maart 2022

Jaarvergadering NIVON afdeling Beverwijk
Uitnodiging
Het bestuur van Nivon afdeling Beverwijk nodigt alle Nivonleden die aangesloten zijn bij de
afdeling Beverwijk uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op
woensdag 16 maart 2022
Het adres is: Gebouw Tropica, Constantijn Huijgensstraat 99, Heemskerk.
De zaal gaat open om 19.30 uur en de vergadering begin om 20.00 uur.

Koffieochtend Banjaert
Zondag 27 maart 2022 is er weer een regiobijeenkomst in Banjaert te Wijk aan Zee. Deze keer wordt die 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.

Seniorenweken 60+
In het mooie natuurgebied van de Utrechtse Heuvelrug biedt het natuurvriendenhuis op de Lage Vuursche zowel in
juli als augustus een algeheel verzorgde week aan. Het identieke weekprogramma bestaat uit diverse middag en
avondprogramma’s in en rond het Koos Vorrinkhuis inclusief twee georganiseerde bustochten.
Alle maaltijden, consumpties en activiteiten zijn volledig inbegrepen.
De seniorenweken zijn uitsluitend geschikt voor mensen die zelfredzaam zijn.
Iedere deelnemer wordt ingedeeld in een tweepersoonskamer. Eventuele voorkeur voor een kamergenoot kan bij aan‐
melding worden opgegeven.
De geldende annuleringsvoorwaarden van het Nivon zijn van toepassing.
Natuurvriendenhuis Koos Vorrink
Koudelaan 16
Lage Vuursche.
Week 1: van zaterdag 9 tot zaterdag 16 juli 2022
Week 2: van zaterdag 6 tot zaterdag 13 augustus 2022
Prijs € 375,00 p.p. (nietlid € 425,00 p.p.)
Info: Annie de Vries, mail: adevrieskaptein@live.nl, tel.: 0321 311 925 of Ton Bakker, mail: bakkat@live.nl

