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Ontdekkingstocht langs de Dreef beeldengalerij in Haarlem
Nu de Museumwerkgroep is opgeheven en er een lange zomer dreigt aan te komen, willen wij iets leuks 
organiseren voor de leden van Nivon Beverwijk.
We willen een rondleiding verzorgen langs alle beelden die langs de Dreef in Haarlem zijn opgesteld. 
Als startpunt kiezen wij restaurant Parck, dicht bij de bushaltes aan Houtplein en Tempeliersstraat. 
Na een kopje koffie lopen we zuidwaarts richting Heemstede langs alle kunstwerken die daar staan opge‐
steld. Bij elk kunstwerk zullen we een verhaal vertellen. 
Aangekomen bij La Place kunnen de minder goede lopers afbuigen naar het beroemde Hildebrandmonu‐
ment. Vervolgens ....

EEN ZOMER ANDERS DAN ANDERS...

waarin er niet veel activiteiten in de afdeling zijn. Het is echt vakantietijd. Dat is  wel normaal. 
Maar Annemarie en Jan hebben nog een wandeling in de Haarlemmerhout langs de daar ge‐
plaatste beelden bedacht. Zonder museumbezoek toch een beetje cultuur voor ons. Ik hoop dat er 
een leuk aantal deelnemers mee zal gaan. Anders dan anders, maar de moeite waard.
Anders dan anders is  zoals vandaag de 19e juli  een temperatuur van meer dan 30° Celsius. Om 
5 uur deze dag is het op ons balkonnetje zelfs 39°.Binnen was het beter, maar toch nog 26°.
Anders dan anders, door de hitte dus geen vierdaagse maar een driedaagse wandeltocht in Nij‐
megen. Het was te warm en dan is 40 km wandelen niet gezond.
Anders dan anders is in ons kikkerland gebrek aan water in de rivieren en kanalen. Noodmaat‐
regelen moeten genomen worden zoals het sluiten van sluizen. Helaas geldt er een beperking 
voor boottochten. Ook thuis moeten wij zuinig zijn, zodat er nog steeds water uit de kraan blijft 
komen. Dat doen we natuurlijk zodat we goed deze zomer doorkomen met mooie fietstochten, 
vakanties in binnen of buitenland, of gewoon lekker thuis. Dan kunnen we gezond en wel op de 
derde woensdag van september in Tropica weer een Nivonbijeenkomst  meemaken.
NIET anders dan anders is 
 dat we nog steeds hopen dat iemand van onze leden zich aanmeldt om mee te helpen in het be‐
stuur of bij het organiseren van museumbezoek. We kunnen niet zonder. HELP MEE s.v.p!! en 
neem daarvoor contact op met het bestuur.
 dat elke maand Jan en Annemarie ook in de zomermaanden een mooie Nivonette weten te ma‐
ken     zelfs soms met een link naar muziek. Voor nu veel leesplezier en weer tot ziens.
 
Erna

HELAAS!

Gaat door gebrek aan deelname niet door.


