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Beste mensen, 

Alstublieft! Een extra dikke Kerstuitgave van onze digitale 

Nieuwsbrief.  Een uitgave met hoop, activiteiten, een 

kerstpuzzel, een kerstkleurplaat voor de kinderen, leuke 

verhalen, een prijsvraag, een boekentip voor de 

Kerstdagen, een cake recept, de nieuwe rubriek: hoe gaat 

het met..? en nog veel, veel meer…  

Het jaar 2020 loopt ten einde. En wat een jaar hebben we achter onze rug. Terugblikkend 

gaat het vooral over datgene waar we al bijna een jaar over praten: corona. Ongetwijfeld 

zullen de komende weken nog vaak in diverse  jaaroverzichten over de corona, en de 

gevolgen daarvan, worden gesproken. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Een 

vaccin is aanstaande en dat betekend dat we het jaar 2021 hoopvol binnen kunnen stappen.  

En dat past mooi bij deze tijd van het jaar. Kerst is een feest van licht en hoop. Daarom wil ik 

in deze nieuwsbrief het jaar 2020 positief eindigen met hoopvolle gedachten en mooie 

voornemens.  

2021 
De activiteitencommissie heeft deze maand weer bij elkaar 

gezeten. Men heeft voor het jaar 2021 een aantal erg leuke 

activiteiten benoemd en zich voorgenomen om deze, onder voorbehoud, volgend jaar te 

gaan organiseren. De activiteitencommissie heeft zich daarbij laten inspireren door de 

voorstellen van de leden van de Kadervergadering. 

In januari wordt naar verwachting 

gestart met het landelijke 

vaccinatieprogramma. Door de 

toenemende besmettingen en de 

recente lockdown tot  en met dinsdag 19 

januari, is het op dit moment nog erg 

onzeker wanneer we weer kunnen starten met buiten – en binnen activiteiten. In ieder geval 

staat in maart onze ledenvergadering op de agenda. Dit uiteraard met inachtneming van de 

RIVM-maatregelen die dan gelden. Later in het jaar kunnen we hopelijk steeds vaker iets 

organiseren. Tijdens de Kadervergadering zijn heel veel leuke ideeën geopperd die we zeker 

zullen gaan verkennen en, nogmaals, zodra het weer kan, willen gaan organiseren. We 

houden jullie elke maand via de Nieuwsbrief op de hoogte van wat we willen gaan doen.  
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Hoop doet leven. Kerst is een moment van bezinning. Houd nog even vol. Het gaat om de 

gezondheid van jezelf en ons allemaal. Biedt elkaar de steun die men nodig heeft. Blijf aan 

elkaar denken en stuur een warme Kerstgroet aan iemand die dit hard kan gebruiken. Ook 

van ons ontvang je ronde deze tijd een leuke attentie. Hou de brievenbus in de gaten. 

Het jaar 2020 was een zwaar en moeilijk jaar. Een jaar die de geschiedenisboeken heeft 

gehaald. Een jaar waarin veel mensen zich eenzaam en alleen hebben gevoeld. Ik eindig 

daarom mijn voorwoord ditmaal met twee wensen.  

Ik wens je hele mooie en liefdevolle kerstdagen toe waar je, ondanks dat we in beperkte 

mate, Kerst kunnen vieren, veel warmte en liefde om je heen zal ervaren en voelen. Weet 

dat er aan je wordt gedacht.  

Ik wens je heel veel geluk en gezondheid voor 2021, en dat je een prachtig mooi jaar zal 

beleven waarin we je weer kunnen  ontmoeten en we weer vaak met elkaar kunnen gaan 

optrekken.    

Namens het voltallig bestuur, de activiteitencommissie en de (eind)redactie van de 

Nieuwsbrief: hele fijne feestdagen en graag tot volgend jaar. Blijf gezond! 

Met warme groet,  
Henk Balke 
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De Nationale Vogeltuintelling 2021… 

Door: Henk Balke 

De winter komt eraan. De dagen worden korter en kouder. Toch is het in onze tuin een ware 

kleurenpracht. Onze tuin kleurt geel, blauw, rood, bruin, zwart, wit en grijs. Niet door allerlei 

kleurige bloemen en planten maar door het bonte verenkleed van de zang- en standvogels 

en de gevederde wintergasten die momenteel onze tuin 

bezoeken.  Zeker nu we ze sinds een paar weken 

vogelzaad, vetbollen,  broodkruimels en appelschillen 

voeren. De pimpelmezen, koolmezen, roodborst, 

eksters, merels, winterkoning, vinken, heggemus en 

ringmus  komen elke dag bij ons ontbijten en dineren.  

De bomen en struiken hebben we de afgelopen maand 

flink gesnoeid dus we zien de vogels steeds beter: hoog 

zittend en glurend op de takken. Zodra de twee brutale 

eksters aan komen vliegen, vliegen de kleinere vogels uit angst snel weg. We hebben het 

voedingsaanbod daarom nu zo opgesteld dat er voor ieder wel wat te smullen valt zonder dat 

ze elkaar lastig vallen.  

Monique en ik vinden het heerlijk om zo elke dag te genieten van de vogels om ons heen. Ik 

heb er de afgelopen maanden vaak over geschreven. Er zijn afgelopen jaar veel 

verschillende vogels voorbij komen vliegen, hebben zich bij ons genesteld en eieren 

uitgebroed, en zijn ook weer vertrokken naar het warme zuiden. Andere vogels uit het koude 

noorden nemen voorlopig hun plaats in. Onze tuingasten bereiden zich met veel drukte voor 

op een koude Hollandse  winter. En ook al op het voorjaar. Nieuwsgierige mezen en mussen 

verkennen nu al het vogelhuisje in onze tuin.  

Vogels waarnemen is een erg leuke bezigheid. In 

het weekend van 29, 30 en 31  januari 2021 is weer 

de jaarlijkse Nationale Vogeltuintelling. Wij doen hier 

ieder jaar aan mee. s ’Morgensvroeg zitten we dan met zijn 

tweeën een half uur met onze verrekijker voor het raam, en speuren en tellen de 

verschillende vogels die zich laten zien,. Het aantal en de soorten die we spotten geven we 

dan door aan Vogelbescherming. Na een paar dagen ontvangen we een totaaloverzicht  van 

alle tellingen en waarnemingen die in dat weekend in onze buurt zijn gedaan. Super leuk om 

op deze manier bezig te zijn met de natuur om ons heen. Bovendien biedt het inzicht in de 

vogelpopulatie in onze directe woonomgeving.  

Afgelopen jaar telden volgens Vogelbescherming meer dan 90.000 mensen ruim 1.5 miljoen 

vogels. De huismus werd het meest geteld, daarna de koolmees, de pimpelmees, de kauw 

en de merel. Wil je ook meetellen? Kijk dan op de website www.vogelbescherming.nl en geef 

je op. Je vind daar bovendien alle informatie over de tuinvogeltelling, en hoe je moet tellen. 

Dat kan ook vanaf je balkon. Ik weet zeker dat je het erg leuk zal vinden. Veel plezier.  
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Het juiste antwoord van deze kruiswoordpuzzel kunt u vinden bij de rubriek ‘De watertoren 

fluistert…. 
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Recept voor een bijzonder kerstdiner… 

Door: Pia Mulder 

Dit verhaal is gepubliceerd in de kerstbundel ‘Volg de Sterren’. 

We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik. Moe maar voldaan ploffen we neer bij 

de haard met een beker warme chocolademelk. We hebben zojuist een stevige wandeling 

gemaakt. Het was ijzig koud buiten, maar toch wilden we deze kans benutten. Zo vaak 

gebeurt het niet dat er zo’n pak sneeuw valt. 

‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook heel veel van 

sneeuw?’ 

Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds sneeuwvlokken dwarrelen. Ik 

zuig het beeld in me op: De straat is vol leven. De lantarenpalen zijn nog net niet 

aangesprongen en het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat op 

jaagt. Mensen haasten zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun luxe 

kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de sneeuw op te merken. ‘Ja, meisje’, 

bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral met Kerst. Dan moet ik altijd denken 

aan mijn allereerste, witte Kerst…’ 

‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. Geërgerd trek ik de 

warme dekens over mijn oren, totdat het tot me doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet 

het al weer, het is Kerst. Maar Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’ Dat 

laat ik me geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed uit. Geertje 

heeft gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al 

aangekleed en ik hijs me ook snel in mijn warme 

kleren.  

Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen 

tintelen als we klaar zijn met het bouwen van een 

reusachtige sneeuwpop. 

Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat 

winterpeen achter de hand gehouden. Nu komt ze 

ons er eentje brengen. ‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,’ lacht ze vrolijk. 

Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten meer. Zelfs op onze boerderij wordt het 

voedsel nu schaars. Er komen steeds vaker mensen van heinden en ver om bij ons eten te 

halen. Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, want zij 

vinden dat we moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel een beetje vreemd, we zijn 

immers helemaal niet rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten helpen. Daarom twijfel 

ik nog wat over die peen. Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom ik twijfel, maar 

het mag echt. Eén winterpeen voor de sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag. 
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Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een 

klein stukje spek. Ik kan me niet herinneren dat iets me ooit zo goed 

heeft gesmaakt. Na het eten loop ik naar het raam en schuif 

voorzichtig een klein stukje van het verduisteringsgordijn opzij. Ik wil 

nog even een glimp van onze sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn 

vage silhouet in het maanlicht en ik voel me warm worden van trots. 

Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het 

erf sneeuwvrij te krijgen, zien we twee mensen naderen. Moeder heeft 

hen ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen uit in onze 

warme keuken. Het zijn een vader en zijn zoontje. Met open mond 

luisteren we naar hun verhaal. Ze komen uit het Westen en zijn al 

dagen onderweg op zoek naar eten voor hun gezin. Er is in de grote steden bijna niets meer 

te krijgen, vertellen ze. 

Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven vannacht slapen; vooral zoon 

Kees is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen weer te hervatten. Die tweede 

kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen. De gasten vallen op het kerstmaal aan 

en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste kerstdiner wat we ooit hebben gegeten’. 

Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. Thuis wachten een 

vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten mee voor thuis. Het is niet genoeg, 

beseft vader, maar er is niet meer. Ik loop een klein stukje met hen op.  

Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij is er verrukt van. ‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is 

prachtig, ik heb nog nooit zo’n mooie gezien.’ Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van 

elkaar. Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen bijna niet meer 

kan zien, draai ik me om. Ik kijk recht in het gezicht van de sneeuwpop. Wat staart hij mij 

opeens verwijtend aan. Gemeen bijna. Zijn zwarte kraaloogjes loensen en zijn 

steentjesmond trekt een scheve grijns. Maar dat hij 

zo boosaardig kijkt, komt vooral door zijn neus, 

weet ik ineens: de grote, knaloranje peen. In 

een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en 

begin te rennen.  

Ik ren zo hard ik kan en roep hard: ‘Kees, wacht!’ Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik 

Kees de peen in zijn hand en ren zonder wat te zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop. 

Hij ziet er raar uit met dat gapende, zwarte gat in zijn gezicht. Raar, maar hij kijkt niet meer 

gemeen of verwijtend. Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen 

om die rare sneeuwman, zo hard dat er tranen over onze wangen biggelen. 

Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht. Ik glimlach om de herinnering. En vader en moeder? 

Ach, wat waren ze trots op ons. En wat ben ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en bezit 

waren hun rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze deelden er royaal van uit. Maar dat 
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zal ik haar later wel vertellen, mijn kleindochter van vijf. Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. 

Vanavond komen immers jouw papa en mama eten. En ook tante Geertje.’ 

Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig 

niet naar de drukke winkels om boodschappen te doen of 

uren in de keuken te staan, denk ik, terwijl ik de 

aardappelen schil. Daardoor heb ik mijn dag aan veel 

waardevoller zaken kunnen besteden. Toch staat mijn 

gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten. 

Een diner naar een zeventig jaar oud recept. Ik heb er 

geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd. 

Het staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien. 

 

Nijlgans leed in Uithoorn…. 

 
Door: Berend Hamer 
 
Een inwoner van Uithoorn merkte dat er langs de sloot achter zijn huis een eenzame nijlgans 

zat. Ook de volgende weken zat hij of zij er zonder partner. Dit bevreemdde hem omdat 

nijlganzen altijd in paren leefden met of zonder kinderen. Hij trok het zich aan en dacht:  is 

zijn of haar partner overleden, zit hij of zij te treuren om dit verlies? 

Is het een man of vrouw? 

Hij besloot zich wat te verdiepen in de nijlgans en las dat deze tot de 

eendachtige vogels behoort, een familie waartoe ook de bergeend 

en roestgans behoren. Het mannetje nijlgans is iets groter dan het 

vrouwtje maar daar had hij weinig aan omdat zijn nijlgans in z’n 

eentje was. Verder las hij dat pas in de zestiger jaren van de vorige 

eeuw nijlganzen zich wisten te handhaven in de Nederlandse natuur.  

Maar wat was er toch aan de hand met zijn nijlgans? 

Hij heeft op de faceboekgroep “Vogelvrienden” een foto geplaatst en gevraagd of iemand 

een idee had. Snel zag iemand dat hij een verlamde of gebroken vleugel had en hij 

adviseerde contact op te nemen met de Vogelopvang of Dierenambulance. 

De dierenambulance vertelde hem dat deze vogels moeilijk zijn te vangen, zelfs met een 

gebroken of verlamde vleugel. Het zou alleen lukken als het dier erg verzwakt was. Ze 

kwamen alleen als hij het dier met een wasmand kon vangen. Dat vond hij wel een uitdaging, 

maar het dier vloog alle kanten uit en hij gaf zijn poging op.  

En nu…………?   Hij zat nog enkele dagen op zijn plekje en was ineens weg. De vogel kon 

zich toch beter redden dan hij had gedacht. 
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The Queens Gambit…kijktip van de maand 

Door: Henk Balke 

Schakers en schaaksters onder ons herkennen vast bovenstaande 

schaakterm: Gambiet.  Gambiet is een schaakopening waarin een 

speler een schaakstuk, meestal een pion, offert om daarmee voordeel 

te behalen. Wellicht minder bekend is dat er momenteel een zeer 

populaire korte schaakserie wordt uitgezonden op Netflix: The 

Queens Gambit. De miniserie gaat over een weesmeisje, Elisabeth 

(Beth) Harmon, dat woont in een weeshuis en een bijzonder 

schaaktalent blijkt te zijn. Ze krijgt schaakles van de conciërge en 

door haar talent en het bestuderen van veel schaakboeken, wint ze 

het ene kampioenschap, na het andere. Ondank enige verliespartijen  

verslaat ze uiteindelijk de Russische schaakgrootmeester en 

heersend wereldkampioen, Borgov.  

De serie speelt zich af in de jaren 50 en 60 van 

de vorige eeuw. Het leuke aspect in dit verhaal is 

dat het over een vrouwelijke succesvolle 

schaakster gaat in een wereld waar vooral 

mannelijke schakers de boventoon voeren.  Het verhaal verteld ook een trieste keerzijde van 

verslaving, waanbeelden en persoonlijk leed. Het is een fictief 

verhaal maar het heeft hier en daar raakvlakken met het leven 

van de Amerikaanse schaaklegende Bobby Fischer. Fischer 

was een schaakgrootmeester en stond bekend om zijn 

intelligente en onorthodoxe speelwijze. Hij werd in 1962 

wereldkampioen.  Fischer leefde een moeizaam leven. Hij 

werd psychisch ziek en overleed in 2008 in IJsland.   

The Queens Gambit is een heerlijke serie om naar te kijken. 

Ook wanneer je niet van schaken houdt. Het is leuk om te zien 

hoe een zeventienjarig meisje de schaakwereld op zijn kop zet 

en hoe topschakers door haar in een korte tijd van de schaaktafel 

worden geveegd.   

Het bijzondere tijdsbeeld waarin de serie zich afspeelt, de stijl én 

de herkenbare machtsverhoudingen in de internationale 

schaakwereld in die tijd, maakt van deze serie een echte tophit. 

 

Leuk weetje.       

 
De serie Queens Gambit 
heeft een ware run 
veroorzaakt 
op schaakborden  
en schaakboeken. De 
omzet bij (online) 
winkeliers is maar liefst 
vervijfvoudigd. 
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Kind van de rivier van Irma Joubert.. boekentip van de maand… 

Door: Pia Mulder 

Personi woont met haar analfabete moeder, haar zusje en broers in 

een hutje op het terrein van de rijke meneer Fourie. Hoe ouder 

Personi wordt, hoe meer ze zich gaat schamen voor haar armoedige 

achtergrond – en hoe sterker ze gaat verlangen naar een eerlijke kans 

op een goede toekomst.  

Eén ding begrijpt ze als geen ander: de manier om aan de armoede te 

ontsnappen is naar school gaan en je uiterste best doen. 

Maar dan ontdekt Personi een geheim dat haar leven radicaal 

verandert. Met nieuwe vastberadenheid zet het arme “bijwonerskind” 

alles op alles om haar leven te wijden aan recht en gerechtigheid.  

 

Over de schrijfster: 

Irma Joubert werd in  Pretoria  geboren en groeide op in  Bosveld op een boerderij. Na een 

studie geschiedenis aan de  Universiteit van Pretoria  en  UNISA  gaf ze tot 2004 Afrikaans 

en geschiedenis op een middelbare school. Na haar pensioen volgde ze enkele 

schrijverscursussen. Haar eerste twee boeken, Verbode drif en Ver wink die Suiderkruis, 

verschenen in 2006. Met haar achtergrond als geschiedkundige verwerkt de schrijfster veel 

historische feiten in haar romans. Er zijn inmiddels zeven boeken van haar in Nederlandse 

vertaling verschenen bij  uitgeverij Mozaïek  (allemaal vertaald door Dorienke de Vries). 

 
Hoe gaat het met….? 
 
Door: Henk Balke 

 
We hebben elkaar door de coronatijd al een hele lange tijd niet meer gezien en/of gesproken. 

Ben je daarom ook zo benieuwd hoe met de andere leden gaat?  In deze nieuwe rubriek 

vragen we iedere maand een aantal leden hoe het met ze gaat. Jan en Ina van der Salm, en 

Marien van der Stee trappen af.  
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Jan en Ina van der Salm  
 
Vraag 1: Hoe gaat met jullie? 
Jan en Ina: ‘Het gaat heel goed met ons. We boffen dat we 
samen zijn en ons goed kunnen vermaken met puzzelen, muziek 
luisteren, fietsen en wandelen. En een mooie tuin hebben waar 
de kleinkinderen ook van genieten’. 
 
 

 
Vraag 2: welke positieve dingen halen jullie uit het afgelopen jaar? 
Jan: ‘Minder geluid  overlast en file in het verkeer. Dat de mensen zich nu meer bewust zijn 
van de noodzaak dat de lucht schoner is’.  
Ina: ‘Aan de mooie dingen die ik zie. Aan bijzondere momenten in mijn leven. Dat mijn 
familie, vrienden en vriendinnen mij veel liefde geven. 
 
Vraag 3: Wat wensen jullie de andere leden toe voor het jaar 2021? 
Jan en Ina: ‘We wensen u voor het komende jaar 202 veel gezondheid, vreugde, liefde en 
zonneschijn. Dat u uw familie en vrienden weer zonder beperkingen kunt ontmoeten. Zodat u 
elke dag opnieuw tevreden en gelukkig kunt zijn.  
 

Marien van der Stee 
 
Vraag 1: Hoe gaat het me je? 
Marien: ‘Met mij gaat het best goed naar de omstandigheden die 
passen bij Corona. Voor mij heeft het best wel een tijd geduurd 
voordat ik mijn regelmaat in mijn leven had gevonden. Ik ben nl. 
iemand die gebaat is bij regelmaat. Veel vaste dingen zijn door 
Corona voor mij nl. weggevallen. ik ben nl. vrijwilliger bij 
"Zorgcentrum Aelsmeer" waar ik diverse dingetjes deed/doe. 

Van koffieschenken , een praatje maken , een wandelingetje maken met de mensen tot het 
rijden als chauffeur/ begeleider op de busjes van het "Zorgcentrum". Hier in Kudelstaart help 
ik ook bij "De Zonnebloem" als vrijwilliger. Af en toe kunnen wij als vrijwilligers wel wat doen. 
Zoals planten rondbrengen of andere kleine presentjes, alles uiteraard met 1 1/2 m. afstand. 
Verder wandel ik regelmatig hier in Kudelstaart. (o.a. met mijn zussen), of in de omgeving. 
Thuis vind ik ook heerlijk: krantje, een boek en een lekker bakkie koffie  met gebak erbij. Ik 
bel ook wel oudere mensen en kennissen op. Zo kom ik wel deze Corona tijd door’.  

 

Vraag 2: Welke positieve dingen haal je uit het afgelopen jaar? 
Marien: ‘Dat je je gelukkiger voelt als je voor mensen wat kan betekenen. Dan komen 
materiële dingen in een ander daglicht te staan’.  

 
Vraag 3: Wat wens je de andere leden toe voor het jaar 2021? 
Marien: ‘Ik wens allereerst alle leden van Nivon - Afdeling Aalsmeer Vredige Kerstdagen en 
een GEZOND 2021.En dat wij in 2021 met z’n allen mooie en inspiratievolle dingen of 
gedachten mogen uitwisselen’.  
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Koken met Karin: een cake recept. 
 

Door: Karin Dijkstra 
 
Hieronder vind je een overheerlijk cake recept. Lekker om je visite, je buren, je collega’s of 
jezelf mee te verrassen. 
 
Amaretto-amaretti-cake 
(12 puntjes) 
 
150 g amaretti-koekjes  4 eieren 
50 ml. Amaretto-likeur  1 el vanillesuiker  
200 g zelfrijzend bakmeel  snufje zout 
200 g zachte boter   wat poedersuiker 
200 g suiker 
 
Oven: 175 graden. 
Doe de amaretti in een kom en giet de amarettto erover. 
Schep voorzichtig om. Klop de zachte boter met de suiker en vanillesuiker 5 minuten tot een 
lichtgele massa. Klop een voor een de eieren erdoor. Zeef bakmeel en zout erboven en spatel 
erdoor; nu niet meer mixen. Hou 12 hele koekjes apart en schep de rest door het deeg. Die 
hoeven niet heel te blijven. Vet een springvorm (22 cm) in met boter en bepoeder met wat 
meel. Schep het cakemengsel erin en strijk glad. Duw de achtergehouden amaretti langs de 
rand in het deeg, als bij een klok. Bak iets onder het 
midden van de oven gaar in ca. 45 minuten. Prik met een 
satéprikker, die moet er net niet meer vochtig uitkomen. 
Bestrooi vlak voor het serveren met wat poedersuiker door 
een zeefje. 
 
TIP: Amaretti zijn van die kleine, ronde, knapperige 
Italiaanse koekjes. Je kunt ze kopen of zelf maken. 
Eventueel kun je ook (in stukjes gebroken) bitterkoekjes 
nemen. 
En een alternatieve bakvorm is altijd leuk. 
 
 
Eet smakelijk. 
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Lief  & Leed-mailgroep….meld je aan! 

Door: Het Bestuur 

Een verjaardag, een jubileum, een verdrietige mededeling? Sommige leden willen graag een 

bijzondere gebeurtenis delen met andere leden. Dit omdat men elkaar al heel erg lang kent 

en dat schept best een innige band. Vaak is de vraag of we een speciaal bericht via de 

bekende tamtam willen verspreiden. We bereiken hiermee niet altijd de mensen die men 

wenst te bereiken. Daarom willen we je de mogelijkheid te bieden om in gevallen op de 

hoogte te blijven van het lief en leed onder de leden. Hiervoor hebben wij een Lief &Leed-

mailgroep opgericht. Via deze mailgroep ontvang je dan de bijzondere gebeurtenissen en 

berichten die we met elkaar willen delen. Je kan je hiervoor opgeven. Mail dan naar 

pr.aalsmeer@nivon.nl. Pia Mulder beheert de mailgroep en zal je desgewenst toevoegen of 

verwijderen. Berichten worden alleen met toestemming en op verzoek van betrokkene in de 

mailgroep gecommuniceerd. Nog steeds zullen er dan leden zijn die geen bericht ontvangen  

bijvoorbeeld omdat ze geen email hebben. Daarvoor geldt dan toch maar de tamtam. 

Desondanks hopen we dat we op deze manier de communicatie te verbeteren.   

 

Prijsvraag: verzin een naam voor de Nieuwsbrief Nivon-Aslmeer… 

Vanaf januari 2021 zal de Digitale Nieuwsbrief en het Maandbericht samengevoegd worden, 

tot een Nieuwbrief Nivon-Aalsmeer. We op zoek zijn naar een mooie nieuwe naam voor deze 

Nieuwsbrief. Weet u een mooie en pakkende naam? Stuur deze dan vóór of uiterlijk 15 

januari 2021 naar ons secretariaat. secr.aalsmeer@nivon.nl.  Onder de inzendingen  wordt 

door het Bestuur samen met de activiteitencommissie een winnende naam uitgekozen.  

De winnaar ontvangt een boekenbon van €15,-.  

Voorwaarden van deelname: Alleen Nivonleden van Nivon-Aalsmeer kunnen meedoen. 

Bestuursleden, leden van de activiteitencommissie  en de (eind) redactie van de Nieuwsbrief van de 

afdeling Nivon-Aalsmeer, zijn van deelname uitgesloten. Nivon-Aalsmeer wordt eigenaar van de 

winnende naam en zal deze gebruiken voor de Nieuwsbrief en voor overige afdeling gerelateerde 

nieuwsberichten.  

 

 

  

mailto:pr.aalsmeer@nivon.nl
mailto:secr.aalsmeer@nivon.nl
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De Watertoren fluistert…….. 

Dat  het antwoord van de kruiswoordpuzzel is: 

SNEEUWBALLENGEVECHT; 

Dat de voorzitter, secretaris en PR en Communicatie een nieuw 

Nivon-mailadres hebben aangevraagd en ontvangen;  

Dat de activiteitencommissie van plan is om de komende maanden  

een mooie filmhuismiddag te gaan houden, en verderop in het jaar 

een gezellige Bingo-middag met leuke prijzen.  

En dat je de volgende Nieuwsbrieven hier meer informatie over zult 

krijgen;.  

Dat de Natuurraad een vervolg heeft gekregen en deze verder zal gaan onder de naam Stichting 

Nieuw Aalsmeer 2040.  

Dat de e afdeling Nivon-Aalsmeer nauw blijft betrokken bij Stichting Nieuwe Aalsmeer 2040 en als je 

daar meer over wilt weten , of als je interesse hebt om mee te doen, je een mail kan sturen naar 

vz.aalsmeer@nivon.nl;.  

Dat je rond de periode dat deze Nieuwsbrief uitkomt, een leuke attentie van het Bestuur zult 

ontvangen. Wees er zuinig op, je hebt het geschenk in 2021 misschien nog nodig…..Nieuwsgierig 

geworden? Nog even je geduld bewaren. 

 

Graag tot de volgende nieuwsbrief en blijf in een goede gezondheid. 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 25 januari 2021. 
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© Deze Nieuwsbrief is een eigen uitgave van Nivon-Aalsmeer en verschijnt tienmaal 

per jaar. Nivon-Aalsmeer is een afdeling van het Nivon en in 1925 opgericht.  

Nivon-Aalsmeer. Triodosbank rek.nr. NL40.TRIO.0197.6907.50 t.n.v. NIVON Afdeling 

Aalsmeer te Amsterdam. Zie ook onze website: https://aalsmeer.nivon.nl 

 

Lid worden of iemand anders lid maken? 

Wilt u lid worden of iemand anders lid 

maken  van Het Nivon? Kijk dan op  

https://nivon.nl/word-lid voor de gunstige 

tarieven en vul het inschrijfformulier in.  

Hulp nodig of woont u niet in de regio 

Aalsmeer maar wilt u wel graag bij Nivon-

Aalsmeer aansluiten? Mail dan ons 

secretariaat, secr.aalsmeer@nivon.nl. Wij 

helpen u graag verder.  

Vrienden van Nivon-Aalsmeer 

U kunt ook ‘vriend of vriendin van Nivon-

Aalsmeer’ worden. Dit kost u slechts € 10,- 

per jaar. U bent dan geen lid van het 

Nivon maar ontvangt tienmaal per jaar per 

email onze gezellige Nieuwsbrief met 

leuke artikelen en informatie over onze 

activiteiten. U bent bovendien gratis 

welkom op onze openingsmiddag in 

september, en onze nieuwjaarsreceptie in 

januari. U kunt altijd tussentijds lid worden 

van het Nivon. 

Meedoen? 

Wil je ook graag een artikel schrijven voor 

de Nieuwsbrief? Stuur dan je kopij vóór 

de 10e van iedere maand naar: 

nivon.aalsmeer@gmail.com De redactie 

houdt zich wel het recht voor om indien 

nodig artikelen in te korten en/of tekstueel 

aan te passen, of publicatie te verzetten 

naar een latere uitgave.  

Wij staan open voor vernieuwende ideeën 

en opbouwende suggesties. Heb je een 

idee of wil je ook bijdragen aan de 

ontwikkeling van onze afdeling? Mail dan 

rechtstreeks naar onze voorzitter, 

vz.aalsmeer@nivon.nl. 

 
Het Bestuur van Nivon-Aalsmeer 
Voorzitter    Dhr.   Henk Balke   vz.aalsmeer@nivon.nl 
Secretaris    Mevr. Diderika de Groot  secr.aalsmeeer@nivon.nl 
Penningmeester   Mevr. Helga Thé  helgathe40@kpnmail.nl 
Bestuurslid/PR & Communicatie Mevr. Pia Mulder   pr.aalsmeeer@nivon.nl 
Bestuurslid/Activiteitencommissie Mevr. Lies Rip   l.rip@kpnplanet.nl 
 
Redactie Nieuwsbrief 
Redactie en eindredactie  Dhr. Jan Keessen  j.keessen1954@kpnmail.nl 
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