
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-8 oktober 2022 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand oktober. 
 

 

Lezing over de St. Victor- en de St. Jozefkerk – 10 oktober 2022 
Dinsdagavond 11 oktober a.s. wordt in het museum van NoVaTo een 
presentatie gegeven over de St. Victor- en St. Jozefkerk. Deze 
presentatie is de tweede in een drieluik over de kapellen en kerken. Dit 
tweede deel begint op het tijdstip dat de Petrus- en Pauluskerk over 
gaat in gereformeerde handen en het Rooms Katholiek geloof 
verboden wordt. De katholieken gaan over tot gebruik van schuilkerken 
en groeien uit richting een nieuwe Petrus-  en Pauluskerk, welke nu 
bekend staat als de St. Victorkerk. Naast de ontwikkeling van deze 
schuilkerk tot aan huidige kerk wordt ook oprichting en groei van de St. 
Jozefkerk in deze presentatie behandeld. De St. Jozefkerk ontstond 
begin 21 eeuw omdat de Victorkerk het aantal gelovigen niet meer aan 
kon. De presentatie wordt gegeven door Abe Bader. 

Er is maar beperkt plaats, dus vol is vol. Kaartjes afhalen alleen tijdens openingsuren van het museum.  
Locatie: Zeestraat 3A. Tijd: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur 
Toegang: gratis voor donateurs; niet-donateurs € 2,-.  
 
De Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis – zaterdag 15 oktober 2022 
We hebben nog ruimte in onze familiekast voor erfstukken! Een servies van oma, of de pijp van opa; 
we laten het graag zien! Wilt u weten wat uw bijnaam is? Of wilt u weten of u een ‘landloper’ in de 
familie hebt? Een kwartierstaat van uw familie laten maken? Of samen met uw (klein)kinderen een 
stamboom maken? Kom dan langs op zaterdag 15 oktober! 
Locatie: de Witte Kerk 
Tijd: 11:00-16:00 uur 
Toegang: gratis 
 
Kindercultuurmaand 
Ook dit jaar doet NoVaTo mee aan de Kindercultuurmaand. 
Kinderen kunnen de hele maand oktober een speurtocht 
doen in het museum. Zij krijgen daar een sticker voor. Met 
4 stickers kunnen ze weer een verrassing halen. Komt u ook 
langs met uw (klein)kinderen? 
 

 
 

Kustplaatsjes in Nederland 
Op dinsdag 22 november komt Barbara Cook vertellen over de prachtige, Nederlandse kustplaatsjes 
die zij heeft bezocht. Van veel plaatsjes tussen Groningen en Zeeland heeft zij mooie foto’s gemaakt 
die zij deze middag aan u laat zien en waar zij boeiend over kan vertellen. Kaartjes afhalen alleen 
tijdens openingsuren van het museum.   
Locatie: Zeestraat 3A. Tijd: 13:30 uur, inloop vanaf 13:00 uur 
Toegang: gratis voor donateurs; niet-donateurs € 2,-.  
 
Voor in uw agenda: dinsdag 29 november - lezing over landschap en erfgoed van de 
bloembollencultuur, gegeven door Marca Bultink. Kaartjes zijn al verkrijgbaar in de Zeestraat. 

 


