
Tussentijdse digitale nieuwsbrief 5 

Nivon-Aalsmeer  
 

1 
 

 

Beste Nivonleden, 

Eindelijk! Het is vakantietijd. Wat hebben we hier naar verlangd. De zon laat zich wat 

minder vaak zien dan verwacht maar we hebben al mooie zonnige dagen achter de rug, 

en in het verschiet. Wij houden ons aan de oproep van de regering om dit jaar niet naar 

het buitenland te gaan. We hadden wel reisplannen maar we vinden het zelf ook nog te 

risicovol. We zoeken ons vertier dit jaar op de Waddeneilanden, in Friesland en af en 

toe gaan we naar een Natuurvriendenhuis ergens in het land, en dan gaan de fietsen 

uiteraard mee.  

‘Nederland is ook mooi’, krijg ik steeds te horen wanneer ik over onze vakantieplannen 

voor dit jaar vertel.  ‘Klopt’ zeg ik dan, ‘Nederland is prachtig’. We hebben de Friese 

meren, de Hoge Veluwe, het Limburgse heuvellandschap, het  polderlandschap in de 

Noordelijke provincies, de Waddenzee, de Noordzeekust, de rivierendelta, gezellige 

historische steden, en ga zo maar door. Het is heerlijk genieten van het diverse 

landschap in eigen land. 

Ga eens heerlijk fietsen over de Utrechtse Heuvelrug, of maak een lange wandeling 

over bijvoorbeeld het Pieterpad of het Trekvogelpad. Geniet eens van het geweldige 

uitzicht vanaf de Afsluitdijk over de Waddenzee. Pak eens de trein (met mondkapje) en 

ga een dagje winkelen in Groningen of Maastricht. Of zet je tent op bij één van de Nivon 

kampeerterreinen. Huur een boot en vaar langs de molens van de Zaanstreek. Of 

misschien blijf je liever gewoon thuis in de tuin, of ga je lekker genieten op een zonnig 

terrasje in de buurt met een fris koel drankje in je hand. Ga je nog met de caravan of 

tent naar een camping in Drenthe of Zeeland? Het is allemaal fantastisch! Ga je nog 

naar het buitenland? Wees dan alsjeblieft voorzichtig en houd  je aan de 

coronamaatregelen in je vakantieland. Je vindt deze op de website van de 

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-

en-op-vakantie-gaan. 

Wat je ook gaat doen, het aller-aller-belangrijkste is er voor te zorgen dat je gezond blijft 

en dat we samen blijven waken over de gezondheid van een ander. Zo komen we met 

z’n allen goed de zomer én de vakantie door, én komen we gezond weer thuis! 

Ik wens iedereen, mede namens het bestuur en de activiteitencommissie, een hele fijne 

en zonnige zomervakantie toe. Blijf gezond! 

Met warme groet, 

Henk Balke 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan


Tussentijdse digitale nieuwsbrief 5 

Nivon-Aalsmeer  
 

2 
 

 

Belangrijke mededeling… 

Binnenkort ontvangt u een brief van de voorzitter van Nivon-Aalsmeer. Hij zal u in deze 

brief informeren over hoe we na de zomervakantie verder gaan met de activiteiten en 

ons jubileumjaar. U zult deze brief medio augustus per mail of per post  ontvangen. 

Heeft u uw mailadres nog niet doorgegeven aan Lies Rip? Doe dit dan alsnog, dan bent 

u altijd op tijd op de hoogte van het laatste nieuws van Nivon-Aalsmeer.  

Het Bestuur en de Activiteitencommissie. 

 

Een dagje naar de Maasvlakte… 

Door: Henk Balke 

We hadden vrijkaartjes gewonnen om een rondvaart te maken door de Maasvlakte 1 en 

2. ‘Leuk, gaan we doen’ zeiden we meteen. Op een wat bewolkte vrijdagochtend in juli 

vertrokken we. En ondanks dat vogelen in de havens van Rotterdam niet meteen onze 

eerste gedachte was, ging, naast het fototoestel, natuurlijk ook de verrekijker mee. Je 

weet maar nooit.  

Na een uurtje rijden zagen we in de verte de torenkranen van het havengebied liggen. 

Het laatste stuk van de route naar de Maasvlakte is een feestje op zichzelf. We rijden 

zeker een half uur dwars door het havengebied en het is er echt werkelijk een wereld 

apart! We passeren de hoge kraantorens, enorme havengebouwen, containerterminals, 

bergen kolen, zand en grind, omvangrijke installaties, kilometers aan pijpen, buizen en 

leidingen, en rijen opslagsilo’s. Naar mate we dichterbij komen ervaren we een enorme 

havenindustrie. De Rotterdamse haven en de Maasvlakte zijn een stad op zichzelf. 

Groot, ruim en er is volop bedrijvigheid. 24/7. Eerlijk is eerlijk. De Amsterdamse haven 

is een dorp, de Rotterdamse containerhaven een wereldstad. En dat zeg ik, 

Amsterdammer in hart en nieren.  

Eenmaal op de plaats van bestemming parkeren we de auto en varen we uit met de 

rondvaartboot. We zitten aan een rustig tafeltje. De coronamaatregelen worden strikt 

nageleefd en het is rustig aan boord. Alle passagiers houden zich keurig aan de 

anderhalve meter afstand. Best wel fijn, al die ruimte om ons heen.  

We kijken onze ogen uit. We passeren de hoogste windturbine van de wereld, maar 

liefst 248 meter hoog met bladen van 107 meter. Het is 

s’werelds krachtigste windturbine en wordt aldaar getest. 

Enorme vrachtschepen vol met containers meren aan, of 

zetten koers naar open zee. We zien containerschepen 

van 400 meter lang en 56 meter breed, met meer dan 

20.000 containers aan boord. Het lossen en laden 

geschiedt door moderne hijskranen, uitgerust met de 

slimste technologieën, die vanuit een centrale 
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controlekamer worden bediend. Met ingenieuze 

software en precisiesensoren worden de containers op 

hun plek gezet, op de millimeter nauwkeurig. De 

logistiek wordt automatisch geregeld. Middels 

zelfrijdende containerkarretjes worden de containers 

stuk voor stuk naar de van te voren geprogrammeerde 

transportplek gebracht. Van daaruit worden de 

vrachtwagens geladen en de containers naar hun 

eindbestemming vervoerd. We varen van de ene nieuwe havenkom naar de andere. Er 

is nog veel open ruimte beschikbaar voor nieuwe huurders. Maar wat is dat…? 

Plotseling zien we iets dat we totaal niet hadden verwacht: een groep zeehonden. Ze 

liggen op een stuk strand aan de Maasvlakte. De 

fototoestellen flitsen, verbazing alom. We vergeten allemaal 

de indrukwekkende haven voor een paar minuten. Het is 

best een grote groep, zeker wel een stuk of twintig. Ze liggen 

te luieren op het strand en af en toe neemt één de moeite 

om zich in zee af te koelen. Maar we spotten niet alleen 

zeehonden. We zien ook diverse vogels waaronder sterns 

(visdiefjes), kokmeeuwen, een groep aalscholvers, zeemeeuwen, scholeksters en een 

groepje Canadese ganzen. Dit alles met op de achtergrond een ultramoderne 

havenindustrie. We waren maar wat blij dat we onze verrekijker bij ons hadden.  

Na de rondvaart, welke anderhalf uur duurde, bezoeken we  

nog FutureLand. Een informatiecentrum (een soort SHIP) 

aan de rand van de Maasvlakte. Ik vind het van buitenaf wel 

een leuk opvallend gebouw en het is zeker een bezoekje 

waard. De Maasvlakte is een nieuw stuk opgespoten land 

dat is aangelegd in de Noordzee. Het informatiecentrum 

geeft via foto’s een goede indruk over de aanleg van de Maasvlakte door de jaren heen. 

We bekijken de maquettes van de schepen en ook een film met een presentatie over de 

toekomstplannen die men met de haven heeft . 

De Rotterdamse haven is de grootse haven in Europa, en is de vierde haven van de 

wereld. Maar de concurrentie in Europa neemt toe. Door te investeren in innovatie kan 

de haven zich onderscheiden als een duurzame haven. Een haven die bouwt en werkt 

aan een schone scheepvaart met aandacht voor de combinatie van economie, milieu en 

leefbaarheid. Met natuur in de haven, waterveiligheid, CO2-afvang en opslag, 

ledverlichting, groene windstroom, hybride patrouillevaartuigen, hergebruik van 

restwarmte, enzovoorts, enzovoorts. Transport naar het ‘achterland’ geschiedt de 

komende decennium nu ook vaker met de trein en via de binnenvaart. Kortom een 

haven dat zich voorbereidt en meedoet aan het bereiken van een groene economie en 

een duurzame wereld. De vogels en zeehonden lijken met hun aanwezigheid al deze 

groene plannen zeer te waarderen. 

 



Tussentijdse digitale nieuwsbrief 5 

Nivon-Aalsmeer  
 

4 
 

De grote Nivon Zomerquiz… 

Ben jij een slimme Nivonner? Beantwoord de vragen hieronder. De antwoorden kan je 

vinden op pagina 8. Veel succes! 

 

Vraag 1: Waarom werd de Euromast in Rotterdam gebouwd? 

a) Als uitzichttoren over Rotterdam 

b) Vanwege de Floriade in Rotterdam 

c) Als verkeerstoren voor het transportverkeer naar de Rotterdamse haven 

 

Vraag 2: Welke bijzondere vogel is in de lente gespot in de tuin van Monique en Henk? 

a) Een kneu 

b) Een reiger 

c) Een slechtvalk 

 

Vraag 3: In welke provincie geldt de spreuk Luctor et Emergo. 

a) Noord Holland 

b) Noord Brabant 

c) Zeeland 

 

Vraag 4: In welk jaar werd Het Zeehuis te Bergen aan Zee gebouwd?  

a) 1905 

b) 1908 

c) 1910 

 

Vraag 5: In welke stad hangt het schilderij de Schreeuw van Edvard Munch? 

a) Oslo 

b) Stockholm 

c) Parijs 

 

Vraag 6: Welke gebeurtenis vond plaats in 1925? 

a) De eerste TT van Assen werd verreden 

b) Jan Tinbergen wint de nobelprijs voor de Economie 

c) De eerste strip van Lucky Luke verscheen in België 
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Vraag 7: Hoe groot is ongeveer de vijver van Pia en Georg? 

a) 33% van de tuin 

b) 50% van de tuin 

c) 67% van de tuin 

 

Vraag 8: Op welke datum zou Groot-Brittannië in eerste instantie de Europese Unie verlaten? 

a) 29 februari 2019 

b) 29 maart 2019 

c) 29 april 2019 

 

Vraag 9: Wie schreef ooit dat geschiedenis het heden is gezien door de ogen van de toekomst? 

a) Godfried Bomans 

b) Harry Mulisch 

c) W.F. Hermans 

 

Vraag 10: Wat is Bosco Verticale? 

a) Een pittig maar overheerlijk drankje uit Italië 

b) Een flatgebouw met bomen in Italië 

c) De naam van een romantische Italiaanse film  

 

 

Lezing over de egel bij IVN De Ronde Venen/Uithoorn… 

Door: Berend Hamer 

We kregen zoveel leuke wetenswaardigheden te horen dat ik dacht er een verhaal over 

op te nemen in de volgende nieuwsbrief. Wij zijn uiteindelijk toch ook een beetje 

natuurmensen, al zou je dat tijdens de wandelingen vaak niet denken. 

De egel is een landzoogdier en nachtdier. Het is een lief beestje om te zien met mooie 

donkere oogjes en neusje. Ze zijn ook actief (niet tijdens de winterslaap) en kunnen wel 

7 km per uur rennen. 

In juni, juli en augustus wordt gepaard, de jongen worden geboren en binnen 1 uur 

hebben ze zachte stekels. 
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Egels zien slecht, maar horen en ruiken goed. Ze eten 

insecten, leven solitair, maar accepteren andere egels wel. 

Vijanden van de egel zijn de das, hond, vos, kerkuilen en 

andere roofvogels. 

Naast dieren zijn er andere “vijanden” zoals slakkenvergif, 

landbouwgif, vijvers, verkeer en tuinmachines. 

Er bestaat een egelopvang waar gewonde en zieke egels worden verzorgd. Ze krijgen 

gemalen kattenvoer te eten en de jongen krijgen om de 2  á  3 uur melk. 

Hieronder nog de volgende weetjes: 

• Een egel heeft wel 7000 stekels; 

• Een egel kan zich oprollen door een kringspier; 

• De das als enige de egel  ‘open’ kan krijgen ook al is deze opgerold; 

• Een egel ook kikkers en padden eet; 

• Egels kunnen zwemmen, maar ze kunnen niet op de kant klimmen als er geen 

mogelijkheid is; 

• Egels niet meer zo oud worden 2 á 3 jaar, voorheen wel 8 á 9 jaar; 

• Egels een gebied ter grootte van 20 voetbalvelden nodig hebben voor hun 

voedsel; 

• Bloedzuigers een grote bedreiging zijn; 

• Je aan het gebit kunt zien hoe oud ze zijn; 

• De winterslaap in oktober/november begint en duurt tot april/mei; 

• Een egel 25% van zijn lichaamsgewicht verliest tijdens de winterslaap; 

• De egel een beschermd dier is in Nederland. 

De egelopvang vangt ongeveer 800 dieren per jaar op. Deze worden goed verzorgd en 

later weer vrijgelaten in de natuur en in uitzettuinen. De opvang slaagt erin om 80% 

weer buiten te plaatsen. 

Je kunt de egel een handje helpen door je eigen tuin egelvriendelijk in te richten. Voor 

meer informatie is er de site:  www.egelbescherming.nl. 

 

Bezoek met rondleiding aan het Flower Art Museum  

Vrijdagmiddag 28 augustus vanaf 15:00 uur 

Door: Janny Oosterlo 

In het museum is bijzondere kunst te zien rond het thema bloemen en natuur. Het Flower Art 

Museum is geopend in 2018 en bevindt zich in de voormalige reinwaterkelder tegenover de 

Aalsmeerse watertoren. U wordt ontvangen vanaf 15:00uur met koffie of thee, en wat lekkers. 

http://www.egelbescherming.nl/
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Veel Aalsmeerders en Kudelstaarters rijden of wandelen hier regelmatig langs, soms zonder te 

beseffen wat hier allemaal te zien is. Het museum presenteert elk kwartaal nieuwe 

tentoonstellingen met (inter)nationale topkunstenaars. Een 

bezoekje is dan ook zeker de moeite waard. Vrijdag 28 

augustus wordt u vanaf 15.00 uur ontvangen met koffie/thee 

en iets lekkers. Parkeren is mogelijk op het terrein van het 

museum. Om 15.30 uur start de rondleiding langs de 

hoogtepunten van de huidige tentoonstellingen. In de zaal 

met het thema ‘Bomen in Beeld’ ziet u werk van zeven 

kunstenaars die de boom verbeelden, op zeer uiteenlopende 

manieren. Ook zijn er korte films te zien over het nachtleven 

van bloemen en laten de kunstenaars u in het Tropisme Lab 

met een andere blik naar de natuur kijken.  

De rondleiding eindigt om ca. 16.10 uur bij de Wall of Flowers, een nieuw kunstwerk op het 

museumterrein van maar liefst zestig meter lang. Aansluitend kunt u zelf nog rondkijken in de 

beeldentuin, het museum en de museumwinkel tot uiterlijk 17.00 uur.  

De kosten voor dit bezoek zijn € 6,25 (rondleiding en koffie/thee met iets erbij) + entree. De 

reguliere entree is € 6, met Museumkaart € 3 en Vrienden van het FAM betalen geen entree. 

Betalen kan aan de balie van het museum uitsluitend met PIN. Er is plaats voor max. 12 

deelnemers. In het museum is voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden.  

Aanmelden kan via de mail bij Janny Oosterloo, jsoosterllo36@tiscali.nl. 

 

Het “geheime” weggetje… 

 

Door: Pia Mulder 

Als je de hele dag op kantoor zit heb je weinig lichaamsbeweging. Dat is een goede reden om 
op de fiets naar het werk te gaan. Het is precies 7 kilometer heen naar Amstelhoek en ’s 
avonds weer 7 kilometer terug. Eigenlijk loopt de hele fietsroute van mij langs de N196. 
Een beetje saai, en toch is het iedere dag heerlijk om even buitenlucht op te snuiven. 
 
In deze tijd van het jaar is het ook nog even heel erg lekker om ’s avonds na het avondeten een 
blokje om te lopen voor een goede spijsvertering. Uit nieuwsgierigheid gingen mijn benen als 
vanzelf richting de Zwarteweg waar ze bezig zijn om een nieuwe rotonde aan te leggen. Iedere 

avond even kijken hoe ver ze gevorderd waren en hoe het verkeer 
straks gaat lopen. De N196 was vanaf de Mensinglaan afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. Op een avond zat er een kat in de 
middenberm van de normaal drukke weg. Er zat wat in het gras, dat 
is zeker, en ze had het er druk mee. Even verderop stak een fazant 
de weg over. Echt grappig om te zien hoe de natuur de kans 
waarneemt als het verkeer verdwijnt. Dat merkte je toen het 
vliegverkeer stil viel en dat zag ik ook op weg naar de nieuwe 

rotonde. 
 
Vanaf de rotonde liep ik de ene keer richting Molenvliet, Bielzenpad, en via het fietspad van de 
Spoorlaan weer terug naar huis. De andere keer ging ik richting de Westeinderplas en maakte 
zo mijn rondje. Op een avond liep ik iets verder vanaf de Poel richting dorp en zag een 
fietspaadje waar ik nog nooit geweest was. Dat moest ontdekt worden. Ik kwam achter het 

mailto:jsoosterllo36@tiscali.nl
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Parochiehuis uit. Daar zijn aan weerskanten nieuwe huizen gebouwd. Een klein gezellig straatje 
en als je doorloopt kom je bij het Kloosterhof uit. 
 
Eén keer in de 2 weken komt mijn dochter Karin altijd bij ons eten. Daarna doen we 
tegenwoordig samen even een rondje wandelen. Ons streven is namelijk om iedere dag toch 
wel 10.000 stappen te zetten. Ik vertelde haar dat ik een nieuw straatje ontdekt had waar ik nog 
nooit was geweest. Ze wilde gelijk weten waar dat dan wel was. Ja, dat ga ik niet zo maar 
vertellen natuurlijk. Dat gaan we ontdekken.  
 
Via de nieuwe rotonde liepen we naar de Legmeerdijk. Daar gingen we het Hornmeerpark in en 
via de Bachlaan en de Lunalaan kwamen we op de Beethovenlaan uit. Daar liepen we tussen 
de huizen van de Apollolaan door over een bruggetje naar de Roerdomplaan. Het gebouw waar 
wij jarenlang de Nivon bijeenkomsten hielden en de gymzaal waar we volksdansten is helemaal 
verdwenen. Het is de bedoeling dat daar huizen komen. Nu is het een vogelparadijsje. Er vliegt 
en fladdert van alles rond. Maar wij vervolgden onze tocht. 
 
Eenmaal in de Fuutlaan sloegen we vlak voor het huis van Hans en Carla 
Loos links af naar boven naar de Stommeerweg. Toen langs het water van 
de Westeinder. Karin werd steeds nieuwsgieriger waar mijn “geheime 
weggetje” dan wel was. Ik liep mij te verkneuteren en wist met overtuiging 
te vertellen dat ze daar vast ook nog nooit geweest was. We kwamen er 
steeds dichter bij. Je moet nog goed opletten anders zou je er ongemerkt 
zo maar voorbij lopen. Er staat zo’n blauw fietspad bord op de stoep, bijna 
in het struikgewas. Daar moet je rechtsaf.  
 
We waren er……… Ik vond het nog wel een beetje spannend, maar gelukkig klopte het wel. 
Ook voor Karin was het de eerste keer dat ze daar liep. In de loop der jaren is er heel veel 
veranderd in het “Aalsmeerse”. En het is leuk om gewoon te voet je eigen woonplaats te 
herontdekken. Via de Hortensialaan en de Ophelialaan maakten we ons ommetje compleet. We 
hadden onze 10.000 stappen er allebei opzitten voor die dag. En Georg zat met de koffie klaar 
op ons te wachten. 
 

Inmiddels is de rotonde bij de Zwarteweg zo goed als gereed. 
Vandaag ben ik er voor de eerste keer met de auto overheen 
gereden. Dit is de eerste van de vijf rotondes die er nog gaan 
komen. 
Dat alles heeft te maken met een snellere busverbinding van 
Aalsmeer naar Schiphol. Iedere 7-8 minuten gaat er een bus 
rijden. Wil je hier meer over weten, of wil je vooruit kijken hoe het 
eruit komt te zien kijk dan eens op internet en zoek op HOVASZ.  

Hoogwaardig Openbaar Vervoersvoorziening Aalsmeer Schiphol Zuid.  
 
Er valt de komende tijd dus nog heel veel te zien en te ontdekken in Aalsmeer. 
 

 

Antwoorden quizvragen.. 

1B, 2A, 3C, 4B, 5A, 6A, 7A, 8B, 9A, 10B 
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Hallo Museum bezoekers… 

 

Door: Lies Rip 

Even een berichtje van onze kant. 
 
Het museum gaat dit jaar voor ons nivonners niet door.  
 
Misschien mogen we in 2021 weer met groepjes naar het museum, we wachten maar rustig af. 
In ieder geval heb je natuurlijk wel de mogelijkheid om 
individueel het museum weer in te gaan.  
 
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze 
bericht, dan mag je ons altijd even bellen. 
 
Blijf gezond! 
Met vriendelijke groet, 
Frank van Itterzon 0297-341770 
en Lies Rip 06-22197118 
 
 
 
 

 

De Watertoren fluistert…….. 

De Nivonleden van Aalsmeer in augustus een brief zullen 

ontvangen van de voorzitter van Nivon-Aalsmeer over het 

Nivonprogramma voor het komend half jaar…  

 

Het Bestuur nu ook in de zomerperiode iedere maand 

doorvergadert… 

 

Dat indien u de voorgaande nieuwsbrieven niet eerder hebt  
ontvangen, u dit de redactie kan laten weten waarna u het 
ontbrekende nummer of nummers alsnog per email toegezonden 

krijgt... 
 

Dat het Nivon de coronamaatregelen in de Nivonhuizen wederom heeft aangescherpt en dat u 

alle informatie daarover kan terugvinden op de landelijke website… 

Dat de ‘emailactie’ van het Bestuur heeft opgeleverd dat er nu 130 emailadressen van de 

huishoudens die lid zijn van Nivon-Aalsmeer bekend zijn, en het Bestuur de leden die hun 

emailadressen hebben laten weten hiervoor zeer dankbaar is… 

Dat de openingsmiddag die gepand stond op 12 september niet doorgaat… 

Dat ook het herfstweekend helaas dit jaar niet doorgaat…. 
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Dat ook de wintersportreis 2021 helaas niet doorgaat … 

Dat volgende maand er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschijnt… 

 

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 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. 


