen op al 
die stenen weer een gezicht te geven…?  

En zo begon een zoektocht die heel veel verhalen opleverde. En waarbij zelfs een onbekende in een anoniem 
graf zijn naam weer terugkreeg! 
 
Dinsdag 5 april 2022 – 19:30 uur, locatie zaal Puyckendam, Pilarenlaan 4. 
Toegang met ticket verkrijgbaar bij NoVaTo aan de Zeestraat 3a, via mail info@noordwijkerhoutvantoen.nl of 
aan de zaal. Dan betalen via QR-code of contant en gepast. Prijs: € 5,-, voor donateurs van NoVaTo € 3,-. 
Inloop vanaf 19:00 uur. Vol = vol. 
 
Noordwijkers in WOII 
Op 29 april om 14:30 uur  wordt de documentaire ’Leven aan de grens 
van het Derde Rijk, Noordwijkers in de Tweede Wereldoorlog’ in de 
Muze vertoond. Hiervoor zijn tickets bij de Muze te verkrijgen. Vanaf 
19 maart is de documentaire ook online te zien op: 
arongooris.com/Wo2noordwijk. 
 

 

 

Tentoonstelling Vrijheid = Blijheid?? 
Vanaf 1 april is bij NoVaTo in de Zeestraat de tentoonstelling ‘Vrijheid = 
Blijheid??’ te zien. Binnen het thema ‘Ontmoeten in vrijheid’ wat door de 
gemeente Noordwijk voor 2022 is bedacht, geven wij aandacht aan de 
inwoners van krankzinnigeninstelling st. Bavo tot Beschut Wonen. In deze 
tentoonstelling wordt een beeld gegeven van de manier waarop patiënten en 
bewoners hun ‘vrijheid’ beleefden.  
 

 

https://demuze.nl/programma/leven-aan-de-grens-van-het-derde-rijk
http://arongooris.com/Wo2noordwijk

