November 2021

Lezing op woensdag 17 november 2021

Willem van Oranje en zijn vier vrouwen door Joke Rijnoudt

Omdat het in 2020 75 jaar geleden was dat Nederland bevrijd werd van bezetter Duitsland, is Joke Rijnoudt de geschie‐
denis ingedoken. 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 over‐
heerser wilden houden. Altijd waren er verzets‐
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strijders, onze latere verzetshelden.
Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.
De eerste die op dit nationale voetstuk geplaatst
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zou moeten worden, is onze Willem van Oran‐
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je. Strijder voor vrijheid, gelijke behandeling en
belangstellenden € 7,50.
rechtvaardigheid.

Klimaatmars Amsterdam:
6 november

Aanleiding is de Klimaattop in Glasgow. Hier moeten de volgende stappen worden gezet om de opwarming van de aar‐
de te beteugelen. De mars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van natuur en
milieuorganisaties waarbij Nivon zich heeft aangesloten. Samenwerken is heel belangrijk om daadkrachtig op te kun‐
nen treden.
Meedoen met de klimaatmars is een stap in de goede richting. Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar pr.ban‐
jaert@nivon.nl. Wij kunnen jullie dan op de hoogte houden van bijvoorbeeld opstapplaatsen voor vervoer naar Amster‐
dam en de plaats waar wij ons als Nivonners verzamelen zodat we bij elkaar kunnen lopen. Trek iets roods aan, dan
vormen we een rode band in de stoet. De organisatie binnen Nivon is in handen van een bestuurslid, Ted vd Berg, een
communicatiemedewerker van het bureau, Maartje Gerritsen, vanouds Gerard de Jager en verder ondergetekende. Zijn
er nog meer mensen die zich geroepen voelen om iets extra’s te doen, nu of later, dan horen we dat graag.
Magda Vodde

Van het bestuur

Het bestuur komt eens in de maand bij elkaar om plannen te maken en de taakverdeling af te spreken. Op 1 oktober jl. was
er weer zo'n maandagochtendvergadering. We begonnen met de nabeschouwing van de eerste lezingenavond van dit
seizoen over de hoedjes waar toch veel meer mensen van hadden moeten genieten omdat die heel leuk en interessant
bleek.
Nog even controleerden wij of we geen jubilarissen vergeten waren. Ida houdt de financiën in de gaten en meldt de stand
van zaken. Met de bijdrage van het Centraal Bureau kunnen we weer nieuwe plannen maken.
Vervolgens bespraken we de avonden, waarvoor we voortaan mogen beschikken over de laptop van Marijke. Heel fijn.
Deze kwam meteen al goed van pas bij de lezing van 17 oktober over het Zaans Milieu en Natuurcentrum en de vlie‐
gerfotografie van exdirecteur Tom Kisjes.
Helaas worden onze persberichten niet opgenomen in de weekkrantjes. Jan heeft tot dusver altijd trouw de activiteiten
doorgegeven, maar helaas hebben de verschillende redacties deze niet overgenomen.We gaan proberen dit aan te kaarten
bij de diverse redacties. Misschien krijgen wij op deze manier wat meer bezoekers op de lezingenavonden.
Via INFO en Nivonette hopen we onze eigen leden van nieuws te kunnen blijven voorzien.
Bij de laatste lezing waren er toch wat meer bezoekers. Maar meer toehoorders zijn uiteraard zeer welkom, een corona
toegangsbewijs is voor onze bijeenkomsten  als de zaken niet veranderen  net als in de Nivonhuizen, kampeerterreinen
en afdelingsgebouwen niet nodig.
U moet gewoon de hygiëne in de gaten houden en uw eigen verstand gebruiken.
Erna

