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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 
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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 € 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  

November 

 

Zondag 1 Wijk aan Zee Koffie contactdag in Banjaert 

    Met Piet Paree en Frank Edam 

 

Dinsdag 10 Zaandam Museumbezoek aan het nieuwe 

     Molenmuseum 

 

Zondag 29 Broek in Waterland Wandeling onder leiding van een gids 

 

December 

 

Zondag 13 Krommenie Liesje Schreuder over Multatuli  

Zondag 13 Zaandam Zaantheater: Literaire salon:        

    Mens durf te lezen! 

 

 

Lever je kopij tijdig in! 

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 

18 november bij de redactie zijn. 

 

Van de voorzitter  

Beste vrienden het zijn en blijven voorlopig ook voor ons als afdeling heel vreemde tijden. Aan de ene kant 

merken we dat er behoefte is aan onze activiteiten, aan de andere kant legt dat enorme beperkingen op. Zo 

was de lezing van Arjen van Ginkel over de achtergrond van straatnamen een succes. Behalve dat Arjen het 

heel goed deed, had ook iedereen zich keurig van te voren aangemeld. Annie Groot was zo blij dat er weer 

bezoekers in haar buurtcentrum kwamen, daarom trakteerde ze op koekjes vanwege een jubilerende 

Pelikaan. 

Helaas heeft de Muziekgroep voorlopig besloten voorlopig niet bij elkaar te komen en ontvingen we van het 

Zaantheater berichten van een verplaatste voorstelling. 

Wat de koffiezondag in Banjaert betreft, de beide voorstellingen op zondag 1 november zijn vol!! Heb je je 

niet aangemeld, ga er niet heen, we zullen je helaas moeten terugsturen! Voor de werkers van de werkweek 

geven Frank en Piet nog een extra voorstelling in die week. 

We blijven je steeds op de hoogte houden. Blijf vooral gezond! 

Herman van Kordenoordt 
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Museumbezoek aan het nieuwe Molenmuseum 

Met alle reisbeperkingen zoeken we een museumbezoek dicht bij huis.  

Daarbij is het Molenmuseum aan de Zaanse Schans nieuw, dus vast een bezoek waard. 

 

Voor minder validen zijn er drie parkeerplaatsen beschikbaar naast het museum, de route is dan via de 

Engewormer.  

Andere auto’s kunnen op de parkeerplaats van de Zaanse  Schans parkeren of aan de andere kant van de 

Zaan achter het Zaanse bakkertje. 

Fietsend en wandelend volg je de dijk langs de Zaan, voorbij molen  

De Bonte Hen ligt het museum. 

 

 

 

 

Datum: Dinsdag 10 november 2020 

Plaats: Molenmuseum, Kalverringdijk 30 

Tijd:  13.30 uur bij het museum. 

Toegang: €10,00,  met MK gratis. Geen rondleiding. 

Opgeven: Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 of        

  per e-mail: hleeuwerink@upcmail.nl 
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Wandeling door Broek in Waterland  

  

De wandeling voert je onder leiding van een ervaren gids van de Historische Vereniging langs een aantal 

van de bijna 100 prachtige (Rijks)monumenten, die Broek in Waterland rijk is. De wandeling start  

en eindigt in één van de fraaiste monumenten van het dorp, de 

Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkplein. Voor aanvang en 

ook na afloop van de wandeling kun je in de kerk genieten van een 

lekkere kop koffie of thee met taart van Marieke, de kosteres van de 

kerk. 

 

            

 

   Ned.Hervormde  St.Nicolaaskerk, Broek in Waterland 

  

Datum en tijd:            zondag 29 november 2020, van 14.00 - 15.30 uur 
                                

Plaats:                       De Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkplein 

    in het noordelijk deel van Broek in Waterland. 

 

Bereikbaarheid:  Met de auto: Vanaf de A8 en A10 neem je afslag s116 in Amsterdam-Noord naar de 
N247, Nieuwe Leeuwarderweg. Volg de N247 richting Broek in Waterland, Kerkplein 
13.  

Met het openbaar vervoer: met Sprinter vanuit Zaanstreek naar Amsterdam CS, dan 
vanaf CS IJzijde, Perron G-A, met (EBS) Bus 316 richting Volendam-Edam via 
Marinapark naar bushalte Dorp, Broek in Waterland, 6 minuten lopen naar Kerkplein 
13. 

 

Prijs:                          € 7,00 voor Nivon-leden, € 9,00 voor niet-leden 

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

 06 1262 2281. Meld je snel aan, er is slechts plek voor 10 personen.  
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Zaantheater 

 

De aangekondigde voorstelling in het  Zaantheater van  

• Erik van Muiswinkel “Buigt Allen Mee Voor Drs. P”  is verplaatst naar:  
dinsdagmiddag 19 januari 2021, aanvang 14.00 uur.                Kosten:€ 21,60 
Er zijn nog 3 plaatsen vrij voor deze voorstelling. 
 
 
 
 
 
 
 

• Voor de Literaire Salon van de Zaanstreek: “Mens durf te lezen” hebben we nog 3  kaartjes.  
Is verplaatst  naar zondagmiddag 13 december om 16.00 uur.  Kosten: € 18,60 
 

Opgeven bij Hanneke: hleeuwerink@upcmail.nl of  06 4407 6760 

Als je weet dat er een kaartje voor je is, betaal het dan op banknummer:  

NL31 INGB 000 15 22 362 tnv H. Leeuwerink 

 

 

 

Van de Muziekgroep 

 

De repetities van de Muziekgroep zijn na de laatste corona maatregelen tot nader orde opgeschort. 

Wanneer het kabinet deze maatregelen weer versoepelt, kunnen wij ook de muziekbijeenkomsten weer 

hervatten. Dit zal zeker niet voor 1 december a.s. zijn. 

Het is jammer, maar het is zo. 

 

Ans Pieper 
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Foto-impressie van de jaarvergadering 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven: De jaarvergadering 

Foto midden: Martinel de Lange feliciteert Marga van Urk met haar 50 jarig jubileum 

Foto beneden: Louis Groen spreekt de vergadering toe, nadat hij voor 40 jaar lidmaatschap was gehuldigd 
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Verslag  Jaarvergadering  NIVON afd. Zaanstreek 13 september 2020 

Aanwezig:    21 leden:   Henk op de Akker, Inge Aptroot, Gon Duits, Henk Evenaar, Dick de Graaf, Gré de 

Graaf, Louis Groen, Bob den Held, Gemma Klaassen, Dick Koning, Herman van Kordenoordt, 

Tilly Krot, Martinel de Lange, Hanneke Leeuwerink, Ans Pieper, Willy Schutter, Marga van 

Urk, Ineke van der Wel-Markerink, Jan Wiepjes, Paula Wiepjes, Marion Zijlstra 

Afwezig m.k.:  Van 18 personen hebben we afbericht ontvangen: Corrie Baas, Ruud & Gerda Brinkkemper, 

Ria Brugman, Tine Evenaar, Gerard Hoogervorst, Piet Hos, Truus de Jong (40 jr. jubileum), 

Joep & Ria Keuch, Miriam Klaassen, Corrie & Wim van Meerland (25 jr. jub.), Joke Punt (25 jr. 

jub.), Annelies Stierp, G.R. van der Vegt, Annemarie & René Waldhober (40 jr. jub.).   

1. Welkom en opening 

Herman van Kordenoordt heet de aanwezigen van harte welkom bij deze, door bijzondere corona-

omstandigheden uitgestelde, Jaarvergadering. Een speciaal woord van dank en de complimenten voor 

Annie en haar man voor de sfeervolle aankleding van de vergaderzaal met o.a. zelf getimmerde tafeltjes, 

die vanwege de vereiste 1,5 meter afstand, tussen de stoelen zijn neergezet. Meegedeeld wordt dat de 

Koffiezondag in Banjaert zal plaatsvinden met twee voorstellingen, de ochtendsessie start om 10.30 uur 

en de middagsessie om 13.30 uur. Toegang is gratis! Aanmelden bij Martinel de Lange, liefst via e-mail. 

Er is plaats voor maximaal 25 personen per sessie.  

2. Notulen vorige jaarvergadering (17 maart 2019) 
Henk op den Akker vraagt of in het verslag van de vorige jaarvergadering ook de namen van overleden 

leden vermeld zijn. Deze worden genoemd onder punt 4e, Jaarverslag Ledenadministratie. Recentelijk is 

ook Jan Bos overleden (2e helft 2020).  De notulen worden hiermee vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken                                                                                                                          

Voor de jaarvergadering hebben zich in totaal 18 personen afgemeld, waaronder een aantal jubilarissen. 

4a.  Jaarverslag secretaris 
Opnieuw onze dank en complimenten voor Henk (Evenaar), die zich wederom bereid heeft verklaard om 

penningmeester te blijven!  Henk (op den Akker) is bereid tijdelijk het penningmeesterschap waar te 

nemen, mocht er een urgente situatie ontstaan.    

Het Jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. 

         b.  Jaarverslag Activiteitencommissie                                                                                    
De in totaal 21 verschillende activiteiten staan uitgebreid beschreven. Een prachtig resultaat met 

uiteenlopende bijeenkomsten, lezingen, museum- en theaterbezoek, stadswandeling en mooie 

reispresentaties. De ene activiteit met veel belangstellenden, de ander met iets minder mensen. Totaal 

aantal deelnemers bij alle activiteiten in 2019 bedroeg 476 personen. 

         c.  Jaarverslag Muziekgroep                                                                                                          
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar met de muziekgroep, die nog steeds uit 13 muzikanten 

bestaat. Nieuwe aanwas is welkom! De muziekgroep komt iedere 2e en 4e maandagmiddag bijeen om 

met elkaar te musiceren in het BWZ-gebouw in Koog a/d Zaan. Voorzitter en tevens penningmeester is 

Henk op den Akker, secretaris is Ans Pieper. Joost Doodeman uit Heemskerk heeft definitief het 

dirigeerstokje overgenomen van Jan Schellekens, die door een auto-ongeluk niet meer in staat bleek 

leiding te geven aan de muziekgroep. We hebben aan het Centraal Bestuur een subsidie gevraagd voor 

de hogere kosten van de dirigent en tweemaal gekregen.                                                                                            

Met dank aan Ans wordt het verslag van de Muziekgroep vastgesteld. 
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d.  Jaarverslag Maandbericht                                                                                                                 
Het Maandbericht verschijnt nog steeds in twee versies, een digitale uitvoering die via e-mail aan de 

leden wordt toegestuurd en de bekende gele ‘hard copy’, die per post wordt verstuurd. In 2010 was dit 

aantal nog 460, eind 2019 nog maar 30 stuks! De kosten voor het Maandbericht zijn hiermee aanzienlijk 

minder geworden!  

De digitale versie, met veel foto’s en plaatjes in kleur, wordt naar 480 leden en ‘buitenstaanders’ 

verstuurd: Zaanstad en voorheen Heiloo, Castricum en Alkmaar. Het via e-mail sturen van een reminder 

voor de komende activiteit wordt zéér op prijs gesteld! In de afgelopen corona-periode hebben we veel 

creatieve reacties van de leden voor het Maandbericht ontvangen. Met dank aan Herman wordt het 

verslag vastgesteld. 

      e.  Jaarverslag Ledenadministratie                                                                                             

Eind december 2019 telde NIVON afd. Zaanstreek, inclusief voorheen Heiloo 416 leden, waarvan 360 

volwassenen en 56 jeugdleden (<18 jaar). In 2019 hebben we, vanaf april, helaas afscheid moeten 

nemen van Jan Dresselhuizen, Willem Kamphuis, Piet Lust, Vera Dresselhuizen-van Leeuwen, Cees de 

Ronde, J.C. Dekker-Schagen, Aart Barnhoorn, Joke Schilder en Cees Brinkman.  

Het NIVON-lidmaatschap loopt niet meer per kalenderjaar, gerekend wordt vanaf de datum van 

aanmelding. Betaling van het lidmaatschap loopt via het Centraal Bureau (CB). Henk op den Akker 

vraagt of aanmeldingen van nieuwe leden via het CB ook gemeld worden bij afd. Zaanstreek. Vanaf 

begin 2020 houden we zelf ons ledenbestand bij, hiervoor checken we ook regelmatig de 

ledenadministratie bij het CB.  

Mutaties van aanmelding, verhuizing, overlijden en opzegging van het lidmaatschap graag rechtstreeks 

doorgeven aan de ledenadministratie van afd. Zaanstreek.                                                                       

Bij voorkeur via e-mail:  Martinel-de-L@hotmail.com of eventueel via telefoon: 06-12622281.   

5 a.  Financieel Jaarverslag penningmeester                           

Korte uitleg door Henk. Nivon afd. Zaanstreek is gewisseld van bank, van ING naar nu Triodos Bank. De 

bankkosten zijn hierdoor circa € 200,- gestegen. Op de balans is te zien dat het eigen vermogen is 

toegenomen, o.a. dankzij de schenking van een overleden lid van de muziekgroep. Ook zijn de uitgaven 

voor activiteiten binnen de begroting gebleven, met dank aan de Activiteitencommissie. 

        b.  Verslag Kascontrole Commissie                                                                                         

Piet Hos en Henk op den Akker hebben in augustus bij Henk Evenaar thuis de kascontrole uitgevoerd. 

De vergadering verleent de penningmeester decharge met betrekking tot het boekjaar 2019. Een woord 

van dank voor de Kascommissie en voor de penningmeester met betrekking tot het voortreffelijke werk 

dat hij weer heeft verricht.   

        c.  Benoeming Kascontrole Commissie                                                                                    

Piet Hos is aftredend en wordt vervangen door Marion Zijlstra. Henk op den Akker blijft aan en Louis 

Groen meldt zich aan als reserve-lid. 

6. Begroting 2020                                                                                                                       
Henk E. geeft een korte toelichting. In de begroting voor 2020 moet voor Museumbezoek een bedrag 
van -/- € 100,00 worden ingevuld. Voor de hogere kosten bij de Triodos Bank dient -/-  € 200,00 te 
worden begroot. De bijdrage van het CB is reeds ontvangen, daarom moet in de begroting € 1.400,00 
worden ingevuld. Het totaal aan baten en lasten in de begroting 2020 komt dan uit op 0,00. Met dank 
aan de penningmeester! 
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7. Bestuursbeleid                                                                                                                             
Onder de huidige omstandigheden, met extra beperkingen vanwege corona, proberen we toch zoveel 
mogelijk  Nivon-activiteiten te realiseren. We zijn blij met de royale opkomst bij deze Jaarvergadering!  
Museumbezoek moeten we helaas voorlopig beperken, omdat hiervoor van tevoren gereserveerd 
moet worden qua aantal deelnemers en een tijdslot dient te worden vastgelegd. Wellicht kunnen we 
extra buitenactiviteiten organiseren en lezingen kunnen, met minder bezoekers weliswaar, wel 
doorgaan.  De dagtocht georganiseerd door Zaanstreek/ Beverwijk 12 juni 2021 naar Dordrecht, kan 
in principe doorgaan. Ook de activiteiten in de verschillende Nivon-huizen kunnen, met inachtneming 
van de maatregelen, gewoon plaatsvinden. Wij gaan als bestuur afd. Zaanstreek graag door op de 
ingeslagen weg! 

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden  
Herman van Kordenoordt en Martinel de Lange blijven respectievelijk voorzitter en secretaris. Henk 

Evenaar heeft zich opnieuw bereid verklaard penningmeester te blijven, maar hoopt dat een vervanger 

zich meldt. Mocht zich een noodsituatie voordoen, dan springt Henk op den Akker bij als voorlopig 

plaatsvervangend penningmeester.   

De aanwezigen stemmen met applaus in voor voortzetting van het huidige bestuur. 

9. Jubilarissen 2020                                                                                                                   
25 jaar lid: Corrie en Wim van Meerland, Joke Punt   40 jaar lid:  Louis Groen, Bob den Held, mw. 
T.E.F. de Jong, Miriam Klaassen, Willy Schutter, Annemarie en René Waldhober, Ineke van der Wel-
Markerink. 50 jaar lid:  Marga van Urk. De aanwezige jubilarissen Marga van Urk, Louis Groen, Bob 
den Held, Willy Schutter, Ineke van der Wel-Markerink en Gemma Klaassen, die haar dochter Miriam 
vertegenwoordigt, krijgen hun Nivon-speldje met daarbij een mooie bos bloemen. Met degenen die 
door ziekte of om andere redenen niet aanwezig kunnen zijn, is al contact opgenomen, zij hebben 
hun speldje toegestuurd gekregen. Een dankwoord van Bob, met applaus voor Bestuur en 
Activiteitencommissie. 

10. Rondvraag  

Henk Evenaar vraagt aandacht voor een meegebracht krantenartikel over het Fietstochtenboekje, 

geschreven door Magda Vodde, Nivon-lid van de afdeling Beverwijk en zelf fervent fietster. Het boekje is 

voor € 10,95 te koop bij o.a. Banjaert. Het is een Nivon uitgave en het eerste fietsboekje naast de vele 

wandelgidsen. 

11 Sluiting  

Herman bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng bij deze geanimeerde jaarvergadering en hoopt 

op een snel weerzien met velen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman van Kordenoordt feliciteert Henk Evenaar alsnog met zijn 90e verjaardag 
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Terugblik:  

Wandeling Natuurmonumenten in ‘s-Graveland op 20 september jl. 

Fijn, vorige week de (uitgestelde) Jaarvergadering en nu dan weer de eerste (buiten)activiteit sinds begin 

maart.                                                                                                                                                               

We treffen het grandioos wat het weer betreft, blauwe lucht en zon, met een aangename temperatuur! Met 

10 enthousiaste wandelaars, grotendeels Nivon-leden uit de Zaanstreek en ook de kop van Noord-Holland, 

gaan we met de gids van Natuurmonumenten op pad vanaf parkeerplaats Hilverbeek in ’s-Graveland. Eerst 

een korte uitleg over de geschiedenis: Het landhuis op buitenplaats Hilverbeek werd in de 19e eeuw 

bewoond door Hendrik Six, die naar de ‘mode’ van die tijd de camélia introduceerde in Nederland, een 

schitterend bloeiende theeplant. De gids blijkt een groot kenner van allerhande bomen. Tijdens de wandeling 

zien we vooral hele hoge bomen, waaronder veel indrukwekkende beuken en eiken. Doordat op  

buitenplaatsen teveel bomen bij elkaar werden geplant, zochten deze stuk voor stuk vooral in de hoogte naar 

voldoende licht voor de bladeren. De vele bomen worden afgewisseld door beekjes en vennetjes op deze 

buitenplaats in Engelse landschapsstijl. We hebben genoten van een prachtige ‘groene’ wandeling!   

Martinel   
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Zondag 11 oktober jl. Lezing over  Straatnamen in de Zaanstreek, 

door Arjen van Ginkel 
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