
   Maandbericht                                                 september 2022 

AGENDA  

 
September 
 
Zondag 4 Krommenie Lezing Hollandse stadsgezichten, vroeger en nu, door Jan Broekhuizen 
 
Maandag 12 Koog  Repetitie Muziekgroep 
 
Dinsdag 13 Zaandam Rondwandeling door Zaandam langs monumenten en struikelstenen met             
    Herman van Kordenoordt 
 
Dinsdag 20 Zaandam Zaantheater: De muziek van Lennon & McCartney 
 
Maandag 26 Koog  Repetitie Muziekgroep 
 
Oktober 
 
Zondag 9 Krommenie Lezing Norbert Peeters: Botanicus G.E. Rumphius en de Indische Flora 
 
Maandag 10 Koog  Repetitie Muziekgroep 
 
Maandag 24 Koog   Repetitie Muziekgroep 
 
Dinsdag 25 Zaandam Zaantheater: Joost Spijkers met Hotel Spijkers 
 
Zondag 30 Weesp  Uitgestelde Stadswandeling door Weesp met Geert van Boxtel 
    
 

Lever je kopij tijdig in!                                                                                                                                    

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 14 september bij de redactie zijn. 
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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 

Locatie: Voor onze lezingen e.d. maken wij gebruik van:                                              
Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185 A, 1562AJ Krommenie 

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 
 

 
 
Eerder hadden we in de Terugblik Dagtocht Marker Wadden al vermeld dat Elza van Staaveren helaas niet 
mee kon lopen vanwege een ongelukkige val bij station Lelystad, waarbij ze haar middenvoetsbeentje had 
gebroken en haar knie ernstig beschadigd. Nu kunnen we gelukkig melden dat zij na zes weken ziekenhuis 
en revalidatie weer thuis is. Wel zal ze nog een half jaar verder moeten revalideren. 
Het bestuur wenst haar een goed herstel, met veel geduld en doorzettingsvermogen! 
 
Ook Nivon-lid Adri van Mil wensen wij, na haar onfortuinlijke val met de fiets, van harte beterschap en een 
spoedig algeheel herstel toe! 
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Van de voorzitter 
 
Wat een zomer beleven we dit jaar! 
Droogte en heel veel warme dagen. Het is voor het eerst dat ik me kan herinneren, dat een buitenactiviteit 
moet worden afgelast, vanwege de hitte. Zo moesten we de rondwandeling door Weesp met Geert van 
Boxtel verplaatsen. De nieuwe datum is nu zondag 30 oktober. 
Het was jammer, dat er voor het hernieuwd bezoek op 3 juli jl. aan het Arboretum De Nieuwe Ooster te 
weinig aanmeldingen waren om het door te laten gaan. 
 
Zoals je in dit Maandbericht kunt zien heeft de programmacommissie (Martinel de Lange, Guda Benjamins 
en Hanneke Leeuwerink) weer een heel gevarieerd jaarprogramma samengesteld, waarvoor dank! 
 
Van onze vaste stek De Pelikaan in Krommenie kregen we het bericht, dat de huurprijs van de zaal omhoog 
is gegaan. Daarom kunnen we niet anders dan de toegangsprijs voor de activiteiten ook verhogen. De prijs 
zal vanaf het nieuwe seizoen voor Nivonleden € 6,00 en voor niet-leden € 8,00 bedragen.  
 
Ans Pieper, die ons altijd trouw op de hoogte houdt van het wel en wee van de Muziekgroep moest laten 
weten dat de extra geplande repetitie in augustus ook al niet door kon gaan vanwege de hitte, stuurde 
daarvoor in de plaats een verslag van het bezoek van haar en haar kleindochter Anna aan Banjaert. 
 
Tot slot hoop ik dat ik jullie op zondag 4 september mag verwelkomen op de eerste bijeenkomst van dit 
seizoen, met de lezing “Hollandse Stadsgezichten, vroeger en nu”, door Jan Broekhuizen 
 
 
Herman van Kordenoordt 
 
 
 

Let op, Zaantheater ook weer uitgestelde voorstelling. 

De voorstelling Mens durf te lezen: Op de vuist met Cornelis Vreeswijk was eerst op zondagmiddag 23 

januari. Dat werd verplaatst naar 2 oktober en is nu op zondagmiddag 11 december om 16.00 uur in het 

Zaantheater. 

Opgegeven hiervoor hebben zich: Ans Pieper, Inge Aptroot, Hanneke en Herman, Ans Abbring,  

Martinel ( 2 x), Tineke Ooms en Marjolijn de Ronde. 

Als deze datum je niet uitkomt, laat het me dan weten. Er is nog 1 kaartje beschikbaar. Kosten zijn  

€ 19,00 

Reacties naar Hanneke Leeuwerink, mail hleeuwerink@upcmail.nl of bel 06 44 076 760 

Two of us. Lennon & McCartney acoustic door Jop Wijlacker & Dennis Kolen 

Met muzikale precisie en weergaloze tweestemmigheid vertolken deze muzikanten het grootste en meest 

succesvolle schrijversduo allertijden. 

Dinsdagmiddag 20 september om 14.00 uur in het Zaantheater 

Opgeven bij Hanneke Leeuwerink, mail hleeuwerink@upcmail.nl of bel 06 44 076 760 

Kaartjes kosten € 25,50, als je weet dat er  een kaartje voor je is, maak dan dit bedrag over op  

NL 31 INGB 000 1522362 tnv JC Leeuwerink 
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Lezing  “Hollandse stadsgezichten, vroeger en nu”                   
door Jan Broekhuizen 
  
In de lezing “Hollandse stadsgezichten” staat het stedenschoon van Noord- en Zuid-Holland centraal. In de 
steden, die we aan doen, genieten we van het vele moois dat er te zien is. Terloops komen historische 
gebeurtenissen en ontwikkelingen ter sprake. Ook is er aandacht voor het genre van het ‘Stadsgezicht’ in de 
schilderkunst. Aanvankelijk werd het totale profiel van een stad op afstand getoond. Later kwamen 
landschapsschilders naar de stad om bijvoorbeeld de fraaie ligging aan een rivier uit te beelden. Ook 
speelde de trots van burgers op de voorspoed van de eigen stad een rol bij het schilderen van gezichten op 
grachten en belangrijke gebouwen. Vanzelfsprekend is er een prominente rol voor Amsterdam. 
 
  
Datum en tijd:            zondag 4 september 2022 om 10.30 uur 
 
   De zaal is open vanaf 10.00 uur 
 
Plaats:                       Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie 
 
Prijs:                          Leden € 6,00 / Niet-leden € 8,00  
 

  

     

Amsterdam        Amsterdam 

        

       

Enkhuizen              Delft       
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Monumenten, panden en struikelstenen, wandeling door het centrum 
van Zaandam, met Herman van Kordenoordt 
 

In en om het centrum van Zaandam is veel te zien op het gebied van onze jongste 
geschiedenis. 
In een wandeling van ongeveer 2 uur gaan we vanaf het Stadhuisplein langs diverse 
beelden, plaquettes, opmerkelijke panden en een aantal struikelstenen.                     
De struikelstenen liggen op plaatsen waar in de oorlog Joodse burgers woonden, die 
later weggevoerd en vermoord werden. Dikwijls lopen we er langs, zonder dat we ons 
dat echt realiseren. 
 
Wat zijn Struikelstenen? 
Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen), zijn een initiatief 
van de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Het zijn betonnen steentjes (van 10x10x10 
cm) met een messing bovenplaat, met daarin een tekst gegraveerd. 

 
Vanaf 2019 is de Werkgroep Struikelstenen Zaanstad bezig om alle Zaanse Joden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn weggevoerd te gedenken met een struikelsteen. 
 
Van de bijna driehonderd Joden die begin 1942 in het gebied woonden, dat nu Zaanstad is, stierven er 177 
een voortijdige dood, vrijwel allemaal in concentratiekampen als Auschwitz of Sobibor. Aangezien een mens 
pas vergeten is als zijn/haar naam vergeten is, wil de werkgroep de namen van de Zaanse Joden zichtbaar 
maken. Dit door struikelstenen te plaatsen bij de huizen waar zij tot 1942 woonden. Met die stenen zal een 
monumentaal namenlint door de stad ontstaan. 
 
 
Aan het eind van de wandeling zullen we met elkaar ergens op de Gedempte Gracht een kopje koffie of thee 
drinken. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum en tijd:            dinsdag 13 september 2022 om 13.30 uur 
    
Plaats:                       Verzamelen op het Stadhuisplein te Zaandam 
 
Aanmelden:  Bij Herman van Kordenoordt e-mail: nivonzaanstreek1@gmail.com 
 
Aantal:   12 personen 
 
Prijs:                           Leden € 6,00 / Niet-leden € 8,00 incl. kopje koffie of thee  
   Contant of op NL60INGB 0005 4963 18 tnv. H. van Kordenoordt   
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   Activiteiten-overzicht  seizoen 2022-2023 
maand datum locatie  

2022    

september  4 De Pelikaan *) Lezing Jan Broekhuizen - 'Hollandse stadsgezichten' 

 13 Zaandam Herman van Kordenoordt - wandeling Centrum Zaandam 

   monumenten en struikelstenen" 

 20 Zaantheater Lennon & McCartney  

    

oktober 9 De Pelikaan Lezing Norbert Peeters - 'Botanicus G.E. Rumphius en de 

   Indische Flora' 

 25 Zaantheater Joost Spijkers met Hotel Spijkers 

    30  

 

Weesp Uitgestelde rondwandeling door Weesp met Geert van Boxtel 
 
november 6 Banjaert Koffieochtend 

 13 De Pelikaan Lezing Hans Boerma - Spanje (Pyreneeën etc.) 

    

december 11 De Pelikaan 10.30 Lezing Ron Couwenhoven - het boek 'Claude Monet in Zaandam' 

 11 Zaantheater  16.00 Mens durf te Lezen: Cornelis Vreeswijk 

   (opnieuw uitgestelde voorstelling) 

    
2023    

januari 8 De Pelikaan Nieuwjaarsbijeenkomst  

    

februari 12 De Pelikaan Lezing Petra Kunst - 'noord Noorwegen met goud/zilver licht' 

    

maart 12 De Pelikaan Lezing Jan Broekhuizen - 'Hoorn, schoonheid aan de Zuiderzee' 

 

 

     26 De Pelikaan Jaarvergadering 
 
april  2 Banjaert Koffieochtend 

 18 Zaantheater Voorstelling 'De zus van Frida Kahlo  

 23 De Pelikaan Lezing Geert van Boxtel - 'Lissabon' 

    

mei 7 Hoorn Stadswandeling met gids 

    

juni 10 ??? Dagtocht (i.s.m. afdeling Beverwijk) 

    

juli 23 Akersloot Museum Gemaal Akersloot 

    

augustus 13 Purmerend Stadswandeling met gids 
 
 
 
*) Buurtcentrum De Pelikaan,                 
Kervelstraat 185 A,                      
1562AJ, Krommenie 
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Naar de Banjaert 
 

In 1980 kwam ik voor de eerste keer in de Banjaert. We namen deel aan weekends met een aantal 

onderwijsvernieuwers uit de Zaanstreek met hun gezinnen. Het beviel ons goed in het natuurvriendenhuis. 

We werden lid. Daarna zijn we met ons gezin met twee kinderen jaren op vakantie geweest in de 

verschillende Nivonhuizen in Nederland. 

Het was natuurlijk de oude Banjaert waar we verbleven met 

stapelbedden bijvoorbeeld. De afgelopen jaren ben ik een aantal 

keren in de nieuwe Banjaert geweest bij bijeenkomsten van de 

afdeling. Ik vind het een mooi gebouw van vorm en met het 

sedumdak. 

Dit jaar zou ik een paar dagen met mijn kleindochter Anne (8) 

weggaan. Drie jaar geleden waren we samen met haar broer naar 

het Zeehuis geweest. Wat heel geslaagd was. Anne wilde wel weer 

naar zee. Maar het Zeehuis was al vol dus gaven we ons op bij de 

Banjaert. Twee nachtjes wilde ze. 

We hadden plannen als duinwandelingen, de speurtocht en 

natuurlijk naar het strand. We hadden van te voren niet kunnen 

weten dat het van 18 tot 20 juli heel heet zou worden. En zo is er 

van duinwandelingen en andere activiteiten niet veel gekomen. 

De eerste dag was het op het 

speelterrein nog wel te doen. Vooral 

de touwschommel vond Anne 

geweldig. Het klimrek ook wel, 

hoewel ik moest luisteren hoe het 

touw kraakte. Het was fijn dat de 

winkel zo dicht bij is. Daar kochten 

we onze proviand in en wandelden 

de hele winkel rond omdat het er zo 

lekker koel was. En omdat het zo 

warm was gingen we vroeg eten en 

pas 's avonds naar het strand.  

In Wijk aan Zee zijn weinig bomen merkten we, dus het was een 

warme wandeling zonder veel schaduw.  We spraken elkaar moed in. Zo van wat zal het heerlijk zijn als we 

in het water zijn. En dat was natuurlijk zo. Ik verwonderde mij wel over een grote boortorengeval wat vlak 

aan de kust staat. Ik kon mij die niet herinneren. Maar het was genieten in het water. En we hadden een bal 

en een schep mee. Dus dat werd overgooien en graven in het zand. 

Nu wil het geval dat Hanneke en Herman ook in de Banjaert waren namelijk als terreinwacht op de camping. 

Hanneke had ons verteld dat er een ijswinkel is in het dorp met wel twintig soorten ijs. Dus op de terugweg 

bezochten we deze IJsboetiek. Een aanrader. Het was nog lang geen tijd om naar bed te gaan dus we 

bleven met andere gasten nog lang buiten zitten of wel de kinderen schommelden in de speeltuin. 

De volgende dag werd het 39 graden. We bleven overdag in en bij het huis. Het koelste was het binnen. 

Eigenlijk dachten we erover maar in de gang te gaan zitten daar was het heerlijk. We hebben veel gelezen. 

Anne schreef ook nog in haar dagboekje wat ze van haar juf voor de vakantie had gekregen. Ze liep 

regelmatig naar onze kamer Scholekster,  omdat ze het leuk vond dat je met een knopje de gangdeur kunt 

openen. En 's avonds weer naar het strand. We waren niet de enigen. Veel mensen kwamen ook pas later 

op de dag. We zouden wat eten in het dorp. Dat ging niet lukken de restaurants gingen vanwege de 

temperatuur pas laat open. Zelfs de IJsboetiek was dicht. Maar gelukkig de snackbar op het plein was wel 

open en daar konden we aan de picknicktafels zitten en genieten van een smakelijke maaltijd. 's Avonds 

zaten we gezellig met een paar andere mensen in de hal. De volgende ochtend was het al weer de laatste 

dag. Anne vond het wel interessant dat je als gast je bed moet afhalen en de kamer netjes achterlaten. We 

hebben het heel fijn gehad in de Banjaert. We hebben lekker geslapen in de goede bedden. De 

douchegelegenheid is ook prima. Er waren veel plekken waar we konden zitten, binnen of buiten. Ik of wij 

komen vast nog wel eens terug. Maar ik hoop dat het dan iets koeler is. 

 
Ans Pieper 
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