
 
 

Jaarverslag 2022 
 
 
Donateurs 
In 2022 mochten wij 34 nieuwe donateurs inschrijven. Op 31-12-2022 waren er 680 donateurs 
ingeschreven.   
 
Bestuur 
Eind 2022 bestaat het bestuur uit vijf personen.  
 
Expositieruimte 
De expositieruimte was in 2022 drie middagen per de week te bezoeken, van 13:00-16:00 uur. In 
2022 mochten wij in totaal 1173 bezoekers ontvangen, inclusief de leerlingen van de basisscholen. 
De expositieruimte was extra geopend tijdens de jaarmarkt op dinsdag 7 september. 
 
Op initiatief van Noordwijk Marketing hebben wij wederom deelgenomen aan de 
Kindercultuurmaand in oktober.  
 
Archief 
De werk- en opbergruimte in het archief wordt steeds voller. Wij onderzoeken nog steeds opties tot 
uitbreiding, intern en extern. Van de gemeente Noordwijk huren wij een garagebox. Verder mogen 
wij een (deel van een bollen)schuur gebruiken voor opslag. 
 
In januari konden wij met behulp van een sponsor een prachtig vaandel aanschaffen van de 
Landarbeidersbond, opgericht in 1912. In oktober ontvingen wij een eveneens prachtig vaandel van 
de ‘BVL Noordwijkerhout’ wat staat voor óf Bijzondere Vrijwillige Landstorm, óf Blijf voor ’t Land, een 
schietvereniging. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. 
Verder mochten wij een groot deel van het archief van amateurhistoricus Peter Warmerdam in 
ontvangst nemen. Hij overleed in mei. 
 
NoVaTo-bodes 
Er zijn vier bodes uitgegeven in de maanden februari, mei, augustus en november. Deze waren 
bestemd voor de donateurs of werden los verkocht. De hoofdonderwerpen waren: Voetbal van toen, 
Theo van Steekelenburg, het Wit-Gele Kruis en bakkerij Hoogenstraaten. 
 
Exposities 
Tot en met maart 2022 was een tentoonstelling over voetbalvereniging Sint Bavo (VVSB) te zien.  



Van 1 april t/m 1 september was de tentoonstelling ‘Vrijheid = Blijheid??’ te zien in het kader van het 
themajaar van de gemeente Noordwijk: ‘ontmoeten in vrijheid’.  Hiervoor mochten wij een 
tegemoetkoming in de kosten van de gemeente ontvangen. 
Van 1 september t/m eind november was er een expositie te zien over de restauratie van villa 
Remotus in het kader van het thema van open monumentendag: ‘Duurzaamheid’. 
 
Samenwerking 

• De voorzitter neemt deel aan het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk en is bestuurslid van de 
stichting Kasteel de Boekhorst.  

• De secretaris is eveneens secretaris in de stichting Platform Verenigingen Noordwijkerhout en De 
Zilk en neemt deel aan het platform Vrijwilligers. 

• De voorzitter van het genootschap Oud de Zilck neemt deel aan de bestuursvergaderingen van 
NoVaTo. 

• Een vrijwilliger neemt deel aan de vergaderingen van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en 
Bollenstreek. 

• Met de ‘Vrienden van de Witte Kerk’ is tot een samenwerking gekomen om de ‘Dag van de 
Noordwijkerhoutse Geschiedenis’ te organiseren in de Witte Kerk. De bedoeling is om dit 
evenement jaarlijks te houden. 

• Met Bert Hogervorst is tot een samenwerking gekomen voor de uitgifte van zijn genealogische 
boek over de familie Pennings. Dit boek is op 18 juni gepresenteerd. 

• Met Peter van den Burg is tot een samenwerking gekomen voor de uitgifte van het boek ‘Kris Kras 
door Noordwijkerhout’. Dit boek is op 26 november gepresenteerd. 

• Met Janneke Wagenaar en Jacques van Wieringen is tot een samenwerking gekomen voor de 
uitgifte van het boek over Sancta Maria. Dit boek is op 20 december gepresenteerd. 

• NoVaTo heeft medewerking verleend aan een kleine tentoonstelling in verband met het 170-jarig 
bestaan van de st. Victorkerk.  

 
Onderwijs 
Het onderwijsprogramma voor de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 is weer opgestart in 2022. 
Alle leerlingen hebben een bezoek gebracht aan de expositieruimte. Zij hebben hier het door onze 

vrijwilligers speciaal ontwikkelde scholenprogramma gevolgd. De onderwerpen waren ‘de duinen, 
schelpenvissers’, jagers en stropers 'Het ontstaan van Noordwijkerhout',  'Noordwijkerhout in de 
Tweede Wereldoorlog' en ‘de geschiedenis van de bloembollenteelt’.  
Bollenkweker Aad van Ruiten stelde bloembollen beschikbaar die de kinderen in het voorjaar in bloei 
kunnen trekken. Daarom hebben enkele vrijwilligers van NoVaTo in oktober 2021 een kleine 200 
potten gevuld met narcissenbollen. Deze potten kregen de kinderen in februari 2022 overhandigd. 

Lezingen 
Vanwege de nasleep van corona en om de vrijwilligers werk uit handen te nemen is er voor gekozen 
om voor de lezingen gebruik te maken van de grote zaal in Puyckendam. Deze ruimte is groter dan de 
expositieruimte van NoVaTo waardoor mensen meer afstand van elkaar kunnen nemen. 
Om kosten te besparen is in de loop van 2022 besloten om de lezingen weer in de Zeestraat te 
houden.  
 
Financiën 
Voor onze huisvesting is ondersteuning door de gemeente nog steeds onmisbaar. Het is -naast de 
donateurs- de belangrijkste inkomstenbron. De entree van de expositieruimte voor niet-donateurs 
bedraagt € 2,- per persoon. Omdat duidelijk is dat wij over niet al te lange tijd uit onze huidige 
onderkomen zullen groeien, proberen wij te sparen voor, opslagruimte en mogelijk in de toekomst 
een andere, grotere locatie.  
 



 
Toekomst 
Door omstandigheden staat het masterplan vooralsnog even in de kast.  
 
Overige activiteiten 
18-03-2022 Lezing over John Skinner door Jeroen Salman 
05-04-2022 Lezing over oorlogsgraven in Noordwijk in WOI door Mark Sijlmans 
10-04-2022 Oranjevereniging Noordwijkerhout ontvangen 
29-05-2022 Medewerking verleend aan 170 jaar St. Victorkerk 
31-05-2022 Lezing WOI en de SS Tubantia door Ivo Yanover 
30-06-2022 Lezing verzorgd via Bibliotheek Bollenstreek over de buren van de Witte Kerk door 
Abe Bader 
17-06-2022 Kokkerhoutse Kwis verzorgd voor de raad van bestuur van woningstichting Antonius 
van Padua  
25-08-2022 Lezing verzorgd via Bibliotheek Bollenstreek over St. Bavo door Jan Immerzeel 
27-08-2022 Deelname aan de cultuurmarkt in Noordwijk 
03-09-2022 Deelname aan de cultuurmarkt in Noordwijkerhout en de Zilk 
11-10-2022 Lezing over de Victor- en Jozefkerk door Abe Bader 
29-11-2022 Lezing over de Bollenstreek door Marca Bultink 
 


