Maandbericht

Maart 2022

AGENDA
Maart 2022
Zondag 6

Krommenie

Bart en Bam

Vrijdag 11

Amsterdam

Museumbezoek Het Schip Fré Cohen tentoonstelling

Maandag 14 Koog

Repetitie Muziekgroep

Zondag 20

Krommenie

Jaarvergadering

Zondag 27

Wijk aan Zee

Koffiezondag in Banjaert

Maandag 28 Koog

Repetitie Muziekgroep

April
Zondag 10

Amsterdam

Wandeling met René Valensa: Een Meesterlijk Amsterdam

Maandag 11 Koog

Repetitie Muziekgroep

Maandag 25 Koog

Repetitie Muziekgroep

Mei
Zondag 15

Lelystad

Excursie / Dagtocht naar de Marker Wadden

Lever je kopij tijdig in!
Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 22 maart 2022 bij de redactie zijn.
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Van de voorzitter
Hoera, we zijn gelukkig weer instaat om ons programma uit te voeren zoals we dat graag willen. De
afgelopen maand hebben we als afdeling toch nog de nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden en was er op
20 februari de lezing van Norbert Peeters met de naam “Ode aan onkruid”. Helaas waren Hanneke en ik er
niet bij omdat onze treinreis uit Zwitserland nog vanwege de storm niet erg voorspoedig was gegaan, de 27
bezoekers waren zeer enthousiast over deze lezing!
Gelukkig zijn de musea weer open en dus is er direct weer een museumbezoek gepland, komen Bart & Bam
naar De Pelikaan met hun programma dat zij eigenlijk al veel eerder aan ons hadden willen presenteren. Let
ook op de vooraankondiging van de excursie / dagtocht naar de Marker Wadden en gaan we in april met
René Valensa wandelen in Amsterdam!
Kortom het kan en mag weer en wij zijn van plan in 2022 een heel gevarieerd programma te bieden.
Op 20 maart houden we onze jaarvergadering, voor die tijd krijg je alle stukken gemaild, of liggen ze klaar ter
vergadering
Ik zie je graag op een van onze activiteiten!
Herman van Kordenoordt
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Het muzikale duo, dat eerst op de nieuwjaarsbijeenkomst zou optreden!

B&B spelen MAAR NU EERST…
Liedjes & composietjes, poëzietjes & Filosofietjes
Pianist/componist Bam Commijs en tekstdichter/gitarist Bart van der Harst: kortweg B&B
Een duo met stevige roots in het kleine universum
Het programma: Maar nu eerst…
•
•
•
•

Leidraad = Liefde, Leed en Lust
Strijdvaardig oud worden, door jong te blijven
Muziek als reddingsboei/kompas
Belangrijke vragen, vragen antwoord. Zeker. Maar nu eerst….

Datum en tijd:

Zondag 6 maart 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.

Museumbezoek: Tentoonstelling Fré Cohen
in Het Schip te Amsterdam
Fré Cohen was een succesvolle en beeldbepalende vrouw in de mannenwereld
van het grafisch ontwerp. Zij is van groot belang geweest voor de Amsterdamse
School. In haar werk worden zowel de vormtaal als de idealen van de
Amsterdamse School duidelijk verwoord.
Zij ontwierp grafisch drukwerk voor de gemeente Amsterdam, voor de socialistische
beweging zoals de Sociaal Democratische Partij (SDAP), de Arbeiders Jeugd Centrale
(AJC), vakbonden en coöperaties
Haar joodse afkomst sluit aan bij het verhaal. Van de Amsterdamse School, die een
belangrijke basis had in het joodse proletariaat, waaronder de
diamantbewerkersbeweging. Haar – tragische – verhaal met haar dood in de tweede
Wereldoorlog is voor een belangrijk deel het verhaal van Amsterdam en de
Amsterdamse School.
Datum:

Vrijdag 11 maart 2022

Plaats:

Museum het Schip. Oostzaanstraat 45, Amsterdam

Tijd:

11.00 uur bij het museum

Toegang:

€15,00, met MK en Vriendenloterij toegang gratis. Geen rondleiding.

Samenreizen: 10.21 uur Koog aan de Zaan, overstappen in Amsterdam Centraal, bus IJzijde
Opgeven:

Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 of per e-mail: hleeuwerink@upcmail.nl
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Koffieochtend in Banjaert
Op zondag 27 maart 2022 is er weer een regiobijeenkomst in Banjaert te Wijk aan Zee.
Deze keer wordt dat georganiseerd door Nivon afdeling Amsterdam en Omstreken
Het wordt een gezellige muzikale koffieochtend onder leiding van
Harold Veenstra.
Programma Golden Oldies Café
We gaan terug naar de grootste hits uit de jaren 60 en 70.
Het begin van de popmuziek.
Iedereen is van harte welkom om dit optreden mee te maken.
Datum:

27 maart 2022

Plaats:

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

Door de corona maatregelen van de overheid moeten de volgende regels in stand houden corona
toegangsbewijs laten zien en mondkapjes meenemen.
Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee
Het optreden begint om 10.30 uur
Entree is € 5,00 per persoon incl. koffie of thee
Met vriendelijke groet, Nivon afdeling Amsterdam en Omstreken

Vooraankondiging!
Excursie / dagtocht naar de Marker Wadden
De Activiteitencommissie van Nivon afd. Zaanstreek heeft voor zondag 15 mei 2022 een excursie/dagtocht
naar de Marker Wadden gepland.
Bij voldoende belangstelling zijn we van plan een bus(je) te huren voor gezamenlijk vervoer
naar Lelystad en (om 18.30 uur) vanuit Lelystad weer terug naar de Zaanstreek.
De veerboot naar de Marker Wadden vertrekt om 13.00 uur vanaf de Bataviahaven in Lelystad en moet van
tevoren gereserveerd worden voor het aantal personen dat zich aanmeldt. Om 17.30 uur gaat de veerboot
retour.
Om een inventarisatie te kunnen maken voor hoeveel personen gereserveerd moet worden op de veerboot
en hoeveel plaatsen in de bus nodig zijn, willen we graag zo snel mogelijk weten wie serieus mee wil(len)
naar de Marker Wadden op 15 mei a.s. Inmiddels hebben zich al 12 personen aangemeld.
De totale kosten, die we zo laag mogelijk proberen te houden, worden nog bekend gemaakt.
Laat zo snel mogelijk aan Martinel de Lange weten via e-mail (Martinel-de-L@hotmail.com) of telefoon (0612622281) of je mee wilt!
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Terugblik Lezing “Ode aan Onkruid” - Norbert Peeters / 20-02-2022
Peeters studeerde Archeologie en Filosofie. Hij is parttime bezig met een
promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, waarin hij de filosofische en historische
achtergrond van onkruid onderzoekt. Daarnaast is Peeters docent aan de Universiteit
Leiden en programmamaker voor Studium Generale Leiden, waar hij vooral de
natuurwetenschappen behandelt.
Als botanisch filosoof houdt Norbert Peeters zich bezig met de bijzondere wereld van
planten. In navolging van Darwin’s visie op het plantenrijk, betoogt Peeters een andere
manier van kijken naar en beschrijven van planten. Planten zijn geen passieve wezens,
maar kunnen net als mens en dier waarnemen, ervaren en samenwerken. In zijn boeken
laat hij ons kennis maken met het plantenleven en de filosofie van de natuur. Zijn
debuut Botanische revolutie haalde de shortlist van de Jan Wolkersprijs 2016. In 2020 verscheen zijn meest
recente boek Rumphius’ Kruidboek, over de historische en etnografische achtergrond van de Ambonese
flora. Op 26 mei 2022 verschijnt zijn meest recente publicatie, het essay Wildernis-vernis, een filosoof in het
Vondelpark, bij Uitgeverij Noordboek. In dit essay onderzoekt Norbert Peeters aan de hand van de historie
van het Vondelpark de veranderende verhouding tussen mens en natuur.
“Wat is onkruid? Een plant waarvan het nut nog niet is ontdekt.” Alle groentes die we nu eten waren ooit
wild. In de loop van de tijd zijn deze aangepast en veranderd. In de wilde planten zitten nog de
plantenstoffen (fytonutriënten) die oh zo belangrijk zijn voor ons lichaam. Onkruid gaat en staat in vrijheid en
doet wat het zelf wil. Als je je verdiept in de onkruiden in je eigen tuin kom je tot de ontdekking dat ze je
voedsel, zeep, touw, papier, gier, verf, shampoo, veldboeketten en medicijnen geven. Ook zijn het waard-,
dracht- en indicatorplanten, bodembedekkers en helpen ze de bodem luchtig te maken of te zuiveren.
In de lezing van Norbert worden een aantal relevante personen
genoemd, zoals: Mary Douglas, Brits antropologe (1921-2007).
Zygmunt Bauman, Pools/Britse socioloog en filosoof van Joodse
afkomst. Henry David Thoreau, Amerikaans essayist, leraar, sociaal
filosoof, natuuronderzoeker en dichter (1925-2017); zijn belangrijkste
werk is Walden, of Life in the Woods, een unieke mix van
natuurwaarneming, sociale kritiek en filosofische inzichten. Thoreau beschikt over een degelijke
natuurwetenschappelijke en botanische kennis, ook al is zijn visie op de natuur vaak gepersonifieerd en
geïdealiseerd. Thoreaus ideeën aan bij schrijver Frederik van Eeden, die in 1898 de kolonie Walden bij
Bussum oprichtte om zijn ideale commune te verwezenlijken. Michael Pollan, journalist en
voedseldeskundige (1955), publiceerde de afgelopen twintig jaar boeken en artikelen over de terreinen waar
mensen en natuur samenkomen: voedsel, landbouw, tuinen, medicijnen en architectuur. Zijn laatste paar
boeken gaan voornamelijk over de Westerse eetcultuur, daar blijkt een diepe kloof te zitten tussen mens en
natuur. Anna Maria Sibylla Merian, Duitse kunstenares en entomologe, die planten en insecten
bestudeerde en daar gedetailleerde tekeningen van maakte. Nikolai Vavilov, was een prominent Russische
plantkundige, plantenveredelaar en geneticus. Hij hield zich voornamelijk bezig met de verbetering
van landbouwgewassen en kwam in 1926 met een theorie over de genencentra of oorsprongsgebieden van
gecultiveerde plantensoorten. Jack Rodney Harlan , botanicus, agronoom, plantenverzamelaar en
campagnevoerder voor het behoud van de biodiversiteit van gewassen (1917-1998). Als wetenschapper had
Harlan twee complementaire onderzoeksinteresses: het praktische werk van het kweken van economisch
belangrijke gewassen op gewenste eigenschappen zoals ziekteresistentie of hogere opbrengst, en
archeobotanie, de archeologische studie van de oorsprong van de domesticatie van gewassen. John Gould,
Brits ornitholoog en natuuronderzoeker, schilder van dieren en hij legde zich toe op het bestuderen en
schetsen van vogels (1804-1881). Odoardo Beccari, Italiaans botanicus (1843-1920). Hij exploreerde een
groot gedeelte van Borneo waarbij hij onder andere Brunei aandeed. Ook bezocht hij NieuwGuinea en Maleisië. Hij had gedurende zijn exploraties vele planten verzameld, maar
tevens schelpdieren, vlinders en andere insecten en huiden van orang-oetans. Hij had meerdere planten
aangetroffen, waaronder Rafflesia en de ingerolde palmvaren (Cycas circinalis). Ook vond hij een
lichtgevende schimmel die genoeg licht gaf om een krant in het donker te kunnen lezen. Hij hield zich echter
vooral bezig met het onderzoek naar palmen.
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In de lezing van Norbert Peeters komen ook een aantal thema’s op
‘onkruid’ naar voren. “Onkruid vergaat niet!” Schooltuin/moestuin.
Wanorde! Bonenakker. ‘Wieden is cultuur stichten’. Bijv. door een
bladsnijmier. Of door de bruine tuiniervogel (in Papoea Nieuw Guinea),
waar de vrouwtjes en mannetjes ieder apart een prieelnest bouwen
met op kleur gesorteerde
natuurlijke materialen, zoals
bloemen/zaden/vruchten/bladeren/dierlijke uitwerpselen.
Landbouwrevolutie/graanoogst. Onkruidplanten/cultuurplanten:
bolderik, akkerdistel, duist. Stadsplanten: onkruid past zich aan en
wordt cultuurplant. Tot slot… “Dodelijk de tuin waar onkruid niet
gedijen mag” (Remco Campert).
Norbert geeft er de voorkeur aan om eerst zijn verhaal af te maken en na
de pauze een vragenronde te houden. Zo ontstaat er na de eerste
vraag/opmerking van Bob den Held over pioniersplanten een geanimeerde
interactie en discussie tussen ‘publiek en spreker’!

# Martinel

Terugblik Verlate Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 februari jl.
Nieuw….
Na de strenge lockdown tijdens de feestdagen is het Nivon weer
welkom in De Pelikaan. Een flink aantal mensen (22) heeft zich
opgegeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst op deze eerste zondag in
februari. In verband met de corona pandemie gelden nog de
volgende regels: - QR-code bij de deur, - mondkapje op tijdens lopen,
vaste zitplaatsen zonder kapje. Aan ieder is gevraagd om iets
lekkers mee te nemen. Dat wordt een bonte uitstalling op de grote
tafel: van zilt tot zoet, van salade tot duivenkater!
Als iedereen zijn vaste zitplaats heeft ingenomen, worden we door
Hanneke en Herman getrakteerd op een quiz met 30 kennisvragen.
Ieder voor zich kan de antwoorden op een lijst invullen. Na de
dertigste- en de bonusvraag is het weer tijd om te ontspannen met
koffie, frisdrank en lekkers.
Na deze pauze worden de
lijsten willekeurig
uitgedeeld ter controle.
Inge…., Ans Pieper en
Bob de Held hebben uiteindelijk de hoogste scores. Zij
ontvangen een prijsje.Dan wordt het zo langzamerhand tijd om
weer op huis aan te gaan, vol van het lekkers en goede wensen
voor het al niet meer zo piepjonge nieuwjaar 2022!

Dick de Graaf
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