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Beste mensen, 

Door de coronamaatregelen zijn we het nieuwe seizoen een beetje stilletjes begonnen 

zonder onze druk bezochte openingsdag, maar desondanks kijken we positief vooruit en 

verheugen we ons op een nieuw Nivon seizoen 2020- 2021. We beginnen deze nieuwsbrief 

met een bijzonder memoriam vanwege het overlijden van Anna Kraal en Wim Beijnvoort. 

Frank van Itterzon memoreert aan deze twee bijzondere Nivon leden.  

We zijn het nieuwe seizoen gestart met een Kaderbijeenkomst op 12 september jl. Ik heb er 

voor u een kort verslag van gemaakt die ik graag met u deel. Daarin bepreek ik een aantal 

belangrijke onderwerpen die voor mij ook het belang van een kadervergadering markeert. U  

kunt het in deze nieuwsbrief allemaal teruglezen.  

Tijdens de kadervergadering is ook het idee geopperd om de nieuwsbrief en het 

maandbericht met elkaar te integreren. Dit zal een grote kostenbesparing opleveren en van 

het geld dat er over blijft, kunnen we dan weer andere leuke dingen doen. De vorm zal dan 

moeten veranderen. Daar gaan we als bestuur samen met Jan Keessen, onze eindredacteur 

van het maandbericht, eens goed over praten. We houden je op de hoogte. 

Janny Oosterloo doet in de nieuwsbrief verslag van de Natuurraad. Wellicht heeft u het al 

gelezen in de Nieuwe Meerbode maar het College van B&W heeft het verzoek tot het 

installeren van een Participatieraad afgewezen. De initiatiefnemers laten het er niet bij zitten. 

En ook wij als Nivon blijven de initiatieven passief en actief steunen. Ook weer een verhaal 

uit eigen hand over wat we allemaal in onze achtertuin en daarachter meemaken. Verder 

een mooie boekentip van Pia, én gaan we terug in de tijd met Riet Dol.  

Graag tot de volgende nieuwsbrief. 

Met warme groet 

Henk Balke, Voorzitter  
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In memoriam… 

Afgelopen maand bereikte ons het verdrietige bericht dat ons gewaardeerde lid Anna Kraal-

Eveleens op 98-jarige leeftijd is overleden. Anna was een zeer betrokken lid van onze 

afdeling met een passie voor het Nivon. We wensen de nabestaanden veel sterkte met het 

verwerken van dit verlies.  

Het Bestuur  

Door: Frank van Itterzon 

Zo’n 40 jaar geleden mee met het herfstweekend, ik word opgehaald 

door mevrouw Kraal, onbekend voor mij. Maar dat werd anders. Heel 

veel gelopen, praten, huizen kopen (in fantasie) en wat gaan we dan 

allemaal doen en wie doet wat. Anna kwam eigenlijk op alle 

bijeenkomsten en ging mee met de reizen en genoot maar ook van 

musea en concert en theater. Met de weekenden reden we vaak samen, 

Anna met kaart op schoot. We gingen nooit rechtstreeks. ‘Weet je nog 

een museum o-ja we gaan naar het Land van Ooit’. De wandeling 

voorlopen en gewoon veel praten. En dan kan ze een keer niet mee door 

ziekte en word ik gebeld door Truusje Schelpenzand, wie is dat dan wel…nou dat is Anna. 

De laatste jaren steeds meer thuis en veel telefoontjes. Anna blijft door alle jaren heen heel 

betrokken bij het Nivon, wil gewoon alles weten. De laatste maanden word het toch wel 

moeilijker voor haar, maar als je kwam en dan kon het zijn dat ze even niet wist wie je was, 

maar begon je over het Nivon dan opeens kwamen de beelden en namen gewoon weer 

boven en werden er vele herinneringen opgehaald. Dat is nu jammer dat we dit niet meer 

samen kunnen delen maar de herinneringen aan Anna hou ik zeker vast. Dag Anna, dag 

Truusje. Frank en beer Huub (samen gekocht met Anna)  

In memoriam… 

Afgelopen maand bereikte ons het verdrietige bericht dat ons gewaardeerde lid Wim 

Beijnvoort op 91-jarige leeftijd is overleden. Wim was een enorme sportman waar menig 

Aalsmeers Nivonlid met warmte en vriendschap aan zal terugdenken. We wensen de 

nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  

Het Bestuur  

Door: Frank van Itterzon 

We ontvingen het bericht dat Wim Beijnvoort op 20 september 

2020 is overleden. Wim heeft zich jarenlang voor de afdeling 

ingezet, als bestuurslid was Wim betrokken bij diverse 

stedentrips en bij de meeste activiteiten betrokken waaronder de 

weekenden waar hij ons gymnastiekoefeningen gaf. Voor de 

wintersportreizen was hij samen met Jaap Maarse de aanstichter 

van deze reizen. Wanneer je als wintersporter mee ging dan 

stond Wim heel vaak naast je om je nog extra aanwijzingen te geven waardoor je meer ging 

genieten van het langlaufen en ook durfde te genieten als je door de loipes door het witte 

land trok. Wim, heel veel dank voor alles wat je voor het Nivon afdeling Aalsmeer en 

omstreken hebt gedaan. 
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Kadervergadering Nivon-Aalsmeer… 

Door: Henk Balke 

Eén van mijn doelstellingen is om binnen onze afdeling de afstand tussen bestuur, 

activiteitencommissie en de leden zo klein mogelijk te houden. Een belangrijk instrument om 

dat te doen is communicatie. Niet alleen via onze vaste spreekbuizen: het maandbericht en 

de digitale nieuwbrief, maar ook door het beleggen van vergaderingen en overleg. Wij als 

afdelingsbestuurders nemen regelmatig besluiten over koerswijzigingen en daar willen we 

graag met jullie over praten, hetzij rechtstreeks, hetzij via jullie vertegenwoordigers in de 

commissies, of met een groep vaste vrijwilligers die jaar in-jaar uit de reguliere activiteiten 

organiseren.   

Om die reden heb ik op 12 september jl. een vergadering belegd tussen het Bestuur en de 

Activiteitencommissie, aangevuld met de reguliere organisatoren van de wandeltochten, 

weekendtrips of reizen. Ik had hiermee twee doelen:  

1. Saamhorigheid tot stand te brengen tussen Bestuur, Activiteitencommissie en de  

reguliere organisatoren; en, 

2. Praten en ideeën uitwisselen over wat we nog wel kunnen organiseren, nu we 

vanwege de coronamaatregelen, de activiteiten hebben stilgelegd. 

De vergadering is succesvol verlopen. We hebben in samenspraak met de deelnemers een 

aantal besluiten besproken en daarop commitment ontvangen. Naast de vaste 

agendapunten en het bespreken van de financiële situatie van de afdeling, die overigens 

gezond is, licht ik er een paar belangrijke hoogtepunten uit.  

Van tientjeslid naar ‘vriend van Aalsmeer’. 

Een belangrijke wijziging waarop het Bestuur commitment heeft ontvangen is dat vanaf dit 

nieuwe seizoen de term ‘tientjesleden’ is omgezet naar ‘vrienden van Nivon- Aalsmeer’. 

Dit hebben we gedaan omdat we merken dat de toevoeging ‘lid’ verwarring schept met het 

gewone lidmaatschap. Bovendien willen we met de oprichting van ‘vrienden van Aalsmeer’ 

openstaan voor andere vormen van giften en/of sponsoring.  

De wijziging van een individuele tientjeslid naar ‘vrienden van Aalsmeer’ verandert overigens  

niets aan de rechten die men als tientjeslid ook al had: men ontvangt nog steeds het 

maandbericht/digitale nieuwsbrief, en men is welkom op de openingsmiddag, en 

nieuwjaarsreceptie. We hopen met deze stap meer doorontwikkeling te creëren en onze 

afdeling (nog) aantrekkelijker te maken voor andere geïnteresseerden. De tientjesleden 

zullen hierover nog persoonlijk geïnformeerd worden.  

Meedoen is op eigen verantwoordelijkheid.  

Verder hebben we een half uur lang gesproken over de mogelijkheden en kansen om 

langzamerhand de activiteiten weer op te starten. Een vraag die daarbij beantwoord diende 

te worden was ‘hoe het zit met de verantwoordelijkheid indien onverhoopt een deelnemer 

van een Nivon-activiteit aantoonbaar door de activiteit besmet raakt met corona’. Ik heb dit 

nagevraagd bij ons Centraal Bestuur. Het antwoord dat ik heb ontvangen was klip en klaar: 

iedere deelname aan een Nivon-activiteit is op eigen verantwoordelijkheid. We zullen u 

hierop vooralsnog blijven attenderen. Om u gerust te stellen: we blijven waken over de 

handhaving van de coronamaatregelen tijdens activiteiten. Heeft u het vermoeden dat u 
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besmet bent, laat u dan testen. Tot de uitslag en bij een negatieve uitslag, mag u nergens 

aan deelnemen.  

Vervolgens hebben we met post-it-plakbriefjes ideeën over mogelijke activiteiten 

uitgewisseld, welke door onze secretaris zijn verzameld. Zij heeft de ideeën als ‘keuzemenu’ 

opgesteld en als document aan de bestuursvergadering ter verdere bespreking aangeboden.  

Na afloop hebben we de vergadering geëvalueerd. We hebben afgesproken om tweemaal 

per jaar een dergelijke vergaderbijeenkomst te houden. We hebben de vergadering de naam 

‘Kadervergadering‘ gegeven en hopen dat deze bijdraagt in het bieden van een platform 

om te kunnen meepraten en meedenken. 

Ik wil de deelnemers van de Kadervergadering hartelijk bedanken voor hun bijdragen en 

betrokkenheid en hoop dat dit initiatief een mooi vervolg gaat krijgen. Graag tot een volgende 

keer.  

Wilt u ook met mij praten of meedenken over de koers van onze afdeling, of misschien over 

andere Nivon-onderwerpen? Dan nodig ik u van harte uit mij een mail te sturen: 

henkbalkenivon@gmail.com. We spreken elkaar dan.  

 

Trekkers of thuisblijvers …? 

Door: Henk Balke 

Al de hele zomer zijn ze samen. Ze verliezen elkaar niet uit 

het oog en de onderlinge afstand meet nooit meer dan een 

paar meter. Het zijn slimme vogels. Vernuftig probeert de 

grootste durfal het pindakaaspotje uit een muurbakje, dat 

vastgeschroefd zit tegen de gevel, te trekken om, zodra het 

op de grond is gevallen, de pindakaas eruit te snoepen. Dit 

tot ergernis van de koolmezen, die hun geliefde potje dat zo 

veilig en hoog aan de muur hing, moeten afstaan aan twee brutale donders. Ik heb het over 

de twee eksters die al maanden lang dagelijks in onze tuin foerageren. Of het nu een verliefd 

stelletje is, of broer/broer, of broer/zus, of zus/zus, we weten het niet. Tussendoor verkent 

een pimpelmees het vogelhuisje, dat eveneens aan dezelfde gevel is vastgeschroefd. Hij/zij 

vliegt er naar toe, gaat weer weg, komt weer terug, gluurt af en toe naar binnen, vliegt 

daarna meteen weer weg, en waagt zich uiteindelijk om het broedkastje binnen te wurmen 

en daar een tijdje te blijven, om vervolgens weer haastig te vertrekken. We hopen in het 

voorjaar op heuse pimpelmezengeluk. De buizerd en de torenvalk laten zich ook nog met 

enige regelmaat zien, op zoek naar een lekker hapje. Het schijnt ze voorlopig nog goed te 

bevallen, zo biddend boven de akkervelden.  

Achter dit schouwspel zien we in de verte de spreeuwen zich verzamelen die als een 

donkere wolk de mooiste vluchten maken. Ze maken zich op voor de vogeltrek. Onverwachts 

zien we een groep Canadese Ganzen landen. Blijven ze in Nederland of trekken ze verder? 

Ze mengen zich tussen de laatste grauwe ganzen die er nog zijn. De meeste vogels zijn 

vertrokken naar Zuid Europa of naar Afrika. Af en toe kunnen we nog een beetje genieten 

van de paar soorten die de akkervelden achter ons huis als parkeerterrein gebruiken om 

weer wat bij te tanken. Het roodborstje dat we weer vaker zien, is niet onze vaste zomergast, 

mailto:henkbalkenivon@gmail.com
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maar het is zijn soortgenoot uit het noorden van Europa. De ‘Hollandse roodborst is allang 

vertrokken naar het zuiden. Een soort wisseling van de wacht zullen we maar zeggen.  

Niet zo lang geleden zijn Monique en ik naar de Weerribben 

geweest. Ons doel was de Purperreiger te spotten. Volgens 

een artikel in de Roots bleek in de Weerribben (nog) een 

behoorlijke populatie te zitten. We vertrokken in de 

wetenschap dat de kans dat we ze zouden spotten klein 

was, want Purperreigers, in tegenstelling tot hun  

familieverwanten de Blauwe Reigers, vertrekken in het 

najaar naar Afrika. Eenmaal bij de Weerribben aangekomen 

bleek dat we jammer genoeg gelijk hadden. De Purperreiger was er in geen velden of wegen 

meer te bekennen. Toch hebben we onverwachts een schitterende waarneming gedaan. In 

de verste verte spotten we een fantastische visarend, rustig zittend op een tak in een boom. 

Hij lijkt  tevreden om zich heen te kijken. Zijn witte kop met grote snavel is duidelijk te zien 

ondanks zijn wat verdekte opstelling. Het maakte ons dagtrip helemaal goed.  

Veel trekvogels zijn vertrokken. Het voelt een beetje weemoedig. De vrijheid die vogels 

hebben om vliegend over grenzen naar verre oorden te reizen, spreekt tot onze verbeelding. 

Toen ik laatst in de tuin stond op een wat schemerige nazomerse avond, vlogen groepen 

gakkende ganzen in V-vlucht over ons huis heen. Ik zwaaide naar ze, en wenste ze een 

goede reis. Ik kijk er nu al naar uit om ze over een paar maanden weer met een ‘welkom 

thuis’ te mogen begroeten.    

 

Boekentip… 

Door: Pia Mulder  
 
Het Zoutpad 
Auteur: Raynor Winn 
 

Deze keer is mijn bijdrage aan de nieuwbrief geen eigen verhaal 
maar een verhaal van een ander. Een echte aanrader om een boek 
te lezen. De schrijfster neemt je mee in haar leven en dat van haar 
man terwijl ze over een prachtig Kustpad lopen. Om een kleine tip 
van de sluier op te lichten hieronder een deel van het interview uit 
dagblad “Trouw”.  
 
Het gehele interview is te vinden op internet. Mocht je het niet 
kunnen vinden dan mag je me mailen. Dan stuur ik je graag de link 
toe. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Een deel van het Interview uit dagblad “Trouw” 
Romana Abels12 oktober 2019, 1:00 

 

Toen Raynor Winn failliet ging, bleek haar man Moth ongeneeslijk ziek te zijn. Ze raakten 

dakloos en zagen geen andere uitweg dan samen te gaan lopen langs een prachtig kustpad. 

https://www.trouw.nl/auteur/Romana%20Abels
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Raynor Winn (56) was de eerste helft van haar leven wat je noemt een huismus. Ze was een 
vrouw die dacht dat haar geluk kwam uit haar moestuin en haar schapen, haar huisje en 
haar kinderen. Tot ze alles verloor en in een opwelling besloot dan maar te gaan wandelen. 
“Daar zouden we in ieder geval een tijdje mee bezig zijn.” 
 
Het resultaat was de bestseller ‘Het zoutpad’, over een echtpaar van middelbare leeftijd dat 
ziek en berooid het duizend kilometer lange South West Coast Path langs Devon en 
Cornwall aflegt, levend op een toelage van soms 50, soms 20 pond per week. Dat betekende 
geen bagagevervoer, zoals wandelaars van hun leeftijd gewoonlijk boeken. Het betekende 
ook geen hotels, geen campings, geen koffie, geen ijsjes of taartjes, bijna geen fruit of 
groente, geen douches, geen wasmachines. 

 
Het is het verhaal van Winn en haar man Moth, een stel op leeftijd dat ontdekt dat de waarde 
van het leven niet is gebakken in de stenen van je huis, ook niet als dat een met grote 
toewijding zelf gerestaureerde lieflijke cottage is, zelfs niet als je twee kinderen er zijn 
geboren en opgegroeid. Een stel dat ontdekt dat een dokter ook niet alles weet, dat 
lichtgewicht slaapzakken te dun zijn, dat je niet meteen sterft als je op twee pakjes 
noedelsoep per dag leeft en dat je ook op je vijftigste nog talenten kunt ontdekken waarvan 
je niet wist dat je ze had. 
 
 “Ik denk”, zegt Winn, “dat mijn verhaal mensen aanspreekt omdat iedereen wel iets rots 
meemaakt in zijn leven.” 

 
Het rottige in het leven van Raynor Winn bestond uit verschillende delen. Het eerste deel 
was de akelige financiële ruzie met een oude vriend van haar echtgenoot Moth, die hen had 
overgehaald te investeren in een zaak die slecht afliep. Het tweede was het verlies van hun 
huis, een gevolg van de verkeerde investering en een slepende rechtszaak. Het derde was 
de ziekte van Moth. Geen idee had het stel hoe het verder moest, tot Winn een blinde greep 
deed in een doos boeken die zou worden geveild. Ze had een boekje over het kustpad in 
haar handen, ooit van iemand gekregen. “Laten we gaan wandelen”, zei ze. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nawoord van Pia 
In deze corona tijd is het een kwestie van “volhouden”, sterk zijn, er zijn voor een ander, en 
iets maken van je leven terwijl de wereld om je heen op zijn kop lijkt te staan. Ik wens 
iedereen die het boek in de hand neemt. 
 
“VEEL LEESPLEZIER” 
 
Hartelijke groet en blijf gezond. 
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Breinbrekers… 

Hier weer een breinbreker voor slimme Nivonners. Veel plezier. 
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Terug in de tijd met…..Riet Dol 

Door: Riet Dol 

Door de corona tijd ga je maar alle kasten opruimen, en 

kom je leuke dingen tegen. Zo kwam ik foto's en andere 

papieren tegen van die goede oude tijd. Onder andere 

onze eerste rekening van een weekje naar het Zeehuis. 

Is 48 jaar geleden, en 

mocht je niet ieder jaar 

naar het zelfde Nivonhuis.  

Twee keer en dan moest 

je een jaar overslaan. Je moest het aanvragen, en kreeg dan 

bericht of je mocht komen. Want het kwam ook voor dat het 

huis was volgeboekt. Het was een hele andere tijd vergeleken 

bij nu. 

Maar het waren leuke tijden, wij hebben nog altijd contact  met 

een aantal mensen. En ook onze kinderen hebben er vrienden 

aan over gehouden. Zij gaan nog van tijd tot tijd naar de 

Nivonhuizen, om elkaar te ontmoeten. Het leuke er van 

is dat zij dan met hun kinderen er heen gaan. 

Wij hopen dat de corona tijd van het voorjaar over zal zijn. 

Want wij missen jullie heel erg, en een gezellig samen zijn zou weer fijn zijn.  

Dus zullen wij maar zeggen een gauw weerzien  

 

Impressie overleg initiatiefgroep Groenberaad Aalsmeer 

Door: Janny Oosterloo  

Oktober 2019 was er op initiatief van Jos Valentin en Jan Westerhof een bijeenkomst van 

een groot aantal Aalsmeerse en Kudelstaartse organisaties en actiegroepen die zich bezig 

houden met “Groen” in de breedste zin van het woord. Doel was om te komen tot het 

instellen van een participatieraad ‘Groene Ruimte Aalsmeer’ om samen met alle betrokken 

organisaties stap voor stap te komen tot een kwaliteit van de ‘groene en blauwe’ ruimte in 

Aalsmeer, zoals die past bij de ambitie om “hét bloemendorp aan het water” te zijn. Een 

doelstelling die wij als NIVON van harte ondersteunen. 
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Dit is besproken met de gemeente maar het college 

van B&W zag niets in het instellen van een formele 

adviesraad Groen. Maar het Groen-doel van de 

deelnemers staat uiteraard nog steeds overeind. Er 

moet dus gezocht worden naar andere vormen / 

mogelijkheden om dat te bereiken. 

Op 16 september heeft de initiatief groep – bijeen in 

het Dorpshuis  Kudelstaart - met een open mind en 

een inspirerende voorzet van Kees Buskermolen een eerste stap gezet in de richting van 

Nieuw Aalsmeer , met ambitie en actiegerichtheid, met doelen  voor een groene en 

duurzame omgeving in ieder geval tot 2030. 

Die eerste stap moet zorgen voor een visie van Nieuw Aalsmeer. Een visie document 

waarmee we verder gericht en concreet een Groene omgeving in en rondom Aalsmeer 

kunnen creëren. Soms kan dat samen met de gemeente Aalsmeer. Soms kan dat beter 

door, zonder afstemming vooraf met de overheid, met burgers en experts zaken in gang te 

zetten, te realiseren of van feedback te voorzien. 

Daar is organisatie voor nodig, mogelijk ook euro’s. Maar vooral inspiratie, kennis, energie 

en idee van handelen: Een visie dus. Die kan het kader aanreiken om e.e.a. voor de 

ruimtelijke omgeving, de groenstructuur– en onderhoud, de grondstoffen en afvalstromen, 

energievoorziening, mobiliteit, bouwen en wonen te beïnvloeden. Duurzaam Nieuw Aalsmeer 

dus. Niet voor 4 jaar. Maar voor langere termijn. Niet alleen voor volwassen burgers, 

bedrijven, belangenorganisaties. Maar ook voor de Nieuwe Aalsmeerse toekomst: Onze 

kinderen! Als het kan Nieuw Aalsmeer ontwerpen samen met kinderen. 

Een Brainstorm over bouwstenen voor de Visie van N A 2030, zonder veel inhoudelijke 

discussie om elkaar te overtuigen. De Bouwstenen waren:   

I. Hoe wil je leven in 2040? 
II. Wat is er al qua duurzaam in 2030? 
III. Is het bedachte model werkbaar? 
IV. Zijn er voor ons voorbeelden? 

 

Het leverde een lange lijst van ideeën op waar we mee aan de slag kunnen. Het was een 

inspirerende  en motiverende bijeenkomst. De eerste stap is gezet. Wordt vervolgd.    

Meer weten, of meedoen? Mail dan naar jsoosterloo36@tiscali.nl.  

 

 

 

 

 

 

mailto:jsoosterloo36@tiscali.nl
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De watertoren fluistert… 

Dat de tientjesleden een brief ontvangen over de wijzigingen 

naar ‘vrienden van Aalsmeer… 

Dat er diverse ideeën zijn verzameld om weer activiteiten op te 

starten rekening houdend met de maatregelen van de RIVM… 

Dat er op 24 oktober weer een Nivonraad is maar dit keer 

online… 

Dat er in de volgende Toorts een artikel komt van Nivon-

Aalsmeer over vrijwilligerswerk… 

Dat mevrouw drs. Alink-Scheltema, wethouder Groen van de 

gemeente Aalsmeer, alle Aalsmeerse Nivonleden feliciteert met het 95-jarig bestaan van 

Nivon-Aalsmeer e.o.… 

 

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. 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. 

 

 

 


