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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 voorjaarsvakantie is weer achter de rug. 
Ook wij hebben vrij genomen van ons werk en 
zijn naar het Nationaal Park Lauwersmeer 
geweest. Een prachtig gebied in het noorden 
van ons land. Het ligt precies op de grens 
tussen Friesland en Groningen, grenzend aan 
de Waddenzee. Een land van water en riet en 
een paradijs voor vogelliefhebbers. We wilden 
dolgraag de blauwborst en de roerdomp zien. 
Helaas is dat niet gelukt maar wel bijna 10.000 
bivakkerende brandganzen die onderweg zijn 
naar de poolgebieden, grauwe ganzen met 
kuikens, boerenzwaluw, smienten, tureluur, 
zilverplevieren, grutto’s, lepelaars, de kleine 
plevier, rietgorzen, de gele - en witte kwikstaat, 
wintertalingen, krakeenden, een schitterende 
rietzanger, steltkluten (zie foto), en nog veel 
meer. Vooral voor de gele kwikstaart was er 
veel belangstelling. We wisten eigenlijk niet 
precies waarom. Okay, het is een mooie soort 
en je ziet ze niet erg veel. Zelf heb ik er 
natuurlijk ook foto’s van gemaakt, deze op de 
laptop gezet en vergroot. Pas toen zagen we 
dat dit niet de ‘gewone’ gele kwikstaart maar de 
uitzonderlijke Engelse gele kwikstaart, die we 
notabene op onze vogelreis in Engeland in 
2019 niet konden traceren. Maar de topper van 
de dag waren toch zeker de twee zeearenden. 
Ze zaten heel ver weg in een boom en we 
konden ze net zien met de verrekijker. We 
hebben er lang naar zitten kijken. Het was een 
heerlijke dag waar we tot de laatste uurtjes van 
de avond nog veel mooie vogelsoorten tegen 
kwamen. De dag erna hebben we een heerlijke 
stadswandeling door Dokkum gemaakt. De stad 
van Bonifatius. Het was een heerlijke midweek.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Fijne maand en blijf gezond.  

  

mailto:ecr.aalsmeer@nivon.nl
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Mededelingen van het Bestuur 
Door Henk Balke 

De Nieuwsbrief: Vorige maand riep ik jullie op om te reageren op de nieuwe opzet van 

onze Nieuwsbrief. We hebben verschillende reacties ontvangen met complimenten en 

opbouwende kritiek. Enorm bedankt daarvoor. We gaan daarmee aan de slag. Vooral de 

complimenten van het CB vinden we heel erg fijn en een teken dat we op de goede weg zijn.  
. 

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 

een laatste 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 (laatste oproep) 
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. 
 

 

Project Samen naar 2030: We hebben een uitnodiging ontvangen van de CB-

verantwoordelijke van het Project Samen naar 2030, Ted van den Bergh. Ted wil graag 

met Aalsmeerse leden praten over dit project en met jullie het goede gesprek aan gaan. We 

hebben Ted het voorstel gedaan om een gezamenlijke bijeenkomst te houden in de Flora 

met inachtneming van de RIVM maatregelen. We wachten zijn reactie af. Wil je ook met 

Bestuurslid Ted praten over een groene Nivon-toekomst? Meld je dan bij mij aan: 

vz.aalsmeer@nivon.nl, of naar henkbalke@gmail.com. We kijken er naar uit om samen te 

praten over de klimaatdoelstellingen en wat wij als Nivon daar samen met jullie aan kunnen 

doen.  

Onze website: Onze nieuwe website is nog niet klaar maar wel al ‘ín de lucht’. Frank zal 

een aantal leden benaderen om de website te testen. We hebben gekozen voor een 

eenvoudige en vooral overzichtelijke en toegankelijke website. Neem alvast een kijkje. Tips 

zijn welkom. Ga naar www.nivonaalsmeer.nl.  

 

  

mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl
mailto:henkbalke@gmail.com
http://www.nivonaalsmeer.nl/
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De Activiteitencommissie 
Door Pia Mulder 

 

Het gaat de goede kant op met het 
corona virus. Alleen mogen we nog 
niet met veel mensen bij elkaar 
komen. De activiteitencommissie is 
nog niet in de gelegenheid geweest 
om met elkaar plannen uit te werken 

en excursies en andere activiteiten te ontplooien. 
 

Een ding staat vast. Op 11 september a.s. wordt de openingsmiddag gehouden. Dat is 

gelijk de opening van het seizoen. Een seizoen waarin we veel activiteiten willen gaan doen. 
Plannen zijn er genoeg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de volgende  nieuwsbrief hopen we het programma voor de openingsmiddag bekend te 
kunnen maken. Maar noteer alvast de datum in de agenda. 
 
Voor nu wensen we iedereen alvast een mooie zomerperiode toe. 
Met een hartelijke groet, 
De activiteitencommissie. 
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Winterreis Nivon Aalsmeer 
Door: De wintersportcommissie 

Datum: 22-29 januari 2022 

Bestemming : Landhotel Seeblick, Nassereith, Oostenrijk 

Dit hotel is van alle gemakken voorzien. U 

wordt per OAD touringcar vervoerd en deze 

bus blijft de hele week bij ons gezelschap. De 

chauffeur brengt ons elke dag ergens anders 

heen.                                                                                                  

De opstapplaats is Aalsmeer. 

Het hotel verzorgt ons half pension met 

saladebuffet. 

Verder zijn er allerlei activiteiten in de avond. 

U kunt in de omgeving heerlijk wandelen, 

langlaufen of skiën.  

 

 

De prijs is 509,00 euro p.p. voor leden en  539,00 euro voor niet leden.                                                      
(Een 1 persoonskamer kost  50,00  euro extra.).                                                                                     

De reisvoorwaarden van het Nivon zijn van toepassing. Afhankelijk van de situatie rondom het 

coronavirus gelden aanvullende voorwaarden. U wordt daar t.z.t over geïnformeerd. 

Mocht u van plan zijn tijdens de reis Nivonlid te worden dan krijgt u het bedrag van € 30,- 

weer retour en betaald u de ledenprijs.  

De vaste deelnemers krijgen ca. half augustus bericht. Voor degene die geïnteresseerd zijn 

om met ons mee te gaan kunt u een aanmeldingsbrief aanvragen bij Tilly Moerenhout,    

email jthdej@ziggo.nl of telefoon 06-14985164. 

Wij hopen natuurlijk de bus weer vol te krijgen.                                                                      

Het maximaal aantal deelnemers is 48 

personen. 

 

 

                              Wintersfeer bij het hotel: 

 

 

 

 

Hartelijke groeten, de wintersportcommissie. 

mailto:jthdej@ziggo.nl
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Mijmeringen…gewoon weer bijna normaal… 
Door: Henk Balke 
 
Op een woensdag ben ik na een lange tijd 
weer eens naar kantoor geweest. Alle 
collega’s werken vanwege de 
coronapandemie nog thuis. Ik had het rijk dus 
helemaal voor mezelf. Voordat een werkdag 
begint neem ik altijd eerst een kopje 
versgezette koffie en maak ik een kort praatje 
met wat collega’s. Het is een gewoonte 
geworden. Dit keer blijft het alleen bij een 
kopje koffie.  
Ik zet de koffieautomaat aan en installeer me 
achter mijn bureau. Het voelt vreemd om na al 
die maanden weer op kantoor te zijn. Op mijn  
bureau liggen de spullen nog precies zoals ik 
ze maanden geleden had achtergelaten.  
De geur van verse koffie verspreidt zich al 
snel door mijn werkkamer. Ik pak een 
koffiekopje uit het keukenkastje en schenk 
voor mezelf een warm bakkie in. Ik ga weer 
achter mijn bureau zitten en staar met het 
kopje warme koffie tussen mijn handen wat uit 
het raam. Het regent behoorlijk die dag.  
Even weer wennen op kantoor, na zo een 
lange tijd. 
 
Onze kantoorruimte ligt op de 11e verdieping 
van een hoog kantoorpand. We hebben op 
deze hoogte vrij uitzicht over de Amsterdamse 
haven en de kantoortorens van Sloterdijk, en 
aan de andere kant het Spaarnebos. Ik 
bespied de auto’s die in de verte over de 
snelweg rijden zonder dat ze het weten. Ik kijk 
naar de hoge masten van de windturbines en 
de grote kranen in het havengebied. 
Meeuwen zweven door de lucht en langs het 
raam. Ondertussen nip ik aan de warme 
geurende koffie. Het is stil. 
 
Naast ons kantoorpand ligt een vrij ruim 
parkeerterrein. Er kunnen zo’n 1.000 auto’s 
parkeren. Het is door de coronatijd vrijwel 
leeg. Er zijn nu ongeveer 100 parkeerplekken 
bezet, schat ik in. Ik zie wat auto’s in alle 
vroegte aan komen rijden. Ze openen met het 
parkeerkaartje de slagboom en zoeken een 
parkeerplek. En dan valt me iets op: 
mensengedrag. Of beter, het gedrag van een 
automobilist.  
 

Het zoeken van een parkeerplek is voor de 
aanrijdende automobilisten, ondanks dat het 
parkeerterrein bijna volledig leeg is, een 
onweerstaanbare uitdaging van moeilijk doen. 
De eerste automobilist zoekt ondanks het lege 
parkeerterrein het meest bezette gedeelte op, 
manoeuvreert zijn auto tot op de millimeter 
tussen de geparkeerde auto’s door, en zet zijn 
auto zo dicht mogelijk tegen andere auto’s en 
het omliggende hek aan. Hij komt bijna zijn 
auto niet meer uit. 
Een tweede automobilist volgt hem en 
parkeert zijn auto achteruit in, tussen naast- 
en achtergelegen geparkeerde auto’s. Pas na 
de zoveelste poging staat de auto in het 
parkeervak. Gelukkig geen schade maar het 
scheelde niet veel. Een derde automobilist 
maakt het nog bonter. Hij rijdt vrij hard zijn 
auto kriskras tussen verschillende 
geparkeerde auto’s door, juist naar dat ene 
moeilijk te bereiken parkeerplekje om daar 
uiteindelijk zijn auto op de millimeter 
nauwkeurig tussen twee geparkeerde auto’s 
te parkeren. Het gaat allemaal net goed. De 
automobilisten hebben bovendien dezelfde 
gewoonte: ze zetten hun auto pas op 
tientallen meters afstand met de 
afstandsbediening argeloos op slot. 
Vervolgens draaien ze zich nog een keer om, 
en kijken ze hun bolide al lopend nog even na.  
 
Ik drink het laatste slokje koffie uit mijn kopje. 
Meteen daarna ga ik een vers bakkie halen. 
Ach…iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes 
en eigenaardigheden. Het normale leven is 
bijna weer begonnen.  
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Hoe gaat het met…? 
Dit keer vragen we aan Han en Mijle Krijgsman en aan Lieke van Tol, hoe het met ze gaat. 

 

Han en Mijle Krijgsman 
 
Vraag 1: Hoe gaat het met jullie?                   Han en Mijle: We maken het momenteel nog goed.  

Gelukkig zijn we 2 maal gevaccineerd zonder ernstige 

bijwerkingen. Wel merken we dat we ouder worden en 

daardoor minder kunnen als we willen. 

 

Vraag 2: Hoe brengen jullie de dagen door in deze 

moeilijke coronatijd? 

Han en Mijle: We hebben 2 maal in de week een “uitje” 

naar de supermarkt. Han maakt veel 

kruiswoordpuzzels en samen maken we diverse 

legpuzzels en dan vliegt de tijd voorbij. Han leest veel 

in ooit gekochte boeken en ook onze vakantie boeken 

worden nu bekeken en gerepareerd. 

 

 

Vraag 3: Waar kijken jullie het meest naar uit wanneer de lockdown voorbij is? 

Han en Mijle: Dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in diverse verenigingen, zoals het Nivon. Maar 

ook bij meer bewegen voor ouderen, wat voor ons een goede ontspanning was. 

 

 

Lieke van Tol 

Vraag 1: Hoe gaat het met je?                                                                                                                  
Lieke: Het gaat uitstekend met mij.  Ik heb sinds een jaar een relatie met de muziekvriend van 
mijn overleden man Jaap. Ik ken hem al 30 jaar en nu trekken we samen op.  

Vraag 2: Hoe brengen je de dagen door in deze 

moeilijke coronatijd? 

Lieke: We wandelen heel veel in de duinen en het 

strand. Dus ik kom goed door de coronatijd. Inmiddels 

ben ik ook gevaccineerd.  

 

Vraag 3: Waar kijk je het meest naar uit wanneer de 

lockdown voorbij is? 

Lieke: Het meeste wat ik mis is de kerkgemeenschap 

en de muziekconcerten. Ook de gezellige 

bijeenkomsten van de Nivon en de mooie 

filmmiddagen.  

Na de lockdown zou het fijn zijn om weer met familie en vrienden erop uit te gaan en te genieten met 

een drankje op een terras of uit eten te gaan.  

Het belangrijkste is wel om iedereen weer in goede gezondheid te ontmoeten. 
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Uit de oude doos… 
Binnenkort starten we met het organiseren van activiteiten. Om weer in de stemming te komen 

plaatsen  we in deze rubriek foto’s uit de oude doos van onze dagjes uit en onze bijeenkomsten. Dit 

keer ons  bezoek aan de duurzame bakkerij Van Vessem in 2018 in de Waarderpolder in Haarlem. 

 

Een heerlijke 
broodlunch na een 
indrukwekkende 
rondleiding…  

 

 

 

Veel belangstelling voor  
 het zoete broodjes bakken…. 

 

Het was een vrolijke boel. 
Iedereen was goed gemutst… 
 

 

 

 

 

 

 

Listen to the Manager… 

 

 

Een dag met 

een Frans 

tintje.. 
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Een rondje Schiphol  
Door Jan Keessen 

 

Het kruispunt 

Hoofdweg – 

Vijfhuizerweg.  

 

Vroeger midden 

in het 

boerenland…. 

Nu ook voor de 

vliegtuigen. 

 

 

 

 

 

 

Deze foto wilde ik eigenlijk al langer maken:                     

Voor de KLM staat het stoplicht op groen. 

Schiphol is natuurlijk al heel lang een factor in onze polder 

maar de ‘landhonger’, de oppervlakte die Schiphol nu heeft 

bereikt, is wel enorm. . 

 

 

 

Deze boer, zo’n 100 meter van het kruispunt, 

heeft zijn land waarschijnlijk ook aan Schiphol 

verkocht en is ergens anders gaan wonen.                              

Ondanks de woningnood geen gegadigden? 
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De watertoren fluistert… 
 

Dat in september de activiteiten weer van start gaan en 

dat heel veel leden daar nu al naar uit kijken… 

Dat tijdens de ledenvergadering dit jaar de jaarrekening 

2019 en 2020 dienen te worden goedgekeurd en 

vastgesteld… 

Dat heel veel afdelingen nu ook digitale Nieuwsbrieven 

sturen naar hun leden…. 

De activiteitencommissie volop ideeën, heeft voor nieuwe 

leuke activiteiten…. 

De nieuwe website bij de publicatie op internet al meteen 

61 bezoekers had…. 

Dat de eerste viburnums zijn geplant in het Hornmeerpark, vlak achter de 
kinderboerderij. Kees Buskermolen en Theo Bergonje boden namens Nieuw Aalsmeer het 
eerste boompje en de planten aan… 
 
Dat van de 1000 bosplantsoen bomen zijn nu zo’n 750 exemplaren in ontvangst genomen 
door de gemeente. Deze worden verzorgd op de grondbank van Aalsmeer, zodat ze in het 
najaar, in samenspraak met Nieuw Aalsmeer, geplant kunnen worden… 
 
Dat je tijdens de Rabo Energy Challenge kan ontdekken wat energytransitie precies is. Kijk 
op www.rabo.nl/energychallenge. De Rabo bank doneert voor de eerste 50.000 deelnemers 
een boom… 
 

De volgende Nieuwsbrief rond 25 juni 2021 zal verschijnen 

   

Copy insturen voor 15 juni 

 

  

http://www.rabo.nl/energychallenge
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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

