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Bestuur Nivon-
Aalsmeer 
Voorzitter:             Henk Balke 
Secretaris:             Diderika de Groot 
Penningmeester:   Helga Thé 
Bestuursleden:      Lies Rip en Pia 
Mulder 
 

 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie bestaat 
uit 11 vrijwilligers.  
Activiteiten:         Pia Mulder 
 

Contact 
secr.aalsmeer@nivon.nl of bel met 
nummer 06 54304254 
 
 

Lid worden?  
Ga dan naar www,nivon/word-lid 
voor de gunstige voorwaarden.  

Van de Voorzitter 
 

De lente is nu echt begonnen. Kijkt u er ook naar  

uit om weer op pad te gaan? Met de nieuwe 

samenwerking tussen Nivon en Wandelnet komen 

binnenkort weer nieuwe wandelboekjes met 

prachtige wandelroutes beschikbaar. Of toch 

liever fietsen of een gezellig weekendje logeren in 

het Natuurvriendenhuis? Het kan allemaal.  Ook 

onze afdeling start na de zomer weer met leuke 

activiteiten en gezellige bijeenkomsten. Uit onze 

rubriek Hoe gaat het met…? blijkt dat onze leden 

er enorm naar uitkijken om elkaar weer te 

ontmoeten en activiteiten met elkaar te  

ondernemen.  

De verkiezingen zijn achter de rug. Het klimaat 

staat bovenaan de agenda. Bij klimaat 

doelstellingen denkt men heel vaak aan 

energietransitie. Veel voorstanders pleiten voor 

meer zonneparken en windturbines. Is het 

voldoende om de totale energievraag op te 

vangen vragen tegenhangers zich af? Met alle 

discussies over het klimaat gaat het naar mijn 

mening veel te weinig over water. Dus niet alleen 

groen denken, maar ook blauw denken. Water 

wordt schaarser. Het leven in oceanen staat 

enorm onder druk. Dit kan verstrekkende 

gevolgen hebben voor het leven op land. In de 

rubriek ‘mijmeringen’ ga ik daar wat meer op in. Ik 

nodig iedereen uit om ons ook jouw mening of 

gedachten te laten weten. Laten  we met elkaar 

het goede gesprek aangaan. Verder in deze 

Nieuwsbrief de vaste rubrieken en weer leuke 

bijdragen van onze leden. Veel leesplezier.  

Fijne maand en blijf gezond.  

 

Eigen foto. 

mailto:ecr.aalsmeer@nivon.nl


          Nivon Aalsmeer Nieuwtjes       Nummer 4-2021 

 
 

2 
 

Mededelingen van het Bestuur 
Door Henk Balke 

De Nieuwsbrief . Het zal u niet zijn ontgaan: de Nieuwsbrief heeft een nieuwe look. We 

willen in onze communicatie blijven aansluiten bij de huisstijl van het Nivon. Bovendien  

zoeken we ook naar een leuke en speelsere vorm van de Nieuwsbrief. Heeft u ideeën of 

meningen over hoe we de Nieuwsbrief nog beter, en nog leuker kunnen maken? Laat het 

ons dan weten. En…een complimentje is ook leuk. Dan weten we namelijk of we op de 

goede weg zijn. We zijn benieuwd. 

Vacature penningmeester. Helaas hebben we nog geen nieuwe penningmeester 

gevonden. Dat is wel een probleem omdat we een penningmeester hard nodig hebben. 

Zonder penningmeester komen we als afdeling in een vervelende situatie terecht. Daarom 

nogmaals een dringende oproep om je te melden als je het leuk vindt om penningmeester te 

worden. Meldt je dan bij mij aan, of neem contact met me op. Ook tips zijn van harte welkom. 

Vacature penningmeester 
Het Bestuur van Nivon-Aalsmeer is met spoed op zoek naar een nieuwe 
penningmeester v/m. 
De penningmeester is vast lid van het Bestuur en onderhoudt nauwe contacten met de 
voorzitter en de secretaris. De taken omvatten o.a.: 

 Je bent bestuurslid en we vergaderen 4x per jaar; 

 Het voeren van de financiële administratie van de afdeling;  

 Het uitbetalen van declaraties en facturen; 

 Onderhoudt de contacten met het Landelijk Bureau over het financiële reilen en 

zeilen; 

 Deelnemer van het Landelijk Penningmeesteroverleg (1x per jaar). 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Henk Balke en mail 
naar vz.aalsmeer@nivon.nl, of bel naar  06 15057540. 
 

 

Nivonraad d.d. 10 april. Op 10 april jl. was er weer een halfjaarlijkse Nivonraad. 

Hieronder de highlights:  

 Er is een langdurige samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Wandelnet.  

 Het aantal leden groeit: de teller stond op 1 april 2021 op 21.130 leden.  

 Naast de financiële verplichtingen was er een presentatie over twee belangrijke 

initiatieven:  

o Project Samen naar 2030 met belangrijkste speerpunten: Vernieuwen. 

Verjongen en Verduurzamen (o.a. ook sociaal). 

o Een presentatie van het Project Nieuw Srebrenica ‘City of Hope’. 

 Op 16 september 2021 is er een Internationale Dag van de Natuurvrienden. 

 Verder heeft Henk Schaaf na 2 termijnen, afscheid genomen als Voorzitter van het 

Centraal Bestuur. Zijn opvolger heet Henk Nijhof, momenteel Voorzitter van NVH Den 

Broam.   

  

mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl
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Onze website. Afgelopen weken heeft Jan Dekker, secretaris van de afdeling Beverwijk, 

ons geholpen met het bouwen van een nieuwe website. Frank en Monique hebben 

aangeboden om straks de nieuwe website voor onze afdeling te gaan beheren en 

maandelijks inhoudelijk te vullen. De website wordt zoveel mogelijk in de huisstijl van het 

Nivon opgezet. Met deze prettige samenwerking met Nivon Beverwijk hopen we een stap te 

zetten om elkaar beter te leren kennen, en onderling meer met regionale afdelingen te 

ondernemen.  

 

Van de activiteitencommissie… 
 
Er is licht aan de horizon. Steeds meer 
mensen hebben een prik gehad en zijn 
beschermd. De verwachting is dat iedereen in 
de zomer gevaccineerd zal zijn en dat alles 
stap voor stap weer open kan. We kunnen 
niet wachten …..!! 
 
Ook de activiteitencommissie staat te 
trappelen om weer van alles te organiseren. 
Toch moeten we nog even pas op de plaats 
maken. Vanaf september gaan we, zoals het 
er nu uitziet weer van start. Nog even geduld 
dus. De raderen draaien om leuke activiteiten 
te organiseren. 
 
De plannen voor het 95-jarig jubileum stonden vorig jaar in de startblokken. Het kon niet 
doorgaan. Nu gaan we langzaam maar zeker richting het 100-jarig bestaan denken. Het is 
nog ver weg, maar we leggen de ijzers maar vast in het vuur.  
 
Daarom zijn de activiteitencommissie en de jubileumcommissie als het ware samengevoegd 
tot een leuke groep van mensen met allerlei ideeën. We willen een bruisende afdeling zijn 
waar wat te beleven valt voor ieder van ons. 
 
De ontmoeting met elkaar hebben we het meest gemist. Daar gaan we de komende tijd aan 
werken. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we een tipje van de sluier oplichten van wat er zoal op het 
programma komt te staan. 
 
Wij hebben er zin in.  
 

Met een hartelijke warme groet, 

Dicky, Diederika, Elze, Frank, Ina, Jan, Georg, Lies, Tineke, Wanda en Pia. 
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Het uilenleven in de Ronde Venen en Uithoorn… 
Door Berend Hamer 

In bovengenoemd gebied is een uilenwerkgroep actief. Deze groep komt elk jaar in februari 
bij elkaar om een plan te maken voor het schoonmaken, onderhouden en repareren van de 
nestkasten. In het vroege voorjaar en afhankelijk van de broedtijd van de uil worden de 
verschillende locaties met nestkasten bezocht.  

Broedsuccessen worden geïnventariseerd  en doorgegeven aan de vogelringer,  die de 
uilskuikens ringt voor verder onderzoek. Dit gebeurt alleen met toestemming van de boer of 

eigenaar van de grond. Als er 
geringd wordt is het een 
geweldige ervaring om deze 
jonge roofvogels van dichtbij te 
zien.                                                                                                                                                              
In 2020 waren er veel 
broedsuccessen en waar mogelijk 
zijn de jongen geringd en worden 
de gegevens opgenomen in het 
landelijk systeem voor ecologisch 
onderzoek.                              
Steenuilen en kerkuilen volgen we 
al jaren, evenals bos- en 
ransuilen. De laatste jaren 
hebben we de torenvalken aan 
onze lijst toegevoegd.  

 

Bij de kerkuilen en steenuilen hebben we veel broedsuccessen waargenomen, maar de 
torenvalk spant de kroon met  18 territoria en maar liefst 30 jongen.                                           

Tussendoor worden zo veel mogelijk braakballen 
verzameld voor het NME-centrum. Zij pluizen de 
braakballen uit en daarna kan de jeugd kennisnemen van 
de inhoud.  

De werkgroep bedankt de bewoners van het buitengebied 
voor het beschikbaar stellen van toegang, hulp en ruimte 
om de nestkasten op te hangen en onderhouden.                          
Ook in 2021 gaan ze door met het herstellen van de 
kasten en het  inventariseren en verbeteren van 
nestmogelijkheden.                                                                                         

Dankzij deze werkzaamheden wordt de overleveringskans 
van de jonge uilen aanmerkelijk vergroot.                                                                                                                                  
Het aantal vrijwilligers is de laatste jaren toegenomen, 
maar nieuwe enthousiaste leden zijn natuurlijk welkom.                                                                                                                                           

Naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn bij mij bekend. 

  

steenuil  

torenvalk  
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Mijmeringen…niet alleen groen maar ook blauw 
Door: Henk Balke 

‘We hebben deze aarde niet 
geërfd van onze ouders, maar 
hebben hem te leen van onze  
kinderen’. 
 
Spreuk uit India 
 

Wanneer er wordt gesproken over de 

klimaatdoelstellingen dan hebben we het 

vooral over duurzaamheid. Maar wat is dat 

eigenlijk, duurzaamheid? In de literatuur 

wordt verwezen naar het Zuid Afrikaanse 

woord ‘volhoudbaar’. Deze vertaling werd 

tijdens de Nivonraad van jl. ook genoemd. 

Het begrip duurzaamheid wordt vooral 

geassocieerd met ‘groen’. Toen ik jaren 

geleden voor mijn werk voor het eerst over 

dit onderwerp sprak was de eerste vraag 

die ik kreeg: wat bedoel je met 

duurzaamheid? ‘Klimaatneutraal’, was 

toen mijn antwoord. Dit antwoord bleek 

toen afdoende maar later ben ik er meer 

over gaan nadenken en over gaan lezen. 

Het is veel meer dan dat. Het doel is 

volgens de algemene definitie uiteindelijk 

het in stand houden van de aarde op een 

wijze dat volgende generaties niet hoeven 

in te leveren op de kwaliteit van het leven 

en waarbij de natuur en het leven op 

aarde kan worden volgehouden.  

Naast alle wetenschappelijke en politieke 

discussies en tegenstellingen over de 

huidige klimaatdoelstellingen, en de 

economische gevolgen van de 

maatregelen om de klimaatafspraken in 

2030 te halen, is er naar mijn mening in 

het debat al jarenlang onevenredig weinig 

aandacht voor het water, het  ‘blauw’. 

Onze grond verdroogd. Het grondwaterpeil 

zakt steeds verder en in delen van het 

land verzilt het grondwater. Zoet water 

wordt steeds schaarser en wordt nu al het 

 

 

 

‘witte goud’ genoemd. Op zondagavond is 

op NPO 2 om 20:20 uur een informatief 

programma te volgen over het verloop van 

het water. Het heet de Waterman. Een 

boeiend programma over onder andere de 

veranderingen in de grondwaterstanden in 

Nederland.  

Onlangs hebben we de indrukwekkende 

documentaire seaspiracy op Netflix 

bekeken. Het gaat over de destructieve 

manier hoe we met oceanen omgaan. Een 

documentaire die je zeker gezien moet 

hebben. De oceanen zijn de belangrijkste 

bron van het leven op aarde. 95% van de 

CO2 zit opgeslagen in de oceanen. Dat is 

dus bijna alle CO2 op aarde. Oceanen 

raken echter meer en meer vervuild en er 

wordt gesproken over overbevissing. Dit 

gaat ten koste van het leven in de 

oceanen én de oceanen zelf. Op de feiten 

die men in seaspiracy presenteert is ook 

kritiek. Desondanks zijn de beelden 

schokkend.  

Duurzaamheid gaat niet alleen over 

bomen en bossen, en het isoleren van 

onze gebouwen. Het gaat ook over 

structurele oplossingen voor voldoende 

drink - en grondwater en gezonde 

oceanen. Een duurzame wereld is niet 

alleen  ‘groen’ maar minstens zo ‘blauw’.  

Reageren? Mail naar 

vz.aalsmeer@nivon.nl.
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Hoe gaat het met…? 
Door: Henk Balke 

Dit keer stellen we drie vragen aan Else Bosman. 

Else Bosman 

Vraag 1: Hoe gaat het met je? Else: Met mij gaat het goed. Ik ben 

gezond en daar ben ik blij om. M’n eerste vaccinatie krijg ik 17 april, dus 

dat schiet op. 

Vraag 2: Hoe breng je de dagen door in deze moeilijke coronatijd? 
Else: Het Corona-jaar is toch voorbij gevlogen, heb er ook niet veel last 
van gehad. Voor m’n studerende kleinkinderen is het veel vervelender 
vind ik. Ik wandel iedere dag met verschillende mensen en geniet van 
de natuur. Tennissen mag nu ook weer buiten en bridgen doe ik nog 

steeds online. Een prettige bijkomstigheid van de Corona is dat het lekker rustig is met het vliegverkeer! 

Dat zal wel tegenvallen straks😞 

Vraag 3: Waar kijk je het meest naar uit wanneer de lockdown voorbij is? Else : Ik zal blij zijn als de 

terrassen weer open mogen, want die mis ik het meest tijdens de wandel of fietstochten! …...🚶.…..🚴…... 

En natuurlijk het theater, musea etc. Ook kijk ik uit naar de Nivon-uitjes en weekenden. 

 

Bericht van de Museumgroep… 
Door Frank van Itterzon 

Zoals de meeste deelnemers aan de rondleidingen in het Stedelijk en Rijksmuseum weten, geven we met 

kerst een cadeau aan onze rondleidsters voor een prachtig museumjaar. Helaas dit afgelopen jaar weinig 

musea gezien en werd het zoals voor mij veel legpuzzels leggen, dit is een andere vorm van kijken dan in 

een museum. We missen onze mooie uren in het museum met de rondleiding en de vele vragen van 

deelnemers en leiding aan elkaar. Wij, Lies en Frank, dachten na, wat kunnen we Lidwien en Rian geven 

als groep….? Het idee kwam en is uitgevoerd: gewoon vragen aan de deelnemers om een kunstwerk te 

maken voor de leiding en dat hebben ze gedaan. Dit hebben we gestuurd naar de leiding met een 

opdracht… hier heb je de kunstwerken en richt een tentoonstelling in.                                                              

De reactie was dat 

beiden het Super vonden 

dat dit gedaan was en ze 

kijken uit naar een nieuw 

seizoen in het museum. 

Zodra het weer kan en mag zullen we je dit zo 

snel mogelijk laten weten. 

Hier een impressie                                        

van de resultaten. 
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Het weegmoment… 
Een kort verhaal 

Je weet dat het gebeuren zal. En het komt altijd weer op een moment dat je er niet op bedacht bent. 
Meestal begint het met een vraag waarvan je de ernst niet tijdig inziet. Zo ook deze keer op het moment 
dat mijn vrouw me vroeg: “Lijk ik niet te dik in deze rok? In alle onschuld antwoordde ik dat het wel 
meeviel. Je bedoelt dus dat ik eigenlijk te dik ben?  Het spel van vraag en antwoord verloopt bij vrouwen 
nu eenmaal anders dan de redeneerkunst van mannen. Ik probeerde het tij nog te keren. Voor mij ben je 
prima zo. Het mocht niet meer baten. Ik ga even op de weegschaal was haar antwoord, terwijl ze naar de 
badkamer liep. 
 
Een moment later bevestigden haar woorden hetgeen ik 
nooit had gezegd: “Je hebt gelijk! Ik ben te zwaar, we 
moeten afvallen!” Ze viste het boekje Bereik je ideale 
gewicht onderuit de lectuurmand en begon erin te lezen. 
 
Beloning per kilo 
Daaropvolgend maakte mijn vrouw een boodschappenlijst – 
vol met verantwoorde producten. Ik pakte het boekje en 
bladerde het door. De eerste bladzijden waren enigszins omgekruld. Het overgrote deel wat daarachter 
zat zag er nog altijd als nieuw uit. Voorin had mijn vrouw allerlei aantekeningen geschreven. Het viel me 
op dat ze één zin had geaccentueerd: Ik adviseer jezelf te belonen bij elke kilo gewichtsverlies. 
Onwillekeurig moest ik eraan denken dat mijn vrouw een betere klant is bij de bakker dan bij de 
groenteman. 
 
Zo kwam het dat we later die dag de boodschappen deden voor ons basis-dieetplan. Achter de kassa zat 
een gezette dame. Ze leek zich ongemakkelijk te voelen met al ons rauwkost-gebeuren wat aan haar 
voorbij trok. Met een grote hoeveelheid groente en fruit trokken we huiswaarts. Even dacht ik: …. En dat 
moeten we allemaal opeten? Want we huldigen het principe dat het erg is om eten weg te gooien. Dat 
doen we dus ook niet. Alles gaat op. 
 
De plek waar je aangekomen bent 
Even later zitten we aan tafel met ons kopje thee en ieder 
een kiwi. Ik zit wat te mijmeren over momenten waarop je 
niet bedacht bent. Half hoor ik dat mijn vrouw iets voorleest 
het dieet-boekje. “Bij het bereiken van je ideale gewicht 
gaat het om de weg ernaar toe. Soms is het bevredigender 
om even stil te staan en de plek te ontdekken waar je 
aangekomen bent! Wat vind jij ervan Ron?” Gewekt uit mijn 
sluimer toestand dringt de ernst van de vraag dit keer tijdig 
tot me door. Met een verliefde glimlach antwoord ik haar 
naar waarheid. “Het geeft toch niets dat je aangekomen 
bent! Daarmee heb ik gewoon meer om van te houden! 
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Stichting Nieuw Aalsmeer…waar zijn we mee bezig… 
Door: Stichting Nieuw Aalsmeer 

De Stichting Nieuw Aalsmeer heeft het doel zich in 

te zetten voor een groener Aalsmeer.  

In 2019 zijn we gestart met het oorspronkelijke 

plan om een Participatieraad Groen Aalsmeer op 

te richten. Soortgelijk aan de Participatieraad 

Amstelveen. Het gemeentebestuur heeft ons vorig 

jaar laten weten dat hier binnen het Bestuur geen 

draagvlak voor was. Een aantal ervaringen rijker 

sterkte dit in ons het idee om een doortastend en 

ook krachtiger inzet te leveren voor de duurzame 

en groene ontwikkeling in deze Regio.  

Kees Buskermolen en Theo Bergonje hebben gemeend dat er alsnog een sterke groene tegenmacht 

vanuit de samenleving dient te komen die zich hard zou maken voor een Groen Aalsmeer, notabene bij 

uitstek een bloemenstad. Er werd voortvarend contact gelegd met een aantal groene organisaties in 

Aalsmeer waaronder Nivon-Aalsmeer. Er is geprobeerd een basis te leggen voor kennisbundeling.  

Gebruikmakend van de bestaande Stichting MEP, is een stappenplan opgesteld en zijn we tijdens diverse 

bijeenkomsten het dialoog aangegaan over de wijze waarop de groene ambitie kon worden vormgegeven. 

Op 9 december 2020 is besloten de Stichting NIEUW AALSMEER op te richten.  Een vervolgstap 

waar we aan denken is deze om te vormen naar een Coöperatie NIEUW AALSMEER, om meer 

financiële armslag te hebben voor volgende projecten. We willen ons stapsgewijs richten op steeds meer 

impact.  

Hieronder geven wij aan de Aalsmeerse Nivonleden wat inzicht in waar we precies aan het doen zijn en 

de voortgang. We gaan in op twee lopende projecten: 1.de warmtevisie, en 2. de 1000 bomen actie. 

1.De Warmtevisie 

De gemeente Aalsmeer is net als alle gemeenten in Nederland door de Rijksoverheid uitgenodigd een 

Warmtevisie te ontwikkelen. Deze visie dient aan te sluiten bij de Regionale Energiestrategie, waar in de 

loop van dit jaar de knopen over worden doorgehakt. Nieuw Aalsmeer is bij het opstellen van de 

warmtevisie betrokken en is gevraagd om te participeren in de Klankbordgroep Warmtevisie Aalsmeer. 

Samen met de Werkgroep Gasloos probeert de Stichting vanuit bewonersbelangen de route naar een 

Warmtevisie te beïnvloeden. Het beïnvloeden is het moment dat we nu instappen niet eenvoudig omdat 

veel kaders al zijn vastgelegd en de vaststelling van de projectorganisatie, de wijze van aanpak, en een 

enquête onder alle inwoners, al achter de rug is. 

Alles wat te maken heeft met Klimaatadaptatie is ook voor de gemeente geen gemakkelijke klus. Er zijn 

heel veel verschillende belangen. U kunt het zien als een  investeringsproject in grootschalige 

gedragsverandering. Zoals zo vaak komen in dit omvangrijke projecten telkens weer de dezelfde vragen 

naar voren: Is er voldoende  geld en kunnen we voldoende meepraten en meebeslissen, ofwel hoe wordt 

onze zeggenschap vorm gegeven; en wanneer moet het project  überhaupt klaar zijn? Hier ontmoeten 

individuele en collectieve belangen de opdracht vanuit de overheden.            
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Binnenkort vinden er gesprekken plaats met bewoners, adviseurs en gemeente ambtenaren over de 

kansen en bereidheid om mee te werken. Deze gesprekken noemen we ‘ateliers’. Nieuw Aalsmeer heeft 

eigenlijk de voorkeur aan een traject met duidelijke bewustwordings-, inzicht- en 

gedragsveranderingsaanpak.  Bemoedigend is, dat het onderwerp leeft in Aalsmeer gezien de reacties op 

de enquête. Iedereen doet enorm z’n best. Maar er is veel scepsis te overwinnen. De ervaringen uit de 

Klimaataanpak over de manier waarop de knop om moet bij burgers bedrijven, overheden, zie je ook in dit 

project.  Er zijn paralellen met de transities op het gebied van mobiliteit, water, afval, grondstoffen, 

landbouw, fijnstof, Co2-reductie en de woningbouw. Belangrijkste vraag is: Wie heeft de sleutel tot het 

ultieme succes. Het vinden van het antwoord hierop vergt veel tijd en empathie. 

2.De 1000-Bomen actie. 

De 1000- Bomen actie ontstond vanuit een contact met MeerGroen uit de Haarlemmermeer. Daar bleek 

een goot aantal jonge bomen beschikbaar. Ons platform ingeschakeld, wat publiciteit en nu gaat te echt 

lopen. We voelen ons gesterkt om ook zaken op te pakken die liggen in de sfeer van Boomspiegels, 

Groene Daken en Tiny Forests. Er zullen in overleg met de gemeente 100 bomen in Aalsmeer worden 

geplant. Over de locaties en welke bomen wordt uitvoerig overleg gepleegd. Er is heel enthousiasme bij 

de deelnemers en de gemeente, wat ons sterkt in de overtuiging dat er veel draagvlak is om Aalsmeer 

groener te maken. We staan aan het begin, maar het platform beweegt. Nu al goede gesprekken met 

ambtelijk Aalsmeer. Dus de vaart zit er in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook meedenken en meepraten? 

Wil je ook meedenken en meepraten? Schroom niet om ons te prikkelen. Maar ook als de NIVON inzet wil 

leveren voor het 1000 bomen plan, sluit aan en laat het weten via info Nieuw Alsmeer.nl                                                                                                                       

Mocht je belangstelling hebben als lezer van dit verhaal voor inzet in de Raad van Toezicht van de 

Coöperatie, laat het ons dan weten.  
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Terug in de tijd…’Nivonnostalgie’… 
Herkent u deze nog? 

Op verzoek van onze leden hebben wij deze nieuwe rubriek geïntroduceerd waar we foto’s en verhalen 

met elkaar delen van vroeger. Wij trappen af. Wie volgt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 15 mei 2016 had Petra van Gelder een wandeltocht georganiseerd door het  Amsterdamse 

Amstelpark. Een groep van oudere en jongere Aalsmeerse Nivonleden wandelde samen met elkaar door 

dit veelzijdige park met prachtig aangelegde tuinen, rhododendronvallei, het Rosarium, het 

Glazenhuis en de Orangerie. Aan het einde van de dag kwam een Amsterdammer op zijn fiets ons 

tegemoet die spontaan, blij en trots ons het nieuws vertelde dat Max Verstappen de Grandprix van Spanje 

had gewonnen. De eerste Nederlander ooit die een Formule1-race had gewonnen. Alles bij elkaar een 

mooie dag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.amstelpark.info/rhododendronvallei/
https://www.amstelpark.info/het-rosarium/
https://www.amstelpark.info/orangerie/
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Een rondje Schiphol deel 4… 
Door: Jan Keessen 

Niet echt een typische Schiphol foto misschien…..                                                                                    
Mijn rondje besloeg meerdere dagen, 
aan het eind van 1 daarvan, op weg 
naar huis zag ik het ‘ding’ hiernaast 
oplichten op een grasveld tussen de 
kantoorgebouwen. De laagstaande 
zon door een, naar later bleek, semi 
permanent pomphuisje. Iets banaals 
wordt mooi en mysterieus. 

Een mysterieus plaatje in dit geval 
qua beeld maar ook: waarom staat er 
een pomp, midden op dat grasveld? 
(En jawel tussen een paar 
berkenbomen.) Fotograferen gaat 
volgens mij vooral over een paar 
dingen: de keuze van het onderwerp 
en het standpunt en het 
allerbelangrijkste: licht. In dit geval 
tegenlicht. 

 

Ik hou wel van tegenlicht opnames, nog een voorbeeld 
daarvan is deze foto, een verbinding over de weg tussen 
2 kantoorgebouwen op Schiphol oost, een ronde buis 

van zo'n 5 meter doorsnee. 

 

 

Ook op deze laatste opname is tegenlicht een 

belangrijke factor, wel weer heel anders dan op de 

2 andere. 
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Boekentip… 
Door Pia Mulder 

TITEL:    De acht bergen  
AUTEUR:  Paolo Cognetti 
 
De acht bergen draait om Pietro, geboren in Milaan. Hij is graag op zichzelf en heeft 
geen vriendjes op school. Zijn vader is ingenieur en haat zijn baan. Haat is misschien 
wel zacht uitgedrukt. Daarnaast is zijn vader een echte bergman: geboren in een klein 
dorpje in de bergen en hij hoort eigenlijk niet thuis in een grote stad als Milaan. Pietro 
zijn vader is ook graag op zichzelf, dus dat heeft Pietro niet van een vreemde. Pietro 
zijn vader is geobsedeerd met bergbeklimmen. Zo snel mogelijk wil hij de top 
bereiken. 
 

Pietro zijn vader en moeder hebben een voorliefde voor de bergen. Ze komen er vandaan en ze hadden 
altijd daar willen wonen. Ieder jaar gaat Pietro, samen met zijn vader en moeder, op vakantie en op een 
dag komen ze op een plek die hun hart steelt. Het fictieve bergdorp Grana, waar een handjevol mensen 
woont. En vanaf dat moment komen ze ieder jaar terug. In Grana heeft Pietro geen vriendjes, maar hij 
ontmoet Bruno en de twee worden beste vrienden. In De acht bergen word je meegenomen in de 
vriendschap tussen Pietro en Bruno door de jaren heen. Het is een vriendschap waarbij de twee elkaar 
soms lange periodes niet spreken of zien, maar toch blijft hun vriendschap bestaan. 
 
‘De acht bergen is op een hele visualiserende manier beschreven’ 
 
Behalve de vriendschap staat ook de band tussen het gezin centraal. Pietro heeft het altijd lastig gehad 
met zijn vader en naarmate hij ouder wordt kom je er steeds meer achter hoe de relatie precies in elkaar 
steekt. Hoe Pietro zich echt voelt. Behalve al deze relaties speelt natuurlijk ook de natuur en de omgeving 
een hele grote rol. Cognetti weet op een heel bijzondere manier de omgeving te schetsen. De omgeving 
wordt zodanig gevisualiseerd dat het lijkt alsof je  er zelf bent. Je kunt de bergdorpjes zo voor ogen halen 
en ziet de prachtige wandelingen voor je. 
 

De watertoren fluistert… 
 

Dat het bestuur binnenkort een aantal leden gaat benaderen om de 

nieuwe website te testen… 

Dat de redactie graag wilt weten wat u van deze opzet van de 

Nieuwsbrief vindt… 

Dat de volgende Nivonraad plaatsvindt op 19-20 november 2021 in 

de Natuurvriendenhuis Morgenrood… 

Dat ondertussen al heel veel Aalsmeerse Nivonleden zijn 

gevaccineerd tegen Covid-2019… 

Dat het bestuur, de activiteitencommissie en de redactie alle 

Nivonleden een fijne Koningsdag toewenst… 

Dat de volgende Nieuwsbrief rond 25 mei verschijnt… 

      (copy insturen voor 15 mei.)  



          Nivon Aalsmeer Nieuwtjes       Nummer 4-2021 

 
 

13 
 

Colofon… 

© 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. 

Vriend(in) van Nivon-Aalsmeer worden? 

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. Zie voor de 
voorwaarden op www.nivon.nl/word-lid. Of mail 
of bel ons voor vragen of hulp. 

Ook een artikel schrijven? 

Wil je ook graag een artikel schrijven voor de 
Nieuwsbrief? Leuk! Stuur dan je kopij vóór de 
15e 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. 

Meedoen? 

Wij staan open voor nieuwe 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. 

 

Contactgegevens Bestuur Nivon-Aalsmeer 
Voorzitter   Dhr.   Henk Balke   06 15057540 

vz.aalsmeer@nivon.nl 
 

Secretaris   Mevr. Diderika de Groot  06 54304254 
secr.aalsmeeer@nivon.nl 

 
Penningmeester  Mevr. Helga Thé  020-6151126 

helgathe40@kpnmail.nl 
 
Bestuurslid   Mevr. Lies Rip   06-22197118 

l.rip@kpnplanet.nl 
 
Activiteitencommissie  Mevr. P. Mulder  0297344897 

pia.mulder@icloud.nl 
 

Redactie Nieuwsbrief 
Redactie en eindredactie Dhr.  Jan Keessen  023-5634399 

nivon.aalsmeer@gmail.com 

mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl
mailto:secr.aalsmeeer@nivon.nl
mailto:l.rip@kpnplanet.nl

