
 

 

2020-2, februari 2020 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand februari. 
 
Sympathisant eruit, donateur er in 
Tijdens het bestuursoverleg van januari hebben wij besloten om het woord ‘sympathisant’ te 
vervangen voor ‘donateur’. Een sympathisant is een aanhanger; een donateur iemand die een 
organisatie geldelijk ondersteund. Dit woord vinden wij beter bij u passen. U zult het woord 
‘donateur’ dus steeds vaker tegen komen.  

 
     Tentoonstelling: schaatsen en sleeën 

De tentoonstelling is een groot succes; er wordt door vele bezoekers 
enthousiast gereageerd. Heeft u de prachtige antieke sleeën al 
bekeken? De tentoonstelling is tot en met zaterdag 28 maart 2020 te 
bezoeken. 
 

Lezing: ‘Goeie Mie’ 
NoVaTo ontvangt op donderdag 27 februari Stefan Glasbergen. Hij geeft een 
lezing over zijn pas verschenen boek: ‘Goeie Mie’.  
Maria Catharina Swanenburg (1839-1915), ook wel bekend als Goeie Mie, is 
de grootste seriemoordenares in de Nederlandse geschiedenis. Tussen circa 
1864 en 1883 vermoordde ze tientallen familieleden en buurtgenoten met 
arsenicum. De verhalen over Mie namen bijna mythische proporties aan: ze 
zou een mannenverslindster zijn en zelfs haar eigen kinderen en ouders 
vergiftigd hebben.  
De biografie kunt voor € 20,- afnemen, wel graag gepast betalen. 
U bent welkom vanaf 19:00 uur in de expositieruimte van NoVaTo aan de Zeestraat 3A. De lezing 
begint om 19:30 uur. Na aanvang sluiten de deuren, dus wees op tijd! Entree alleen met 
toegangsbewijs; op vertoon van uw betalingsbewijs van 2019 kunt u twee gratis toegangskaarten 
ophalen.  

 

 

Overhandiging scholenprogramma 
Vrijdag 24 januari ontving NoVaTo directieleden van de 
basisscholen in Noordwijkerhout en de wethouders van Cultuur 
en Onderwijs. Zij kregen een presentatie te zien van het 
scholenproject, ontwikkeld door voormalig docenten Jan 
Immerzeel en Anja de Klerk. Inmiddels komen alle groepen 5 tot 
en met 8 eens per jaar langs in de expositieruimte. Dit was een 
goed moment om de directies van de basisscholen en de 
verantwoordelijke wethouders uit te nodigen om het project in 
ontvangst te nemen. 

Kalender 

 Zaterdag 22-2-2020 expositieruimte gesloten vanwege de carnavalsoptocht 

 Donderdag 27-2-2020 lezing over ‘Goeie Mie’ 

 Donderdag 09-04-2020 lezing over WOI 

 Donderdag 14-05-2020 lezing over WOII 


