
   Maandbericht                                                  november 2022 

AGENDA  

 
November 
  
Zondag 6 Wijk aan Zee Koffiezondag in Banjaert 
 
Zondag 13 Krommenie Lezing Zaanse natuurfotograaf Hans Boerma: 
                                            De natuur in het noordoosten van Spanje 
 
Maandag 14 Koog  Repetitie Muziekgroep 
 
Woensdag 23 Den Haag Museumbezoek Panorama Mesdag en Suze Robertson 
 
Maandag 28 Koog  Repetitie Muziekgroep 
 
December 
 
Zondag  11 Krommenie Lezing Ron Couwenhoven – Het boek Monet in Zaandam 
 
Zondag 11 Zaandam Mens durf te lezen: Cornelis Vreeswijk  
    (dit is een meerdere malen uitgestelde voorstelling) 
 
Maandag 12 Koog  Repetitie Muziekgroep 
 
Maandag 19 Koog  Repetitie Muziekgroep 

    

   

   
   
 

Lever je kopij tijdig in!                                                                                                                                    

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 22 november 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 
 
 

 
Van de voorzitter 
Ja hoor, het is helemaal herfst. Deze vliegenzwam kwam ik tegen tijdens het wandelen van 
het Maarten van Rossumpad (Steenwijk – Den Bosch), waar wij deze week aan begonnen.  
De week ervoor vroeg ik mij een mail te sturen, waarin je je wel of niet akkoord verklaarde, 
om mij als afgevaardigde met stemrecht naar de komende Nivonraad af te vaardigden. Dit 
leverde meer dan 110 ja stemmers op! Daarvoor ben ik iedereen die de moeite nam zeer 
erkentelijk. Het zijn wel meer dan drie maal zoveel stemmen als we gewend zijn bij 
verkiezingen op de ledenvergaderingen.   
Verder kijken we terug op een heel bijzondere lezing van Norbert Peeters, zie verder in dit 

Maandbericht en kijken we uit naar de lezing van de natuurfotograaf Hans Boerma met zijn prachtige foto’s 
van de natuur in het noordoosten va Spanje. We rekenen op een flinke opkomst! 
 
Herman van Kordenoordt 
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Koffie- contactochtend zondag 6 november 
 

Kees Kaas zingt het uit met liedjes van vroeger en later 
 

Een beetje Noord-Hollander kent Kees Kaas, bij de burgerlijke stand bekend als Kees Kraakman, natuurlijk 
wel van de talloze gelegenheden waarbij hij met of zonder muzikale collega’s de sfeer verhoogde met liedjes 
‘op leven en dood’, liedjes vol passie en vuur, zoals hij het zelf omschrijft. 
Geboren en getogen in de Egmondermeer, het gebied tussen Alkmaar en de Egmonden, heeft hij zijn hart 
daaraan verpand. Bij menige gelegenheid fungeerde hij als presentator/gastheer. 
Maar ook voor een ouderwets potje rock&roll draait hij zijn hand niet om. 
We prijzen ons gelukkig dat hij ons op de koffie-ochtend van 6 november komt verrassen met zijn verhalen 
en liederen uit onze mooie streek. 
 

 

 
 
Tijd:       Locatie: 

10.00 uur zaal open    Nivon Natuurvriendenhuis Banjaert 

10.30 uur aanvang    Burgemeester Rothestraat 53A 

      Toegang: € 5,00 

Organisatie: Nivon afdeling Beverwijk 

 

Als je ’s middags een fijne natuurwandeling wilt maken, dan kan je in Banjaert je zelf meegebrachte lunch 

nuttigen. Wij zorgen voor een kop warme soep. Geef wel even van de voren bij de kassa aan dat je daar 

gebruik van wilt maken.  
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De natuur in het noordoosten van Spanje  

Op 13 november neemt de Zaanse natuurfotograaf Hans Boerma ons  mee 

naar Spanje. Vanuit Barcelona bezocht hij met een paar natuurvrienden de 

Ebro Delta waar wij de lokale vogels gaan bekijken. Daarnaast westwaarts 

naar de warme steppen van Belchite, met weer een geheel andere natuur   

om vervolgens te eindigen in de  Pyreneeën van Aragon. In de buurt van 

Jaca maken we in het bijzonder kennis met lokale dagvlinders, libellen en 

orchideeën. Beleef deze reis energieneutraal, vanuit je stoel, mee en 

geniet van de prachtige natuur! 

 

Datum en tijd:            zondag 13 november 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  
 

 

               
 

 

 

 

 

Annie Baas-Winter 
In het Noordhollands Dagblad van zaterdag 15 oktober lazen we dat op 12 oktober Annie-Baas Winter is 

overleden. Zij was 98 jaar. 

Annie was jarenlang zeer actief betrokken bij het vervaardigen van het Maandbericht. Het maandelijks 

vouwen en nieten bij haar thuis vond zij een heel prettige bijeenkomst. Op de jaarvergadering van 2001 

vroeg ze om een vervanger die voor haar het Maandbericht op een computer zou kunnen maken, zelf had zij 

het tot die tijd op een schrijfmachine gedaan en dat werd haar nu teveel. Ik heb het toen graag van haar 

overgenomen. 

Bij de reizen van Ali en Rob Baas, maar ook bij de dagtochten die de afdeling verzorgde en die vanuit de 

Verzetstraat in Koog aan de Zaan vertrokken, was Annie toen ze nog in haar eigen huis woonde present om 

bij vertrek en aankomst te zwaaien! 

 

Herman van Kordenoordt   
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Museumbezoek: Panorama Mesdag en Suze Robertson 
 

Het Panorama Mesdag is altijd bijzonder om te bekijken. Daarnaast is er de vaste collectie van Museum 
Mesdag en er is nog een uniek en groots overzicht ter ere van het honderdste sterfjaar van de Haagse 
kunstenares Suze Robertson (1855 – 1922). 
Van haar zijn er ruim 75 schilderijen en tekeningen. Niet eerder is er zoveel van haar werk bijeen gezien. 
Robertson werd en wordt gerekend tot de grote kunstenaars van haar tijd. Ze was een radicale vernieuwer. 
Met haar expressieve manier van schilderen en tekenen, gedurfde materiaalkeuze en uitbundige 
kleurgebruik, tilde ze de Nederlandse kunst begin 20ste eeuw naar nieuwe hoogten. 

 
Datum en tijd:            woensdag 23 november  om 10.45 uur 

Plaats:                       Panorama Mesdag in Den Haag. 

Prijs                           € 15,00 / met MK  gratis. 

Opgeven bij:  Hanneke Leeuwerink  - vóór 15 november!             
E-mail:   hleeuwerink@upcmail.nl  Telefoon: 06 44 076 760 

Samenreizen:            Koog aan de Zaan 9.21 uur, Amsterdam Sloterdijk 9.30, vertrek 9.40     
                                  van spoor 7, 10.27 Den Haag HS, daar tram 1 om 10.32, 10.40 uur 
                                  Mauritskade en dan 5 minuten lopen.     
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Terugblik  Lezing  “Botanicus G.E. Rumphius en de Indische Flora”  
door Norbert Peeters 
  

Voor 22 belangstellenden begint Norbert op deze zonnige zondag 9 

oktober 2022 zijn verhaal over de levensgeschiedenis van botanicus 

Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Waarschijnlijk heeft 

niemand van de aanwezigen vóór deze lezing ooit van deze man 

gehoord. Op achttienjarige leeftijd verlaat Rumphius zijn ouderlijk 

huis uit liefde voor de wetenschap. Uiteindelijk komt hij terecht op 

Ambon en dient daar als soldaat in het Compagnieleger. Zijn doel is 

echter zich toe te leggen op de wetenschap. Hij begint met het 

schrijven van een natuurhistorisch werk, maar verliest gaandeweg 

zijn zicht. Uiteindelijk slaagt hij erin om  Het Amboinsche Kruid-boek (1741-50) ‘met geleende handen en 

ogen’ af te ronden. Het is de eerste, uitgebreide studie naar de flora van Zuidoost-Azië en van de Molukken 

in het bijzonder. Rumphius' Kruidboek is een rijk geïllustreerd botanisch meesterwerk met oorspronkelijk 

bronmateriaal voor liefhebbers van botanie, reizen en natuurhistorie. 

 

Na de koffiepauze vertelt Norbert, de enorm enthousiaste verteller, het een en ander over bekende en 

onbekende planten uit de Indonesische archipel. Een aantal soorten palmen worden genoemd en besproken, 

zoals de kokospalm, sagopalm, suikerpalm, parasolwaaierpalm, oliepalm, dadelpalm. Ook ons bekende 

kruiden passeren de revue, zoals kruidnagels. Dit zijn de gedroogde, nog gesloten bloemknoppen van de 

kruidnagelboom. Nootmuskaat (en foelie) is een specerij afkomstig van de muskaatboom. Al met al, een 

bijzonder interessante lezing! Met dank aan Norbert… 
 

                                                
Norbert Peeter’s boek                  Het “originele” handgeschreven boek         Muskaatnoot, met rode foelie        Kruidnagels    
 

    

          
 
Herman van Kordenoordt bedankt Norbert Peeters voor zijn geweldige lezing! 
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