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Wat is het Nivon?                                                                                       

Het Nivon is een vrijwilligersorganisatie, in 1924 opgericht door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij 

(SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). De belangrijkste doelstelling was de 

ontwikkeling van de arbeiders. Daarnaast waren het natuurvriendenwerk en de kadervorming belangrijk.  

Dit zijn nog altijd de pijlers van het Nivon. Voor de leden blijft het Nivon een platform voor vorming en 
ontwikkeling. De activiteiten van nu spitsen zich toe op cultuur, natuur, milieu en recreatie. Een deel van die 
activiteiten gebeurt in de plaatselijke afdelingen, een ander deel is terug te vinden in en om de (13) Nivon 
natuurvriendenhuizen en (10) kampeerterreinen. Over het gehele land verspreid telt het Nivon zo’n 20.000 
leden. In de afdeling Zaanstreek zijn er ongeveer 350. De landelijk georganiseerde activiteiten zijn te vinden 
in het verenigingsorgaan Toorts, dat elk lid via e-mail of post krijgt toegezonden.  
De Zaanse  activiteiten leest men in het Maandbericht. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van 
lezingen. Maandelijks wordt een museum bezocht of een excursie gemaakt. Er is een  muziekgroep. Jaarlijks 
is er een ééndaagse busreis. 
Landelijk zijn er de Nivon natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen waar leden en niet-leden gebruik van 
kunnen maken. Op vele plaatsen worden wandeltochten georganiseerd. Het Nivon is verantwoordelijk voor 
een aantal langeafstand wandelpaden en geeft hiervan ook de boekjes met routebeschrijvingen uit. Er zijn 
vakantiereizen, trefkampen en voor kinderen zijn er de Jump - kampen. Spring vakanties zijn voor de 
leeftijdsgroep 25 -40 jaar. Het Nivon maakt deel uit van de NFI (NaturFreunde Internationale). Er is een groot 
aantal  Natuurvriendenhuizen buiten Nederland.  
  
Voor informatie kan men terecht bij het landelijk bureau, 
Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam. 
(088) 099 09 00     www.nivon.nl      info@nivon.nl 

 

1 

mailto:info@nivon.nl


NIVON AFDELING ZAANSTREEK    

Redactie-adres: Herman van Kordenoordt, Julianastraat 37 

1541 GH Koog aan de Zaan,  06 5311 43 85 

E-mail: nivonzaanstreek1@gmail.com 

Bestuur:                   

Voorzitter  Herman van Kordenoordt 06 5311 43 85  

 

Secretaris  Martinel de Lange  06 1262 22 81    

   

Penningmeester Henk Evenaar    075 628 54 11 

 

Ledenadministratie: Martinel de Lange  06 1262 22 81  

   E-mail: Martinel-de-L@hotmail.com       

   Ledenmutaties, zoals verhuizing, aanmelding nieuw (gezins-)lid, overlijden of 

   opzegging lidmaatschap -liefst via mail- doorgeven aan Martinel de Lange.  

   Periodiek worden deze mutaties doorgegeven aan het Centraal Bureau, Amsterdam 

 

Bankrekening:  NL90TRIO 0379 5186 78 t.n.v. Nivon Zaanstreek  

 

Muziekgroep: Henk op den Akker  075 642 55 60 

   De repetities zijn 2 maal per maand op 

    maandagmiddag 

   Repetitieadres: Clubgebouw BWZ 

   Pinkstraat 14, Koog aan de Zaan 

   Nivonleden betalen € 6,00 per maand 

   Niet leden betalen € 9,00 per maand 

 

Museumbezoek: Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 

   E-mail: hleeuwerink@upcmail.nl 

 

Redactie:  Herman van Kordenoordt, Dick de Graaf, Martinel de Lange. 

Landelijk Bureau: info@nivon.nl 

 

Stel je geen prijs meer op het ontvangen van het Maandbericht? 

Of ken je juist iemand die het graag zou ontvangen?                                                                              

Geef dit door op nivonzaanstreek1@gmail.com 
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AGENDA  

September 

 

Dinsdag 1 Zaandam Zaantheater: Harry Bannink 

 

Dinsdag 8 Zaandam Zaantheater: Everly Brothers 

 

Zondag 13 Krommenie Jaarvergadering - 10.30 in De Pelikaan 

 

Zondag 20 ’s-Graveland Wandelen met de boswachter van Natuurmonumenten 

 

Maandag 14 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Maandag 28 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Oktober 

 

Zondag 11 Krommenie Arjen van Ginkel: De Herkomst van straatnamen in de Zaanstreek 

 

Maandag 12 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Maandag 26 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Lever je kopij tijdig in! 

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 

15 september bij de redactie zijn. 

 

Van de Voorzitter 

Heel, heel voorzichtig gaan we de draad weer oppakken. We willen elkaar na de lange periode weer kunnen 

ontmoeten. Gezellig bij elkaar komen en genieten van de activiteiten. Gelukkig is dit ook in De Pelikaan 

mogelijk, maar kan het niet anders dan dat we ons steeds van te voren moeten opgeven dát we komen. Het 

moet steeds duidelijk zijn wie, maar vooral hoeveel personen willen komen. Ook is voor ons op dit moment 

nog niet duidelijk of de geplande Koffiezondagen in Banjaert mogen / kunnen doorgaan. Uiteraard houden 

we jullie hiervan steeds op de hoogte. Ik hoop, namens Martinel de Lange en Henk Evenaar, dat het 

komende seizoen weer goed mag worden.   

Herman van Kordenoordt 
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Dinsdagmiddagen 1 + 8 september in het Zaantheater  

In maart en mei zouden we naar het Zaantheater voor de dinsdagmiddag serie. 
Dat ging allemaal niet door. We hebben bericht gekregen dat het nu wel doorgaat en wel Harry Bannink op 
dinsdagmiddag 1 september in de grote zaal van het  Zaantheater, aanvang 14.00 uur 
We hebben daarvoor nieuwe kaarten gekregen die je in de hal van het Zaantheater krijgt. Graag op tijd 
aanwezig. 

Kaarten: Jopie Homan, Guda Benjamin, Marijke Langereis, Corry van Wijngaarden, Jan en Paula Wiepjes. 
Ria Brugman. Suze Happe, Martinel 2 x 

The Everly Brothers vertolkt door The Wieners zijn op dinsdagmiddag 8 september, zelfde tijd, zelfde zaal in 
het  Zaantheater. 

Daarvoor hebben zich opgegeven: Jan en Paula Wiepjes, Guda B, Corry van Meerland, Martinel (2 x), Corry 
van Wijngaarden, Marijke Langereis en Herman. 

Voor deze voorstelling is nog 1 kaart beschikbaar, dus weet je iemand, dan hoor ik het graag.  

Deze plaatsen kosten € 21,60 Graag overmaken op rekeningnummer NL31 INGB 0001 5223 62 tnv JC 
Leeuwerink 
Op de kaart die je uitgereikt krijgt, staat een lagere prijs, maar het Nivon heeft er 21,60 voor betaald destijds. 
In het Zaantheater krijg je deze kaart van Herman. 

Hanneke : 06 44 076 760 of hleeuwerink@upcmail.nl 

 

 

Van de Muziekgroep 

Begin juli zijn Henk op den Akker, Joost Doodeman en ik in ons muzieklokaal in het BWZ  gebouw geweest. 

We hebben gekeken  of de anderhalve meter afstand haalbaar is en of we daarbij ook kunnen spelen. Dit is 

het geval. We maken een grote kring en zetten tafels tussen de zitplaatsen. Het theedrinken kan niet meer 

aan de grote tafel. We bekijken nog hoe dit het handigst is. In overleg hebben we besloten om op maandag 

14 september weer te starten. In principe hebben wij 8 speeldagen van september tot het einde van 2020. 

De data zijn: 

14 en 28 september 

12 en 26 oktober 

 9 en 23 november 

12 en 21 december 

(Mochten de Corona maatregelen daartoe aanleiding geven worden alle muzikanten hiervan persoonlijk op 

de hoogte gesteld). 

Hartelijke groet, 

Ans Pieper 
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Jaarvergadering 

 

Hierbij nodigen wij je uit voor de (uitgestelde) jaarvergadering van Nivon afdeling Zaanstreek.   

  Deze zal worden gehouden op zondag 13 september 2020 om 10.30 uur in Buurtcentrum   

  De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie. 

Volgens de Nivon statuten moet deze vergadering gehouden worden. Wij willen deze eerste   

  bijeenkomst vooral om de gezelligheid houden en de jubilarissen huldigen.  

Agenda: 

1. Opening 

2. Verslag van de jaarvergadering d.d. 17 maart 2019 

3. Ingekomen stukken 

4. A. Jaarverslag van secretaris 

B. Jaarverslag van de activiteiten commissie 

C. Jaarverslag van de Muziekgroep 

D. Jaarverslag van het Maandbericht                                                                               

E. Jaarverslag van de ledenadministratie 

5.  A. Financieel jaarverslag van de penningmeester 

     B. Verslag van de kascontrole commissie 

     C. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 

De huidige leden zijn Piet Hos en Henk op den Akker. Piet is aftredend, reserve lid Marion Zijlstra 

volgt hem op. Wie wil reserve lid worden? 

6. Begroting 2020 

7. Bestuursbeleid 

8. Bestuur 

Herman en Martinel blijven respectievelijk voorzitter en secretaris. Henk Evenaar heeft zich bereid 

verklaard om penningmeester te blijven, maar hoopt dat een vervanger zich meldt 

9. Jubilarissen 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
 

De stukken voor de Jaarvergadering op 13 september zijn ter plekke aanwezig. Heb je eerder belangstelling 

laat dat even weten bij Herman van Kordenoordt.  
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Ontdek de buitenplaatsen Spanderswoud en Hilverbeek in       

’s-Graveland  

Wandel mee met de boswachter en maak kennis met het Spanderswoud en Hilverbeek, twee verrassende 

buitenplaatsen in ’s-Graveland. 

Hilverbeek kreeg Natuurmonumenten al in 1933 in handen, waardoor veel oude elementen bewaard zijn 

gebleven. Zo is er de boerderij Stofbergen uit de tijd van de eerste ontginning, gebouwd rond 1636. Voor de 

boerderij staat een 7-armige monumentale lindeboom en er is een 350 jaar oude eik middenin een weiland 

en een ijskelder, oranjerie en slangenmuur, alle drie daterend van begin 19e eeuw. Het landhuis werd in de 

19e eeuw bewoond door Hendrik Six (1790-1847). Exotische planten waren in de mode en ook Six deed 

hieraan mee. Hij introduceerde de camélia in ons land, de theeplant die schitterend bloeit. 

Op de buitenplaats Spanderswoud zie je een mengelmoes van tuinstijlen. Ooit moet er veel hakhout hebben 

gestaan, want daar is Spanderswoud naar vernoemd. De oude monumentale Spanderslaan is er nog, hier 

vind je prachtige waterpartijen met kronkelende wandelpaden.  

Datum en tijd:   zondag 20 september 2020, van 11.00 tot circa 12.30 uur 
                                

Plaats:                       Parkeerplaats Hilverbeek, Leeuwenlaan 5, 1243 KA ‘s Graveland 

Bereikbaarheid:  Met de auto: Vanaf de A1 (Amsterdam-Amersfoort) neem je afslag Blaricum. Je volgt 
eerst Bussum, daarna ’s-Graveland. Blijf daar het Noordereinde volgen tot aan de 
kruising met stoplichten. Ga op de kruising linksaf richting Hilversum. Je rijdt nu op de 
Leeuwenlaan. Na 2 km zie je aan je linkerhand het landhuis van Hilverbeek. Sla vlak 
daarna het weggetje naar links in. Je komt dan op de parkeerplaats, waar de 
wandelroute start.  

Met het openbaar vervoer: je neemt vanaf NS-station Hilversum (Connexion) buslijn 
105 tot de halte Land en Bosch aan de Leeuwenlaan. Wandel vanaf de halte nog 300 
meter verder op de Leeuwenlaan richting ’s-Gravenland. Sla het eerste weggetje aan 
je rechterhand in, dan kom je bij de parkeerplaats Hilverbeek, waar de wandelroute 
start. Je kunt ook een OV-fiets huren op het station in Hilversum.  

Prijs:                          € 7,00 voor leden Natuurmonumenten, € 10,00 voor niet-leden 

Opgeven bij:  Martinel de Lange, E-mail: Martinel-de-L@hotmail.com  

    06-12622281. Meld je snel aan, er zijn slechts 10 plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

mailto:Martinel-de-L@hotmail.com


Nivon Programma seizoen 2020 – 2021 

Zoals je ziet zijn nog niet alle activiteiten vastgelegd, maar de data kun je wel alvast in je agenda noteren. 

Voor alle bijeenkomsten geldt, dat je vooraf moet aanmelden bij Martinel martinel-de-l@hotmail.com               

of eventueel  06-12622281. Wanneer er in verband met Corona veranderingen zijn, zal je op de hoogte 

gebracht worden. 

September 

  1 Zaandam Zaantheater Harry Bannink 

  8 Zaandam Zaantheater The Wieners met The Everly Brothers 

  13 Krommenie Jaarvergadering in de Pelikaan 

Oktober 

  11 Krommenie Arjen van Ginkel: De herkomst van Straatnamen in de Zaanstreek 

November 

  1 Wijk aan Zee Koffiezondag: 75 jaar Vrijheid met Frank Edam en Piet Paree 

December  

  13 Krommenie Liesje Schreuder: Multatuli 

Januari 2021 

  3 Krommenie Nieuwjaarsbijeenkomst 

Februari 

  7 Krommenie 

Maart 

  7 Krommenie 

  28 Wijk aan Zee Koffiezondag in Banjaert 

April 

  11 Krommenie 

Mei 

  9  Buitenactiviteit 

Juni 

  12 Dordrecht Dagtocht 
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Van een feestje, dat niet gevierd kon worden door corona-regels, 

werd toch iets bijzonders gemaakt! 

Het plannen maken om ons diamanten huwelijksfeest op 18 juni 2020 te vieren, kwam eerst op een laag pitje 

door een operatie bij Tine en later mocht het niet meer vanwege corona-regels. 

Op mijn 90ste verjaardag, 17 april 2020, een lustrum dat voorheen altijd met de kinderen en kleinkinderen met 

een weekend in een Landal-huisje werd gevierd, zaten we nu ook maar met z’n tweetjes in een senioren 

appartement. 

Het 60 jaar samenzijn is toch wel bijzonder en er 

werd een afspraak gemaakt om met kinderen en 

kleinkinderen op zaterdag de 20ste in het grote huis 

met grote tuin bij onze dochter in Wageningen 

samen te komen.  

We kregen de 18de van onze dochter een mail om 

toch eerst naar de Truffelgaard, de eerste 

truffelkwekerij in Nederland, ergens in de bossen 

rond Wageningen, te komen.  

Samenkomsten in de openlucht zijn niet verboden en 

er is daar heel veel ruimte. En daar in de 

Truffelgaard kwamen zussen en broer met kinderen, 

die we niet zo vaak zien, en vrienden ons gelukwensen.  

Het werd een héél gezellige middag met taarten, cadeaus en champagne!  

  

Groeten van Tine en Henk Evenaar   
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(Ingezonden mededeling)                                                                 

Beste Nivonner, 

Van 9 – 16 oktober organiseren wij een wandelvakantie voor actieve 60+ -ers. Wij hebben in de Vogezen het 

mooie Franse Natuurvriendenhuis La Beuille gevonden, waar wij met 16 

personen terecht kunnen. We zullen verblijven op 1 of 2 persoonskamers, 

zelf koken en corvee doen  en wandelen…waar je zin in hebt. Ieder reist 

met eigen vervoer.  

Meer informatie en inschrijven kan via https://tinyurl.com/vogezen2020   

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilma de Ruijter en Moniek de Raadt 

Actieve Nivonners 

 

Bijzonder Kampeermiddel 

Tijdens onze werkzaamheden als terreinwacht op het kampeerterrein van Banjaert, zagen we deze zomer 

weer heel wat verschillende tenten, vouwwagens en campers. Heel bijzonder vonden we deze zelf 

verbouwde paardentrailer met slaapvliering en “Perzisch tapijt.” De trotse bouwer vond het geen probleem 

dat er wat weinig ramen in zitten. Verder is een winterstalling niet nodig, de trailer wordt naast het huis 

gedoogd. 

Herman en Hanneke. 
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