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Beste Nivon vriend(in),
Ja hoor, de kop is eraf. We mogen weer bij elkaar komen. En op zondag 20 juni jl. waren er alweer 35
liefhebbers van kunst naar Buurtcentrum De Pelikaan gekomen voor de lezing van Geert van Boxtel over
Botticelli.. In het volgende (weer normale) Maandbericht dat eind augustus zal uitkomen zal Mery Westbroek
er verslag van doen.
Op diezelfde bijeenkomst kon ik vertellen dat de programmacommissie (Martinel de Lange, Guda Benjamin
en Hanneke Leeuwerink) niet stil heeft gezeten en het programma voor het seizoen 2021-22 grotendeels
rond heeft. Het gehele jaarprogramma komt ook in het volgende Maandbericht
Ik noem nu wel al de datum voor de Jaarvergadering. Deze zal zijn op zondag 5 september in De
Pelikaan, we starten dan om 10.00 uur omdat we na afloop van de vergadering ook een muziekoptreden
hebben. Noteer deze datum alvast! In het volgende Maandbericht ontvang je alle stukken voor deze
vergadering.
De Muziekgroep vangt ook haar repetities weer aan.
De eerste zullen zijn op maandag 16 en 30 augustus.
Plaats: BWZ-gebouw, Pinkstraat in Koog aan de Zaan
Aanvang 13.30 uur.
Heb je kopij voor het volgende Maandbericht? Graag voor 3 augustus a.s. insturen!
Vanwege het zomerse weer zijn er in deze periode een tweetal buiten activiteiten.

Rondleiding in Arboretum De Nieuwe Ooster in Amsterdam
Arboretum De Nieuwe Ooster is vanaf 2003 een Rijksmonument. In 1889 won tuinarchitect
L.A. Springer met zijn ontwerp de prijsvraag, die de gemeente Amsterdam had
uitgeschreven voor een begraafplaats als ‘landelijk park’. Inmiddels telt het park (arboretum)
ruim 700 verschillende bomen!
Datum en tijd:
Plaats:
Prijs:

zondag 4 juli 2021 om 13.00 uur
Kruislaan 126, Amsterdam; verzamelen bij standbeeld L. Springer, bij ingang
De Nieuwe Ooster
€ 6,- p.p. voor Nivon-leden / € 8,- voor niet-leden, contant te betalen (via Martinel)

Opgeven bij: Martinel de Lange, e-mail: Martinel-de-L@hotmail.com
Tel. 06-12622281
Meerijden is eventueel mogelijk.

Stadswandeling met gids in Monnickendam
Monnickendam is een kleine stad, met stadsrechten sinds 1356. De mooie historische binnenstad is door de
eeuwen heen goed bewaard gebleven. Bij binnenkomst in Monnickendam valt direct de Grote of
St.Nicolaaskerk uit de 15e eeuw op. Monnickendam heeft een beschermd stadsgezicht met veel historische
gebouwen en huizen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, vaak met mooi gerestaureerde gevelstenen. In het midden
van de stad bevindt zich de Speeltoren met het oudste bespeelbare carillon ter wereld.
Datum en tijd:
Plaats:
Prijs:

zondag 25 juli 2021 om 13.00 uur
Waterlandsmuseum De Speeltoren, Noordeinde 2-4, Monnickendam
€ 6,- p.p. Nivon-leden / € 8,- niet-leden, contant te betalen (via Martinel)

Opgeven bij:

Martinel de Lange, e-mail: Martinel-de-L@hotmail.com
Tel. 06-12622281
Meerijden is eventueel mogelijk

Redactie en bestuur wensen je een heel prettige zomer!

