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Nivon-Aalsmeer
Beste Nivonleden,
Ontzettend bedankt! Voor alle mails die we van jullie hebben mogen ontvangen en waarin staat
dat men zo uitkijkt naar de digitale nieuwsbrief en men daar zo intens van geniet. Wat enorm
leuk dat jullie dit ons laten weten. Het is fijn te beseffen dat we iets doen dat bijdraagt aan het
plezier van onze leden en wellicht de eenzame momenten tijdens de coronatijd wat verlichten.
Want beste mensen, wat een tijden maken we mee. Eén ding weten we zeker: het jaar 2020 zal
als een belangrijk historisch jaar de geschiedenisboeken ingaan.
De ene (corona) crisis is net onder controle of de andere
(financiële) crisis staat alweer voor de deur. Daarbovenop
zetten vreselijke beelden uit de VS over politiegeweld ook
hier in Nederland weer andere belangrijke onderwerpen
bovenaan op de agenda. Soms strijden (grond)rechten en
(gezondheids)risico’s met elkaar, zoals laatst in Amsterdam,
op de Dam. De discussie die erna ontstond laat een
verdeeld Nederland zien. Een Nederland dat haar weg zoekt in ‘het nieuwe normaal’. Een
Nederland dat worstelt. Binnen haar eigen grenzen, in haar samenleving, met haar
geschiedenis en met haar volkscultuur. Nederland is een plat polderland, maar één met
politieke en maatschappelijk hobbels, soms zo hoog als de Pyreneeën zelf.
Ook in Europa klinkt onze calvinistische volksaard hard door. Het begrip solidariteit heeft in
Europa een opportunistische en elastische betekenis gekregen. Wat Europa verbindt is naast
haar ligging op onze aardbol, vooral haar samenhangende geschiedenis. De essentiële
verschillen in Europese volksaarden laten zich onder andere verklaren uit deze
samenhangende Europese geschiedenis. Politieke en economische opvattingen laten zich niet
met wat afspraken en dwingende Europese politieke retoriek gladstrijken. Nederland is een
calvinistisch land: zuinig, bescheiden, een land van vlijt en zakelijkheid. Dat verandert niet
zomaar. Europa heeft dit de afgelopen maanden weer mogen ervaren.
Tegenstellingen in volksaarden en cultuur worden in standpunten weer zichtbaar. Volgens velen
staan we In Nederland en in Europa op een kantelpunt naar een ‘nieuw normaal’: sociaal,
cultureel, demografisch (immigratie) en economisch. Het is van belang om juist nu de juiste
keuzes te maken aan de hand van gedurfde visies. Visies die recht doen aan het ‘nieuwe
normaal’ en waar we met elkaar zullen moeten werken aan een meer menselijke -, sociale -,
een vooruitstrevende, en vooral, een groene klimaatvriendelijkere samenleving. Daar liggen
mijn inziens de grootste uitdagingen voor de huidige generaties.
Maar eerst weer een gezellige digitale nieuwbrief voor de komende weken. Veel leesplezier.
Blijf gezond.
Met warme groet,
Henk Balke
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De rust is weer terug…..
Door: Henk Balke
De rust keert weer langzaamaan terug in onze tuin. De stilte wordt zo nu en dan doorbroken
door wat vogelgekrijs in de verte maar dichtbij huis gebeurt niet zoveel meer. De jonkies zijn
uitgevlogen en de ouders zijn al weer met hele andere dingen bezig. We verwachten van de
mussen en de merel nog wel wat legsels maar de topdrukte is voorbij. In de avond zingt een
merel eenzaam het hoogste lied. De spreeuwen en mussen onder ons dak, en onze kneutjes
zijn vertrokken. In de verte roept een koekoek zijn eigen naam. De kraaien en eksters laten hun
geruzie te pas en te onpas horen. Soms komt er een winterkoninkje langs. We zien dit vogeltje
het hele jaar door rondom ons huis. Het is een klein bolletje en zijn
korte staart staat schuin naar boven. Zijn zang is onmiskenbaar
met tussen zijn gezang door een rollende rrrrr. De buizerds en de
torenvalk vliegen nog steeds over de velden achter ons huis. Af en
toe slaat een fazant een blikken kreet. Ook zien we vaker
zwaluwen rondvliegen, het zijn gierzwaluwen. Goed herkenbaar
aan hun sikkelvormige vleugels. Of waren ze er al en hadden we
er niet genoeg oog voor, met al onze andere gevleugelde gasten?
Het zou kunnen. Monique en ik trekken er nu vaker zelf op uit om
te vogelen. Laatst zagen we toen we vanuit huis wegreden, pal
naast onze weg, twee lepelaars in het gras foerageren. Het zijn
prachtige vogels met hun witte kleur en kenmerkende snavel met
gele punt en neksprieten. Kort daarna lazen we een stukje in de
krant dat de enige broedkolonie van lepelaars in Haarlemmermeer
dreigt te verdwijnen vanwege een aanpassing in een
verkeersknooppunt. Het is te hopen dat de vogels in staat zijn om in de buurt een nieuwe
broedkolonie te stichten. Het Haarlemmermeerse poldergebied leent zich uitstekend voor dit
soort vogels. Kijk naar de Liede, nabij de Zoete Inval, waar sinds 2004 een kolonie lepelaars
samen met een groep reigers langs het fietspad en notabene in de bomen hun jongen
grootbrengen.
Wij zijn onlangs op een zonnige dag naar de Krimpenerwaard nabij Haastrecht gereden. Ons
doel was om een kolonie zwarte sterns te vinden die daar in het natuurgebied De Hoge Boezem
verblijft. Dus verrekijkers en fietsen mee, en karren maar. Na een ritje van ongeveer een uurtje
arriveerden we op de plaats van bestemming. Eerst de fietsen afladen, verrekijkers om de nek
en vervolgens fietsten we het natuurgebied in. We waren erg verrast door de prachtige
omgeving waar we terecht gekomen waren. Een gevarieerd natuurgebied met verschillende
soorten vogels: bergeenden, scholeksters, kieviten, een kolonie kopmeeuwen en grutto’s.
Allemaal met hun jonge kuikens. Echter, geen zwarte sterns te vinden. Zochten we verkeerd?
Waren we op de verkeerde plek beland? Vragen aan langslopende wandelaars hielpen ons niet
verder. De meeste mensen die we tegenkwamen waren
dagjesmensen en niet bekend met het gebied. Dus dan maar
verder fietsen, en verder zoeken. Maar wat voor ons een
vogeldag had moeten worden, werd uiteindelijk een heerlijke
zonnige fietsdag langs de Vlist. De Vlist is een veenrivier
tussen Haastrecht en Schoonhoven en kronkelt zich een weg
door het fantastische Hollands landschap en mondt uit in de
Hollandse IJssel. Het oppervlaktewater (boezem) dient om
polderwater op te vangen en af te voeren. Langs de fietsroute
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komen we dan ook enkele poldermolens tegen. De rivier wordt tegenwoordig recreatief gebruikt
door kanovaarders. Het was dan ook gezellig druk op het water. Hier en daar stopten we om
wat te eten en van het uitzicht te genieten, of om een gezellig terrasje te pikken, want, jaja, het
mocht weer. Na vele uren fietsen en genieten kwamen we voldaan, maar ook wel wat vermoeid,
weer bij de auto. Geen zwarte sterns gevonden maar wel een heerlijke fietstocht gehad. En de
zwarte sterns? Die gaan we een ander keertje nog eens opzoeken.

Uw nieuwe interim- secretaris stelt zich voor….
Door: Diderika de Groot
Mijn naam is Diderika de Groot-Groeneveld en woon
sedert 1979 in Hoofddorp. Daarvoor heb ik mijn jeugd en
onze eerste huwelijksjaren op de Uiterweg (Buurt) in
Aalsmeer gewoond. Wij hebben een zoon en dochter
gekregen en inmiddels heb ik 3 kleindochters waar ik
oppas en van geniet.
Zoals u misschien gelezen hebt in de digitale nieuwsbrief heeft Tineke Fortuijn haar
werkzaamheden als secretaris aan mij overgedragen. In de wandelgangen had ik begrepen dat
er naar een nieuwe secretaris werd gezocht en na enig wikken en wegen heb ik besloten om
deze werkzaamheden, voorlopig als interim-secretaris in afwachting van de ledenvergadering,
te gaan vervullen.
Vanaf mei ben ik gedeeltelijk met pensioen. Ik blijf nog 8 uur per week werken bij het
Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ik vervul daar een financiële functie met
betrekking tot de uitkeringsadministratie. De vrije tijd die ik nu meer heb gekregen wordt alweer
aardig ingevuld.
Sinds ik vorig jaar door een collega werd overgehaald om mee te lopen met de Vierdaagse van
Nijmegen heb ik het wandelen ontdekt. Wel gemerkt dat wandelen veel tijd in beslag neemt,
maar je krijgt er veel voor terug. Tijdens het wandelen zie je nog meer hoe geweldig mooi ons
land is. Vrijdag wandelen met een wandelgroepje en daarnaast met een vriendin zijn we in deze
coronatijd verder Hoofddorp en omgeving wandelend aan het ontdekken. Onlangs waren we in
de Plesmanhoek (vlak bij het Haarlemmermeerse Bos) op zoek naar de bloemenplukweide.
Maar helaas een leeg veld. Vergeten in te zaaien of door de droogte?? Ik weet het niet.
Volgend jaar gaan we weer kijken.
Ik ga mijn best doen om Tineke waardig op te volgen.
Met vriendelijke groet, ik hoop u snel te kunnen ontmoeten bij een activiteit van onze Nivon
afdeling Aalsmeer.
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Breinbreker voor Nivonners…
Hieronder weer een sudoko. Veel succes!

De corona richtlijnen op een rijtje…
Nu het aantal de besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de IC afdelingen
afneemt, mogen we wat meer. Maar wat mag nu wel , en wat mag nu niet? Wij hebben daarom
een en ander voor u op een rijtje gezet. In alle gevallen geldt: wees wijs en voorzichtig!
Hieronder de regels van de Rijksoverheid.
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Regels binnen




U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
Personeel telt niet mee.
Meer dan 100 mensen mag.
Maar alleen als u een plek reserveert.
En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften
en uitvaarten. Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.
Regels buiten




U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
Personeel telt niet mee.
Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
U reserveert een plek.
En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca. Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal
personen.
Regels in het vervoer






U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar
vervoer.
U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een
mondkapje. U moet reserveren.
En u krijgt een gezondheidscheck.
Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto?
Draag dan allemaal een mondkapje.
In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden.
Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:




Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook
uitzonderingen voor:
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Hulpbehoevenden en hun begeleiders
Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:






Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Blijf weg van drukke plekken.
Was vaak uw handen.
Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Voor meer informatie over de corona richtlijnen kijk dan op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Onze vrienden…!?
Door: Pia Mulder
In onze tuin wordt de ruimte voor zeker 1/3 ingenomen door water. Zo’n 15 jaar terug besloten
we de tuin te veranderen. Georg had een grote wens om een vijver aan te leggen. Na wat
fantaseren en ideeën opdoen in boeken uit de bibliotheek, ging de schop de grond in. Familie
en vrienden kwamen helpen, maar het leeuwen deel van het graafwerk nam hij zelf voor zijn
rekening. Op het diepste punt is de vijver ongeveer 1.30 diep, waardoor man lief tijdens het
graven bijna onder de grond verdween. Hij bleef graven, toen de afmeting 6 meter lang en 3
meter breed was moest ik echt ingrijpen. Tenslotte moesten we er nog wel op een normale
manier langs kunnen naar de schuur. En een plaatsje om te zitten leek me ook wel comfortabel.
Er werd stevig vijverfolie ingelegd en toen ging de slang
erin om het “bad” te vullen. 8 kuub water verdween in
de tobbe. Daarna op naar het tuincentrum om wat
waterplanten in te slaan om in de vijver te zetten. De
grootste klus was geklaard, de planten moesten tijd
krijgen om aan te slaan en wij waren aan vakantie toe.
Na 3 weken kwamen we terug… en wat schetste onze
verbazing, de vijver was bewoond!
Er zaten ineens twee kikkers in de vijver. Uit het niets
opgedoken. Ze voelden zich er al helemaal thuis. Op de
rand van de vijver, verscholen onder een blad hadden
ze een prachtige schuilplaats om de vliegen en insecten
in de gaten te houden. En dan ineens een snoekduik en
“hebbes” weer een vlieg minder.
Een leuk gezicht als je vanuit je tuinstoel met een kopje
koffie in de hand ziet hoe druk ze in de weer zijn. Zodra
ze echter iets verdachts zien bewegen duiken ze de
plomp in en verdwijnen onder een blad of plantenbakje
om te wachten tot de kust weer veilig is.
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Nadat de planten gesetteld waren gingen we opnieuw naar het tuincentrum. Deze keer om wat
vissen in de vijver te kopen. De keuze viel op goudwindes. Deze vissen woelen de grond
namelijk niet om. Ook gingen we naar Hardenberg naar de vijvertuinen van Ada Hofman om
inspiratie op te doen. We kwamen thuis met een kofferbak vol zuurstofplanten. Onmisbaar in je
vijver om het water zuurstof rijk te houden. Daardoor heb je geen pomp nodig en door deze
planten en de keus van de vissoort blijft het water mooi helder.
Inmiddels zijn we dus vijftien jaar verder. Op de rand van de vijver liggen heel veel stenen uit
Zwitserland. Iedere vakantie naar Georg zijn vaderland smokkelen we wat stenen mee naar
huis om de vijver aan te kleden. Er drijven mooie waterlelies in het water die ’s morgens door
het zonlicht langzaam open gaan. Tegen de avond sluiten de knoppen zich weer voor de nacht.
Prachtig om te zien. Al met al een vredig plaatje zou je denken.
Nou, dat is dus niet helemaal zo. De twee kikkers uit de beginjaren waren vast een mannetje en
een vrouwtje. Of ze hebben hun vrienden geadviseerd om bij hen te komen wonen. Echt heel
gezellig. Vooral in het voorjaar hebben ze het druk met elkaar. Naast de kikkers zitten er dan
ook padden in het water om zich voort te planten. Ze schamen zich nergens voor. Op klaarlichte
dag in ons blikveld duiken ze gewoon op elkaar en laten de natuur hun gang gaan. De
mannetjes kikkers imponeren de vrouwtjes door hele ballonnen uit hun wangzakken te toveren.
Ze kwaken er op los dat het een lieve lust is. Het gaat dag en nacht door. Net onder ons
slaapkamerraam. Onze buurman slaapt in die periode soms in zijn woonkamer op de bank
omdat hij een beetje gek wordt van het kikker orkest.
Mijn man daarentegen heeft het in die periode super druk. Hij schept
met een net de bevruchte eitjes uit het water. Hele klonten zijn het.
Net een soort gel met zwarte puntjes. Deze klonten doet hij in een
grote ton van 200 liter water. Dat is de kraamkamer zullen we maar
zeggen. Na een week of twee zie je de eerste visjes al zwemmen in
de ton. Een paar weken later beginnen de achterpootjes te groeien,
daarna volgen de voorpootjes. Na een week of 8 klimmen de eerste
kleine kikkertjes de ton al uit, op naar het avontuur van de grote
kikkerwereld. Waar ze heen gaan is me een raadsel. Het gros wordt
opgegeten denk ik. Enkelen blijven bij ons in de vijver.
Of in de badkuip.
Ja, je leest het goed. Er is nu ook een badkuip ingegraven
achter in de tuin. Daar zwemmen salamanders in. De kikkers
verhuizen soms van de vijver naar de badkuip en huppelen
een dag of wat later weer terug. Het kleine kroost heeft bij ons
in de tuin mogelijkheden genoeg zou je denken. Toch gaan ze
op avontuur. Gelukkig maar, anders zouden we overbevolking
krijgen.
En hoe zit het met de reigers ? wordt er vaak gevraagd.
Komen die niet op de vissen en kikkers af ? Ja, dat hebben ze
wel geprobeerd. Ook daar hebben wij een oplossing voor
gevonden. Een vijver kon ik wel in mee gaan, onder één
voorwaarde. Ik wilde geen net over de vijver. Dat vind ik echt
niet mooi. Nu hebben wij op de schutting rond onze tuin kleine
stokjes geplaatst. Van stokje naar stokje hebben we
zigzaggend doorzichtig visdraad gespannen. Hoog genoeg om
eronderdoor te lopen. In principe zie je daar niets van. Als je het niet weet, valt het niet op. En
het is reiger proof zullen we maar zeggen.
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Af en toe landt er wel eens een reiger op het dak van de schuur. Ze blijven een poosje doodstil
zitten om de omgeving in zich op te nemen en de lekkere hapjes rond te zien zwemmen. Op de
een of andere manier hebben de vissen dat altijd snel in de gaten want die duiken allemaal naar
het diepste gedeelte onder de zuurstofplanten en blijven stil in het water liggen. Ook de kikkers
duiken het water in. Soms probeert de reiger wel eens om naar de rand van de vijver toe te
vliegen. Maar dan voelen ze het visdraad en gelijk stijgen ze weer op. En weg zijn ze.
Al met al is het genieten rond onze plas. Er is één ding wat mij nog wel zorgen baart. Laatst
hoorde ik iemand zeggen dat een kikker terug komt naar de plek waar hij geboren is om te
paren. Ik hou mijn hart vast …….
Met een hartelijke groet,
Pia Mulder

De Watertoren fluistert……..
Dat Nivonleden zonder internet bij hoge uitzondering het
maandbericht en de nieuwsbrief per post toegestuurd zullen
krijgen….
Voor zondag 1 november 2020 het programma voor de
koffieochtend in de Banjaert wordt verzorgd door de afdeling
Zaanstreek…
Op de Nivon-kampeerterreinen per 15 juni 2020 de
gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen weer
open zijn…
Er bij andere afdelingen weer gewandeld wordt met 1.5 meter afstand en het Bestuur van Nivon
Aalsmeer dit na de zomervakantie eveneens weer gaat faciliteren…
Het ledenblad de Toorts bij uitzondering deze zomer alleen digitaal zal uitkomen…
Alle natuurvriendenhuizen weer open zijn…

Graag tot de volgende tussentijdse nieuwsbrief en blijf
in een goede gezondheid. Zorg goed voor jezelf en
voor elkaar.
© Deze digitale nieuwsbrief is een tussentijdse uitgave van Nivon-Aalsmeer gedurende
de coronacrisis. Het normale maandbericht blijft gewoon bestaan en blijf je ook gewoon
ontvangen. Je kunt voor vragen of opmerkingen altijd contact met ons opnemen. Wil je
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graag ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Stuur ons dan je kopij toe of
neem contact met ons op. Onze contactgegevens kun je vinden in ons maandbericht.
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