NIEUWSBRIEF - Januari 2020
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1.

Van de Voorzitter

Met ingang van het jaar 2020 is het samengaan van De Nieuwe Kring met de Kennemer vrienden
definitief geworden. Maar daarmee zijn de leden van de KennemerVriendenKring niet automatisch
lid geworden van De Nieuwe Kring.
Volgens de statuten van de vereniging “De Nieuwe Kring” is het daarvoor nodig dat zij – als zij dat
willen – zich aanmelden bij het bestuur van De Nieuwe Kring door middel van het
Aanmeldingsformulier (zie de laatste bladzijde van deze brief).
René Reeuwijk, inmiddels lid van het bestuur van De Nieuwe Kring, zal deze Nieuwsbrief dan ook
doorsturen naar de leden van de Kennemer Vrienden Kring.
Hierbij hoop ik dan ook dat al die Kennemer Vrienden, die zich nog niet hebben opgegeven, dit als
hun belangrijkste goede voornemen van dit zojuist begonnen jaar zullen kiezen.
Tenslotte wil ik u uitnodigen voor de Nieuuwjaarsbijeenkomst op zondag 19 januari om 15:30 uur
waar wij elkaar een voorspoedig en vooral gezond 2020 kunnen toewensen!

2.

OpenBoek Lezingen

Alle OpenBoek lezingen vinden plaats in De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout,
doorgaans op de eerste woensdag van de maand.
Zaal open (voor een glaasje)
Begin van de lezing

17.00 uur
17.30 uur

Voor hen die hebben gereserveerd is er van 18.45 -20.00 uur een gemeenschappelijke maaltijd.
Reserveren voor de maaltijd uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing - telefonisch
bij René Stouthamer op 06 1639 6446 of per e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com.
Leden genieten voorrang voor de maaltijd, mits zij zich ten minste twee dagen tevoren opgeven.
Kosten:

Lezing
Maaltijd

€ 8, - voor leden en € 10, - voor niet-leden;
€ 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, glas wijn inclusief.

Het Programma voor de OpenBoek lezingen van de komende maanden staat nog niet definitief
vast, maar de data zijn al wel vastgelegd:
Woensdag 5 februari
Woensdag 4 maart
Woensdag 1 april
Woensdag 6 mei
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

3.

Kennemer Vriendenlezingen

Alle Kennemer Vriendenlezingen vinden plaats plaats in De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3,
Aerdenhout, doorgaans op de derde vrijdag van de maand.
Zaal open – ontvangst met koffie
Begin van de lezing

10.00 uur
10.30 uur

De lezingen nemen – inclusief pauze – ca. twee uur in beslag; einde dus rond 12:30 uur.
Kosten lezing:

€ 8, - voor leden, € 10, - voor niet-leden

Het Programma voor de Kennemer Vriendenlezingen van de komende maanden staat nog niet
definitief vast, maar de data zijn al wel vastgelegd:
Vrijdag 17 januari
Vrijdag 21 februari
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 17 april
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

4.

Zondagmorgen bijeenkomsten

De zondagmorgenbijeenkomsten beginnen (tenzij anders vermeld) om 10:30 uur in het gebouw
van De Nieuwe Kring aan de Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout.
Na afloop is er gelegenheid van gedachten te wisselen bij een kopje koffie.
Zodra zij bekend zijn, zullen de data in 2020 voor de zondagmogenbijeenkomsten worden
doorgegeven.

5.

Sociëteit Aerdenhout

“Sociëteit Aerdenhout” is een initiatief van de Stichting Welzijn Bloemendaal. De activiteiten
vinden plaats op dinsdag in De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, 2111 Aerdenhout.
Programma:

10:30 uur – inloop met koffie
11:15 uur aanvang activiteit
12:15 uur – aansluitend een drankje

Aanmelden:
Entree:

info@welzijnbloemendaal.nl of telefonisch: 023-5250366
€ 7,50

De Sociëteit Aerdenhout is toegankelijk voor iedereen. Indien u geen vervoer heeft, kunt u
gebruik maken van het vervoer van Welzijn Bloemendaal à €21.50 (10-rittenkaart).
Programma januari 2020:
Dinsdag 7 januari
Malcolm McEwan:
“Het Manhattan Project”
(het maken van de bom 1942-1945)
Wetenschappers die vanwege de Nazi's naar Amerika
waren gevlucht, lieten in 1939 Albert Einstein inzien,
dat er een grote kans was dat de Duitsers een zeer
krachtige bom zouden kunnen ontwikkelen, gebaseerd op kernenergie. Er volgde het Manhattan
project, de (code-)naam van de zeer geheime operatie, waarmee de VS tijdens de 2e Wereldoorlog zelf hun atoombom gingen ontwikkelen.
Twintig Nobelprijswinnaars zijn uit dit project voortgekomen. Als de eerste bom uitgetest wordt in
de New Mexico woestijn is het meteen een succes, de flits was zichtbaar op 250 km afstand en het
atoomtijdperk is aangebroken. Binnen een maand worden Hiroshima en Nagasaki verwoest, een
aantal dagen later capituleert Japan (augustus 1945). De mogelijke consequenties als het project
gefaald had worden behandeld – bijvoorbeeld Japan was van plan krijgsgevangenen van de
Birmaspoorlijn in Singapore te executeren toen de bom viel op Hiroshima gevolgd door overgave.
Een en ander wordt toegelicht met behulp van film- en fotomateriaal.
Dinsdag 14 januari
Boekbespreking door Marc Jansen:
“De Toekomst die nooit kwam”
Het Rusland van Vladimir Poetin zit met een zware
erfenis. 2 wereldoorlogen, 2 revoluties, een burgeroorlog,
decennia van sociale experimenten en een jacht op
‘vijanden van het volk’ hebben in nog geen veertig jaar
minstens vijftig miljoen mensen het leven gekost.
Ruslandkenner Marc Jansen buigt zich in dit compacte en geïllustreerde boek over de vraag op
welke historische feiten de Russen hun nationale identiteit bouwen, en verklaart hoe de Russische
staat tegenwoordig vorm probeert te geven aan het geweld dat de twintigste eeuw kenmerkte.

Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

Aanmelding als lid
De ondergetekende (naam en voorletters, voornaam):
Wonende (adres, postcode, woonplaats):
E-mail adres:
Telefoon vast/mobiel :
Wenst toe te treden tot de vereniging De Nieuwe Kring en geeft toestemming tot
opneming van bovenstaande adresgegevens in de ledenlijst.
Handtekening:

Plaats, datum:
De minimum jaarcontributie is in de ledenvergadering van juni 2019 vastgesteld op
€ 60 per persoon en € 90 per echtpaar. Het lidmaatschap vangt aan zodra de contributie
ontvangen is op rekening NL62 ABNA 0433 535 318 t.n.v. De Nieuwe Kring te
Aerdenhout.
Bij toetreden na 30 juni is slechts de helft van dit bedrag verschuldigd.
__________________________________________________________________________
Artikel 2 van de statuten luidt: "De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen van
activiteiten op het gebied van filosofie, levensbeschouwing en religie en op het gebied van
kunst, cultuur, wetenschap en rond onderwerpen van maatschappelijk belang; alles op
basis van vrijheid en verdraagzaamheid".
__________________________________________________________________________
Dit formulier s.v.p. inzenden aan bovenstaand adres t.a.v. de ledenadministratie of per
e-mail aan: maurits.vantol@gmail.com.

