2022-7 september 2022
Beste donateur,
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand september.
Dinsdagavond 6 september: extra openstelling
Vanwege de kermis is de expositieruimte vanavond een extra openstelling van 19:00-21:00 uur. De toegang
is gratis. Wij hopen hierdoor meer mensen kennis te kunnen laten maken met de geschiedenis van
Noordwijkerhout. Heeft u familie over de vloer, neem ze mee!
Woensdagmiddag 7 september: gesloten
Eveneens vanwege de kermis is de expositieruimte in de Zeestraat op woensdagmiddag gesloten.
Noordwijkerhouts dialect
Wij verzamelen nog steeds voorbeelden van Noordwijkerhouts dialect. Niet alleen
woorden die door meer Noordwijkerhouters gebruikt werden, maar ook typische
uitspraken van mensen. Zo kregen wij te horen dat Dirk de Boer (1906-1996) nog wel
eens zei “Niet doen, dat geeft teveel avegatie”. Hij bedoelde problemen of
moeilijkheden. We vragen ons af welk woord hij probeerde te gebruiken; misschien
agitatie? Kent u het woord, laat ons dat dan weten!
Open Monumentendag – zaterdag 10 september 2022
Komende zaterdag is het weer Open Monumentendag. Ook in
Noordwijkerhout is er weer het een en ander te bezoeken. Kijkt u vooral even
op de website. Daarnaast is dit jaar ook de kapel van Sancta Maria geopend
waar een tentoonstelling van schilderijen over de bollenstreek van Leo van den
Ende te bekijken is. De schilder is ’s middags zelfs aanwezig!
Tevens vindt u er informatie over het nieuwe boek over Sancta Maria en u kunt
tussen 11-14 uur luisteren naar de Viola da Gamba. Komt u wel op de fiets?
Veel plezier!
Zou u het comité Monumentendag Noordwijkerhout en de Zilk willen versterken? Wij zoeken vooral mensen
die de PR kunnen verzorgen en het boekje kunnen maken.
De Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis – zaterdag 15 oktober 2022
Dit wordt een dag in het kader van ‘Van wie ben jij er een?’, een dag over Noordwijkerhoutse families en hun
(verborgen) geschiedenis, met grote stambomen vol informatie. De voorbereidingen zijn in volle gang: de
stambomen zijn bijna af en kunnen gevuld worden. Een presentatie met foto’s van Noordwijkerhouters. Wie
was de familie waarvan de grafstenen nog in de Witte Kerk liggen? Er komt een hoek waar kinderen zich
kunnen aankleden als boerenkind en zo op de foto kunnen. Er zijn speciaal gemaakte Noordwijkerhoutse
stamboomposters te koop. Kom deze met uw (klein)kinderen vullen? Ga op zoek naar uw familieverleden en
laat een kwartierstaat printen. Of misschien wilde u zelf altijd al een stamboom maken. Waar komen nieuwe
Noordwijkerhouters vandaan of zijn oude Noordwijkerhouters naartoe vertrokken? Leer meer over de
achtergronden, beroep en leefomstandigheden van uw familie. Stel uw vragen onder andere aan André van
Noort, medewerker van Erfgoed Leiden en deskundige in het programma ‘Verborgen Verleden’. Heeft u nog
een stamboom te leen of oorbellen van oma, pet van opa of iets anders wat u wil laten zien tijdens deze dag?
We horen het graag!
Locatie: de Witte Kerk
Tijd: 11:00-16:00 uur
Toegang: gratis

