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NIVON NIEUWS van afdeling Zuid-Holland West 
 

Kijk ook op:     http://www.nivon-zuid-holland.nl   voor laatste nieuws 
 
 
Het Nivon afdeling Zuid-Holland West e-mail nieuws  voor de maand november 2020  
 
 
[Wijkgebouw Stervoorde werd in oktober weer gesloten voor bijeenkomsten van groepen. 
Voorlopig zijn er geen donderdagavond activiteiten.]  
 

7 nov 
11.00 uur 

 
Bezoek aan Museum Rijswijk, Herenstraat 67, o.l.v. gids voor bezoek aan tentoonstelling 
papier biënnale. Museum bezoek is voor eigen rekening.  
Er is een opslag van 4 euro op Museumjaarkaart.  
OV tram 1, 15 bus 23 
Aanmelden, uiterlijk 5 november, bij marliesleegwater@gmail.com of 06-33194594, in 
verband met beperkt aantal deelnemers ook. 
 
Dit bezoek kan gewoon doorgaan, aldus het museum, met dien verstande dat bij de 
rondleiding de toelichting in de zalen plaats vindt.  
 

21 nov 
11.00 uur 

 
Rondwandeling Centrum Den Haag–Scheveningen (15 km) 
Verzamelen voor de ingang van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 
Prinsessegracht 4, Den Haag (bij NS Station Den Haag CS). 
De wandeling voert langs een ovaal van groene stroken ook door Scheveningen en weer 
terug. In Scheveningen is een horecastop, als het kan. Reken wat tijd betreft op vier uur. 
Opgeven, uiterlijk 19 november, bij marliesleegwater@gmail.com of 06-33194594. 
 
Onder voorbehoud dat er dan meer dan 4 mensen mee kunnen, gaan we ervan uit dat 
deze activiteit door kan gaan. Het is na de vier weken van de meest recente anti-
corona maatregelen, horeca hoeft niet benut te worden; ieder kan ook zelf iets 
meenemen. Deelnemers hoeven niet met OV te komen. 
 

 
 
 

Het Wandelcafé Leiden heeft voorlopig alle wandelingen opgeschort. 

Uit op de Vrije Zaterdagochtend  
Deelname voor leden is gratis; niet leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00 (tenzij anders 

vermeld). De activiteit duurt meestal ca 2 uur. 
Om de zaterdag gebeurt er wat bij het Nivon. We gaan wandelen, soms door de stad langs monumenten, 

soms door de natuur. We pakken de fiets of organiseren een bezoek aan een museum.  
Kies uit onderstaand programma wat je leuk vindt. Of nog beter kom iedere zaterdag.  

Aanmelden is altijd nodig in verband met corona preventie. Meegaan is altijd op eigen risico. 
De toegang tot musea voor niet-museumkaarthouders is voor eigen rekening. 

 

 
Zaterdag 

Contactpersoon: 
Marlies Leegwater marliesleegwater@gmail.com  telefoon 079-3411955 of  06-33194594 
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Wijzigingen en/of afmelden kan altijd, meld wat je wilt naar marliesleegwater@gmail.com  
Doe dit met zowel je naam én je e-mail adres  in een mailtje.  

Je kunt zo ook vrienden (als ze dat willen) opgeven. 
Als je lid bent vermeld dan ook je lidnummer (of postcode en huisnummer). 

Je kunt ook alleen het wandelnieuws uit Leiden ontvangen,  
stuur dan een mailtje naar rienrijk@gmail.com 

Activiteiteninformatie is ook te vinden op: www.nivon-zuid-holland.nl 
Landelijke informatie is te vinden op: www.nivon.nl 
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