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AGENDA
November
Zaterdag 6

Amsterdam

Klimaatmars

Maandag 8

Koog aan de Zaan

Repetitie Muziekgroep

Zondag 14

Krommenie

Terrie Hessels en Emma Fischer:
Improvising (reis door Afrika)

Maandag 22 Koog aan de Zaan

Repetitie Muziekgroep

Dinsdag 23

Zaandam

Zaantheater: O’Dreams Ierse muziek

Maandag 6

Koog aan de Zaan

Repetitie Muziekgroep

Zondag 12

Krommenie

Renate Sun-Louw over Carry van
Bruggen

December

Maandag 20 Koog aan de Zaan

Repetitie Muziekgroep

Januari 2022
Zondag 9

Krommenie

Nieuwjaarsbijeenkomst met muziek
van Bart en Bam

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

1

Van de voorzitter
Ja, het was echt weer genieten op zondag 17 oktober op de koffiezondag in Banjaert. Gelukkig was het weer
toegestaan om in een goed gevulde zaal bij elkaar te komen. En dat gebeurde dan ook. Vanuit de
afdelingen, Aalsmeer, Amsterdam, Beverwijk
en Zaanstreek kwamen de leden luisteren
naar Het Kantado Ensemble. Wat wel jammer
is dat sommige leden ook deze keer wel de
moeite namen zich op te geven, omdat dit
soms nodig is, maar verzuimden zich af te
melden toen ze toch niet kwamen. Hierdoor
konden helaas personen die op de wachtlijst
stonden er niet bij zijn..
Voor de leden van het ensemble was het ook
weer voor het eerst dat ze mochten optreden,
ze waren dus ook heel blij dat het nu weer
kon. Hun afwisselende programma,
afwisselend instrumentale- en mee te zingen
nummers (tekstbladen werden uitgedeeld)
viel bij veel mensen goed in de smaak. Dank dus aan de organisatie van Banjaert.

Intussen is direct na het sluiten van het
kampeerseizoen, gestart met de renovatie van
het toiletgebouw bij het kampeerterrein van
Banjaert. Dat was ook hard nodig! Zowel aan
de binnen- als de buitenkant zal het er totaal
anders uit gaan zien. Op deze foto zie je
verticale balken waartussen isolatiemateriaal
zal komen en achter het rechter deel komen
de ramen van het dagverblijf, dat er nu
gerealiseerd gaat worden. Ik zal zo nu en dan
nog eens een foto plaatsen, zodat je kan zien
hoe het vordert.

Herman van Kordenoordt
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Klimaatmars Amsterdam op 6 november 2021

Aanleiding is de klimaattop in Glascow. Hier moeten de volgende
stappen worden gezet om de opwarming van de aarde te
beteugelen. De mars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie,
een samenwerkingsverband van natuur- en milieuorganisaties,
waarbij Nivon zich heeft aangesloten. Samenwerken is heel
belangrijk om daadkrachtig op te kunnen treden.
Zie voor meer informatie: Home - Klimaatmars 2021
Meedoen met de klimaatmars is een stap in de goede richting. Heb
je belangstelling, stuur dan een mailtje naar pr.banjaert@nivon.nl.
Wij kunnen je dan op de hoogte houden van bijvoorbeeld
opstapplaatsen voor vervoer naar Amsterdam en de plaats waar wij ons als Nivonners verzamelen zodat we
bij elkaar kunnen lopen. Trek iets roods aan, dan vormen we een rode band in de stoet. De organisatie
binnen Nivon is in handen van Ted van den Bergh lid Centraal Bestuur, communicatiemedewerker van het
Centraal Bureau Maartje Gerritsen, Gerard de Jager en ondergetekende. Zijn er nog meer mensen die zich
geroepen voelen om iets extra’s te doen, nu of later, dan horen we dat graag.

Magda Vodde.

Klimaatalarm 12 maart 2021 van Banjaert samen met de inwoners van Wijk aan Zee
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Improvising (Improvisatie)
Terrie Hessels, gitarist van de band The Ex, en zijn vrouw Emma Fischer maakten van december 1995 tot
december 1996 een reis door Afrika. Pas nu verscheen er een fotoboek over deze reis
Het is een mooi tijdsbeeld. In 1996 moesten Terrie en Emma het nog stellen zonder mobieltjes, gps en
internet. Het nieuws over staatsgrepen en ebola-uitbraken in het volgende land op de route hoorden ze op
de radio. De talrijke foto’s, polaroid of anderszins, dragen flink bij aan dat pre-digitale gevoel. En de
illustraties van Emma (die dat voor haar beroep doet) zijn ook prachtig.
Het stel kocht voor F800,00 een felrode Landrover ambulance en deed nog een paar jaar over de
voorbereiding. Desondanks drijft zo’n reis op improvisatie, vandaar de titel van het programma. Afrika is nu
eenmaal een continent, waar dingen doorgaans een beetje anders gaan dan in aangeharkte landen. Zo zijn
er niet altijd wegen en als ze er wel zijn is het soms raadzamer ernaast te rijden in plaats van erop. Toch
schieten Terrie en Emma nog aardig op. Meestal worden ze buitengewoon gastvrij ontvangen door de lokale
bevolking, een heel contrast met de ontvangst die mensen van dat continent hier vaak te wachten staat,
merken Terrie en Emma terecht op. Zo zijn er
meer scherpe observaties. In Kameroen
stuiten ze op een houthakproject, dat
sluipenderwijs het woud, de mensen en het
hele ecosysteem aantast, terwijl het overgrote
deel van de winst naar bedrijven in het toch al
rijke westen gaat.

Datum en tijd:

Zondag 14 november om 10.30 uur.
De zaal is open vanaf 10.00 uur

Plaats:

Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie

Prijs:

Leden € 5,00 Niet leden € 7,00
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Zaantheater
In het komende seizoen hebben we in het Zaantheater voor drie voorstellingen 10 kaarten gekocht. Er zijn
nu nog een paar kaarten beschikbaar:
•
•
•

1 kaart voor dinsdag 23 november om 14.00 uur: O’Dreams Ierse muziek. Kosten €20,00
3 kaarten voor zondag 23 januari om 16.00 uur Mens durf te lezen: Op de vuist met Cornelis
Vreeswijk. Kosten €19,00
3 kaarten voor dinsdag 15 februari om 14.00 uur: Aznavour mon Amour, gezongen door Britta Maria
met begeleiding door Maurits Fondse en Oleg Fateev. Kosten € 20,00

In het Zaantheater is een Coronatoegangsbewijs verplicht, dit is een QR-code op basis van een
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs in de CoronaCheck-app of via een QR-code op papier samen
met een identiteitsbewijs.

Je kunt een kaartje reserveren bij Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 of e-mail hleeuwerink@upcmail.nl
Na het bericht van Hanneke dat er een kaart voor je is, graag het bedrag overmaken op NL 31 INGB00015
22 362 tnv JC Leeuwerink

Van de Muziekgroep
Solo
De Muziekgroep is al weer vier keer bijeen geweest. Er zijn nu nog tien leden. De laatste keer echter
speelden we met zijn zessen. Met een zieke en vakantiegangers kan dat zomaar gebeuren. De mandolines
en gitaren hebben steun aan elkaar. Bob met zijn harp is ook van de snaren, maar ik zat in mijn eentje in de
sectie blazers. Dat was toch wel spannend. Je hoort jezelf extra en mist de steun van de andere fluitspelers.
We speelden de Kleine Suite, een bekend stuk uit ons boek, en dansen uit de tijd van Mozart, Keltische
liederen en tot slot het mooie Vem kan segla föritan.
Ik speelde de eerste partij. En ook dankzij de support van onze dirigent Joost ging het na wat herhalen best
goed. En nu kon mijn grenadille houten fluit eens helemaal solo klinken. En die heeft een mooie klank.

Ans Pieper
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Terugblik Monetwandeling
Op dinsdagmiddag 28 september hadden we om 13.30 uur bij het Czaar Peter monument op de Dam in
Zaandam afgesproken om daar onze gids Jan de Bruin te ontmoeten.
Het monument was niet herkenbaar meer door de vele terrassen die eromheen gebouwd zijn en die die
middag ook aardig volzaten.
Jan was stipt op tijd, evenals 10 deelnemers. Jammer dat er drie personen zonder afbericht niet waren
gekomen, dit terwijl er nog anderen op de wachtlijst stonden.
Jan bleek al snel een goede verteller.
Uit zijn Monet-tas toverde hij steeds een stapeltje foto’s tevoorschijn waarmee hij zijn verhaal illustreerde. Wij
waren verbaasd dat hij steeds de goede foto’s pakte.
Niet alleen het verhaal over Monets komst naar Zaandam, maar ook de geschiedenis van de ontwikkeling
van Zaandam kregen we te horen en te zien.
Waar Jan zijn verhaal begon, was vroeger water en werd Zaandam beschermd door de Hogendijk, de
Zuiddijk en de Westzanerdijk.
We liepen met Jan over de sluis, luisterden ook naar zijn verhaal in de muziektent aan de Oostzijde. Steeds
was ook op de foto’s te zien hoe de Oostzijderkerk prominent in beeld was.
Van de Oostzijde weer terug naar de Dam en vervolgens naar de Hogendijk naar het Blauwe Huis, dat
Monet geschilderd heeft. Daarna naar de Beatrixbrug, waar we de luchthuizen aan de Zaan bekeken, die
ook door Monet geschilderd werden.
Jan kreeg een applaus voor zijn interessante verhaal en we overhandigden hem de envelop met bijdrage
voor de Monet Stichting.

Hanneke
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Terugblik “Net over de grens”
Harrie en Gea Zuiderent lieten ons op zondag 3 oktober deze keer niet genieten van hun reisverslagen in
verre landen.Maar nu stond de presentatie in het teken van
verschillende reizen in met name België en Duitsland die zij
tussen 2008 en 2015 maakten. Het aardige hiervan was dat
velen in de zaal plekken herkenden, waar zijzelf ook eens
waren geweest. Door de prima technische begeleiding van
Harrie en de droog komische voorgelezen tekst door Gea
werd het weer een heel prettige bijeenkomst.
Herman van Kordenoordt

Herman van Kordenoordt bedankt Gea en Harrie voor hun mooie lezing
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Onthulling Vredespaal bij Nivon Natuurvriendenhuis Banjaert
De initiatiefnemers, de Vrouwen voor Vrede IJmond waren er op 16 oktober al vroeg bij, net als de
muzikanten van Piet Hein Eikel om de ceremonie muzikaal te begeleiden. De Uitgeester Herman Rasch was
er ook. Hij is de maker van de vredespalen waarvan er een aantal in de omgeving staan, zoals in Velsen en
Akersloot. RTV-Noordholland ging het
gesprek aan met Greet Curdovan,
promotor van Wijk aan Zee en legde de
onthulling van de vredespaal vast.
Hanneke Leeuwerink, voorzitter
beheercommissie van Banjaert, hield een
inleidend verhaal over oorlog, zij is van
na de oorlog, maar haalde de oorlog in
huis door met haar man twee
vluchtelingen op te vangen. Om 2 uur
werd de paal onthuld door Hanneke en
Greet, zij haalden de vlag er af, zodat wij
de tekst te zien kregen: "Moge er vrede
zijn op aarde". Het orkest zette in met
een gedicht van Leo Vroman op muziek:
"Kom vanavond met verhalen, hoe de
oorlog is verdwenen, en herhaal ze
honderd malen, alle malen zal ik wenen".
Ook werd het gedicht " De rode roos", voorgedragen in augustus 1944 gemaakt door Cornelis van Vugt in
de gevangenis Weteringschans in Amsterdam. Het was een geweldige gebeurtenis, die door ruim 50
mensen werd bijgewoond, veel lof voor dit mooie initiatief! Ik vond het mooi om een muzikale bijdrage te
kunnen leveren. Ik ben ook van na de oorlog, wil dat graag zo houden en mee blijven streven naar
wereldvrede.
Mery Westbroek

8

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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