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Nivon Beverwijk November 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 € 5,00 en voor andere belangstellenden € 7,50.

Nivon afd. Beverwijk organiseert:
Kees Kaas zingt het uit met liedjes van vroeger en later

Een beetje Noord-Hollander kent Kees Kaas, bij de burgerlijke stand bekend als Kees Kraakman, natuurlijk wel van de 
talloze gelegenheden waarbij hij met of zonder muzikale collega’s de sfeer verhoogde met liedjes ‘op leven en dood’, 
liedjes vol passie en vuur, zoals hij het zelf omschrijft.
Geboren en getogen in de Egmondermeer, het gebied tussen Alkmaar en de Egmonden, heeft hij zijn hart daaraan ver-
pand. Bij menige gelegenheid fungeerde hij als presentator/gastheer.
Maar ook voor een ouderwets potje rock&roll draait hij zijn hand niet om. We prijzen ons gelukkig dat hij ons op de 
koffie-ochtend van 6 november komt verrassen met zijn verhalen en liederen uit onze mooie streek.

Koffieochtend Banjaert    6 november 2022

Als u ‘s middags een fijne natuurwandeling wilt maken, dan kunt u hier uw zelf meegebrachte lunch nuttigen. Wij zorgen 
voor een kop warme soep. Geef wel even van tevoren bij de kassa aan dat u daar gebruik van wilt maken.

Datum: Zondag 6 november 2022.
Tijd: 10.00 uur zaal open
 10.30 uur aanvang

Locatie: Burgemeester Rothestraat 53A
                1949 CC Wijk aan Zee
 Toegang € 5,-- per persoon

Voor meer informatie of het doorgeven van mededelingen: secretaris Jan Dekker T: 06 5337 6107 E: secretaris@nivonbeverwijk.nl

In 2024 bestaat het Nivon 100 jaar. Voor die gele-
genheid heeft het bestuur  mw. Marijke de Kleijn-de 
Vrankrijker uitgenodigd om een lezing  te houden 
over de geschiedenis van het Nivon. Zij komt uit een 
echt Nivon-nest en is nog steeds als vrijwilliger actief 
bij het Nivonarchief. Na de pauze wordt een oude 
film met bijzondere opnamen vertoond, waarin onder 
andere  een aantal voorzitters van het Nivon en Wil-
lem Drees te zien zijn. 
Echt een avond dus voor de ware Nivonners, maar 
ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Marijke de Vrankrijker werd op 30 augustus 1942 
geboren in Bussum. Haar vader was van eenvoudige 
afkomst maar zag al vroeg het belang van een goede 
studie in, Hij ging via MULO, HBS-B en Gymnasi-
um geschiedenis studeren. Naast zijn werk in het 
onderwijs was hij actief bij het Nivon. Vanaf 1949 
was hij zelfs voorzitter van de afdeling Bussum en 
het bestuur vergaderde bij hem thuis. Later werd hij 
voorzitter van het Centraal Bestuur. Marijke was dus 
van jongs af al vertrouwd met het Nivon. Ze verricht-
te allerlei hand- en spandiensten voor het bestuur en 

later ging ze ook mee naar landelijke activiteiten. 
Marijke haalde haar Gymnasium-B en studeerde so-
ciologie en epidemiologie in Wageningen. 
Haar werk combineerde zij met het deelnemen aan 
het Centraal Bestuur en andere activiteiten van het 
Nivon. Haar loopbaan begon bij het CBS, later werkte 
ze bij TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu. Aan bergbeklimmen waagt ze zich 
niet meer, maar ze staat nog regelmatig op de ski’s. 
Daarnaast is ze lid van de werkgroep Historie van het 
Nivon.
Dat belooft dus een bijzonder interessante avond te 
worden.

De Werkgroep Historie Nivon verzamelt materiaal uit 
het Nivon-verleden om voor de toekomst te bewaren 
en is nu ruim drie jaar actief. Er wordt hard gewerkt 
aan het ordenen van het Nivonarchief. Dat gebeurt 
op natuurvriendenhuis De Bosbeek en op het Inter-
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Marijke 
Klein-de Vrankrijker zet zich in op beide locaties.

De geschiedenis van het Nivon
door

Marijke W. de Kleijn-de Vrankrijker
LEZING

woensdag 16 november


