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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 
 
September 

Zondag 5  Krommenie Opening seizoen 2021-2022 met jaarvergadering met muziek van de       

Kapelkapel 

 

Maandag 16 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Maandag 30 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Oktober 

Zie jaarprogramma verder in dit Maandbericht  

 

 

Lever je kopij tijdig in! 

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 

 7 september bij de redactie zijn. 

 

 

Van de voorzitter 

Met een beetje heimwee moeten we al bijna weer afscheid nemen van de zomer van 2021. Ondanks dat het 

weer niet altijd zo was zoals veel mensen zich een zomer voorstellen. De corona maatregelen werden 

gelukkig verder versoepeld en het Nivon seizoen kan beginnen!  

Wel blijft vooraf aanmelden nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor de Jaarvergadering! 

Op maandag 16 augustus jl. mocht ik het muzikale jaar bij de Muziekgroep openen. Dirigent Joost 

Doodeman en de tien muzikanten hadden allemaal weer reuze zin om met elkaar muziek te maken. Helaas  

hebben er in de afgelopen maanden wel wat mensen definitief moeten opzeggen.  

Het programma voor 2021/22 ziet er weer veelbelovend uit. Zo starten we op 5 september met de 

jaarvergadering met een muzikaal slot! 

Er zijn nog een tweetal data niet ingevuld, maar dat komt heus allemaal in orde. Ook zijn er in oktober en 

maart weer koffiezondagen in Banjaert. 

Kortom wat mij betreft een programma om naar uit te kijken! 

Ik hoop je dan ook regelmatig op de bijeenkomsten te ontmoeten.   

 

Herman van Kordenoordt 
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Monetwandeling met Jan de Bruijn in Zaandam 

Dat de Franse schilder Monet in Zaandam gewoond en gewerkt heeft is alom bekend. Met onze afdeling zijn 

we ook al eens een kijkje gaan nemen in het Monet-atelier. 

Nu gaan we onder leiding van Jan de Bruijn een wandeling maken langs alle plekken die een relatie met 

Monet hebben. 

Datum en tijd:            dinsdag 28 september om 13.30 uur 

Plaats:                       Verzamelen bij het Czaar Peterbeeld op de Dam in  Zaandam. 

Prijs:                          € 10,- p.p. Nivon-leden, contant te betalen (via Hanneke) 

Opgeven bij: Hanneke Leeuwerink                 
E-mail: hleeuwerink@upcmail.nl                                                                                           
Telefoon: 06 44 076 760 
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Jaarprogramma seizoen 2021 -2022   

Oktober                                                                                  

Zondag 3 Krommenie Harrie en Gea Zuiderent: Net over de grens 

Zondag 17 Wijk aan Zee Koffiezondag in Banjaert (ocht. en middag?) 

November 

Zondag 14 Krommenie Terrie Hessels: Met een ouder camper door o.a. Afrika 

Disdag 23 Zaantheater O’Dreams Ierse muziek 

December                                                                                                                             

Zondag 12 Krommenie Renate Sun-Louw: Carry van Bruggen 

Januari 

Zondag 9 Krommenie Nieuwjaarsbijeenkomst met muziek 

Zondag 23 Zaantheater Mens durf te lezen: Op de vuist met Cornelis Vreeswijk 

Februari 

Zondag 6 Krommenie Nog in te vullen 

Dinsdag 15 Zaantheater Charles Aznavour 

Maart 

Zondag 6 Krommenie 

Zondag 27 Wijk aan Zee Koffiezondag in Banjaert 

April 

Zondag 10 Amsterdam Wandeling met René Valensa: Een MEESTERLIJK Amsterdam 

Mei 

Zondag 15 Lelystad Bezoek aan de Markerwadden 

Juni 

Zaterdag 18 Dordrecht Dagtocht samen met afdeling Beverwijk 

 

Waar Krommenie staat, wordt Buurtcentrum De Pelikaan bedoeld. 

 

 
 

 

 

5 



 

Dit ensemble zal voor ons optreden bij de koffie contactochtend in Banjaert, georganiseerd 

door de BHC van Banjaert op zondag 17 oktober.  Voor de pauze spelen en zingen zij en na 

de pauze mag je ook meezingen. 

Omdat we nog niet kunnen bekijken hoe de coronasituatie is in oktober moet je je van 

tevoren opgeven. Als er veel aanmeldingen zijn en het kan nog niet met veel bezoekers  

tegelijk dan komt er een morgen en middagvoorstelling. 

Zondag 17 oktober om 10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur start het programma. Banjaert, 

Burg. Rothestraat 53 A, 1949 CC Wijk aan Zee 

Opgeven bij Hanneke Leeuwerink, het liefst per mail: vz.banjaert@nivon.nl of telefonisch 06 

44 076 760  Je kunt je opgeven tot 10 oktober.  

Hanneke maakt een lijst met aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Als we niet met 

een grote groep bijeen mogen komen, dan komen de eerste 30  bij de ochtendvoorstelling, 

Gaan we ook een middagvoorstelling doen dan krijg je bericht per mail of telefoon. Daarom 

is het belangrijk om bij opgave per telefoon ook je telefoonnummer te vermelden. 

De middagvoorstelling zal om 14.00 uur starten. 

Toegang is gratis. 
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Terugblik: Lezing over Botticelli 

 

Op 20 juni waren we voor het eerst weer bij elkaar voor een lezing in de Pelikaan, het was fijn om elkaar 

weer te ontmoeten.                                                                                                                    Geert van Boxtel 

stak zonder inleiding over Botticelli van wal, hij nam ons meteen mee in de bijzondere details van een van 

zijn schilderijen. Het was een bijzonder stuk geschiedenis wat hij ons aan de hand van de schilderijen  

vertelde en liet zien. Sommigen van ons vonden dat hij teveel informatie in de beschikbare tijd gaf. Hierbij 

een korte versie van hetgeen we gezien en gehoord hebben.  

 

De schilderijen van Sandro Botticelli (Alesandro Filipepi, Florence ±1445-1510) zijn hoogtepunten van de 

Italiaanse renaissance, opvallend door een sterke invloed van de noordelijke gotiek. In zijn jeugd opgeleid tot 

goudsmid, ging hij daarna in de leer bij schilder Fra Lippi. Rond 1470 kon hij als zelfstandige zijn eigen stijl 

ontwikkelen en kreeg overwegend opdrachten voor religieuze thema’s. Zijn bloeiperiode de jaren daarna, 

toen hij zijn mooiste Madonna’s schilderde en opdrachten kreeg uit de Medici-familie voor mythologisch 

werk. De intenties voor deze opdrachten waren gekleurd door filosofen uit die kring, die verbanden legden 

tussen de klassieke mythologie en de Christelijke leer. Afbeeldingen van mythologische thema’s waren toen 

vrij nieuw en werden tot die tijd voornamelijk in miniaturen toegepast, hij was een van de eersten die daar op 

schilderijen vorm aan gaf. Na 14990 werd zijn stijl meer gestileerd en dramatisch, mogelijk onder invloed van 

boeteprediker Savonarola die toen aan de macht kwam en dreigde met verdoemenis, in het licht van het 

einde der tijden dat in 1500 verwacht werd. Botticelli kwam in gewetensnood voor zijn mythologische werk en 

schijnt bepaalde nog niet geleverde werken te hebben vernield. Doordat hij nogal afweek van gangbare 

principes van de Italiaanse renaissancekunst kreeg zijn werk na zijn dood minder waardering, pas in de 19de 

eeuw brachten de Engelse Pre-Rafaelieten Botticelli’s schilderijen weer in de belangstelling. Maar mogelijk 

inspireerde Botticelli’s Geboorte van Venus uit 1485 tot een gravure van Jaques de Gheyn uit ca. 1600, 

Fortuna of voorspoed voorstellend, zoals op diverse Hollandse gevelstenen uit de 17de eeuw te vinden is. 

 

 

Mery Westbroek 
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Terugblik Stadswandeling Monnickendam 

De tweede buitenactiviteit in deze zomerperiode is een stadswandeling met gids in Monnickendam. De 

belangstelling is groot, we zijn op 25 juli met 25 deelnemers! Er zijn daarom drie gidsen voor ons geregeld, 

want per gids mogen maximaal 8 personen mee. Zelfs leden van afdelingen (o.a. Alkmaar en Purmerend) 

hebben zich aangemeld! En bijzonder is de deelname van 

Wendelmoed Korver (afd. Alkmaar) [met moeder Mieke 

Reinders], van wie  betovergrootmoeder Wendelmoed 

Claesdochter in de Grote Kerk begraven ligt! 

  

Onze gids geeft eerst een korte uitleg over het ontstaan van 

Monnickendam: ontstaan op de plek waar een veenriviertje 

uitmondde in het Almere, tot in de 13e eeuw de voorganger 

van de Zuiderzee. Monnickendam werd voor het eerst genoemd in 1288. Twee mogelijke verklaringen voor 

de naam: 1) Op dammen in een vestinggracht werden soms stenen torentjes geplaatst om het (illegaal) 

oversteken van de dam te bemoeilijken. Die torentjes werden ook wel ‘monniken’ genoemd, zo zou 

Monnickendam aan zijn naam gekomen zijn. 2) Tot in de 13e eeuw stond het gebied onder invloed van het 

Friese Norbertijner klooster Mariëngaarde. Monniken uit dit klooster bezorgden Monnickendam mogelijk zijn 

naam. In het wapen van Monnickendam komt ook een monnik voor. 

 Wapen van Monnickendam, in 1816 officieel vastgesteld. 

Stadsrechten verkreeg Monnickendam op 25 februari 1355 en in 1356 werd begonnen met de uitbreiding 

van dorp tot stad. Omstreeks 1400 werd vlakbij de later gesitueerde Grote of Sint-Nicolaaskerk  een klooster 

gebouwd, Mariëngaarde genaamd. In 1575 kwam de omwalling van de stad met vier poorten en vier 

bastions. Op het bastion voor de Zuiderpoort werd later de Joodse begraafplaats ingericht.  

Van de omwalling resteert alleen de vesting, een wandelpad om het grootste deel van de historische stad. In 

1499 en 1513 werd de stad door hevige branden getroffen. Er bleven niet meer dan 100 huizen, een 

vrouwenklooster en de Grote Kerk behouden. De Speeltoren, met het oudste bespeelbare carillon ter wereld, 

is het enige gebouw dat nog dateert uit 1355.  

De pest woedde in 1451 en in 1513 bijna een half jaar lang. In de 14e 

eeuw deden grote zeeschepen Monnickendam aan, waardoor een 

bloeiende handel met de Oostzeelanden ontstond. Ook na 1575 

maakte de stad een periode van bloei door. Nu nog herinneren 

gebouwen en straatnamen aan die bedrijvigheid, waaronder De Waag 

als kaasmakerij en een aantal scheepswerven en rokerijen. Via een 

nieuw gegraven trekvaart van Monnickendam via Edam naar Hoorn, 

en via Broek in Waterland en Buiksloot, ontstond meer handel met 

Amsterdam. Tientallen monumentale panden en huisjes, met vaak 

prachtige gevelstenen, vormen de historische binnenstad.  

We hebben, mede dankzij de drie in Monnickendam geboren en 

getogen stadsgidsen,  genoten van een prachtige wandeling! En een 

aantal deelnemers hebben er ook na de wandeling, verder bij de 

plaatselijke horeca nog een gezellige middag van gemaakt!      

# Martinel   
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Terugblik: Rondleiding door het Arboretum                                                                                                                                                                              

De gids opende de rondleiding met vertellen over van Leonard Springer (1855-1940) de landschapsarchitect, 

ontwerper van deze begraafplaats. Het gebied is zo`n 66 voetbalvelden groot. Wat mij opviel was dat de gids           

een etui met een snoerschaar bij zich droeg. Toen hij van start ging            

liep hij naar een ceder, knipte er een takje af en begon zijn verhaal.             

Hij duwde mij het takje in de  hand en liet  ons vele bijzondere bomen       

zien, een prachtige oude rode beuk, de Zakdoekjesboom, een treuriep         

en de tulpenboom met tulpvormige bladeren. Ook de giftige Taxus     

waarmee je iemand om zeep kon helpen, maar daar sneed hij geen         

takje af om weg te geven. Ook de kring met kastanjebomen,         

nakomelingen van de Anne Frankboom kregen we te zien. Anne Frank      

zag de oorspronkelijke boom vanuit het zolderraam van het Achterhuis    

waar ze ondergedoken zat.  

Heel oude bomen staan er ook in het arboretum, een vleugelnootboom van wel  130 jaar oud. Bij de aanleg van        

het park werden sommige delen opgehoogd met een laag zand van 2 meter, zodat lichamen van de overledenen   

beter konden vergaan. Veel bekende Nederlanders hebben hier hun rustplaats  gevonden. Opvallend waren ook de rijk 

versierde graven van de Roma`s.            

We eindigden deze eerste buitenactiviteit na de lockdown met een flinke        

groep van 15 personen, onder de “paraplu”, in het hart van deze kolossale 

treurbeuk, ik vond het een geweldige rondleiding met veel oog voor de         

natuur en de geschiedenis van het Arboretum De Nieuwe Ooster.                      

Wil je weten wat jouw boom is?  Kijk dan in de Keltische boom horoscoop. 

Mery Westbroek   

 

Van de muziekgroep 

Op maandag 16 augustus was het eindelijk weer zover. De muziekgroep kwam bijeen op de bekende locatie 

het BWZ-gebouw in Koog aan de Zaan.  

Helaas zijn er vier muzikanten die niet meer kunnen meespelen. Nel Dral, 

nestor van de groep, de mandolinestemmer en lid van Trio Nineties+ kan 

wegens verschillende lichamelijke ongemakken niet meer spelen. Dit tot 

haar grote spijt. Ze kwam nog wel mee met collega Puck uit Oostzaan, 

zodat we haar aan het einde van de middag konden toespelen. Ook Ria 

van Hulten, Corrie de Bree en Dick van Velzen hebben om verschillende 

redenen bedankt. We zullen ze missen. 

Onder leiding van Joost speelden 

we wat oudere en bekende 

stukjes. En dat ging helemaal niet slecht. Sommige van ons hadden 

tijdens de lockdown vlijtig doorgespeeld. Maar bij anderen moest 

het instrument misschien onder het stof vandaan gehaald worden. 

Behalve de muziek is het theedrinken ook altijd een belangrijk 

moment in de middag. Die drinken we niet aan de grote tafel, maar 

ieder op haar of zijn plaats. En zo konden we ook bijpraten en was 

het fijn om weer samen te zijn en te spelen. 

Voor de volgende keer hebben we huiswerk, dus we gaan er weer voor. 

Ans Pieper  
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Jaarvergadering -  2021 

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering van Nivon afdeling Zaanstreek. Deze zal worden gehouden 
op zondag 5 september 2021 in Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a te Krommenie om 10.30 uur 
(zaal is open om 10.00 uur). 
 

1. Opening 

2. Verslag jaarvergadering 13 september 2020 

      3.   Ingekomen stukken 

      4. a. Jaarverslag van de secretaris 

          b. Jaarverslag Activiteiten  

          c. Jaarverslag van de Muziekgroep 

          d. Jaarverslag van het Maandbericht 

          e. Jaarverslag Ledenadministratie 
 

      5. a. Financieel jaarverslag van de penningmeester 

          b. Verslag van de kascontrole commissie 

          c. Benoeming kascontrole commissie.  

  De leden zijn Marion Zijlstra en Henk op den Akker.  

  Reserve lid in 2020 is Louis Groen. 

    Wie wil voor het komende jaar reserve-lid worden? 

 

      6. Begroting 2022 
 

      7. Bestuursbeleid 
 

      8. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

           Henk Evenaar heeft zich opnieuw bereid verklaard om 

           waarnemend penningmeester te blijven. 
 

       9. Jubilarissen 
 

      10. Rondvraag 
 

      11. Sluiting 
 

Ter vergadering zullen de stukken ook –in beperkt aantal- aanwezig zijn. 
Wil je de stukken op papier (eerder) ontvangen, neem dan contact op met Herman van Kordenoordt                
 06 5311 4385  e-mail: nivonzaanstreek1@gmail.com 
   
In verband met het aantal personen dat in De Pelikaan mag, is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij 
Martinel de Lange E-mail: Martinel-de-L@hotmail.com  of  06 1262 22 81  
 
 

Kapeldekapel 
Na afloop van de jaarvergadering zal Piet-Hein Eikel met zijn KapeldeKapel” voor ons optreden. 
Er zal muziek klinken en soms kan er meegezongen worden 
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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 in twee shifts, 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. 

 

4. a.  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. 
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      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. Het Centraal Bureau neemt de hogere kosten voor haar rekening.  

Met dank aan Ans wordt het verslag van de Muziekgroep vastgesteld. 

 

      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 content voor het Maandbericht ontvangen van leden. 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 HenkE 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.   
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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! 

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 vantevoren 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 gaan 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 en zelf fervent fietster. Het boekje is voor € 10,95 te koop bij 

o.a. Banjaert. 

11.  Sluiting  

Herman bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng bij deze geanimeerde jaarvergadering. 
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Verslag van de penningmeester 2020    

        

        
Exploitatierekening        

   
  
Exploitatie 

  
Exploitatie  Begroting Begroting 

 Baten Lasten 2020 2019  2021 2020 

Bijeenkomsten 1.488,00 -1.366,75 121,25 -194,88  -100,00 -100,00 

Nieuwjaarsbijeenkomst 0,00 -202,64 -202,64 -330,65  -200,00 -150,00 

Museumbezoek 52,50 -67,50 -15,00 77,00  -50,00 -100,00 

Theaterbezoek 623,70 -627,90 -4,20   -50,00  

Busdagtocht met Beverwijk, deed adm.   11,00  0,00 0,00 

Muziekgroep 1.168,00 -1.210,00 -42,00 842,00  -250,00 -250,00 

Activiteitgebonden baten en lasten _________________________________________________ _________________________ 

                                                totaal 3.332,20 -3.474,79 -142,59 404,47  -650,00 -600,00 

        

Bestuur-/administratiekosten 0,00 0,00 0,00 -19,74  -50,00 -50,00 

Jaarvergadering 0,00 -196,83 -196,83 -184,36  -200,00 -200,00 

Kosten maandbericht 0,00 -316,56 -316,56 -426,79  -300,00 -300,00 

Abonnementen en donaties 0,00 0,00 0,00 0,00  -25,00 -30,00 

Representatiekosten 0,00 0,00 0,00 0,00  -50,00 -20,00 

Bijdrage CB Nivon 1.423,60 0,00 1.423,60 1.471,60  1.400,00 1.400,00 

Rente en kosten giro 0,00 -134,27 -134,27 -137,29  -125,00 -200,00 

Niet activiteitengebonden baten en        
                       lasten totaal 1.423,60 -647,66 775,94 703,42  650,00 600,00 

        
Totaal baten en lasten 4.755,80 -4.122,45 633,35 1.107,89  0,00 0,00 

        

        

        
Balans        

           Activa                          Passiva 

 
31-12-

2019 
31-12-

2020    31-12-2019 31-12-2020 

        

Nog te ontvangen bedrage van CB 1.400,00 1.400,00  Nog te betalen 385,00  

betaalrekening bij Triodos Bank 1.908,16 3.739,21  Eigen vermogen 31/12 4.811,36 5.851,51 

Voorschotten bij groepen 1.544,30 712,30      

Nog te ontvangen  343,90       

         

 5.196,36 5.851,51    5.196,36 5.851,51 

        
        
        
         Het is voor mij als penningmeester een goed jaar geweest. Als je naar het eigen vermogen kijkt, zo'n 1000 euro rijker. 

         Door de maatregels rond de Covid-19 virus zijn een heel stel geplande activiteiten niet door gegaan.  

         Bij de muziekgroep konden maar 6 bijeenkomsten van de 16 doorgaan. Geen uitgaven aan dirigent en zaalhuur.  

         Het Nivon bestuur in Amsterdam heeft door het gesloten zijn van natuurvriendenhuizen ook minder inkomsten gehad  

         maar ze hebben de afdracht aan ons niet gekort.       
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4.a   Jaarverslag secretaris 

Het bestuur van afdeling Zaanstreek bestaat uit Herman van Kordenoordt (voorzitter), Henk Evenaar 

(penningmeester), Martinel de Lange (secretaresse).  

In 2020 is het bestuur zes (6) keer bij elkaar geweest voor overleg. 

Herman van Kordenoordt  was (digitaal) aanwezig bij het landelijk penningmeestersoverleg op 24 oktober 

2020.   

Herman en Henk hebben contact met Erna Wilffert van Nivon-huis Banjaert in Wijk aan Zee. Zij coördineert 

de koffiezondagen op de Banjaert. De koffiezondag op 29 maart 2020, die afdeling Zaanstreek zou 

verzorgen, werd geannuleerd vanwege corona.  Op 1 november 2020 kon de koffiezondag wel doorgaan, zij 

het dat er vanwege corona een ochtend- en een middagsessie werd gehouden met elk maximaal 25 

personen. 

Alhoewel Henk Evenaar zich wederom bereid heeft verklaard om waarnemend penningmeester te blijven 

(waarvoor dank!), is het bestuur feitelijk op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de functie van 

penningmeester!  Mocht zich onverwacht een urgente situatie voordoen, dan is Henk op den Akker bereid 

(tijdelijk) de functie van penningmeester waar te nemen. 

 

4.b Jaarverslag activiteitencommissie 

In het afgelopen jaar hadden we te maken met de tijdelijke sluiting van De Pelikaan en Het Zaantheater 

waardoor veel geplande bijeenkomsten en voorstellingen niet door konden gaan. Ook de musea waren lange 

tijd niet te bezoeken. Toch waren we nog wel actief  zoals het onderstaand overzicht laat zien. 

Dank daarvoor ook aan Martinel de Lange die veel buitenactiviteiten georganiseerd en begeleid heeft. 

1 september   Zaantheater: ode aan Harry Bannink 

8 september   Zaantheater: eerbetoon aan The Everly Brothers  

13 september 2020  Jaarvergadering 

20 september Wandeling met de boswachter van natuurmonumenten in  

‘s-Gravenland 

11 oktober   Arjen van Ginkel: Zaanse straatnamen 

1 november   Koffieochtend in Banjaert georganiseerd door onze afdeling 

Met een optreden van Frank Edam en Piet Paree: Mijn naam is Hanah (een 

verhaal van een vluchteling) 

29 november    Rondwandeling Broek in Waterland 

8 december   Bezoek aan het nieuwe Molenmuseum 

13 december   Liesje Schreuder over Multatuli 

20 juni    Geert van Boxtel met Botticelli 

4 juli    Bezoek aan het Arboretum 

25 juli    Rondwandeling Monnickendam 
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4.d    Jaarververslag Maandbericht 

Juist ook in de periode van lockdowns en de gesloten Pelikaan, heeft de redactie van het Maandbericht elke 

maand op zijn minst een teken van leven en verbondenheid uitgegeven. Uit de verschillende reacties hebben 

we kunnen merken dat de leden dit op prijs stelden. Ook blijven we wanneer nodig herinnerings-emails 

sturen voor activiteiten. De redactie bestaat nog steeds uit Dick de Graaf, Martinel de Lange en Herman van 

Kordenoordt. Het aantal geprinte Maandberichten is op dit moment 25 stuks. De digitale versie wordt naar 

467 emailadressen verzonden.  

4.e   Jaarverslag Ledenadministratie 

Per eind augustus 2021 telde NIVON afdeling Zaanstreek (incl. vh Heiloo) 409 leden, waarvan 355 

volwassenen en 54 jeugdleden (<18 jaar). 

Vanaf januari 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Tine van Beijeren-Engelsman, Tine 

Evenaar-Drenthen, mw. M. van ’t Hof, mw. E. Saarloos-Oosterheert en Tiny Brinkman-Voster. 

Twee leden zijn vanuit de Zaanstreek verhuisd naar Friesland. 

 

9.  Jubilarissen 2021 

 
60 jaar lid zijn:   dhr. B.D. Bark en mw. V.R. Bark uit Heiloo 

40 jaar lid zijn:   Ed Honders en Trudy Honders uit Egmond a/d Hoef,  dhr. R. Smit en mw. G.C.M. Smit 

     uit Egmond a/d Hoef,  Rienk Spiekstra en Ingrid Spiekstra-Abbenhues uit Assendelft 

25 jaar lid zijn:   Paul Faber en Rosemarie Faber-Rote uit Zaandam,  Rick Oomkes en Hansje 

   Oomkes-Harmsen en Tamara Oomkes uit Zaandam  

 

 

 

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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