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Inhoud en Wat is Nivon
Colofon
Agenda en van de Voorzitter
Lezing Arjen van Ginkel: Wat zegt een straatnaam?
Zaantheater + Louis Groen: Enkele Waarnemingen
Vervolg: Louis Groen
Van de Muziekgroep
Koffie ochtend in Banjaert: 75 jaar Bevrijding
Foto impressie van wandeling in ’s-Graveland op zondag 20 september jl

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
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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 € 8,50 per maand
Niet leden betalen € 11,50 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
Oktober
Zondag 11

Krommenie

Arjen van Ginkel: De Herkomst van straatnamen in de Zaanstreek

Maandag 12 Koog

Repetitie Muziekgroep

Maandag 26 Koog

Repetitie Muziekgroep

November
Zondag 1

Wijk aan Zee Koffie contactdag in Banjaert
Met Piet Paree en Frank Edam

Maandag 9

Koog

Repetitie Muziekgroep

Zondag 15

Zaandam

Zaantheater: Literaire salon:
Mens durf te lezen!

Maandag 23 Koog

Repetitie Muziekgroep

Lever je kopij tijdig in!
Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór
21 oktober de redactie zijn.

Van de Voorzitter
Zondagmorgen 13 september was de eerste keer dat we als afdeling bij elkaar kwamen. Als bestuur waren
we heel erg benieuwd hoeveel leden er zouden komen om de uitgestelde jaarvergadering, met huldiging van
een aantal trouwe Nivonleden, bij te wonen. Het was hartverwarmend dat er 25 personen waren gekomen
naar de zaal in De Pelikaan die keurig corona-proof ingericht was. De agenda kon worden afgewerkt en in de
pauze vonden er eindelijk weer gezellige gesprekken plaats. Louis Groen één van de gehuldigden sprak
een woordje en beloofde een column te zullen schrijven voor het Maandbericht. In dit nummer kan je zijn
bijdrage lezen, waarvoor veel dank. In het volgende Maandbericht het verslag van de jaarvergadering met
foto’s.

Herman van Kordenoordt
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Wat zegt een straatnaam?
Achtergronden van straatnamen in de Zaanstreek
De lezing van historicus Arjen van Ginkel is een zwerftocht langs straatnamen met een verhaal.

Ooit afgevraagd waarom we in Zaandam een Brusselse-, Luikse- en Belgischestraat hebben of wie Karel
Lotsy was? Waar kennen we Walraven van Hall en meneer Willem Sijpesteijn van? Niemand zal wakker
liggen van de Westzijde, de Dorpsstraat, de Kerkbuurt en Kerkstraat, maar sommige helden hebben een
houdbaarheidsdatum of ze zijn gewoon te opmerkelijk. Moet de Diederik Sonoyweg blijven of weg net als de
Wernher von Braunstraat, die nu Ruimtevaartlaan heet. Is het lekker wonen in de Karl Marxstraat? Het
verhaal achter de straatnamen is een reis door de streek en een verkenning van de geschiedenis.

Walraven van Hall
Karl Marx
Diederik Sonoy
Wernher von Braun
Willem Kaars Sijpesteijn
Karel Lotsy

Datum en tijd:

Zondag 11 oktober 2020, om 10.30 uur.
De zaal is open vanaf 10.00 uur

Plaats:

Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie

Aanmelden:

In verband met corona is het noodzakelijk om je van te voren aan te melden bij
Martinel de Lange,
Het liefst per e-mail: Martinel-de-L@hotmail.com of
Per telefoon: 06 126 222 81

Prijs:

Leden € 5,00 Niet leden € 7,00
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Zaantheater
In september hebben leden van onze afdeling al twee voorstellingen in het Zaantheater bijgewoond op de
dinsdagmiddag. Het is in het Zaantheater keurig geregeld.
Je krijgt een tafeltje in de foyer als je binnenkomt. Je bestelt je
drankje voor na de voorstelling. Je wordt naar je plaats gebracht
en na afloop van de voorstelling staat je drankje klaar op je
tafeltje in de foyer.
We hebben ook nu weer een aantal kaarten besteld voor twee
voorstellingen.
Er kunnen nu veel minder bezoekers in het theater dus het aantal kaarten dat we konden bestellen, is ook
beperkt.


We hebben 6 kaarten voor: Erik van Muiswinkel “Buigt Allen Mee Voor
Drs. P” op dinsdagmiddag 20 oktober, aanvang 14.00 uur.
Kosten: € 21,60
 Voor de literaire salon van de Zaanstreek: “Mens durf te lezen” hebben
we 4 kaartjes voor zondagmiddag 15 november om 16.00 uur.
Kosten: € 18,60
Opgeven bij Hanneke: hleeuwerink@upcmail.nl of 06 44 076 760
Als je weet dat er een kaartje voor je is, betaal het dan op banknummer:
NL31 INGB 000 15 22 362 tnv H. Leeuwerink

Enkele waarnemingen
Net voordat de voorzitter de jaarvergadering van de Nivonafdeling Zaanstreek om 10.30 uur begint, zijn de
gordijnen voor de ramen in de vergaderzaal geopend. Alles is meteen
lichter als het mooie heldere ochtendlicht onze vergaderzaal binnen
valt. Bijna symbolisch. In de ’donkere coronatijd’ van de afgelopen
zes maanden kwam het Nivon niet bijeen. Op deze dertiende
september weer wel. De uitgestelde jaarvergadering wordt gehouden.
Het Nivon treedt weer in het licht en de leden zijn weer zichtbaar voor
elkaar.
Voorzitter Herman van Kordenoordt is blij velen weer te zien. Ook al,
memoreert hij, is de zaalopstelling zeer coronaproof en dus minder
gezellig. Dat is wel waar vind ik, maar de loepzuivere anderhalve
meter opstelling heeft ook wel wat. Als een schaakbord zijn stoelen
en tafeltjes over de zaal verdeeld en heeft ieder een eigen vakje van anderhalve vierkante meter. Zelfs zij
die een paar vormen, ontkomen niet aan de schaakbord indeling.
Terwijl Herman zijn warme welkomstwoorden spreekt neem ik de corona maatregelen die buurthuis De
Pelikaan aan houdt, nog eens in mij op. Bij binnenkomst wees Herman mij al op het pompje met
desinfecterende gel. Een bijzonder pompje zie ik. Niet te koop in de winkel. Prachtig en vernuftig
zelffabrikaat. Verschillende hulpstukken van pvc afvoerleidingen zijn hier als pomp opgebouwd. Na de koffie
van Annie, zo noem ik haar ook maar want iedereen doet dat, zie ik met mijn geoefende timmermansoog dat
de tafeltjes in de zaal ook zelffabrikaat zijn. Wel vakwerk eerste klas. Kleine klaptafeltjes en vierkante
bloktafeltjes op wieltjes. Mooi en praktisch. Het werk van de man van Annie. Complimenten!
Onwillekeurig moet ik met Annie en haar man denken aan de vader en moeder van een jeugdherberg!
Onmisbare schakels om anderen in staat te stellen van deze buurtvoorziening gebruik te maken. Altijd
paraat, zelfs op zondagochtend waarop menigeen uitslaapt.
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Als mijn gedachten weer bij de vergadering zijn en ik de uitgereikte stukken eens bekijk, valt mij een
gedegenheid op die je niet vaak meer ziet. Maar die ik herken. En mij in gedachten terugbrengt naar vroeger
tijden. In welke vereniging was het niet gebruikelijk om jaarvergaderingen te houden. Natuurlijk, statutair
verplicht en zo. Maar je kan er niets of wel iets van maken. En dat laatste doen ze hier bij het Nivon.
Uitgebreid jaarverslag en financiële stukken en allemaal zeer verzorgd, volledig en keurig geschreven. Een
financieel gezonde club. Een zeer actieve club getuige de lange lijst met activiteiten. En iedereen heeft de
aandacht bij de vergadering. Geen mobieltje te bekennen. Alleen ik dwaal in gedachten achterin de zaal af.
En kijk af en toe op mijn mobiel.
Ik voel me thuis omdat ik de sfeer herken uit de vijfentwintig jaar dat ik bestuurder was in de Bouw en
Houtbond en de FNV-vakcentrale. Elk jaar woonde ik in de 80-er jaren vele jaarvergaderingen bij van de
meer dan 80 plaatselijke afdelingen die we in Noord-Holland hadden. In het voorjaar was ik elke week wel
twee keer bij zo’n vergadering als spreker en uitreiker van speldjes.
In die plaatselijke afdelingen werd ook alles gedragen door actieve kaderleden. Vrijwilligers heten ze
tegenwoordig in allerhande clubs en instellingen. Ook die bondsvergaderingen kenmerkten zich door een
voelbare grote verbondenheid tussen de aanwezigen. Het ging er heel rustig aan toe. Onder de
vanzelfsprekende leiding van een voorzitter die vaak al jaren, samen met een paar andere leden, de spil van
de club was. Net als hier.
Toch voel ik, als ik weer wat in gedachten afdwaal, ‘de last van de toekomst’.
Dankzij extra ondersteuning van het landelijke centraal bestuur kan de dirigent van de muziekgroep betaald
blijven worden.
De penningmeester die mij nog voor aanvang van de vergadering persoonlijk welkom heet, blijkt veel ouder
dan ik hem gaf. Met zijn negentig jaar doet hij het nog uitstekend en valt hem grote mondelinge waardering
ten deel, vergezeld van een bos prachtige bloemen.
Als 40-jarig jubilaris denk ik dat ik met m’n zeventig jaar de jongste ben, maar ik gok dat mijn vrouw die na de
pauze binnenkomt, met haar vierenzestig jaren dat zeker is.
En hoe goed ook dat de leden uit verschillende beëindigde afdelingen uit de omgeving worden opgenomen
in deze afdeling, ook dat is een teken van de tijd. Hoe lang nog dringt zich in mijn gedachten op.
Maar het is vooral mijn gevoel bemerk ik. De aanwezigen vergaderen, bemoedigen elkaar en verheugen zich
op de hervatting van de activiteiten, dwars door de corona heen. En dat kan ik mij ook wel weer voorstellen.
De sfeer is goed, er is ontmoeting en er is bij de koffie in de pauze heerlijke taart. Door een van de leden en
de voorzitter gemaakt.
Een mooie club dat Nivon. Eigenlijk schandalig denk ik, dat je er nooit actief in ben geweest. Afgezien van de
deelname aan museum bezoeken een aantal jaren geleden, was mijn Nivon bezigheid nihil. Behalve dan
natuurlijk het jaarlijks betalen van de contributie.
Ik moet denken aan mijn vroege vakbondsjaren toen ik eens fors mopperde op al die leden die niet actief
waren. De terechtwijzing van de voorzitter heb ik altijd onthouden. “Die leden, vaak jarenlang lid, maken elke
maand trouw hun contributie over en dat is een geweldige prestatie. Ze bewijzen zo hun solidariteit met alle
andere leden en houden de bond sterk” sprak de voorzitter.
Daar denk ik ook nu aan. Niet actief. Wel solidair!

Zaandam, 13 september 2020.
Louis Groen.
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Van de Muziekgroep
Op maandagmiddag 14 september kwam de muziekgroep na zes
maanden weer voor het eerst bij elkaar. Op twee vakantiegangers na
was iedereen aanwezig. Jan Schellekens was uit Hoorn gekomen om
mee te spelen. Ook konden we een nieuw lid verwelkomen: Tjarda de
Wit met dwarsfluit. Of eigenlijk is ze een herintreder. Ze speelde
eerder in de groep. Met de nodige aanpassingen in de vorm van tafels
tussen de spelers en Joost in het midden konden we eindelijk weer
eens samen musiceren. Het duurde natuurlijk wel even voordat het
zover was. Iedereen was zo blij elkaar weer te zien dus was er eerst
tijd nodig om elkaar te begroeten. Soms was een muziekstuk uit de
map verdwenen, maar gelukkig hebben we de bibliotheek voor een
exemplaar. Maar daarna speelden we wat bekende
stukken om er weer in te komen. Twee menuetten, Sky
boat song, Donauwellen en Kleine suite.
Bij de thee bleef ieder op de plaats, in plaats van samen
aan de lange tafel te zitten, maar dat deed aan de
gezelligheid niets af.
Puck mocht het laatste nummer kiezen omdat ze vorige
week jarig was. En natuurlijk was dat Un dimanche à
Paris.
Het was een fijne middag.
Ans Pieper
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Koffieochtend In Banjaert: 75 jaar bevrijding
Het programma heet : "Vrijheid boven alles", naar een titel van een lied dat Frank Edam heeft geschreven
in de aanloop naar 75 jaar vrijheid. Frank zingt en speelt bekende en
minder bekende liederen over vrijheid door de eeuwen heen, liederen
uit andere landen en vooral liederen die hij zelf heeft gemaakt in de
afgelopen 30 jaar die gaan over vrede, vrijheid en gelijkheid.
Piet Paree en Frank brengen samen: “Ze heet Hana”. Op weg naar de
vrijheid. Daar waar het boek “Vluchteling” van Alan Gratz eindigt, begint
dit muzikale verhaal. Piet heeft dit verhaal geschreven in het kader van
’75 jaar Vrijheid’ en stond reeds enkele keren gepland rond 5 mei, wat
allemaal vanwege de corona niet door kon gaan. Frank Edam heeft er
2-stemmige liederen bij geschreven.
In deze muzikale vertelvoorstelling vallen in het voorjaar van 2017 de vluchtdrama’s samen van een Joods
gezin dat in 1940 uit Duitsland vlucht en het Syrische gezin Bishara enkele jaren geleden uit de Syrische
stad Aleppo. Zal het ook voor hen Bevrijdingsdag zijn?
Carla Seelemeijer zal een gedicht van Theun de Vries voordragen.
De afdeling Zaanstreek verzorgt deze ochtend.
Datum:

Zondag 1 november 2020

Plaats:

Nivon Natuurvriendenhuis Banjaert
Burgemeester Rothestraat 53a 1949 CC Wijk aan Zee

LET OP:

In verband met de corona kunnen er 30 personen in Banjaert, daarom zijn er een ochtend en
een middag voorstelling, van ieder één uur
Inloop vanaf 10.00 uur met koffie en thee.
Het optreden begint om 10.30 uur einde 11.30 uur
Tot 12.30 uur is het mogelijk de meegebrachte lunch te nuttigen.
Inloop vanaf 13.00 uur met koffie en thee
Het optreden begint om 13.30 uur einde 14.30 uur

Entree:

Is gratis deze dag!
Aanmelden bij Martinel de Lange is noodzakelijk!
E-mail: Martinel-de-L@hotmail.com of eventueel 06 126 222 81
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Foto impressie van de wandeling in ’s-Graveland
Op zondag 20 september wandelden 10 Nivonners mee met de boswachter rond de buitenplaatsen
Spanderswoud en Hilverbeek.
Martinel de Lange maakte een aantal foto’s.
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