Maandbericht

Juni, juli en augustus 2022

AGENDA
Mei
Zondag 29

Markerwadden

Juni
Zaterdag 18

Biesbosch

Dagtocht samen met afdeling Beverwijk naar Nationaal Park Biesbosch
en Dordrecht

Amsterdam

(hernieuwd) Bezoek Arboretum De Nieuwe Ooster

Weesp

Stadswandeling Weesp (met Geert van Boxtel)

Juli
Zondag 3
Augustus
Zondag 14

Lever je kopij tijdig in!
Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 9 augustus bij de redactie zijn.

Van de voorzitter
Het is vreemd, maar we zijn nu alweer toe aan het zomernummer van ons Maandbericht. In het verleden
stopten ook alle activiteiten, maar zoals je kunt lezen staan er ook in het voorjaar en zomer een aantal
buitenactiviteiten op de rol. We hebben namelijk gemerkt, dat zeker niet iedereen in deze periode op
vakantie gaat en dat het daarom heel plezierig is wanneer er toch momenten zijn waarop we elkaar kunnen
treffen.
Uiteraard lijkt het weer een goed idee om kopij te ontvangen met vakantie/zomer ervaringen, zoals we dat in
de lockdown periode ook gedaan hebben. De redactie kijk er zeer naar uit!!
Wanneer er aanleiding is om tussendoor toch nog “herinneringsmails” te verzenden zullen we dat natuurlijk
doen.
Dan rest mij nu niet meer, dan namens bestuur en redactie iedereen een heel goede en gezonde zomer toe
te wensen.
Herman van Kordenoordt
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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.

Oplage:

Dit Maandbericht wordt verzonden naar 450 e-mailadressen

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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Excursie/dagtocht naar Marker Wadden

(Natuurmonumenten)

De dagtocht is met 45 personen volgeboekt en er staan drie personen op de wachtlijst.
Mocht je onverhoopt tóch niet mee kunnen zondag 29 mei, laat dit dan meteen weten, zodat
belangstellenden op de wachtlijst nog mee kunnen!
De veerboot naar de Marker Wadden brengt je in ongeveer drie kwartier naar het eiland van de Marker
Wadden en de boottocht is al een belevenis op zich.
Marker Wadden is een wandeleiland, een deel van de wandelroute is geschikt voor mensen met een rolstoel.
Zorg voor voldoende beschermende kleding en goede (wandel)schoenen.
Catering/horeca is aanwezig op de veerboot en in het fraaie paviljoen op het eiland.
Datum en tijd:

zondag 29 mei 2022 van 12.15 tot circa 18.30 uur

Openbaar vervoer: Vanaf station Zaandam om 10.18 uur (spoor 5) met Sprinter richting
(samen reizen) Hoofddorp, overstappen op Schiphol naar spoor 1-2 / Intercity richting
Lelystad Centrum. Lopen 3 minuten naar busstation Station Centrum
Lelystad, met Arriva Bus 3, vanaf Perron D, richting Batavia Stad
Station, uitstappen bij bushalte Batavia Haven Lelystad. Op de kade
met de bocht mee lopen naar links langs de muur met boogjes. Bij het
vertrekpunt van de veerdienst zie je de groene vlag van
Natuurmonumenten.
Vertrekpunt veerboot: Bataviahaven 1, 8242 PR LELYSTAD (let op groene vlag
Natuurmonumenten bij nieuwe aanlegsteiger)

Vertrektijd veerboot: 12.30 uur (uiterlijk om 12.15 u. aanwezig zijn bij de boot!)
(retour vanaf Marker Wadden 17.30 u)
Parkeren auto:

Betaald parkeren op 10 minuten loopafstand bij Batavia Stad. Of in
VOC-garage (beperkt ruimte) naast Batavia Haven. Of parkeerterrein
naast winkel Only for Men aan de Museumweg.
Meerijden? Mail (Martinel-de-L@hotmail.com) of bel me even
(06-12622281), dan kan dit wellicht geregeld worden.
Degenen die te kennen hebben gegeven dat ze willen
meerijden en de ‘chauffeurs’ die hebben aangegeven plek
over te hebben in hun auto voor ‘meerijders’, krijgen persoonlijk
bericht via de mail.
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Dagtocht samen met de afdeling Beverwijk naar Nationaal Park
Biesbosch en Dordrecht op zaterdag 18 juni
Het is nog mogelijk om je op te geven voor deze dagtocht bij Hanneke Leeuwerink e-mail:
hleeuwerink@upcmail.nl Telefoon 06-44076760.
Graag vermelden of een bepaald dieet nodig is, waar je gaat opstappen en of je denkt wel of niet een
uurtje te kunnen wandelen in De Biesbosch.
Vertrek:
7.45 uur Verzetstraat Koog aan de Zaan,
7.50 uur Wormerveer,
7.55 uur Krommenie (oude station)
8.15 uur station Beverwijk
Denk ook aan je Museumkaart en lunchpakket!
Bij aanmelding graag de kosten van € 62,00 voor Nivonleden en € 90,00 voor niet leden overmaken naar:
penningmeester Nivon Beverwijk rekening NL22 TRIO 0788764357.
De commissie: Hanneke Leeuwerink, Ida Hoogeland, Geeske Druif en Erna Wilfert

Van de Muziekgroep
Op 24 april kwam de muziekgroep al weer voor de laatste keer van dit seizoen bijeen. Joost was afwezig
zodat we de gelegenheid namen om een deel van de middag aan de jaarvergadering te besteden. Een
vergadering over 2020 en 2021. Dat werd ook een beetje terugblikken. Onder andere met het afscheid wat
we genomen hebben van drie leden vorig jaar. Maar met de groep van tien leden zijn we weer voortvarend
verder gegaan. We spraken over de muziek die we nu in de map hebben. Welke muziek mag er uit, wat
willen we graag terug? Er zijn van die nummers die populair blijven.
Er waren twee jarigen dus genoten we behalve van de thee ook van gemberboterkoek en fruitstokjes.
Na de vergadering speelden we zonder dirigent nog wat mooie nummers. Er had zich een geïnteresseerde
muzikante gemeld, een gitariste. Met hulp van Henk kon ze meespelen. We zullen zien of ze na de vakantie
terug komt.
Daarna was de middag al weer om. We namen afscheid en wensten elkaar een mooie zomer.
De muziekdagen voor 2e halfjaar 2022 zijn:
September 12-26
oktober
10-24
november
14-28
december
12-19
Ans Pieper
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(Hernieuwd) bezoek aan het Arboretum van De Nieuwe Ooster
Een begraafplaats als ‘landelijk park’. Een bomenpark, officieel ‘arboretum’ geheten, met inmiddels ruim 900
verschillende bomen en heesters! Waaronder héél bijzondere…
Ook zijn er veel bijzondere graven te zien, o.a. van bekende Nederlanders.
Bij vorige rondleidingen hebben we nog maar een deel van het arboretum en de begraafplaats gezien. Nu, in
juli zijn alle bomen vol in blad en een aantal staan misschien nog in bloei. Reden om opnieuw in het prachtig
aangelegde arboretum te gaan kijken!
Datum en tijd:

zondag 3 juli 2022 van 13.00 tot circa 14.30 uur
Om 13.00 uur start de rondleiding door het arboretum.
Verzamelen uiterlijk 12.45 uur bij de ingang van De Nieuwe Ooster
(buiten vóór Café Roosenburgh of binnen in het café met koffie of thee).

Openbaar vervoer:

Vanaf station Koog a/d Zaan om 12.02 uur of vanaf station Zaandam
om 12.05 uur (spoor 4), overstappen (via trap) op station Amsterdam
Amstel naar GVB Stadsbus 40 richting Muiderpoort Station, vertrektijd
12.34 uur op Perron A4, uitstappen bushalte Pekelharingstraat,
twee minuten lopen naar Kruislaan 126 (De Nieuwe Ooster). Aankomst
12.39 uur, dus ook nog even tijd voor koffie en toiletbezoek in café
Roosenburgh (bij ingang De Nieuwe Ooster), voordat de rondleiding
door het arboretum start om 13.00 uur.

Plaats:
Prijs:

Arboretum De Nieuwe Ooster: Kruislaan 126, Amsterdam
Kosten € 6,- voor leden en € 8,- voor niet-leden (graag op locatie met
gepast geld betalen!)

Aanmelden (vóór 30 mei):

Martinel de Lange (tel. 06-12622281)
Bij voorkeur via e-mail: Martinel-de-L@hotmail.com

Eventueel meerijden? Mail of bel even, dan kan dit geregeld worden.
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Stadswandeling met gids (Geert van Boxtel) in Weesp
Weesp verkreeg stadsrechten in 1355 en groeide in de daarop volgende eeuwen uit
tot een vestingstad in de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Jenever en bier,
waren evenals cacao lange tijd de economische pijlers. In de 20 e eeuw werd Weesp
een forensenplaats voor het nabijgelegen Amsterdam.
De stad ligt ingesloten tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht.
Per 24 maart 2022 is Weesp niet langer een zelfstandige gemeente, maar maakt het
deel uit van de gemeente Amsterdam.

Datum en tijd:

zondag 14 augustus 2022 om 10.39 uur verzamelen

Plaats:

Station Weesp / uitgang Centrum

Openbaar vervoer:

Trein vanaf Koog a/d Zaan 10.02 u. spoor 2, overstappen op
Amsterdam Centraal – vertrek 10.23 u spoor 11a (Sprinter richting
Zwolle), aankomst station Weesp om 10.39 u.

Prijs:

€ 12,- voor Nivon-leden / € 15,- voor niet-leden, incl. koffie/thee
voorafgaand aan de wandeling.
Graag vóór 30 mei a.s. overmaken op rekening
NL90TRIO 0379 5186 78 t.n.v. Nivon Zaanstreek, onder vermelding
van Stadswandeling Weesp + je naam

Aanmelden
(vóór 30/5):

Martinel de Lange, e-mail: Martinel-de-L@hotmail.com
Tel. 06-12622281
Meerijden is eventueel mogelijk.
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Terugblik: Museumbezoek Singer Laren Sluijters e.a.
Op 10 mei bezochten we met een (wel erg) klein groepje het Singer Museum in Laren. We reisden deze
keer niet allemaal met het OV, sommigen kwamen met de auto, maar om 11.00 uur was het groepje van
7 personen compleet. Na de koffie keken we wat rond en om 12.00 uur startte de rondleiding. Op de
bevestiging die Hanneke had gekregen voor de rondleiding stonden twee
namen. We hadden het geluk dat de dame die
ons ging rondleiden, Roby Boes, de
conservator van de tentoonstelling was. Als
eerste vertelde ze iets over de kortgeleden in
gebruik genomen nieuwbouw van het
museum. Daarna pikte ze in elke zaal er een
of meer schilderijen uit waar ze heel erg
boeiend en deskundig over vertelde. In een
van de zalen hing een schilderij waar wij onze
rondleidster op attendeerden, omdat het de
AJC-optocht heet en het voor ons als
Nivonners wel heel bekend beeld is.
Sommigen van ons waren toch wel verbaasd
dat Mevrouw Blokker, die het ooit kocht zo geïnteresseerd was in dit mooie
maar linkse schilderij!
Op de tekst naast het schilderij: Johan van Hell 1889-1952
De AJC-optocht 1928
Het is alsof je het luide lied van de AJC-ers kan horen, zo veel open monden heeft Van Hell geschilderd.
Treffend verbeeldt hij het gevoel van saamhorigheid, optimisme en gedeelde wilskracht, kenmerkend voor de
Arbeiders Jeugd Centrale, de jeugdbeweging van de socialistische partij SDAP. Van Hell raakt nauw
betrokken bij de beweging via zijn vrouw, de kunstenaar Pau Wijnman. Samen beschilderen ze
optochtwagens; hij illustreert liedbundels en zij ontwerpt de AJC-kleding.
Kortom het was een heel interessante en prettige rondleiding, die zeer de moeite waard was. Na een
gezamenlijke lunch gingen we weer uitelkaar.
Herman van Kordenoordt
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