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Bestuurszaken
Net als vorige maand is er in april geen bestuursvergadering geweest. Ook deze keer heeft het contact via de email
plaatsgevonden. Voor de komende tijd hebben we twee alternatieve scenario's opgesteld.

Scenario 1
Hopelijk is het mogelijk om eind mei of in juni nog een jaarvergadering te houden. Die jaarvergadering is van groot
belang om alle zaken (vooral financieel) met het Centraal Bureau in Amsterdam in orde te houden.
Als dit lukt gaan we in september weer van start met de lezingenavonden.

Scenario 2
Als de jaarvergadering in mei of juni niet lukt, zal de eerste bijeenkomst in september geheel gewijd zijn aan de
jaarvergadering.
De daarop volgende maanden staan er dan uiteraard weer lezingen op het programma.
Wat er ook voor keuzes gemaakt worden, we garanderen dat we alle leden op tijd op de hoogte brengen van de
plannen.

Museumbezoek
Op dit moment is er nog geen enkel zicht op wanneer er in de musea weer rondleidingen gehouden mogen worden.
Tot die tijd wachten we af. De werkgroep museumbezoek popelt om rondleidingen te kunnen gaan organiseren.
Samengevat: we gaan nog steeds door met het maken van plannen!
Het bestuur

Lintjesregen treft ook Nivon vrijwilligers
Het was een vreemd verzoek, dat de Heemskerkse Anneke en Roel Holwerda maandagochtend 26 april kregen van
hun dochter Afke. Of de gordijnen dicht mochten. En dat op de vroege maandagochtend met het mooiste weer van
de wereld! Maar daardoor kon de gevel van de Holwerda's ongemerkt opgefleurd worden met sierlijke vlaggen en
ballonnen. Wat was het geval?
Burgemeester Mieke Baltus kwam, met inachtneming van de nodige Coronavoorzorgen, het echtpaar een koninklij‐
ke onderscheiding overhandigen. De verrassing was groot. Even later speldden Anneke en Roel Holwerda elkaar
het eremetaal op.
Net als de andere gedecoreerde inwoners van Heemskerk zijn Roel en Anneke benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Anneke heeft haar lintje verdiend met de functies die zij bekleedde bij o.a. de Passage (voorheen de Nederlandse
Christelijke Vrouwenbond, afdeling Heemskerk), als vrijwilliger bij de stichting ViVa! Zorggroep, collectecoördi‐
nator voor de Stichting Handicap NL. Maar vooral voor ons van belang is het werk dat zij verricht voor Nivon
Natuurvrienden.
Roel was tot zijn pensionering werkzaam bij Hoogovens, Corus en Tata Steel. Verder was hij onder andere diaken
en voorzitter van de wijkdiaconie bij de Protestantse Gemeente Heemskerk. Vanaf 2013 is hij tuinopa bij een
basisschool in Heemskerk. Daarnaast collecteert hij voor een aantal goede doelen. Van onmisbaar belang was hij
bij de verspreiding van de Nivonette toen die nog op papier verscheen: een gecompliceerde en tijdrovende maar
dankbare klus.
Het bestuur van de afdeling Beverwijk feliciteert de Holwerda's mede namens de leden van harte met deze zozeer
verdiende onderscheiding.

