Vereniging
Regio-activiteiten
Al zou je het op dit moment (begin mei) niet zeggen, maar de zomer komt er echt
aan! En dat betekent dat velen van ons er weer op uit trekken, naar Noorwegen
om maar eens een suggestie te doen…
En dat betekent uiteraard ook dat dit gevolgen heeft voor het organiseren van
verenigingsactiviteiten. Die staan op een laag pitje, liever gezegd op een waakvlam. Zo
geldt voor de regio Noord Nederland dat voor activiteiten, organiseren en deelnemen,
(nog) contact kan worden opgenomen met Carla Joustra, dan wel de website of nieuwsbrief
geraadpleegd.
Noord-Holland noord verwijst alvast naar de volgende activiteiten.
Vrijdag 23 september: IJsland
IJsland heeft spectaculaire landschappen en is uniek met vele bijzondere
natuurverschijnselen. Een natuurfotograaf kan daar zijn hart ophalen. Dat is wat Jan en
Mart Smit daar dan ook gedaan hebben. Op deze avond ziet u hoe mooi zij IJsland in beeld
hebben gebracht.
Vrijdag 4 november: ‘Gull og Sølv Lys’ (goud en zilver licht)
Met deze multimediapresentatie neemt Petra Kunst u mee naar het hoge noorden van
Europa. Foto- en videobeelden, omlijst door muziek, nemen u mee naar Varanger
schiereiland in het noordoosten van Noorwegen.
Voor beide geldt: locatie: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH
Alkmaar. Aanvang 20.00 uur; Toegang leden € 2,-; niet-leden € 5,-.
Utrecht/ Noord-Holland zuid meldt:
Voor de zomervakantie hebben wij geen activiteiten in onze afdeling, maar in het najaar
komen we weer met twee nieuwe lezingen in onze vertrouwde locatie De Akker aan het
Melkpad 14A te Hilversum. De data zijn zaterdag 24 september 2016 en zaterdag 22
oktober 2016 en voor september hebben we de keus uit drie mogelijke onderwerpen: een
rondreis door IJsland inclusief de Vestmann Eilanden óf een ouderwetse rondreis door
Finland in de vorige eeuw. De derde mogelijkheid is een lezing over Lapland, maar op dit
moment van insturen van de kopij is er nog geen antwoord van de sprekers, dus hoort u
dit later.
Zaterdag 22 oktober 2016 hebben we wel al ingevuld en dan komt Wiet Werring met
zijn lezing ‘Scandinavië in het voorjaar’ met prachtige beelden van Zweden, Finland en
Noorwegen die hij samen met zijn vrouw Joke heeft gemaakt.
Wij zijn erg blij weer terug te zijn in onze oude locatie in Hilversum. Op 12 maart jl.
hebben wij genoten van de zeer aparte, leerzame Svalbard/Spitsbergen presentatie van
Fred Geers en zaterdag 16 april jl. zijn we op reis geweest met Simon van den Burg en zijn
vrouw Miep, die ons even mee terug namen naar het echte Noorwegen. Beide
presentatoren verdienen een compliment.
U bent van harte welkom: vanaf 13.30 uur is de zaal open en wij starten om 14.00 uur.
Entree leden: € 2,-; niet-leden € 5,- p.p. Een fijne zomer toegewenst en tot ziens
misschien in het najaar.
Meer informatie: Puck de Beet, info.norge@kpnplanet.nl en de website van de vereniging.
Landelijk
Buitenactiviteit op 17 september 2016

Omdat Kontaktlinjen nummer 3 rond half september uitkomt willen we nu alvast onder uw
aandacht brengen dat we druk bezig zijn een landelijke activiteit te organiseren.
Deze zal gehouden worden op het duurzaam kampterrein van ‘Stichting Buitendoor’ dat
prachtig gelegen is op landgoed Welna op de Veluwe, dichtbij Nunspeet. Dus de locatie is
goed centraal in het land gelegen.
Wees gerust, bij slecht weer kunnen we droog zitten!
Omdat we nog heel veel ‘puntjes op de i’ willen gaan zetten, kunnen we u alleen
verklappen dat deze dag zéker een Scandinavisch tintje zal krijgen met Noorse lekkernijen
en andere invullingen.
Aan het eind van die dag zullen we gezamenlijk rondom het vuur de maaltijd gaan
bereiden: ‘god mat!’
Voor verdere ontwikkelingen rondom deze dag kunt u de nieuwsbrieven in de gaten
houden. Niet iedereen heeft de beschikking over internet en leest daarom ook de
nieuwsbrief niet, dus houd Kontaktlinjen 3 góed in de gaten.
De kosten voor deze dag zullen voor leden en niet-leden nog nader worden bepaald.
Graag horen we vóór 2 september van u of u deel wilt nemen aan deze dag. Bij
onvoldoende deelnemers zijn wij genoodzaakt de landelijke activiteit af te blazen.
Voor informatie en aanmelding voor deze dag kunt u contact opnemen met:
Wiet Werring
wnj.zaanstad@gmail.com
tel. 075-6173512
of
Letty Dickhout
letty@glazenkamp.net
tel. 024-3242282 of 06-10135584
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