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Inhoud en Wat is Nivon
Colofon
Agenda en Van de voorzitter
Bomen kijken door Mery Westbroek
Brief Henk Schaaf in verband KlimaatALARM

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
Ook deze maand zijn de geplande programma’s vervallen. Zo zal de lezing van Geert van
Boxtel uitgesteld worden naar later, aangezien De Pelikaan in Krommenie vooralsnog
gesloten moet blijven. Ook de Koffiezondag in Banjaert op 28 maart gaat niet door.
Maart
Zondag 7

Krommenie

Geert van Boxtel: Botticelli (op deze datum vervallen)

Zondag 11

Krommenie

Bart en Bam: Muziekprogramma

Dinsdag 13

Zaandam

Erik van Muiswinkel in het Zaantheater

Krommenie

Harrie en Gea Zuiderent met: Net over de grens.

April

Mei
Zondag 9

Lever je kopij tijdig in!
Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór
23 maart bij de redactie zijn.

Van de voorzitter
Na een heel korte en besneeuwde winter, koersen we nu af op een nieuwe lente. Daags nadat de sneeuw
gesmolten was, zagen we de sneeuwklokjes en krokussen in ons tuintje en in de bermen omhoog schieten.
Ons bestaan in deze coronatijd lijkt heel langzamerhand weer wat vrijheden te krijgen. Weliswaar door de
grote druk van mensen die het blijkbaar niet meer kunnen volhouden. Verstandig of niet. We zullen het
merken.
Het hoeft geen betoog, dat ook ons verenigingswerk behoorlijk te leiden heeft nu samenkomsten vooralsnog
niet toegestaan zijn.
Je kunt er uiteraard wel op rekenen, dat zo gauw er weer mogelijkheden zijn, het bestuur en de
programmacommissie hun uiterste best doen om ook nog voor de zomer activiteiten te organiseren.
Op woensdag 17 maart en de twee dagen ervoor, zijn we uitgenodigd te gaan stemmen voor de Tweede
Kamer. Maak er gebruik van en stem bewust! Binnen het Nivon wordt er geen stemadvies gegeven, maar
bewuste natuurvrienden realiseren zich terdege dat na de coronacrisis de aandacht weer volop zal moeten
uitgaan naar de natuur en het milieu. Zie hiervoor ook de brief van Henk Schaaf, voorzitter van het Nivon.
Namens het bestuur kan ik vanaf deze plek nog zeggen, dat ik hoop dat het zo goed mogelijk met je gaat en
dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten.
Herman van Kordenoordt
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Bomen kijken
In deze tijd zijn we veel meer buiten dan anders. Voor mij weer alle gelegenheid voor mijn hobby ‘bomen kijken’.
Bijzondere bomen, ook in onze omgeving, zoals beschreven in het boek van Loek Vlaanderen: Kijken naar bomen in
de Zaanstreek. Bij een van de bomen die Loek beschreef heb ik een verhaal.
Ruim 40 jaar geleden bezocht ik de galerie van Luci Pot aan de Dorpsstraat 291 in Wormer. Toen Luci mij uitliet viel
mijn oog op een bijzondere boom naast haar huis, bijna tegen de
dichtgetimmerde school Oost. Luci vertelde dat ze bang was dat de boom
zou verdwijnen bij de sloop van de school. Zij wist dat deze boom, een
Treuriep, in 1919 geplant was door een leerling van meester Dikmars, het
hoofd van de school. Hij maakte de kinderen wijs dat de boom met de
bijzondere vorm met de wortels omhoog was geplant.
Ik beloofde Luci te helpen en belde Loek Vlaanderen. Hij ging kijken, belde
aan bij Luci Pot voor het verhaal en maakte een foto. Hij nam contact op
met Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. Er kwam een bericht met foto in de
krant en er ging een verzoek naar het gemeentebestuur om de
karakteristieke boom te behouden met de nodige vierkante meters om het
wortelgestel te beschermen. De wethouder wees het verzoek toe, voor een karakteristieke boom moet een
kapvergunning worden aangevraagd. Gelukkig is de prachtige
boom behouden en staat er nog steeds.
Loek Vlaanderen schreef later het boek Bomen kijken in de
Zaanstreek waarin hij ook deze boom beschreef. Loek is
inmiddels overleden maar ik bezoek nog steeds de bomen uit zijn
boek. `s Winters kun je het skelet van de bijzondere Treuriep goed
zien. In de zomer is het net een groene paraplu. Deze boom is
geënt, de bovenkant staat op de stam van een andere boom. Het
Iepenblad heeft een inkeping aan een kant waar het blad overgaat
in de steel. Deze bomen waren destijds in de mode. In Assendelft
staat er ook een
aan de
Dorpstraat, bij een mooi Zaans huisje. Toen ik deze boom stond te
fotograferen werd ik aangesproken door de bewoners. Ik deed het
verhaal van hun bijzondere boom. Zij vertelden mij, dat toen ze er
kwamen wonen, hun buren meenden dat die boom niet lang meer
zou leven, maar die buren zijn al lang overleden en hun boom staat
er nog steeds.
Op nieuwjaarsdag heb ik nog even onder mijn Treuriep in Wormer
gestaan om de magische krachten te ontvangen voor een goed
nieuw jaar. Ik verheug me op het voorjaar als het jonge groen de
mooie takken gaat opsieren.
Mery Westbroek
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Centraal Bestuur
Beste Natuurvrienden,
Ieder jaar roept het kabinet in september verheugd dat de koopkracht omhoog gaat, voor bijna iedereen.
Maar het gaat niet om geld of kopen. Dat is omkoperij. Het gaat om het klimaat, biodiversiteit, energie,
vervoer, schoon water, schone lucht, voldoende voedsel, woningen, werk, gezondheid, onderwijs. Een
sociaal netwerk en een prettige leefomgeving. Voor iedereen. Een evenwichtig ecologisch systeem. Dat zijn
veel ballonnetjes om in de lucht te houden. Maar wij kunnen dat. We hebben het bij Nivon Natuurvrienden
samengevat onder één paraplu: duurzaam en sociaal. En we hebben heel veel gemotiveerde leden.
Nivonleden liepen in de afgelopen jaren mee met klimaatmarsen, letterlijk onder de natuurvriendenvlag.
Omdat Nederland achterloopt bij klimaatmaatregelen en om de regering te helpen herinneren aan de belofte
van Parijs 2015.
Dit jaar was een mars gepland vlak vóór de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege de virusdreiging wordt
het een klimaatALARM, dat door heel Nederland gaat klinken op zondag 14 maart.
Om 15.00 uur zullen klokken luiden, wekkers afgaan, enzovoort.
Er is een centraal gedeelte over de media, daar wordt nog aan gewerkt. Op sommige plaatsen een grote
happening, misschien een mars. Op andere plaatsen een kleinere. Door de gekozen opzet kunnen mensen
ook vanuit hun eigen woonkamer meedoen.
Houd deze website in de gaten: Doe mee – Het klimaatalarm van 2021 (klimaatmars2021.nl)
Je vindt daar veel nieuws over de actie.
De bedoeling van dit alarm is de roep: mensen, kies voor een milieubewuste politiek. Bijna alle partijen
hebben milieu bovenaan hun wensenlijst staan. Maar het gaat om daadkracht. Kan het huidige
demissionaire kabinet een voldoende krijgen? Heeft het behalve polderen aan klimaattafels werkelijk beleid
laten zien? Is niet getracht te veel kolen en geiten te sparen?
Nederland organiseerde een top om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Laat dat geen
excuus zijn om de oorzaken weg te nemen. Omdat bedrijven die aan de slag willen met duurzaamheid als
paddenstoelen uit de grond springen, hoeven we niet bang te zijn voor verlies aan werkgelegenheid. Er is
een consequent beleid nodig dat ook wordt uitgevoerd door de lagere overheden.
Wil je meedoen aan dit Klimaatalarm? Meld je dan aan bij onze Nivon-collega Magda Vodde of Gerard de
Jager. Zie hiervoor hun mailadressen onderaan. Magda en Gerard geven jouw intentie door aan de centrale
organisatie. Vervolgens kunnen we ideeën uitwisselen over de inhoud van de actie. Bij Gerard de Jager is
een beperkt aantal Nivon-vlaggen en Nivon-hesjes verkrijgbaar. Maar een grote Nivon-vlag kan natuurlijk
ook.
Denk aan de coronamaatregelen. Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande lokale initiatieven. Meeliften met
anderen maakt lichter werk, bovendien maken jullie mogelijk nieuwe blijvende contacten.
Wil je je aanmelden voor het Klimaatalarm? Stuur een mail naar:
Gerard de Jager gerard@dejagerschoon.nl of
Magda Vodde pr.banjaert@nivon.nl
Nivon Natuurvrienden, we rekenen op jullie!
Met vriendelijke groet,
Henk Schaaf
Voorzitter Centraal Bestuur
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