Oktober 2020

Lezing 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.
U moet zich van te voren telefonisch aanmelden op nummer 06 5709 6813.
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.

Zondag 1 november 2020 Koffieochtend In Banjaert:
75 jaar bevrijding
Het programma heet "Vrijheid boven alles" naar de titel van een lied dat Frank Edam heeft geschreven in de aan‐
loop naar 75 jaar vrijheid. Frank zingt en speelt bekende en minder bekende liederen over vrijheid door de eeuwen
heen, liederen uit andere landen en vooral liederen die hij zelf heeft gemaakt in de afgelopen 30 jaar met als thema
vrede, vrijheid en gelijkheid.
Piet Paree en Frank brengen samen “Ze heet Hana”. Op weg naar de vrijheid. Daar waar het boek “Vluchteling”
van Alan Gratz eindigt, begint dit muzikale verhaal.
Carla Seelemeijer zal een gedicht van Theun de Vries voordragen.
De afdeling Zaanstreek verzorgt deze ochtend.
Entree: Gratis deze dag!
LET OP
In verband met de corona kunnen er 30 personen in Banjaert, daarom zijn er een ochtend en een middagvoorstel‐
ling georganiseerd.
a. Inloop vanaf 10.00 uur met koffie en thee.
Het optreden begint om 10.30 uur einde 11.30 uur.

b. Inloop vanaf 13.00 uur met koffie en thee
Het optreden begint om 13.30 uur einde 14.30 uur.

Aanmelden bij Martinel de Lange is noodzakelijk!
Telefoon: 06 126 222 81
Nivon Natuurvriendenhuis Banjaert
Burgemeester Rothestraat 53a
1949 CC Wijk aan Zee

Notulen jaarvergadering 2019
Nivon Beverwijk d.d. 16 september 2020
Aanwezig: 16 leden

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een warm welkom aan alle aanwezigen.

Afmeldingen
Afwezig met bericht: Jan Zweeris, Berte Polder en Kier Heeck.
De voorzitter memoreert het overlijden van Yke Bouma.

Zomerperiode
Vervolgens een uitnodiging aan eenieder om te vertellen hoe het ons vergaan is in de achterliggende Coronaperio‐
de. Met name Job, Wijna en Anneke & Roel maken hier gebruik van.

Notulen jaarvergadering 20 maart 2019
Op enige kleinigheden na worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notulist.

Jaarverslag secretaris en werkgroepen
De in het verslag genoemde datum voor het bezoek aan Huis van Hilde moet zijn: 24 februari 2019.
Verder wordt het verslag in orde bevonden met dank aan de samensteller.

Financiële verslaglegging
Na een nadere toelichting door de penningmeester en enige opmerkingen van de kascommissie wordt het financieel
verslag goedgekeurd met dank aan de opsteller en de kascommissie.
De kascommissie voor 2020 bestaat uit Roel Holwerda en Annemarie Broek, met als reservelid Wijna van Vliet.
De vergadering besluit de penningmeester decharge te verlenen.

Beleid komende periode
Jan Dekker legt uit hoe het besluit tot stand is gekomen om te stoppen met de papieren Nivonette.
De kosten voor het drukken en het papier zijn door de nieuwe milieuregels en keurmerken enorm gestegen. Alle
aanwezigen gaan akkoord met het alleen nog uitbrengen van een digitale Nivonette. Voor mensen zonder computer
(van 6 leden is dat bekend) is een oplossing gecreëerd.

Bestuurssamenstelling
Aan de beurt om af te treden en herkiesbaar is secretaris Jan Dekker. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur
ingebracht. Er is geen bezwaar tegen de continuering van zijn werk.

Mededelingen
Voor de komende periode en zolang als de Coronacrisis voortduurt is het noodzakelijk dat iedereen, die een activi‐
teit wil bezoeken, zich daar van tevoren voor opgeeft.
De koffiezondag vindt plaats op zondag 1 november in twee cohorten. Aanmelding van tevoren is verplicht. De
toegang is gratis evenals de thee en de koffie.
Het dagje uit wordt waarschijnlijk op 12 juni 2021 georganiseerd.

Jubilarissen
Ellen reikt op afstand de de onderscheiding uit voor het 60jarig lidmaatschap aan Peter Wilffert en Erna Wilffert,
vergezeld van een fraaie plant.
De onderscheiding voor Berte Polder gebeurt op een later tijdstip.
Alles aan de orde geweest zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Annemarie Broek

