
Mei 2022

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. 

Voor meer informatie of het doorgeven van mededelingen: secretaris Jan Dekker T: 0653376107 E:secretaris@nivonbeverwijk.nl

100 jaar Algemeen Kiesrecht: Aletta Jacobs 
(inmiddels 102 jaar!)

Deze lezing is gemaakt  in het kader van de viering van 100 jaar  Algemeen Kiesrecht. 

Graag wil ik het met u hebben over de rol van de vrouw in de geschiedenis, toegespitst op de tijd waar de vrouwen 

grote successen hebben geboekt, nl. het verkrijgen  van het kiesrecht voor mannen én vrouwen.

Dat was tot begin van de 20ste eeuw een voorrecht alleen voor de man, met een vereist inkomen natuurlijk.

Er waren vele vrouwen betrokken bij de strijd om het kiesrecht, maar de allerbekendste werd wel doctor Aletta Ja‐

cobs. 

Haar rol in de geschiedenis wil ik er graag uitlichten, haar invloed op ons bestaan van nu. Want niet alleen heeft Alet‐

ta Jacobs geijverd voor het Algemeen Kiesrecht, ze heeft ook op het gebied van de vrouwengeneeskunde baan‐

brekend werk verricht. 

Ik zal  U er alles over vertellen en laten zien! Tot de 18 mei!

Joke Rijnoudt

Lezing  18 mei 2022

Dagje uit met de Nivonafdelingen

Beverwijk en Zaanstreek

Op zaterdag 18 JUNI 2022 organiseren de afdelingen Beverwijk en Zaanstreek gezamenlijk een dagtocht naar de 
Biesbosch en Dordrecht. 

Opgaven voor deze dag vóór 15 mei. 
Voor de leden van de afdeling Beverwijk per email bij Ida Hoogeland  penningmeester@nivonbeverwijk.nl of per te‐
lefoon op nr 0251 249 770. 
Voor de Zaankanters bij Hanneke Leeuwerink email: Hannekepaars@hotmail.com.
Telefoon 06 4407 6760.

We verzoeken u vriendelijk tegelijkertijd de kosten van € 62, voor Nivonleden en € 90, voor nietleden over te 
maken op rekening NL22TRIO 0788 764 357 t.a.v Nivon Beverwijk. Graag erbij vermelden als u vegetariër bent of 
een bepaald dieet moet houden. 

Geef je tijdig op! We hopen elkaar op deze dag te ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten van de commissie: Hanneke, Ida, Geeske en Erna 


