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2022 in cijfers

• 4 tentoonstellingen
• 7 lezingen
• 10 nieuwsbrieven verstuurd
• 25 artikelen in de NoVaTo-bode
• 171 betalende bezoekers
• 228 leerlingen
• 680 donateurs op 31-12-2022
• 774 bezoekers totaal
• 4497 bezoekers van de beeldbank



Tentoonstellingen in 2022

Tot en met maart: VVSB 60 jaar



Tentoonstellingen in 2022

Van 1 april tot en met 31 augustus een 
Tentoonstelling in het thema van ‘Noordwijk 
ontmoet in vrijheid’.



Tentoonstellingen in 2022

Van september tot en met november: Villa Remotus

Mei: medewerking aan een kleine tentoonstelling 
vanwege het 170 jarig bestaan van de St. Victorkerk.



Tentoonstellingen in 2022

In december: schilderijen van de Witte Kerk



Bodes in 2022



Lezingen in 2022
18 maart:  John Skinner
door Jeroen Salman

5 april: oorlogsgraven in WOI in Noordwijk 
door Mark Sijlmans



Lezingen in 2022
31 mei: de SS Tubantia en WOI
door Yvo

30 juni: de buren van de Witte Kerk
door Abe



Lezingen in 2022
25 augustus: St. Bavo
door Jan

11 oktober: de St. Victor- en St. Jozefkerk 
door Abe

29 november: de Bollenstreek
door Marca Bultink



Bijzondere aankopen

Vaandel van de Landarbeidersbond
St. Deus-Dedit, afdeling Noordwijkerhout



Bijzondere aankopen

Keramiek van Nel Goedhart

Diamond painting van de Witte Kerk gemaakt door Goof



Bijzondere aankopen

Schilderij ‘Zicht op Noordwijkerhout’, door Leo van den Ende



Bijzondere aanwinsten

Asbak  Delftsblauw Melkinrichting de Landbouw

Bordeaux rood vaandel met tekst: BVL Noordwijkerhout 
(Bijzondere Vrijwillige Landstorm)



Bijzondere aanwinsten

Archief van het inmiddels opgeheven vrouwenvereniging ‘Samen Sterk’ 



Bijzondere aanwinsten

Archief van VVSB



Bijzondere aanwinsten

Archief van Peter Warmerdam

Schilderijen van Ellen van Randeraat



Bijzondere aanwinsten

• Kistje van P.P. van Denzen uit zijn winkel, waaruit zakdoeken werden verkocht
• Vele foto’s en negatieven
• Allerlei documenten
• Verschillende boeken, schoolboekjes en een dagboek
• Ansichtkaarten
• Schilderijen, plattegronden
• Rooktafeltje
• Oude zwarte telefoon, houten schaatsen, wijwaterbakjes
• Kalenders, stambomen
• Receptieboek 100-jarig bestaan hotel ‘de Vlashoven’
• Kruisbeelden uit St. Bavo
• Bekers en vaantjes VVSB
• Laptop uit 1989
• Gedenkborden
• Krantenknipsels
• Luchtfoto’s en film bouw Zeeburg
• Duitse helmen en bajonetten
• Melkbus
• Lepeltjes



Samenwerking



Boeken
18 juni: genealogieboek over de familie Pennings
door Bert Hogervorst



Boeken

26 november: Kris Kras door Noordwijkerhout
door Peter van den Burg



Boeken

20 december: Sancta Maria
door Jacques van Wieringen en Janneke Wagenaar



En ook nog…

Monumentendag op 10 september



En ook nog…

Kindercultuurmaand in oktober

Cultuurmarkt op 27 augustus in Noordwijk 
en op 3 september in De Zilk en Noordwijkerhout



En ook nog…

De eerste ‘Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis’
op 15 oktober, een samenwerking met de Vrienden 
van de Witte Kerk met ruim 350 bezoekers!



En ook nog…

10 april: rondje om de Witte Kerk 
met de Oranjevereniging

17 juni: de Kokkerhoutse Pupkwis
met de RvB van AvP in vdG



En ook nog…

Een nieuwe bestemming voor
overtollige gaasbakken.

Een wandelaarsoog wil ook wat…



En ook nog…

Bloeiende narcissen met dank aan Aad van Ruiten.



En verder…
• mochten wij Evelien verwelkomen als vrijwilliger;

• hebben wij aanmeldingen gehad van drie hopelijk nieuwe vrijwilligers;

• is Yvo toegetreden tot het bestuur;

• zijn we dankbaar voor de bloemengroet verzorgd
door Aad van Ruiten; 

• zijn we nog steeds heel blij met onze semi-vrijwilligers: 
❖ Kees heeft de zolder behoed van instorting; 
❖ Jos helpt nog steeds met het opmaken van de bode;
❖ Sjaak schiet met zijn fototoestel op alles waar we een 

kiekje van willen hebben;

• is onze voormalige suppoost Joop Koppen helaas op 
5 december toch nog onverwachts overleden.



En verder…

… zijn Jan van Wouw, Hans de Ridder en Nico van den Berg
gestopt met hun vrijwilligerswerk. 



In 2023

• bestaat de stichting 10 jaar!
• krijgen we een andere voorzitter!
• en hopelijk een assistent penningmeester!
• gaan we weer interessante lezingen geven!
• komen er weer prachtige bodes uit! 
• maken we weer mooie

tentoonstellingen!
• gaan we enthousiast verder

archiveren!



tenslotte…

namens het hele bestuur:
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