
 

 

 

 

 

 

 

2020-3, maart 2020 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand maart. 

 
Lezing over de historie van de kerken in Noordwijkerhout 
Op donderdag 17 maart 2020 houdt Abe Bader een lezing over de historie van de kerken van 
Noordwijkerhout. De lezing gaat voornamelijk over de ontstaansgeschiedenis van de drie 
hoofdkerken; de Witte Kerk, St. Jozefkerk en St. Victorkerk. Daarnaast worden in het kort de negen 
andere locaties besproken waar een kerk of kapel heeft gestaan, denk hierbij onder aan abdij 
Leeuwenhorst, seminarie Leeuwenhorst en de kapel van St. Bavo.  
     De lezing begint om 19:30 uur; hierna is geen toegang meer mogelijk. 

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, zolang de voorraad strekt.  
 

Suppoosten gevraagd 
Helaas weer in de herhaling: ons verzoek om nieuwe suppoosten. Door een tekort aan vrijwilligers 
hebben we moeten beluiten ook in de zomermaanden op donderdag niet open te gaan. Daarbij 
zitten twee van onze suppoosten helaas in de lappenmand. Vind je het leuk om eens in de twee 
weken een middagje gasten te ontvangen in de expositieruimte, dan horen we dat graag! Op dit 
moment hebben we behoefte aan iemand voor de vrijdag en de zaterdag. 
 
Lezing over de Eerste Wereldoorlog 
Tijdens zijn lezing bij NoVaTo op 
donderdag 9 april neemt Ivo Yanover u 
mee op een historische vogelvlucht vanaf 
het eind van de 19e eeuw tot aan de 
roerige jaren '30 van de 20e eeuw. Welke 
motieven en oorzaken lagen ten 
grondslag aan het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog en welke gevolgen 
had deze verwoestende oorlog?  

 
 

Een historisch betoog waarin de relatie van Frankrijk en Duitsland besproken wordt, maar ook de 
aanleiding van de Eerste Wereldoorlog en een korte geschiedenis van deze oorlog.  
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, zolang de voorraad strekt.  
 
Kalender 

 Dinsdag 17-03-2020 - lezing over de historie van Noordwijkerhoutse kerken 

 Vanaf 01-04-2020 - tentoonstelling 75 jaar bevrijding 

 Donderdag 09-04-2020 - lezing over WOI 

 Vanaf 13-05-2020 – tentoonstelling over de Witte Kerk 

 Donderdag 14-05-2020 - lezing over WOII 

 


