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Bewaarnummer

AMSTERDAM EN OMSTREKEN
Bustocht
De bustocht vindt plaats op 13 juni 2018,
maar waar wij naar toegaan is nog niet
bekend.
Gezamenlijke middag
Het bestuur nodigt u uit om op 9 november
2017 en 12 april 2018, een gezellige
middag bij te wonen.
In het programma op 9 november 2017 zal
Rolf van Rijsbergen voor ons optreden met
zijn programma “Als het om de liefde
gaat”. Het programma voor 12 april 2018 is
nog niet bekend.
Locatie: het Honk, Jan de Louterpad 8,
Amsterdam.
Zaal open 13.00 uur, aanvang 13.30 uur
Prijs: € 4,00 per persoon incl. consumptie.
Info: Mieke Mastenbroek 020-6310528.
Jaarvergadering
Bij deze nodigt het bestuur u uit voor het
bijwonen van de jaarvergadering op 4 maart
2018, zaal open 13.00 uur. De vergadering
begint om 13.30 uur.
Locatie : Nivon Honk, Jan de Louterpad 8
1063 ME Amsterdam.
Info: Wim van der Velde 06-50472267.
Agenda
1 - Opening
2 - Notulen
3 - Ingekomen stukken en mededelingen
4 - Financiën
5 - Kascontrole
6 - Decharge van het bestuur
7 - Uitreiking speldjes
8 - Verkiezing bestuur
9 - Activiteiten 2018/2019
10 - Rondvraag
11 - Sluiting.
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Niet bestelbaar: Nivon Amsterdam e.o.,
Pythagorasstraat 44 A,1098 GD
Amsterdam

Nieuwjaarsbijeenkomst
Deze bijeenkomst wordt gehouden op
zondag 7 januari 2018 en georganiseerd
door de afdeling Amsterdam en omstreken
voor alle leden uit Amsterdam.
Locatie: De Gooyer, Von Zesenstraat 298,
1093 BJ Amsterdam.
Te bereiken met tram 9 (halte 1e van
Swindenstraat) en tram 14 (halte
Pontanusstraat).
Tijd: 13.30-16.00 uur, zaal open 13.00.
Info: Wim van der Velde telefoon 0650472267.
Paaskamp
Op dit moment hebben wij nog geen
geschikte accommodatie gevonden, wij
denken aan de Banjaert te Wijk aan Zee.
Info: Wim van der Velde telefoon 0650472267.
Regiobijeenkomst
In het natuurvrienden huis de Banjaert te
Wijk aan Zee wordt worden bijeenkomsten
georganiseerd door afdelingen in de regio,
op 5 november 2017 Zaanstreek aan de
buurt en op 18 maart 2018 wordt deze dag
verzorgd door afdeling Beverwijk. Er is elke
keer een leuk programma.
De dag begint om 10.00 en de kosten zijn
€5,00 per persoon.
Info: Wim van der Velde telefoon 0650472267.

B&O
CREATIEVE DANS, Stem en Tekenen
over o.a. NATUUR.
Herfst 2017 (oktober, november), maar
ook februari, maart 2018
Vanaf dinsdagavond 3 oktober zal er weer
7x creatief gedanst worden in de Javastraat
Deze dans is helemaal niet moeilijk. Je
danst met je eigen bewegingen op de
muziek.
Algemene fysieke aanwijzingen maken het
dansen veelzijdiger, soepeler en bewuster.
We voelen al dansend blijdschap over o.a.
natuur, kunst, andere culturen op
inspirerende muziek.
Ons stemgebruik zal gemakkelijk en
ontspannen zijn!
Een greep uit de onderwerpen:
We geven ons over aan de Herfst met haar
schoonheid van het verval en voorbereiding
naar nieuw leven.
We dansen ontspannen over zachte
herfstdraden en komen daarna tot aparte
draadfiguren.
Humor en gezichten maken ons luchtig en
vrolijk.
De beelden van Barbara Hepworth, die zo
natuurlijk zijn en origineel geven ons
inspiratie om naar andere vormen te zoeken
met ons lichaam.
Les-verloop:
In de inleiding komen we d.m.v. allerlei
opdrachten bewuster en totaler in ons
lichaam.
Op ritmische muziek uiten we onze vitaliteit
en vreugde, maar ook onze spanningen.
Deze laatste aanvaarden en harmoniseren
we met stem en beweging.
Dan dansen we over het onderwerp van de
les.
Daarna in de stilte komen we diep in onszelf
op onze ademhaling en later op zachte
muziek.
Dan bouwen we bewust onze energie weer
op en dansen vol vreugde naar het eind van
de les!
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Na het dansen tekenen of schilderen we
onze belevingen van de les.
Ik, Marjolijn Zoethout volgde de Opleiding
Dansexpressie aan de Theaterschool in
Amsterdam.
Door deze vrije intuïtieve dans ervaar ik
mijn lichaam en mijzelf steeds meer als één
geheel . Ik voel de vreugde van het
bewegen.
Door al dansend spanningen te uiten sta ik
meer open voor aanvaarding en bevrijding
en voel ik mij meer ontspannen en
gelukkiger.
Plaats: Javastraat 126 S (bus 22 en lijn 10
Halte Javaplein).
Lestijd: 20.00-21.45 uur, op de
Dinsdagavonden 3,10,17 en 31 oktober
2017
7,21 en 28 november 2017
Kosten: NIVON-leden 49 euro voor de hele
cursus en Niet-leden 51,50 euro
Opgeven bij Marjolijn: 075-6708552 of
bomardhams@gmail.com

BOS EN LOMMER
Voor de afdeling zoeken wij bestuurders.
Info: Wim van der Velde 020-6939039 of
06-50472267.

CENTRUM/OUD-WEST
Activiteiten vinden plaats:
“Het Honk", Jan de Louterpad 8
1063 ME Amsterdam, 020-6149696
Te bereiken tram 13, bus 21 en 69
Spelletjesmiddag
Aansluitend aan de koffieochtend van Nivon
Slotermeer/Geuzenveld zal worden gezorgd
voor een lekker broodje met thee en later
die middag krijgt u dan nog een lekker
drankje. Deze middag wordt afwisselend
gehouden met Nivon Zuid. Tijdens deze
spelletjesmiddagen kan worden
geklaverjast, gerummikubt, triominos en
gebridged. Dus, er is voor een ieder iets te
doen.

Dag: elke 2e zondag van de maand van 10
september 2017 tot 12 augustus 2018.
Tijd: van 12.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten: € 2,00 incl.
Info: Margriet Boers 020-6191624
Email: m.boers@freeler.nl

NOORD
Voor de afdeling zoeken wij bestuurders.
Info: Wim van der Velde 020-6939039 of
06-50472267.

OOST/ZUID-OOST
Bent u creatief en vindt u het leuk iets te
doen neem dan contact op met Nel Stel.
Dag: dinsdag om de veertien dagen vanaf
26 september 2017.
Tijd: van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Kosten: leden € 0,50 en niet leden € 1,00.
Info: Nel Stel 020-6933865

OSDORP/SLOTERVAART
Activiteiten vinden plaats:
“De Vuurdoorn”, Ouwerdingenpad 3,
1069 AJ Amsterdam, 06-33736598
Te bereiken met tram 17 en bus 63.
Informatie: Tom Simonis. 020 3373883, of
tomsim1955@hotmail.com
Jaarvergadering
Zondag 25 maart 13.30 uur.
Tevens huldigen wij de jubilarissen
Powerpoint middagen
Info Tom Simonis 0203373883
Donderdagmiddag 14.00 tot 16.15 uur.
Leden € 3,00, niet -leden € 4,00
12 oktober:Dik van Dijk: Van een dam tot
de Dam...
26 oktober: Gea en Harry Zuiderent.
Zuid India
23 november: Jan Broekhuizen, Het
Groene Hart
18 januari Jan Broekhuizen. Gouda.
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1 februari. Gea en Harry Zuiderent. West
India
1 maart. Dik van Dijk. Van cacao tot
chocolade
15 maart. Cees Schreurs. Begraven in
Amsterdam
29 maart Ton Smit. Westelijk Amsterdam
van 1345 tot nu.
Filmmiddagen
Donderdag, 14.00 uur.
Leden € 3,00. Niet -leden € 4,00
28 september Afrika, Kalahari en
Savannah
9 november Ton Limonard. Turkije, deel 2.
7 december Life deel 4, Hunters en
hunted.
4 januari. Tom Simonis. Wenen een reis in
2005.
15 februari. De Levende Planeet, deel 11
en 12.
12 april. Afrika, Congo en Cape.
Stadswandelingen
o.l.v.Jan Broekhuizen
Leden € 3,00, anderen € 4,00.
Elke wandeling start om 10.00 uur.
1 oktober.Plantage.Start bij Joods
Hist.Museum. Nwe Amstelstr.1. .
22 oktober: De Baarsjes.Start bij Overtoom
578, café ter Brugge.
11 maart. Watergraafsmeer. Start Rechthuis
Hoek Middenweg/Ringdijk.
8 april. Rivierenbuurt. Start hoek
Rijnstraat/Vrijheidslaan (v.Woustr. zijde)..
Kerstklaverjassen
Zaterdag 9 december 13.30 uur
Leden € 3,50, niet-leden € 4,50
Opgave vooraf is noodzakelijk.
Jan van Vloten tel. 6198049
Kerstbijeenkomst (Kerst-inn)
Zondag 17 december. 10.30 tot 16.00 uur.
Een goed programma, een koud buffet, een
drankje.
Leden € 17,00, niet -leden € 20,00.
Opgave vooraf is noodzakelijk. Met
gelijktijdige betaling.
Tom Simonis, tel 3373883

Paasklaverjassen
Zaterdag 24 maart. Zelfde als
Kerstklaverjassen.
Musicals
Dinsdagmiddag 14.00 uur.
Leden € 3,00. Niet -leden €4,00
3 oktober. The King and Y.
31 oktober. West Side Story
28 november. The Inspector General,
Danny Kaye
9 januari. My fair Lady
6 februari. Guys and Dolls
6 maart. Carousel
Jazz/swing/sweet
Op maandagmiddag 14.00 tot 16.15 uur.
Leden € 3,00 Niet-leden € 4,00.
9 oktober,
7 november (film Montreux Jazz-festival )
5 december., :
15 januari
12 februari (films, o.a. leven Louis
Armstrong.
12 maart en 9 april
Zomerinstuif.
Info Joke de Boer Stam. 020-6141212 Op
dinsdagmiddagen in de periode mei tot
september, eens per twee weken.

GROEPEN

Kantklossen
Info Ank Gouw, 6107220
Vanaf donderdag 14/9 om de 14 dagen
10.00 uur
Leesgroepen.
2 groepen op dinsdagochtend en een groep
op dinsdagmiddag, elk eenmaal per twee
maanden. Om de beurt bij de deelnemers
thuis.
Info; Suus van Doesburg, 6108618
Puck Witte, 6146921
Thea Verboom, 6147784
Speksteensnijden.
Info:Jan van Vloten
Vanaf donderdag 21/9 om de 14 dagen
14.00 uur
Sjoelen.
Info Karoline Vermaak, 6100626
Vanaf vrijdag 22/9 om de 14 dagen
13.30 uur
Tekenen/schilderen.(2 groepen)
Info: Marian v.d.Meer, 6195712
Ton Limonard 6191801
Vanaf 19/9 om de 14 dagen en vanaf 26/9
om de 14 dagen, 10.00 uur.
Video/fotowerkgroep.
Info: Meeuwis Vermaak, 6100626
Vanaf donderdag 21/9 om de 14 dagen
20.00 tot 22.00 uur.

Handwerkcafé.
Op maandag om de 2 weken.14.00 tot
16.00 uur. Vanaf 18 september.
Aanmelden bij Suus van Doesburg,
tel.6108618

Wenskaarten maken.
Info:Dik Holst, 6170200
Vanaf dinsdag 29/8 om de 14 dagen
13.30 uur

Bloemschikken
Info Mary van Weelden, 0640791925
Vrijdag 14.00 tot 16.00 uur.
29/9, 27/10, 24/11, 15/12, 26/1, 23/2
30/3, 20/4

TENTOONSTELLING
De creatieve groepen stellen hun producten
tentoon in het honk,
Ouwerdingenpad 3, Amsterdam Osdorp.
Op zaterdag 14 april 2018.
Open van 11.00 tot 15.00 uur.

Boekbinden
Info Karoline Vermaak 6100626
Vanaf woensdag 27/9 om de 14 dagen
10.00 uur
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Bestuur en leden wensen elkaar een goed
Nieuwjaar.
Zondag 14 januari 2018.
Ouwerdingenpad 3.
13.00 tot 16.00 uur.

SLOTERMEER/GEUZENVELD
Activiteiten vinden plaats:
“Het Honk", Jan de Louterpad 8
1063 ME Amsterdam, 020-6149696
Te bereiken tram 7 en 14, bus 69
Bridgen
Vindt u het leuk om te bridgen? Wij doen dit
op de tweede en vierde zondag van de
maand, bel of kom langs.
Dag: 2e en 4e zondag van de maand van 10
september 2017 t/m 26 augustus 2017
Tijd: 2e zondag van 12.30 uur tot 15.30 uur,
4e zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Kosten: leden € 2.00 niet leden € 3,00
incl. thee en broodje.
Info: 020-6834709 Wil van den Braak.
Creatief
Bent u creatief e/o vindt u het leuk om
dingen te maken of b.v. te punniken, bel of
kom langs.
Dag: elke eerste woensdag van de maand
van 6 september 2017 t/m 1 augustus 2018.
Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Kosten: leden € 1.00 niet leden € 1,50
incl. koffie of thee.
Info: 020-6113590 Jo Bakker.
Gezamenlijk gezellig eten
Wilt u een gezellige avond hebben met eten
en drinken, meldt u aan.
Dag: Zaterdag 18 november 2017 en 21
april 2018.
Tijd: vanaf 16.30 uur.
Kosten: +/- €12,50.
Info: 020-6140353 Henny de Kat.
Darts
Vindt u darts een leuke sport, maar bent u
geen fanatieke speler, wij doen niet aan
dubbel uit enz. maar voor de gezelligheid.
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Dag: elke tweede dinsdag van de maand
van 12 september 2017 t/m 7 augustus
2018
Tijd: 20.00-23.00 uur.
Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50
incl. koffie of thee.
Info: 020-6191624 Flip Boers.
Internet bankieren
Heeft u problemen met internet bankieren of
heeft u het nooit gedaan en wilt u het gaan
doen? Kom dan naar onze 3 daagse cursus
internet bankieren. Tevens wordt er het
huishoudboekje op de pc bijhouden
besproken.
Dag: maandag 6, 13 en 20 oktober 2017
Tijd: 10.00-12.30 uur.
Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50
incl. koffie of thee.
Info: 06-22249301 Henk Steeman.
Natuur film
Houdt u van natuur- en stedenfilms, kom
dan bij ons kijken.
Dag: elke eerste zondag van de maand van
3 september 2017 t/m 5 augustus 2018.
Tijd: 10.30-12.30 uur.
Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50
incl. koffie of thee.
Info: 020-6140353 Henny de Kat.
Klaverjassen (competitie)
Houdt u van een beetje competitie en
klaverjassen, kom langs en doe mee.
Dag: vrijdag van 13.00-16.00 uur om de
veertien dagen van 1 september 2017 t/m
31 augustus 2018.
Tijd: 13.00-16.00 uur.
Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50.
Info: 020-6939039 of 06-50472267 Wim
van der Velde.
Klaverjassen (Kerst)
Een gezellige middag en met een prijsje
naar huis, meldt u aan.
Dag: Zaterdag 16 december 2017.
Tijd: 13.00-16.00 uur.
Kosten: leden € 6,00 niet leden € 7,50.
Info: 020-6939039 of 06-50472267 Wim
van der Velde.

Klaverjassen (Paas)
Een gezellige middag en met een prijsje
naar huis, meldt u aan.
Dag: Zaterdag 24 maart 2018.
Tijd: 13.00-16.00 uur.
Kosten: leden € 6,00 niet leden € 7,50.
Info: 020-6939039 of 06-50472267 Wim
van der Velde.
Koffieochtend
Zin om gezellig koffie of thee te drinken met
een leuke programma, kom langs.
Dag: elke tweede zondag van de maand
van 10 september 2017 t/m 12 augustus
2018.
Tijd: 10.00-12.00 uur.
Kosten: leden € 1,00 niet leden € 1,50
incl. koffie of thee.
Info: 020-6120327 Harm Wonderman
Open inloop met lunch
Wilt u mensen ontmoeten en heeft u
behoefte aan een gezellig praatje of een
luisterend oor? Kom langs.
Dag: elke dinsdag vanaf 5 september 2017.
Tijd: 09.30-13.30 uur.
Kosten: inloop gratis, lunch kleine bijdrage.
Info: 020-6146844 Elisabeth
Riemenschitter
Soos
Wij beginnen met koffie of thee met koek.
Na bijgepraat te hebben worden de
spelletjes (klaverjassen, bridge, rummikub,
triomino enz.) gespeeld.
Wij besluiten met een lichte lunch omdat u
niet direct naar huis hoeft te gaan om te
lunchen. Kom eens kijken.
Dag: elke vierde zondag van de maand van
24 september 2017 t/m 26 augustus 2018.
Let op: in december de derde zondag.
Tijd: 10.00-14.00 uur.
Kosten: €2,00, niet leden €3,00.
Info: 020-6137302 Geer Witter.
Videopera
Houdt u van video/operette te zien op een
groot scherm, dan is dit iets voor u. Kom
langs of bel.
Dag: elke derde zondag van de maand van
15 oktober 2017 t/m 20 mei 2018.
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Let op: in december geen videopera.
Tijd: 13.30-16.00 uur, zaal open om 13.00.
Kosten: leden € 2,50 niet leden € 3,75
incl. koffie/thee en pauzedrankje.
Info: 0172-785925 Tiny van de Nes, vanaf
2018: 020-6310528 Mieke Mastenbroek.
V.O.G.
Onze bijeenkomsten op de
donderdagmiddag zijn altijd heel gezellig.
We beginnen met het drinken van thee met
koek.
De middagen worden gevuld met een
interessante lezing of we vertonen een
natuur of een speelfilm en we hebben altijd
een creatieve middag per kwartaal. In
december hebben wij een middag in
kerstsfeer
Dag: elke donderdag van de maand van 5
oktober 2017 t/m 26 april 2018 en in mei en
juni 2018 om de veertien dagen.
Tijd: 13.30-15.30 uur.
Kosten: leden € 15,00 niet leden € 22,50
per half jaar.
Info: 020-6834709 Wil van den Braak of
020-6310528 Mieke Mastenbroek.
Yoga
Yoga een uurtje aandacht voor jezelf.
D.m.v. bepaalde bewegingen/houdingen
wordt het lichaam geactiveerd en of
ontspannen, waarbij de ademhaling een
belangrijke rol speelt. Daarna relaxen met
koffie of thee. De lessen worden geleid door
een bevoegde leerkracht.
Dag: elke maandag of donderdag van 4
september 2017 t/m 31 mei 2018.
Tijd: 19.30-2100 uur.
Kosten: leden € 1 2,50 niet leden € 15,00
per maand.
Info: 020-6594770 Helma Baas.

VOLKSDANSEN AMSTELVEEN
Op dinsdag 5 september 2017 starten wij
weer met onze wekelijkse dansavond. De
dansleiding berust niet meer in de handen
van Ria Thomas want zij is gestopt aan het
eind van het seizoen 2016/2017 en heeft
het stokje overgedragen aan en in de deskundige handen van Marjan Bakker.

Beginners dansen van 19.30 uur tot 21.00
uur en de gevorderden dansen van 20.30
uur tot 22.00 uur. Beide groepen dansen
dus een half uur samen.
De kosten bedragen voor:
Nivonleden € 140,00 en voor een hele
avond € 168,00.
Niet nivonleden: € 158,00 en voor de hele
avond € 182,00.
Het adres is: de gymzaal van de Rembrandtschool, mr. Aalberselaan 39 te Amstelveen.
45-JARIG JUBILEUM
VOLKSDANSGROEP AMSTELVEEN
Op zaterdag 18 november 2017 viert de
volksdansgroep van Amstelveen zijn 45jarig jubileum. Het feest wordt gehouden in
buurtcentrum “de Meent”, Orion 3 te Amstelveen. De aanvang van het feest zal zijn
om 16.00 uur en duurt tot ca. 23.00 uur.
Meer informatie hierover in de maand oktober 2017 en is te verkrijgen op onderstaande telefoonnrs.
VOLKSDANSWEEKEND
Het volksdansweekend wordt gehouden op
21 en 22 april 2018 in het Koos Vorrinkhuis
te Lage Vuursche. Meer informatie hierover
in de maand maart 2018 en is te verkrijgen
op onderstaande telefoonnrs.
BOSDANSDAG
De bosdansdag wordt zoals al een aantal
jaren gehouden op een zondagmiddag
begin juni 2018. De datum voor deze
middag wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
Deze dansmiddag wordt gehouden bij de
Scouting Hedera te Amstelveen. De kosten
zullen ca. € 6,50 bedragen
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met Marian Keijzer tel. 020 4961016
of Ingrid Pelhan tel. 06 13040998.

WANDELENDE TAK
We organiseren wandelingen samen met
jullie. Gelukkig hebben weer nieuwe
enthousiaste wandelaars een wandeling
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voorbereid. Meestal iedere eerste zaterdag
van de maand met de start om 9.30 uur ,
tenzij anders wordt vermeld. De wandelingen gaan altijd door. Het stuurgroepje
bestaat uit:
Anneke Dierdorp, tel: 020 6437489 email
annekedierdorp@hotmail.com
Lien Bos, tel: 06 13507492 email
bos.lj@telfort.nl penningmeester
Yvonne Kosten, tel: 06 51021875 email
kosten@simpc.nl
Elly v.Ingen tel: 06 81919802 email
ellyvaningen@gmail.com coördinator
De wandelingen zijn binnen een straal van
40 km vanaf Amsterdam. Eten en drinken
voor onderweg neemt iedereen zelf mee.
Controleer altijd even het openbaar vervoer
i.v.m. veranderingen.
Aan alle deelnemers wordt €1,00 gevraagd
om de kosten te dekken.
Begeleiders kunnen alle wandelingen gratis
mee.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 september Heide en bos Afstand 19 km.
Start en P, NS station Bussum-Zuid.
Info: Thea Kruyk tel. 035 5338338 en
Corrie Kruikemeier email
corriekrui@hetnet.nl tel. 06 12244894
7 oktober Twiske, weilanden, bomen,
water en bruggetjes Afstand 18 afsteken
na 12 km. Voor een deel stiltewandeling.
Start parkeerplaats P19, Polderweg Den Ilp.
O.V Amsterdam C.S. bus 33 vertrek CS
IJzijde, 8:39 uur, overstap halte
Buikslotermeerplein. Vertrek bus 125 om
9:00 uur aankomst 9:18 uur halte Den Ilp nr.
93. Steek over de Polderweg in, brug over,
parkeerplaats P 19 ligt aan linker-zijde.
Info: Lien Bos tel. 06 13507492 en José
Arts tel. 020 6632373 (op wandeldag 06
16274574 )
4 november De Krommenieër
Woudpolder afstand 16 km. Start en P
voorzijde NS station Krommenie-Assendelft
Info: Annie Halff tel. 075 6211435 en Peter
Kerssens tel. 0251 314082 of 06 16155417

2 december Stadswandeling; Een 10
voor de parken van Amsterdam, hoeveel
ken jij er al? Loop lekker mee. Diverse
afstanden, einde ts. half 4 en 4 uur. Afhaken
kan bij iedere tram- of bushalte. Start
Stationsplein t.o. Centraal Station, bij V.V.V.
Info: Anneke Dierdorp tel. 020
6437489 en Iris Tiekstra 06 46480902.
6 jananuari bijzondere nieuwjaarswandelingen vanuit Nivonhuis De
Banjaert in Wijk aan Zee.
Meld je aan voor deze gezellige wandeldag.
Na het succes van vorig jaar nogmaals
hernieuwde kennismaking of reünie, voor
slechts € 6,50. O.V trein naar Beverwijk.
Bus 78 naar Wijk aan zee eerste halte
uitstappen. Adres Burg. Rothestraat 53A
1949CC. Ontvangst 9.30 uur met koffie.
Er zijn diverse afstanden te wandelen door
Wijk aan Zee, duin, bos en langs het strand.
Na afloop verzorgen we een drankje en een
lekkere maaltijd. Bijdrage voor deze dag ter
plekke voldoen.
Info: bij stuurgroep en opgeven bij Anneke
per mail. annekedierdorp@hotmail.com .
Wil je er een weekendje van maken
reserveer dan zelf een kamer in het
Nivonhuis De Banjaert via de website of bij
de aanmeldingssecr. tel. 088-0990972
3 febrari In de voetsporen van Bredero,
duinwandeling. Start en P. bij NS station
Santpoort-Noord. bus 75 vanaf station
Haarlem. Start 9.30 uur. Finish tussen 15:30
uur en 16:00 uur.
Info: email klooster@nubra.nl Ton en
Mariëlla Klooster tel. 06 18238036
3 maart Badkuiproute vanaf Broek in
Waterland naar Monnickendam en
Zuiderwoude.
Afstand 20 km of 17 km start en P.
Dorpsplein Broek in Waterland. bus 110
vanaf CS IJzijde halte Broek in Waterland,
loop even dorp in naar plein.
Info: Anneke en Elly
7 april Waterleiding Duinen. Afstand 18
km Start en P. Zandvoortselaan t.o. Nieuw
Unicum. betaald parkeren of verderop in
straat vrij. Bus 80 vanaf Elandsgracht
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Amsterdam. Duinkaart met pin uit automaat.
Info: Ko Ruyter tel. 072 5051548 Marian
Kerkhof tel. 025 1655133 of 06
80088527
5 mei Langs Mije vanaf Aarlanderveen.
afstand ? start en P Het Oude Rechthuys,
Dorpsstraat 40, 2445AN Aarlanderveen.
O.V. bus 147 vanuit Uithoorn of vanaf NS
station Alphen aan de Rijn halte
Nieuwkoopseweg P in dorp bij bushalte.
Info: roelof.brouwer@live.com en Elly.
Volledige informatie volgt nog. Interesse?
en geen internet bel ons t.z.t. even op
0681919802
2 juni Rondje Breukelen Afstand 14 km
extra lusje mogelijk van 4 km. Start en P
station Breukelen bij fietsenstalling.
Info: Hilde Klamer en Joop Timmermans
email m.timmermans1935@kpnmail.nl tel.
020 6692342 of 0619179909

ZUID
Activiteiten vinden plaats:
“Het Honk", Jan de Louterpad 8
1063 ME Amsterdam, 020-6149696
Te bereiken tram 7 en 14, bus 69
Spelletjesmiddag
Aansluitend aan de koffieochtend van Nivon
Slotermeer/Geuzenveld zal worden gezorgd
voor een lekker broodje met thee en later
die middag krijgt u dan nog een lekker
drankje. Deze middag wordt afwisselend
gehouden met Nivon Zuid. Tijdens deze
spelletjesmiddagen kan worden
geklaverjast, gerummikubt, triominos en
gebridged. Dus, er is voor een ieder iets te
doen.
Dag: elke 2e zondag van de maand van 10
september 2017 tot 12 augustus 2018.
Tijd: van 12.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten: € 2,00 incl.
Info: Margriet Boers 020-6191624.

