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Bestuur Nivon-Aalsmeer 
Voorzitter:             Henk Balke 
Secretaris:             Diderika de Groot 
Penningmeester:  Helga Thé 
Bestuurslid:           Lies Rip 
 

 
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 
Voorwoord 

Dit keer een uitgedunde Nieuwsbrief. Het is 
vakantietijd en we nemen wat rust. De zomer is 
eindelijk begonnen hoewel je het niet direct aan het 
weer kan merken. Maar we mogen niet klagen. We 
hebben al heerlijke zonnige dagen achter de rug. En 
is het eenmaal weekend en schijnt de zon, dan gaan 
Monique en ik er altijd wel op uit. Meestal met de 

fiets. We hebben onlangs een prachtige fietstocht   
gemaakt naar Leiden, langs vele weide- en 
akkervelden en met prachtige blauwe Hollandse 
luchten. Wat ons eigenlijk vrij snel opviel was de 
stilte. Klinkt goed zal je denken. Maar dat was het 
niet. Nagenoeg geen kierende, schreeuwende of 

opvliegende groepen weide – en akkervogels. 
Slechts een paar, op één hand te tellen. Het was 
bijna griezelig stil. Ik had er het een en ander over 
gelezen maar zo fietsend langs de velden merk je 
het eigenlijk vrij snel: de vogelpopulatie neemt in 
Nederland schrikbarend af. Slechts zeer kleine 

aantallen kieviten, scholeksters, grutto’s en 
tureluurs. Eenmaal weer thuis heb ik er wat 
wetenschappelijke artikelen van SOVON op 
nagelezen. De terugval van diverse vogelsoorten 
wordt al decennia gerapporteerd en de noodklok 
wordt al jaren geluiden.  

 
Vogelbescherming begint met bewustwording en 
educatie. Daarom ben ik erg blij dat juist IVN 
Natuureducatie de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs 
2021 heeft gewonnen. Ik feliciteer namens Nivon-
Aalsmeer het IVN van harte met deze prestigieuze 

prijs, en kroon op hun zeer belangrijke werk. Ik wil 
graag na de zomer de contacten met de het IVN in 
onze regio steviger aantrekken en samen nadenken 
en meedenken wat wij als Natuurvrienden kunnen 
doen om de biodiversiteit te verbeteren. Het begint 
in ieder geval met goede voorlichting. Ik ga er mijn 

best voor doen. Ik zie en spreek u graag op 11 
september op onze openingsdag. Tot dan. 

 
Eigen foto: 

Scholeksters 

 

 

 

 

Fijne zomer en blijf gezond. 

 

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

Vacature penningmeester: Helaas hebben we geen reacties ontvangen op de vacature van 

penningmeester. Mogelijk hebben we een oplossing gevonden maar het laat nog even op zich 

wachten of dit ook een structurele oplossing is. We houden u op de hoogte.  

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. De komende maanden zal de website gevuld 

worden met nieuws over de activiteiten. Blijf op de hoogte en ga naar www.nivonaalsmeer.nl.    

Geen internet? Niet getreurd, u blijft dan altijd onze Nieuwsbrief thuis van ons ontvangen en u mist 

dus niets. 

Hoe gaat het met…? In de vorige Nieuwsbrief was de laatste Hoe gaat het met…? De 

verwachting is dat we elkaar vanaf september weer persoonlijk kunnen ontmoeten en spreken en 

dat we weer gewoon aan elkaar kunnen vragen: Hoe gaat het met je? 

Mijmeringen: We maken weer ruimte voor onze activiteiten. Dus ook de rubriek Mijmeringen 

maakt weer plaats voor nieuws over fietstochten, wandelingen, zomeractiviteiten, weekenden weg, 

reizen, lezingen, filmmiddagen, en natuurlijk al onze andere bijeenkomsten en activiteiten.  

Vaccinatiebewijs: Hoewel de meeste van u gevaccineerd zijn tegen COVID-19, blijven de 

actuele RIVM-maatregelen op onze bijeenkomsten van toepassing. U dient op onze bijeenkomsten 

aan te tonen dat u volledig gevaccineerd bent voordat u toegang krijgt tot ons Flora-gebouw. 

Bewaar uw vaccinatiebewijs dus goed, en neem het altijd mee naar de Nivonactiviteiten.  

 

In memoriam: Henk Dol 

Onlangs ontvingen wij het trieste bericht dat op 17 juni 2021 ons aller Nivon-vriend Henk 

Dol onverwachts op 82-jarige leeftijd is overleden. Henk was een actief en geliefd Nivonlid, 
behulpzaam en zeer sociaal. Zijn onverwachtse overlijden stemt ons zeer verdrietig.  
 
Wij wensen Riet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkt toe bij de verwerking van dit 
enorme verlies. 
 
Henk is in aanwezigheid van zijn geliefden op 23 juni 2021 gecremeerd. 
 
Het Bestuur Nivon-Aalsmeer 
 

 
 
  

http://www.nivonaalsmeer.nl/
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In herinnering aan Henk Dol… 
Door Frank van Itterzon 

Zag je de keuken van het Nivonhuis of van ons lokaal, 

dan zag je altijd wel één van onze leden daar staan. En 

wie dat was, juist: Henk Dol. Hij deed het gewoon en 

genoot van de gesprekken en van het samen bezig zijn, 

maar het was natuurlijk niet alleen dit wat Henk voor ons 

betekende. Hij organiseerde ook fietstochten en zorgde 

voor het vervoer ván en náar de startplek. Iedereen 

genoot van de tocht en zijn hulp, maar wij als bestuur en 

leden genoten ook van alle ondersteuning die Henk bij 

onze activiteiten gaf. Henk was niet alleen actief op de 

voorgrond maar ook op de achtergrond, en als aangever voor zijn lieve vrouw Riet. Heel 

veel dank Henk, en we zullen er zijn voor Riet. We zullen je enorm missen. 

 

Boekentip….vakantietip…. 
Door: Diderika de Groot 

Titel:   Verloren grond   (Epische familiegeschiedenis met Turkije als decor) 

Auteur: Murat Isik. Met deze roman debuteerde de schrijver in 2012. Hij won hiermee de 

publieksprijs van De Bronzen Uil en werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs. 

Het boek is vertaald in Duits, Zweeds en Turks.  

Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige Mehmet groeit op in een 

dorp dat ooit door de Armenen werd gesticht. Zijn zachtaardige vader 

Selim, die in de Eerste Wereldoorlog bijna zijn hele familie verloor, is 

een geliefd verhalenverteller. Zijn moeder Asme is een krachtige 

vrouw die wordt gevreesd vanwege haar scherpe tong. Samen met 

Mehmets broer Yusuf en zusje Elida vormen ze een hecht gezin. Maar 

daar komt abrupt verandering in als zijn vader een ongeluk krijgt met 

tragische gevolgen. Selim besluit halsoverkop met zijn gezin terug te 

keren naar zijn geboortedorp, maar daar wacht hun een allerminst 

hartelijke ontvangst. Integendeel, het gezin moet een strijd leveren op 

leven en dood. 

Verloren grond, losjes geïnspireerd op de familiegeschiedenis van de schrijver Murat Isik 

zelf, is een roman over een gezin dat deels door het lot, deels door eigen toedoen uiteen 

wordt geslagen. Een aangrijpend vader-zoon verhaal over vriendschap, verlies en hoop.  
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Belevenissen van een wandelaar langs de Amstel 
Door Berend Hamer 

In een sloot in de Uithoornse polder zwemt een moeder-eend met een achttal kuikens.      

Nog wel, want iets verder langs dezelfde sloot staat een reiger zijn prooi op te wachten.    

Wat verder ziet hij een aantal hazen grazen, altijd een heel leuk gezicht.                              

Hij vervolgt zijn wandeling en plots is er onrust onder een groep weidevogels.                                

Grutto’s en scholeksters gaan te keer en maken opvallende vluchten, er is iets aan de hand. 

Ineens komt een kraai in zijn richting aanvliegen met een ei in zijn bek, achterna gezeten 

door een scholekster, die de kraai aanvalt. 

Spektakel dus en hij kan altijd genieten van de luchtoorlogen, waarbij weidevogels buizerds, 

kraaien en andere rovers te lijf gaan. 

De kraai strijkt neer in het weiland voor hem en hakt in het ei, terwijl de scholekster als een 

straaljager aanvallen uitvoert. Uiteindelijk neemt de scholekster zijn verlies en vertrekt.     

Voor onze wandelaar een sein eens nader te kijken en op ongeveer 10 meter van de kraai 

vliegt deze weg.                                                                                                                       

Dan vindt hij de buit, aangevreten, maar nog niet leeggegeten. 

Wel een groot ei voor een scholekster, denkt hij, bijna 8 

centimeter lang. 

Navraag leert hem dat het een zwanenei is. Weliswaar had hij 

een zwanenei groter verwacht, maar de kleur en de licht 

gespikkelde schaal herkende hij van vroegere foto’s. 

Hij kreeg bewondering voor de kraai, je moet toch maar 

durven om een zwanennest te plunderen! 

Maar, dacht hij later, misschien was het zwanennest even verlaten en vloog de kraai door 

het territorium van de scholekster, wat diens woedende en agressieve reactie verklaart.  

 

Het kievitsei.                                                                                                                             

Het is nauwelijks te geloven, maar ook dit jaar is het eerste kievitsei 

weer gevonden in de Gemeente De Ronde Venen. 

Een dag later werd een kievitsei gevonden in Friesland.                    

Voor de Friezen was het natuurlijk balen dat zij door De Ronde Veners 

werden geklopt. 

Wel werd de Friese vinder ontboden bij de Commissaris van de Koning 

om een cadeau en vindersloon in ontvangst te nemen, terwijl de vinder 

uit De Ronde Venen het met de eer moet doen. 

Hij denkt misschien: “Verschil moet er zijn”. 

 

  



          Nivon Aalsmeer Nieuwtjes       Nummer 7-2021 

 

 

5 

 

Een rondje Schiphol 6 
Door: Jan Keessen 

Het Hilton 

hotel 

Schiphol. 

De meesten 

zullen het 

kennen van 

erlangs rijden 

op de A4.     

Ik vind het  

fascinerend, 

architectuur 

als abstracte 

kunst. Ik zou 

er wel eens 

binnen willen 

kijken, maar 

ja, er was 

corona toen 

ik er langs 

kwam. 

Opgeleverd in 2015, ontwerp Mecanoo architecten, 433 kamers (vanaf 84,00)                

Visionair en inspirerend: het adembenemende ontwerp, de eindeloze geometrische facade.                                 

(Dit heb ik niet zelf bedacht hoor, staat zo op hun eigen site.) 

Nog wat abstracte/architectuur kunst….. 

 

Zonwering aan de buitenkant van een 

kantoor, Schiphol Oost. 

 

 

Het KLM kantoor, ook Schiphol Oost, aan de ringvaart. 

Volgens een ingewijde heet dat onder KLM personeel: 

‘De eierdoos.’ 
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De watertoren fluistert… 
 

Dat de watertoren twee maanden met vakantie is. 
…………. 
 
 
 
 

De volgende Nieuwsbrief zal rond 25 
augustus 2021 verschijnen. 

   

Copy insturen voor 15 augustus 2021 

 

 

 

 

 

 

  Fijne    

vakantie! 
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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   

helgathe40@kpnmail.nl 
Bestuurslid/Coördinator  
Activiteitencommissie   Mevr. Lies Rip   l.rip@kpnplanet.nl 
 

Redactie Nieuwsbrief 
Redactie en eindredactie  Dhr. Jan Keessen            nivon.aalsmeer@gmail.com 
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