
 

 

 

 

 

 

 

 
2022-10 december 2022 
 
Beste donateur,  
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand december. 
 
Prijsverhogingen 
Ook wij zijn genoodzaakt om per 2023 een aantal prijsverhogingen door te voeren. 
- Een toegangskaart voor een lezing gaat voor donateurs € 2,- kosten en voor niet-donateurs € 5,-. 

Deze prijzen hanteerden we al in de periode dat we lezingen gaven in Puyckendam, maar worden 
nu blijvend.  

- De entreeprijs voor toegang tot het museum gaat naar € 3,- per persoon voor niet-donateurs. Voor 
donateurs blijft de toegang gratis voor twee personen.  

- De contributie voor mensen die buiten Noordwijkerhout wonen stijgt met € 5,-. Dit heeft te maken 
met de portokosten. Even voor uw idee: de portokosten voor het versturen van vier bodes kost in 
2023 € 12,12 per jaar. Heeft u een machtiging afgegeven dan betaalt u € 23,50 per jaar. Heeft u 
geen machtiging afgegeven dan betaalt u € 24,50.  
Kunnen wij uw bode op een Noordwijkerhouts adres afgeven, dan betaalt u de huidige prijs. Geeft 
u in dat geval dan even een ‘per adres’ aan ons door.  

Wij begrijpen dat dit bovenop allerlei andere prijsverhogingen komt. Wanneer u uw abonnement 
derhalve wilt opzeggen, dan kan dat tot 15 januari 2023 (normaal voor 1 december).  
 

Joop Koppen overleden 
Onlangs ontvingen wij het bericht dat onze voormalige vrijwilliger Joop Koppen is overleden. Joop is 
jarenlang als suppoost werkzaam geweest in het museum. Gezondheidsklachten zorgden ervoor dat 
hij een aantal jaren geleden moest stoppen. Ook daarna was hij altijd nog zeer begaan met de 
stichting. Zijn overlijden kwam toch nog onverwachts; wij gaan hem missen! 
 
Suppoosten gezocht 
Afgelopen maand is een aantal vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden bij NoVaTo. Wij zijn 
daarom op zoek naar een nieuwe suppoost voor de woensdag, maar ook invallers voor de vrijdag en 
de zaterdag. Heeft u interesse in het doen van archiefwerkzaamheden, dan horen we dat ook graag. 
 
Boeken 
In het museum zijn verschillende boeken te koop, zoals ‘Kris kras door Noordwijkerhout’ van Peter 
van den Burg. Vanaf woensdag 21 december is ook het boek 'Sancta Maria van Wildernisse tot 
Landgoed' verkrijgbaar, van Jacques van Wieringen en Janneke Wagenaar. Zoekt u nog een 
cadeautje voor onder de boom, denk dan eens aan een boek, een abonnement op de NoVaTo-bode 
of een snuisterij. Een cadeaubon is ook mogelijk.  
 

Eerste lezing in 2023 
Op maandag 30 januari vindt de lezing ‘Asocialen in de oorlog’ plaats, gegeven door Ivo Yanover. 
 
Museum gesloten  
Op zaterdag 24 en 31 december is het museum gesloten vanwege de feestdagen.  
 
Gezellige feestdagen! 
Wij wensen u en uw naasten hele warme feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2023! 
 

 


