2022-4 april 2022
Beste donateur,
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand maart.
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.
Lezing over de Eerste Wereldoorlog en de SS Tubantia op dinsdag 31-05-2022
Op 16 maart 1916 gaat het schip de ‘SS Tubantia’ vanwege dichte mist voor
anker. Het Nederlandse schip is dan net onderweg van Amsterdam naar
Buenos Aires. De Duitse onderzeeër, de ‘UB-13’, die in de buurt is komt de
‘SS Tubantia’ tegen en torpedeert het schip. Na de oorlog raakt het schip al
snel in de vergetelheid tot er geruchten verspreid worden dat er ruim twee
ton aan goud in het ruim verstopt ligt.
Op dinsdag 31 mei 2022 geeft historicus en NoVaTo-vrijwilliger Ivo Yanover
een lezing over dit roemruchte schip. Het verhaal speelt zich af midden in de Eerste Wereldoorlog. Wat gaat
er schuil achter deze ramp en hoe verging het de opvarenden? Daarnaast houdt de verteller de motieven en
de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog tegen het licht. Tot slot wordt de avond afgesloten over de situatie
in Nederland tijdens de oorlog. De lezing vindt plaats in de grote zaal van 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.
Museum op Koningsdag gesloten
Op Koningsdag, woensdag 27 april, is het museum gesloten.

Oranjevereniging te gast bij NoVaTo
Op zondag 10 april mochten wij de leden van de Oranjevereniging ontvangen in
het museum. Zij hielden een korte bijeenkomst om afscheid nemende leden te
bedanken. Daarna kregen zij een ‘rondje om de kerk’ aangeboden en werd hen
van alles verteld over de Witte Kerk, de panden, winkeltjes en bedrijven rondom
de kerk. Het was een hele gezellige middag!
24 april Biosmiddag Munnekeweij
Op zondagmiddag 24 april kunt u bij Munnekeweij naar de bios! Er zullen die middagen oude beelden getoond
worden van Noordwijkerhout. Een hele interessante middag dus! Aanvang: 14:00 uur. De toegang is gratis,
maar wel even aanmelden via 088-9211400.

