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Periode: 18 oktober2018 - 16 oktober 2019 

 

Beste leden van Novavita, 

 

De afgelopen maand heeft u wederom verschillende berichten van het secretariaat ontvangen. Dit 

jaar voornamelijk mededelingen over aanstaande excursies  

Een persoon, Sonja Fontijn, heeft zich gemeld als nieuw bestuurslid. Dit betekent dat zij feitelijk bij 

acclamatie worden gekozen als bestuurslid, tenzij er op dit moment nog personen zijn, die een 

verkiezing willen hebben door zich alsnog  kandidaat te stellen.  

 

Bij de afmeldingen viel mij op dat er nogal wat leden zijn, die regelmatig vaak wekelijks op één of 

meer kleinkinderen passen en daardoor niet kunnen komen. Verder is er een aantal wat nu op 

vakantie gaat of nog steeds is, lekker buiten het seizoen. Natuurlijk doen ze dat om een smoes te 

hebben om hier afwezig te zijn.  

Ook is mij gebleken dat verschillende leden gezondheidsproblemen hebben en daarom zich niet in 

staat voelen om vandaag hier te zijn. We hopen natuurlijk allemaal dat het met de collega’s die 

gezondheidsproblemen hebben en behandelingen moeten ondergaan, in het komende jaar beter zal 

gaan. 

 

We hebben  bericht gekregen dat er collega’s overleden zijn. Mevr. Free van der Hoofd op 14 

december en Hans van den Berg op 6 december. Ook de man van ons lid Ankie van der Stadt, Frans is 

overleden en op haar verzoek hebben wij u dat ook bekend gemaakt omdat hij zeer bekend was bij 

de mensen van de Tetterodestraat. 

Wij kregen ook bericht dat Nico Zijlstra, werkzaam op de Tetterodestraat, op 13 september na een 

kort ziekbed is overleden. Vorige week hoorden wij dat oud collega Dick Seijbel is overleden. Wij 

wensen hun familie sterkte toe om dit verlies te dragen en te verwerken.  

 

Velen hebben op hun verjaardag via de email een felicitatie ontvangen, dat werd zeer gewaardeerd. 

Als databeheerder en secretaris vond ik het een manier om  contact met de leden te houden en hen 

het gevoel te geven dat ze bij Novavita horen.  Ik heb voor mijzelf nu het besluit genomen om hiermee 

te stoppen. Het bijhouden vraagt veel tijd en ik merk dat ik dingen ga vergeten.  

 

Gedurende het afgelopen jaar is onze vereniging gegroeid van 198 leden naar 208 leden.  Vorig jaar 

was de aanwas 19 leden en dit jaar 10 leden. Elk jaar komen er leden bij en dat geeft aan dat er 

behoefte is om geïnformeerd te blijven over het college en ook dat de georganiseerde activiteiten in 

een behoefte voorzien.  We hebben nu 208 leden. Een lid heeft vorige week zijn lidmaatschap 

opgezegd, omdat hij absoluut geen tijd had om ergens aan mee te doen. Ook jammer is het feit dat 

er nog steeds geen link naar onze vereniging gevonden wordt op de website van ons college.  

 

Het zal u niet zijn ontgaan, maar het secretariaat heeft veel energie gestoken om zoveel mogelijk 

leden hier vandaag aanwezig te laten zijn. Het aantal aanmelding bedroeg op  12 oktober 59 leden  

 

  aantal percentage 
    

aanwezig 59 28,4 
   

afwezig 91 43,8 
   



twijfel 1 0,5 
   

totaal 151 72,6 
   

leden  208   
   

 

 

 

 

 

Bestuurszaken 

 

Het bestuur heeft dit jaar niet als bestuur vergadert Wel is er veel contact middels e-mail. De 

voorzitter en secretaris hebben wekelijks telefonisch overleg. Ook is er in de voorjaarsvakantie een 

bijeenkomst georganiseerd, waarbij ook met niet-bestuursleden ideeën zijn geinventariseerd voor 

komende uitstapjes e.d.  We hebben toen een agenda samengesteld en vastgesteld wie wat gaat 

organiseren. Ons doel dat ook niet-bestuurlsden iets organiseren is daarbij ruimschoots gehaald. 

Novavita is immers een vereniging van en voor de leden. 

 

Totaal werden 32 ideeën genoteerd door 20 verschillende personen.  

2 ideeën zijn helaas niet doorgegaan. Een bezoek naar de Molen van Sloten is stop gezet omdat er te 

weinig animo voor was. Ook bleek een kookcursus voor beginners moeilijk te organiseren. Wel 

kwamen er twee activiteiten bij: een lezing over het levenstestament en drie maal de AED cursus.  

 

Welke activiteiten hebben plaatsgevonden:  

Dit jaar zijn er veel activiteiten georganiseerd. Wij willen in het vroege voorjaar van 2020 wederom 

een verkennende bijeenkomst houden om ideeën op te doen en afspraken over activiteiten te 

maken.  

  

11 november: architectuur excursie naar Amsterdam CS en het Rijksmuseum. 20 leden hebben 

hieraan deelgenomen georganiseerd door Ron Sluijs. Een uitstekende gids, Suzanne Roelofs, 

afgestudeerd in de architectuurgeschiedenis,  die veel wist te vertellen over de geschiedenis van 

beide gebouwen.  

 

6 december een lezing door mevr. Mr. Yvette Beumer en Mevr. Mr. Suzanne Kwantes beiden notaris 

te Velserbroek over een levenstestament. Klaas Deuten had eveneens geregeld dat er een lunch 

genoten kon worden in het Nova Restaurant. Ongeveer 60 personen hebben hier gebruik van 

gemaakt terwijl ongeveer 100 personen de lezing hebben bijgewoond. Hier was dus veel 

belangstelling voor.  

 

24 april Excursie naar het Huis van Hilde in Castricum georganiseerd door Ron Sluijs. 29 mensen 

hebben een bezoek gebracht aan dit archeologisch centrum van de provincie Noord-Holland. Ook 

was er een mooie wandeling van ongeveer 5 kilometer.  

 

16 mei excursie naar het stoomschip SS Rotterdam in Rotterdam. Dit bezoek was een initiatief van 

Jan Nicolai, zelf ooit bemanningslid van dit schip. Hij had om dit aan te tonen zijn monsterboekje 

meegenomen. 29 personen hadden zich aangemeld dus moest de groep gesplitst worden. Ook was 

er een heerlijke lunch. Het schip doet tegenwoordig dienst als hotel en conferentiecentrum.  



 

6 juni, 26 september en 15 oktober Cursus AED. Total hebben 45 personen hiervoor opgegeven, 

steeds in een groep van 15 personen. Deze cursus was het initiatief van Henriëtte Snijders en er was 

ook veel belangstelling voor. Het leren omgang met een mogelijk levensreddend apparaat, wat je 

steeds meer ziet geplaatst, trok vele leden aan. Het was uitstekend verzorgd door het bedrijf Soliede 

te Beverwijk, die deze cursus aanbood voor €225,00 per cursus wat neerkomt op € 15,00 per 

persoon.  

 

18 juni Maak kennis met Utrecht, een initiatief van Trees de Rooy, die geboren en haar jeugd hier 

heeft doorgebracht in het centrum van Utrecht. Veel gebouwen in Jugendstil, Art Nouveau en art 

Deco stijl. Prachtig mooi, waarbij  de gids Iris Dijkstra ons veel over deze stijlen wist te vertellen en 

ons de verschillende gevels liet zien. Daarna naar museum de Speeldoos, vol met zelf spelende 

muziek attributen en natuurlijk mooi weer! 

 

29 augustus Bezoek aan het nationaal museum Het Oranjehotel te Scheveningen. Ons lid Henk van 

de Meulen had geregeld dat onze groep van ruim 20 personen konden worden rondgeleid nog voor 

de officiële opening door de Koning. Een indrukwekkend bezoek. Met name cel 601, “de doodencel” 

en de andere cellen met hun teksten op de wanden maakten diepe indruk. Op 6 september heeft de 

koning het Oranjehotel geopend, wat uitgezonden is door de televisie.  

 

11 september bezoek aan de gerestaureerde St. Bavobasiliek te Haarlem. Ons lid Corry Sprangers en 

haar man Frans hebben dit geregeld inclusief een lunch. Daarbij kwam ook de mogelijkheid om de 

klim naar het licht te maken door de torens te beklimmen, 275 treden. 19 mensen hebben de 

rondleiding gehad en 15 mensen hebben de beklimming en de rondleiding gehad. Totaal 34 

personen. Toen de klimmers boven waren brak ook de zon door waardoor een prachtig panorama 

ontstond.  

 

Dit waren de activiteiten tot heden. Verder staat ons nog het volgende te wachten:  

21 november bezoek aan paviljoen Welgelegen van het Provinciehuis. Georganiseerd door Annelies 

Homburg. U heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen en ik kan u vertellen dat binnen één dag de 

excursie volgeboekt is. Totaal 30 deelnemers. Onderzocht wordt of  begin volgend jaar deze excursie 

nog een keer gepland wordt. 

 

12 december Lezing door Ank Engel. Oud docente VAVO. Zij heeft voor haar studie Geschiedenis het 

boek geschreven:  “Waar mijn brood is, is mijn vaderland” Dit is niet alleen een studie naar het 

dagelijks leven van de Nederlandse arbeidsmigranten, maar ook een familiegeschiedenis. Cornelis 

Broertjes, grootvader van Ank, was een van de Nederlandse arbeiders die naar het Ruhrgebied 

trokken. Het boek geeft antwoord op de vraag waarom hij en vele anderen hun heil voor langere of 

kortere tijd over de grens zochten, meer specifiek in het Ruhrgebied en werk vonden bij de 

staalfabrieken en op het platteland. Ook hier krijgt u nog een uitnodiging.  

 

Geldzaken 

Daar we van het CvB een kleine jaarlijkse financiële tegemoetkoming krijgen, hoeven we gelukkig 

geen contributie te heffen. Wel betalen deelnemers aan de georganiseerde activiteiten –indien 

nodig- een bijdrage. 

 

Novavita Website. 



Van alle activiteiten is een verslag gemaakt en ook zijn de foto’s geplaatst. Ook andere informatie, 

huishoudelijk reglement, bestuurszaken en samenstelling e.d.  is op deze website te vinden.  

 

Tot slot: 

Ik deel u nu alvast mede dat ik volgend jaar zal stoppen als bestuurslid en secretaris. Ik doe dit om 

een mij een moverende reden, waar ik niet over ga uitwijden. Als zich een kandidaat meldt, dan ben 

ik in staat en bereid de betrokkene alvast in te werken en mijn bestanden over te dragen.  

 

Ik hoop u allen op 16 oktober te zien.  

Dirk Ranzijn  
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