
 

 

 

 

 

 

 

 
2021-1, januari 2021 
 
Beste donateur, 
 
Dit is de nieuwsbrief van de stichting Noordwijkerhout van Toen voor de maand januari. 
 
Afscheid  
Op 28 december overleed onze vrijwilliger Simon van den Burg. Sinds enkele jaren werkte hij, samen 
met zijn partner Selim, als suppoost in de expositieruimte van NoVaTo. Wij zullen hem blijven 
herinneren als een warme en gezellige man met voor iedereen een vriendelijk woord en een goed 
Noordwijkerhouts verhaal! Dat hij geliefd was, was te zien aan de grote groep mensen die hem 
uitgeleide hebben gedaan op 2 januari bij de Witte Kerk. Ook wij gaan hem ontzettend missen!! 
 
Meerlandenfonds 
Vorige maand kregen we bericht dat we van het 
Meerlandenfonds een mooi bedrag toegewezen kregen. Wij 
hadden het verzoek ingediend tot tegemoetkoming in de kosten 
van materiaal voor leerlingen van de Noordwijkerhoutse 
basisscholen. Met dit geld kunnen we mappen aanschaffen waar 
de leerlingen de informatie uit alle leerjaren in kunnen bewaren. 
Nu maar hopen dat ze snel weer langs mogen komen!  

 
 

 
Station Piet Gijzenbrug 
Ondanks kwamen we op het internet een maquette tegen van het oude 
stationsgebouw aan de Piet Gijzenbrug. Gelukkig konden we deze 
aanschaffen. De maquette wordt binnenkort in de expositieruimte 
geplaatst zodat u het kunt bezichtigen zodra we weer open mogen. 

Laatste bezoek  
Onlangs kreeg NoVaTo bezoek van de oud-
Noordwijkerhouter Wil van de Broek. Hij is 
terminaal, maar wilde graag nog een keer zijn 
geboorteplaats bezoeken. Ondanks de lockdown 
konden we dit verzoek niet weigeren en op 
speciale uitnodiging werd hij in ons kleine 
dorpsmuseum rondgeleid door vrijwilliger Aad. 
Het bezoek werd mede mogelijk gemaakt door de 
stichting Ambulance Wens Nederland. 

 
 

 

Kinderen aan het werk 
In Leiden, maar ook buiten de stad, werkten vroeger veel kinderen. Meestal werd dat geen 
kinderarbeid genoemd, omdat het werk op het land als minder schadelijk werd gezien dan dat in de 
fabriek. De kinderen leverden wel een bijdrage aan het gezinsinkomen en het werk dat ze deden, 
bepaalde mede hun kindertijd. De historicus Cor Smit – hij promoveerde in 2014 op kinderarbeid in 
Leiden – vertelt over deze vergeten geschiedenis tijdens de livestream-lezing die hij op 4 maart houdt 
voor Rijnlandgeschiedenis.nl. Dat wordt ook het startpunt voor een project over kinderarbeid en 
kinderwerk in Rijnland. Link: BSG Media  of  YouTube 

 

http://www.bsgmedia.nl/kinderarbeid
http://www.youtube.com/embed/VJ9K_ZrRHhQ

