
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-4, april 2020 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand april. 

 
Helaas moeten we nog wat langer geduld hebben voordat we de expositieruimte weer kunnen 
bezoeken. We hopen dat u allen nog in goede gezondheid bent en dat u zich thuis nog kunt 
vermaken. Intussen werken wij hard aan de NoVaTo-bode van volgende maand. We hopen deze 
bode, die geheel in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog, begin mei uit te kunnen brengen.  
 
 Paleogeografische kaarten: het veranderende landschap 
 Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, 
voortdurend veranderd. De paleogeografische kaarten maken inzichtelijk hoe het Nederlandse 
landschap er gedurende deze duizenden jaren heeft uitgezien. 
     Voor dertien verschillende momenten sinds de ijstijd geven 

deze kaarten de oude geografische situatie weer, op basis van 
de analyse en interpretatie van tienduizenden grondboringen 
en nieuw geologisch, bodemkundig en archeologisch 
onderzoek. Deze 13 kaarten zijn, in vergelijking met de serie die 
in 2013 is gepubliceerd, aangepast en twee nieuwe kaarten 
(250 voor en 1250 na Chr.) zijn toegevoegd. De vernieuwde 
Atlas in het Holoceen (in het Nederlands of Engels) is 
verkrijgbaar bij de boekhandel. 
Er hangen drie van deze kaarten in de expositieruimte. Omdat 
u deze nu niet kunt bezoeken, kunt u deze en meer kaarten 
bekijken via de website www.cultureelerfgoed.nl. 

 
Ingekleurde foto’s  
De één vindt het afschuwelijk, de ander prachtig! In 
veel gevallen geeft het inkleuren van een oude zwart-
wit foto verduidelijking. Via de website MyHeritage is 
het mogelijk om tot 22 april gratis zwart-wit foto’s in 
te kleuren. We proberen dat in deze maand dan ook 
zo veel mogelijk te doen en de mooiste toe te voegen 
aan de beeldbank. Lijkt u dat ook leuk voor uw foto’s? 
Maak dan een gratis account aan via 
www.myheritage.nl. 
 

 

 

 

Bidprentjes toegevoegd 
Op de beeldbank, te bereiken via onze website 
www.noordwijkerhoutvantoen.nl zijn inmiddels 994 
bidprentjes toegevoegd. Op de fotobeeldbank staan inmiddels 
2420 afbeeldingen. Er komen er steeds meer bij, dus bekijk ze 
regelmatig. 

 

https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=1119659&a=12470754&t=H&ls=2436&ahash=6614B372E8C2EAE67A83A71BB498DEF1B8E77AAC5C0D22F6BAD68FE16B507714&lhash=EE786ADFE9BF6CDF072DE3EF9E0482C9FD6331A10F1DD33414F10A1DEFCBA2E6
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/paleografische-kaarten
http://www.myheritage.nl/
https://www.noordwijkerhoutvantoen.nl/cgi-bin/bidprentjes.pl

