
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-5 mei 2022 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand mei. 
 

 

Groep 8 bezoekt NoVaTo 
Al enkele jaren bezoeken de leerlingen van de groepen 8 van de 
basisscholen NoVaTo met als thema ‘Noordwijkerhout in de Tweede 
Wereldoorlog’. De kinderen krijgen de opdracht een ontwerp te maken voor 
een herdenkingsmonument. Ook schrijven zij op een vredesduif wat vrijheid 
voor hen betekent. Een deel van de resultaten hiervan zijn te zien in de 
etalage van NoVaTo in de Zeestraat, en een ander deel ook binnen.  
 

De Witte Kerk in diamanten 
NoVaTo-vrijwilliger Goof Duivenvoorden hobbyt er graag op los. 
Speciaal voor NoVaTo heeft hij de Witte Kerk met ‘Diamond Painting’ 
gemaakt. De ruimt 4400 ‘diamantjes’ maken samen een prachtige 
plaat van de trots van Noordwijkerhout. Mooi ingelijst hangt hij in de 
expositieruimte. Komt u ‘m in het echt bewonderen?  
 
Suikerzakjesverzameling 
We hebben inmiddels verschillende verzamelingen opgebouwd: 
Delftsblauwe borden, serviesgoed, keramiek en pennen met opdruk.   

 

Een paar maanden geleden ontvingen we een suikerzakje van hotel café 
restaurant ‘de Vlashoven’. Onlangs kregen we ruim 20 suikerzakjes en een wikkel 
geschonken door een verzamelaar. Zakjes van onder andere het gemeentehuis, 
café restaurant ‘de Zwaan’, ‘de Ruigenhoek’, ‘Het Witte Huis’, ‘De Doffer’ en 
‘hotel van der Geest’. Zelfs een zakje van de kantine van VVSB! De bedoeling is 
om de zakjes in een lijst te doen en in de expositieruimte tentoon te stellen. 

 
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 ‘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. Wat gaat er  schuil  
achter deze ramp en hoe verging het de opvarenden? Daarnaast houdt Yanover de motieven en de aanleiding 
van de Eerste Wereldoorlog tegen het licht.  
 
De lezing vindt plaats in de grote zaal van Puyckendam, Pilarenlaan 4. Toegang met ticket verkrijgbaar bij 
NoVaTo aan de Zeestraat 3a, via 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. 

 


