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De avond 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. 

Lezing 16 februari.                    IJsland door Wim Zondag
Wat een adembenemende natuur, flora en fauna

Verslag van een geweldige rondreis
Wim Zondag was de laatste spreker in 2021 en wordt ook de eerste spreker in 2022. Dit keer gaat hij ons vertellen 
over zijn bezoek aan IJsland. Wim zegt hier zelf over:
“Allereerst ga ik in op het ontstaan van dit grote eiland. Vervolgens de huidige situatie, de bestaansbronnen, de bevol‐
king, de taal, het geld, de godsdienst/kerken, de natuurkrachten (aardbevingen en vulkanisme), de flora en de fauna.
Daarna krijgt u een uitgebreid verslag van een 17daagse reis rond het hele eiland, met z’n adembenemende natuur, de vele 
watervallen, de hete bronnen en geisers, de gletsjers, vulkanen, etc. Verder een dagtrip met de bus naar het binnenland met 
zijn schitterend gekleurde bergen en dalen, deels in de sneeuw. Een walvistocht op zee en een wandeling in een grotlava.
Bijzonder is ook de rijkdom aan verschillende vogels,met name de papegaaiduikers (puffins); sjonge wat een koddi‐
ge vogels zijn dat. 
En dan de bloemenpracht: miljoenen lupines overal. 
Ook Reykjavik en andere dorpen komen aan bod.
 Kortom: een verslag van een voor ons
 spectaculaire natuurreis.”

Koffieochtend Banjaert
Zondag 27 maart 2022 is er weer een regiobijeenkomst in Banjaert te Wijk aan Zee. Deze keer wordt dat geor‐
ganiseerd door Nivon afdeling Amsterdam en Omstreken.
Het wordt een gezellige muzikale koffieochtend onder leiding van Harold Veenstra: het programma Golden Oldies 
Café. We gaan terug naar de grootste hits uit de jaren 60 en 70, het begin van de popmuziek. 
Datum:27 maart 2022
Plaats: Nivon Natuurvriendenhuis Banjaert
                Burgemeester Rothestraat 53a
                1949 CC  Wijk aan Zee
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. Het optreden begint om 10.30 uur.
De entree bedraagt € 5,00 per persoon incl. koffie of thee.

Wilt u rekening houden met de door de overheid uitgevaardigde coronaregels? 
Dit betekent o.a. dat u een vaccinatiebewijs moet kunnen tonen en dat u gebruik maakt 

van een mondkapje.      

De voorjaarsdansdagen voor ouderen in Banjaert
Vorig jaar werden deze dagen omgezet in verwendagen (zonder dansen) en daar hadden toch best wat mensen voor 
de gezelligheid met elkaar op ingeschreven. Maar helaas kon ook dat niet doorgaan. De dansdagen zouden dit jaar 
plaatsvinden van 1 t/m 4 februari, maar na rijp beraad werd de conclusie getrokken dat het op dit moment niet ver‐
antwoord zou zijn (met zo'n 30 gasten) en zijn de dagen verschoven naar 4 t/m 7 oktober van dit jaar. Laten we met 
elkaar hopen dat corona ook deze keer geen roet in het eten gaat gooien want vele ouderen kijken hier altijd zeer naar 
uit. Voor mij komt het ook erg goed uit want ik ben nog aan het herstellen na mijn besmetting maar het gaat elke dag 
beter, mijn reuk komt weer terug en ook de energie. Ik ben alweer aan het sporten maar moet rustig aan doen van 
mijn fysiotherapeut. Kortom: ik hoop dat ik het de baas ben geworden! 
Hartelijke groet van Ellen


