September 2020

Woensdag 16 september

Even bijpraten/jaarvergadering/lezing
Omdat we elkaar al vanaf februari niet meer gezien hebben is het fijn dat we weer even kunnen bijpraten. Daarna
gaan we ook nog even vergaderen. Deze avond is alleen voor Nivonleden van de afdeling Beverwijk.
Belangrijkste punten:
• goedkeuren van het jaarverslag;
• goedkeuren van het financiële overzicht;
• kiezen van een nieuwe kascontrolecommissie;
• uitleg over de Nivonette;
• herbenoemen van bestuursleden.
De benodigde gegevens zijn u begin maart toegezonden.
Als laatste programmapunt volgt een lezing. Feia van Hoek gaat ons alles vertellen over kimono’s.
Aan uw aanwezigheid zijn wel enkele voorwaarden verbonden.
• U moet zich van te voren telefonisch aanmelden op nummer 06 5709 6813.
• U moet dan doorgeven:
o uw naam,
o uw telefoonnummer.
• Door u aan te melden geeft u aan dat u
o vrij bent van ziekteverschijnselen, die kunnen wijzen op een coronabesmetting,
o niet in quarantaine bent.
• Op de avond zelf
o houdt u 1,5 meter afstand van elkaar,
o houdt u een vaste zitplaats aan (niet staan of rondlopen).
We houden ons aan de regels en gaan er toch een gezellige avond van maken.

Woensdag 21 oktober 2020

Willem van Oranje en zijn vier vrouwen
door Joke Rijnoudt
Joke legt uit hoe deze keus tot stand kwam.
75 jaar Vrijheid
Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van bezetter Duitsland, ben ik de geschiedenis in‐
gedoken. Dit was immers niet de eerste keer dat wij, Nederlanders, verlost werden van vreemde overheersers.
We hebben rond 1800 al gezucht onder de Franse overheersing en werden” bevrijd” door de Britten en de Russen.
Nog verder terug in de geschiedenis waren de katholieke Spanjaarden tot ons ongenoegen onze landsheren.
En altijd waren er mensen die verzet boden, zich niet wilden laten onderwerpen, zich niet aan de regels van de
overheerser wilden houden. Altijd waren er verzetsstrijders, onze latere verzetshelden.
De eerste die op dit nationale voetstuk geplaatst zou moeten worden, is onze Willem van Oranje. Strijder voor vrij‐
heid, gelijke behandeling en rechtvaardigheid.
Over hem en over de vrouwen die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld, wil ik u graag het een en an‐
der vertellen.
Woensdag 18 november 2020
Van OerIJ tot Noordzeekanaal door Lia Vriend
Woensdag 16 december 2020
Het ontstaan van Nederland en de vindplaatsen van
fossielen en mineralen door Wim Zondag

De avonden wordt gehouden in zaal Tropica
Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.
Start lezing 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
Entree inclusief koffie of thee voor NIVONleden € 5, en voor andere
belangstellenden € 7,50.

