
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-6 augustus 2022 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand augustus. 
 

 

Koffie+-ochtend over St. Bavo 
Op donderdag 25 augustus om 10:30 uur geeft NoVaTo-vrijwilliger Jan 
Immerzeel op verzoek van de Bibliotheek een lezing over St. Bavo. De 
instelling is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van 
Noordwijkerhout. Het zorgde voor veel werkgelegenheid en 
bevolkingsgroei. In deze lezing wordt ingegaan op het ontstaan van het 
ziekenhuis in Noordwijkerhout. Waarom werd besloten om het op deze plek 
te bouwen? Wie waren de verplegers en waar kwamen zij vandaan? Hoe is 
het de instelling vergaan in de bijna honderd jaar dat zij bestaan heeft? Met  

name de tijd van de Tweede Wereldoorlog had een grote impact op het ziekenhuis toen alle cliënten 
geëvacueerd moesten worden. En wat is er achtergebleven van de ‘oude Bavo’? De toegang is gratis, u dient 
zich wel aan te melden. 
 
De Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis – zaterdag 15 oktober 2022 
Van wie bent u er één? Dat willen we heel graag weten! Op 15 oktober 2022 
openen de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) en de Vrienden van de 
Witte Kerk de deuren van de kerk voor iedereen die benieuwd is naar zijn/haar 
voorouders op deze eerste Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis. 
 
Eén van de onderdelen op 15 oktober is een tentoonstelling waar we uw hulp bij 
nodig hebben. Wat zoeken we? 

 

1. Stambomen: heeft u een stamboom aan de muur hangen van uw familie en wilt u deze een dagje 
uitlenen? 

2. Voorwerpen die afkomstig zijn uit de familie. Heeft u een voorwerp dat van opa/oma of andere 
voorouders is geweest en waar een verhaal aan vastzit? De pet van opa die hij altijd op had; een 
sieraad van oma; een glas waaruit opa altijd een citroentje met suiker dronk: dit zijn zomaar wat 
voorbeelden. De voorwerpen worden in een afgesloten vitrine tentoon gesteld. 

Wie iets voor deze tentoonstelling uit wil lenen mag dit melden bij NoVaTo. Stuur dan een mail naar: 
secretaris@noordwijkerhoutvantoen.nl. 
  
Graag willen we daarbij de volgende informatie: 
Bij de stamboom 

• Wat is de afmeting? 

• Is de stamboom ingelijst en van een ophanghaakje voorzien?  
Bij het voorwerp 

• Om welk voorwerp gaat het? (Graag een foto meesturen!) 

• Hoe groot is het voorwerp? 

• Welk verhaal zit erachter?  
Na aanmelding kan het worden ingeleverd bij NoVaTo in de Zeestraat tussen 13.00 en 16.00 uur op zaterdag 
8, woensdag 12 of vrijdag 14 oktober. Lukt dat niet, dan maken we een afspraak. 
Uiteraard zullen we zorgvuldig omgaan met alle ingeleverde voorwerpen. Na 15 oktober maken we een 
afspraak om de voorwerpen weer op te komen halen.  
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