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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.nl/word-lid 
voor de gunstige voorwaarden.  

Van de Voorzitter 
 Voorwoord 

Het Nivonseizoen 2021-2022 gaat 11 
september officieel van start! Veel leden kijken 
hier ieder jaar weer naar uit. Ons geduld is dan 
ook lange tijd flink op de proef gesteld. Toch 
beginnen we bescheiden. In deze Nieuwsbrief 
leest u hier meer over. Rutte & Co heeft de 
verwachting dat 20 september de maatregelen 
nog verder af te kunnen bouwen en dat we in 
november weer zonder maatregelen door het 
leven kunnen gaan. Dat is goed nieuws. Dit  
betekent namelijk dat we hoopvol zijn om de 
geplande activiteiten door te kunnen laten 
gaan. We houden jullie de komende maanden 
uiteraard op de hoogte maar hou ook onze 
website goed in de gaten. Verder in deze 
Nieuwsbrief onder meer natuurnieuws uit eigen 
tuin, een bezoek aan de Marker Wadden, 
nieuws van het bestuur, activiteitennieuws, een 
boekentip en nog veel meer. 
 
Het was een zomer om nooit te vergeten. 
Tegens de achtergrond van hevige 
bosbranden, grote overstromingen en nieuwe 
hitterecords, verscheen op 9 augustus jl. het 
klimaatrapport van het wetenschappelijke panel 
IPCC. Het rapport laat er dit keer geen enkele 
twijfel over bestaan: Het is onmiskenbaar dat 
menselijke invloed gezorgd heeft voor een 
opwarming van de atmosfeer, de oceaan en het 
land’. Met deze conclusie is er een 
werkelijkheid ontstaan waar we met zijn allen 
niet meer omheen kunnen.  Ik ben benieuwd 
welke plannen het nieuwe Kabinet in petto 
heeft. We komen er de komende maanden nog 
op terug.  
 
Voor nu, een hele fijne maand en veel 
leesplezier. Tot 11 september. 

 

 

  

Kleine Koolwitje op Lavendel (eigen foto) 

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

Nieuwe penningmeester: We hebben een nieuwe penningmeester gevonden! Diderika 

de Groot neemt de financiële taken van Helga over die nu met een gerust hart met pensioen 

kan gaan.  Diderika was eerst secretaris. Dat betekend dus dat we op zoek zijn naar een 

nieuwe secretaris voor ons bestuur. Heb je interesse meld je dan bij mij aan.  

 

 

Vacature Secretaris Nivon-Aalsmeer m/v 

We zijn op zoek naar ene nieuwe secretaris voor onze afdeling. Als secretaris ben je de spil 

binnen onze vereniging en draag je zorg voor de contacten met het Landelijk Bureau van het 

Nivon,  

Je onderhoud de contacten met onze vrijwilligers, notuleert bij de bestuursvergaderingen, 

bereidt de vergaderingen voor en levert de vergaderstukken bij de deelnemers aan. 

Je bent aanwezig bij de ledenvergadering, en ondersteunt de voorzitter met het reilen en 

zeilen binnen de afdeling. Ook ben je minimaal 4x tot maximaal 8x (frequentie is afhankelijk 

van de agendapunten) per jaar aanwezig bij de bestuursvergadering. 

Lijkt het je leuk om op deze manier actief te zijn binnen het verenigingsleven? Neem dan 

contact op met Diderika de Groot voor meer informatie om je interesse kenbaar te maken.   

Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

 

 

 

 

 

 

Lieve mensen, 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen, de telefoontjes en appjes 

die wij mochten ontvangen tijdens Henk zijn ziekbed en bij zijn overlijden. 

Het was een grote steun voor ons. 

                            Riet Dol - kinderen en kleinkinderen. 
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Activiteiten agenda 
Door Pia Mulder 

 
11 september 2021  Openingsmiddag   Vooraf opgeven 
17 oktober 2021  Koffieochtend in de Banjaert  Vooraf opgeven 
31 oktober 2021  Jaarvergadering   Nader bericht volgt 
26-28 november 2021 Herfstweekend   Nader bericht volgt 
22-29  januari 2022  Wintersportreis   Vooraf opgeven 
 

 

 

 

OPENINGSMIDDAG 
 
Op 11 september is het zover. We starten met de openingsmiddag in 
ons onderkomen van muziekvereniging Flora, Wim Kan dreef 1, 1433 
HM Kudelstaart. 
 
We durven het aan omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. 
Natuurlijk vragen we aan iedereen om de richtlijnen van het RIVM in 
acht te nemen. Blijf thuis bij klachten. Houd anderhalve meter afstand, 
geef elkaar de ruimte en we geven elkaar geen hand. 
 
Het gaat deze middag echt om de ontmoeting met elkaar. Er is geen 
programma. Uiteraard zal de voorzitter deze middag een welkomst 
woord spreken en een terugblik geven over het afgelopen anderhalf jaar. 
 
De middag begint om half drie en rond de klok van vijf uur dachten we 
deze middag af te ronden. We gaan dus niet met elkaar eten. Wel willen 
we wat lekkers bij de koffie/thee serveren. Dus als je het leuk vind om 
iets lekkers te bakken dan graag even telefonisch doorgeven aan Ina 
v.d. Salm of Else Bosman. 
 
Aanmelden voor deze middag kan bij: 
Ina v.d. Salm  -  tel. 06 42 42 44 01 
Else Bosman  -  tel. 06 53 12 01 87 
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Koffieochtend Banjaert 
Door: Hanneke Leeuwerik 

 

 

Dit ensemble zal voor ons optreden bij de koffiecontactochtend in Banjaert, georganiseerd 

door de BHC van Banjaert op zondag 17 oktober.  Voor de pauze spelen en zingen zij en na 

de pauze mag je ook meezingen. 

Omdat we nog niet kunnen bekijken hoe de coronasituatie is in oktober moet je je van 

tevoren opgeven. Als er veel aanmeldingen zijn en het kan nog niet met veel bezoekers  

tegelijk dan komt er een morgen en middagvoorstelling. 

Zondag 17 oktober om 10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur start het programma. Banjaert, 

Burg. Rothestraat 53 A, 1949 CC Wijk aan Zee 

Opgeven bij Hanneke Leeuwerink, het liefst per mail: vz.banjaert@nivon.nl of telefonisch 06 

44 076 760  Je kunt je opgeven tot 10 oktober.  

Hanneke maakt een lijst met aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Als we niet met 

een grote groep bijeen mogen komen, dan komen de eerste 30  bij de ochtendvoorstelling, 

Gaan we ook een middagvoorstelling doen dan krijg je bericht per mail of telefoon. Daarom 

is het belangrijk om bij opgave per telefoon ook je telefoonnummer te vermelden. 

De middagvoorstelling zal om 14.00 uur starten. 

Toegang is gratis. 

  

mailto:vz.banjaert@nivon.nl
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Pril ringmussengeluk… 
Door: Henk Balke 

 

 

Wij hebben onze zomervakantie wederom 

thuis doorgebracht. Er was genoeg te doen in 

en rondom het huis.. Af en toe zijn we een 

dagje gaan fietsen in Zeeland, en zijn we, zo 

vlak na het broedseizoen, er met onze 

verrekijkers op uit getrokken.  

We hoefde eigenlijk niet heel ver te reizen 

voor pril vogelgeluk. Ik schreef al in het 

voorjaar over de strijd die de kleine zangvogels in onze tuin leverde voor het veroveren van 

ons vogelhuisje. De ringmus heeft de slag van de koolmezen uiteindelijk gewonnen en 

gedurende de afgelopen twee maanden met twee legsels een paar jonge ringmussen 

grootgebracht. We hoorden ze regelmatig piepen en zagen vader en moeder ringmus af en 

aan vliegen met voedsel, of met het weggooien van afval om zo het nest schoon te houden. 

We hebben ze uiteraard met rust gelaten en het tafereel van afstand gevolgd, wachtend  op 

dat ene onverwachtse moment dat de kleine ringmussen zouden uitvliegen. Het is dan te 

hopen dat we er bij zouden zijn en niet even weg waren. Zal je namelijk altijd net zien.  

Het uitvliegen van de kleine mussen kwam overigens niet geheel onaangekondigd. We 

zagen ouder-ringmus al een paar dagen in een boom de jonge musjes roepen en lokken. En 

ja hoor, op een maandag, vroeg in de avond, zaten we in de tuin een kopje koffie te drinken 

toen de eerste jonge ringmus zich voor het eerst liet zien. Het kleine musje  stak eerst 

voorzichtig zijn kopje door het vlieggaatje, keek wat rond, en vloog meteen naar links. Oeps, 

verkeerde kant op. Het jonge vogeltje knalde met flinke vaart tegen het keukenraam aan en 

viel als een baksteen naar beneden. Ik snelde vanuit mijn luie stoel te hulp, maar mijn hulp 

was gelukkig niet nodig. Het musje was op onze zitbank dat onder het raam staat gevallen, 

was wat verdwaasd, maar huppelde vrij snel daarna vrolijk verder en vloog vervolgens de 

houten tuindeur onderdoor de wijde wereld in. Alle begin is moeilijk.  

De jongelingen die daarna uitvlogen deden het beter en vlogen direct naar rechts, naar de 

boom waar pa of moe ringmus ze liefdevol zaten op te wachten.   

Later heeft het volledige gezin ons nog bezocht. Het was mooi weer en we zaten in de tuin. 

Plots landde het voltallige mussengezin op het dak van de garage, huppelde wat heen en 

weer en keken  ze ons vervolgens lange tijd aan alsof ze ons wilde bedanken voor de 

gastvrijheid van afgelopen maanden. Daarna vlogen ze weg om zich voor te bereiden op een 

lange winter. 

Geluk zit vaak in een klein hoekje. In dit geval was het een vogelhuisje. 
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Boekentip…. 
Door Pia Mulder 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - 
Jannie en Lien Brilleslijper - een van de grootste 
onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in het 
Gooi.  
 
Terwijl de laatste Joden in Nederland worden opgejaagd gaat het 
leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als 
het ging door, pal onder de neus van NSB-buren en 
nazikopstukken.  
 
Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt 
met een van de laatste transporten in Bergen-Belsen, samen met 
de familie Frank. 
 
't Hooge Nest is een bloedstollend boek over moed, verraad en 
menselijke veerkracht. 

 
 

Senia leesclubs…. 
Door Janny Oosterloo 

 
Graag wil ik jullie attent maken op de leesclubs van Senia. Door een leesclub ga je meer 
lezen, ook boeken die je anders niet zo gauw had ontdekt. Bovendien leer je leuke mensen 
kennen. 
 
Een leesclub leest 6 of 7 boeken per jaar. Bij elk boek dat gelezen wordt verstrekt Senia een 
leeswijzer met inspirerende discussievragen. Een aantal van ons zitten al jaren in een Senia-
leesclub.  Ikzelf zit bij een geschiedenis-leesclub, maar er zijn ook groepen voor literatuur, 
filosofie, kunst, biografieën en andere talen. 
  
Als je ook van lezen houdt, neem de proef op de som en sluit je aan bij een leesclub van 
Senia. Veel leesclubs hebben plaatsen vrij. In de aankomende periode zijn er ook veel 
oprichtingsbijeenkomsten voor nieuwe leesclubs. Je kunt de data en locaties vinden op 
www.senia.nl 
 
Tot slot wil ik je wijzen op de leuke nieuwsbrief van Senia, vol leestips en culturele uitjes. Je 
kunt je hiervoor gratis inschrijven op de Senia-website. 
  
Wil je meer weten over de leesclubs van Senia, stuur een mailtje naar 
jsoosterloo36@gmail.com 
 
Met hartelijke groet,  
Janny Oosterloo  
 

  

http://www.senia.nl/
mailto:jsoosterloo36@gmail.com
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Concert serie in het Concertgebouw 
Door: Frank van Itterzon 

We mogen na een lange tijd weer live luisteren naar een concert in het Concertgebouw in 
Amsterdam. De concerten die worden aangeboden tot eind 2021 duren een uur en vooraf 
aan het concert kun je je drankje afhalen en deze mag mee de concertzaal in. De plaatsen 
worden aangewezen maar we kunnen dan wel weer genieten van MUZIEK. 
 
Op zondag 17 oktober  om 14.00 uur 
Sjostakovitsje Kayersumfonie op 73a arr R. Barshai 
Tsjaikovski Rococo variaties voor celle en orkest 
 
14 november om 14.00 uur   19 december  om 14.00 uur 
Sibelius Symfonie nr 2   Feestconcert 
 
 
Wil je liever op MAANDAG 
11 oktober om 19.15 uur 
Wantenaar Prélude á une nuit américaine 
Prokofjev  Vioolconcert nr 1 
Straqvinsky De Vuurvogel versie 1919 
 
25 oktober 0m 19.15 
Adés Three Studies from Couperin 
Mendelssohn Symfonie nr 3 ‘Schotse” 
 
13 december om 19.15 
J.S.Bach Magnificat BMV 243 
 
________________________________________________________________________ 
 
Hierbij schrijf ik me in voor  
 
Serie A zondagmiddag met__________personen 
Serie B maandagavond met_________personen 
 
Naam___________________________________________________ 
 
Adres____________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats____________________________________ 
 
De kosten per serie bedragen € 115,00  en mogen afgeschreven worden van rekening: 
________________________________________t.n.v.______________________________ 
 
Handtekening___________________________________Datum_____________________ 
 
Stuur dit uiterlijk 9 september naar: 
Frank van Itterzon, Van Swietenstraat 40, 1433 NL Kudelstaart 
Tel 0297-341770   Mail:f.itterzon@caiway.nl 
  

mailto:f.itterzon@caiway.nl
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Nivon Aalsmeer Wintersportreis- 22 JANUARI T/M 29 JANUARI 2022 
Door het Wintersportteam 

Uitnodiging 
Onderstaand volgt de informatie van de jaarlijkse wintersportreis. De deelnemers die de 
afgelopen 3 jaar mee geweest zijn ontvangen automatisch de intekenbrief. We gaan weer 
met de vertrouwde reisorganisatie OAD per luxe touringcar naar Oostenrijk om te wandelen, 
langlaufen, skiën en bijkomende activiteiten te doen. Wij hopen natuurlijk de bus weer vol te 
krijgen ! Vandaar alvast deze informatiebrief. Nodig gerust familie, vrienden en kennissen uit. 
Als organisatie hebben we ook dit jaar onze reis in het landelijke NIVON blad De Toorts 
gepubliceerd. 
 
Bestemming 
Het nieuwe reisdoel voor 2022 is Landhotel Seeblick te Nassereith,  Oostenrijk. Het hotel is 
van alle gemakken voorzien. Aan het begin van de dag staat een ontbijtbuffet klaar en ’s 
avonds een driegangen keuze menu met saladebuffet.  In de loop van de week zijn er 
diverse activiteiten, zoals meerdere gezellige muziekavonden en een fakkelwandeling . 
 
Gebied 
Nassereith ligt in Tirol in het Gurgltal aan de voet van de Fernpas. De chauffeur brengt ons 
o.a. naar Holzleiten, het Leutaschtal en Niederthai. 
 
Kosten 
De kosten voor deze reis in 2022 bedragen Euro 509,-- per persoon bij gebruik van 2-
persoonskamers. Deelnemers die geen NIVON lid zijn betalen Euro 30,-- extra. Er zijn 
enkele 1-persoonskamers beschikbaar, kosten hiervoor euro 50,-- extra. 
 
Langlaufen 
Voor het langlaufen kunt u een langlaufset (ski’s, schoenen en stokken) van OAD gratis 
gebruiken of zelf meenemen. De skiërs gebruiken eigen materiaal of huren deze. Op 
zondagochtend 23 januari wordt de gebruikelijke langlaufinstructie gegeven. Dit is bij de prijs 
inbegrepen.  
 
Opgave 
Zoals gezegd ontvangen degenen die de laatste 3 jaar mee geweest zijn automatisch een 
intekenbrief. Zij hebben voorrang bij inschrijving. Op volgorde van binnenkomst wordt de lijst 
bijgehouden.  Zodra het maximum aantal door OAD gereserveerde plaatsen, van 48 , wordt 
overschreden komt u op de reservelijst. U krijgt zo snel mogelijk bericht als dit het geval is. 
Deze bepalingen gelden tot 15 oktober 2021. Na deze datum is de inschrijving ook 
voor niet leden en leden buiten Nivon Aalsmeer vrij. In verband met het verdelen van de 
kamers over de deelnemers is het voor de organisatie belangrijk dat u zelf afspreekt met wie 
u bij voorkeur de kamer wilt delen. Geef dit ook aan op het aanmeldingsformulier. 
 
Betaling 
Wie zich door middel van het aanmeldingsformulier inschrijft, dient een aanbetaling te doen 
van Euro 100,-- en dit bedrag over te maken op rekening NL40.TRIO.0197.6907.50 ten 
name van NIVON afd. Aalsmeer e.o. te Amsterdam. (Niet leden maken euro 130,-- over) Op 
dat moment is de aanmelding definitief. 
Het tweede deel van de reissom dient  voor 15 december 2021 te zijn overgemaakt. Dit kunt 
u zelf regelen. Het is ook mogelijk hiervoor een eenmalige machtiging in te vullen, zodat het 
resterende bedrag omstreeks 1 december 2021 van uw rekening kan worden afgeschreven. 
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Overige bijzonderheden 
Met nadruk worden de “Algemene Voorwaarden Nivon Reizen”en de nieuwe “Algemene 
Voorwaarden Gegevensbeheer” onder de aandacht gebracht. Hierin wordt gesteld dat door 
in te schrijven elke deelnemer verklaart fysiek en mentaal in staat te zijn onder eigen 
verantwoording aan het programma deel te nemen. Dit houdt in dat ieder geacht wordt 
zelfstandig aan hetzij wandelen, hetzij langlaufen, hetzij skiën en overige activiteiten te 
kunnen meedoen zonder dat dit voor de overige deelnemers hinder of last oplevert. Bij twijfel 
vooraf contact opnemen met de organisatoren.  
Ieder is verplicht een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten. Het is uw eigen 
verantwoordelijkheid om op het moment van inschrijving een verzekering af te sluiten. 
Wensen omtrent een vegetarisch menu en/of dieetvoorschriften dient u ook bij inschrijving zo 
volledig mogelijk kenbaar te maken. Alleen dan zijn wij in staat dit vroeg genoeg met het 
hotel te overleggen. Indien het hotel niet aan de wensen kan voldoen zal verder overleg met 
de betrokkene plaatsvinden. 
 
Vervolg 
Begin januari 2022 zijn de gegevens compleet en wordt de reisbrief met de deelnemerslijst 
verstuurd. Tevens vermelden wij in deze brief de verdere gegevens van het hotel. Bovendien 
weten wij dan ook meer over het tijdstip van vertrek enz. 
Wie nu bepaalde vragen heeft, kan die kwijt bij Joop, Eddy, Jan of Tilly 
 
Joop de Ruiter    tel. 06-25119425 
Eddy Burgman   tel. 06-24240392 
Jan de Jong/Tilly Moerenhout tel. 06-14985164 
 
Het aanmeldingsformulier is aan te vragen bij Tilly. 
Invullen en verzenden naar : Tilly Moerenhout, Legmeerdijk 276, 1187 NL Amstelveen. 
Hopelijk tot ziens allemaal in de touringcar, deze vertrekt in ieder geval vanuit Aalsmeer 
(zwembad de Waterlelie) 
Hartelijke groeten van het wintersportteam.    
 

Museum bezoek 
Door: Lies Rip  
 
Beste Museumgangers, 
 
Het museum bezoek in het Rijksmuseum komt heel rustig weer op gang, maar groepen 
mogen niet groter zijn dan 10 personen en moeten 1,5 meter afstand blijven bewaren. Lastig 
voor de gids. 
Het kan eventueel met een soort geluidsinstallatie die dan per keer gehuurd zal moeten 
worden. Maar dan wordt het bezoek wel veel duurder. Ook de kosten voor de gids, want 
voorheen gingen we uit van 15 in de groep en nu nog maar 10. De rondleiding inclusief 
geluid gaat dan naar 9 euro per deelnemer. 
 
Nu wil ik graag weten, dus niet officieel, wie willen er weer mee? En hebben jullie allemaal 
een iphone/smart phone en eigen oortjes natuurlijk. 
Hoe staat je hier tegenover Laat het ons weten: per mail of telefoon 
 
Wij zijn heel nieuwsgierig wie er allemaal weer meewillen 
Lies Rip 06-22197118 l.rip@kpnplanet.nl 
Frank van Itterzon 06-14247392 f.itterzon@caiway.nl  

mailto:l.rip@kpnplanet.nl
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Een dagje Marker Wadden 
Door: Henk Balke 

Het stond al langer op ons verlanglijstje 

om de Marker Wadden te bezoeken. 

Zondag 15 augustus jl. was het zo ver. We 

hadden onze tickets in juli al online 

gereserveerd voor een middagbezoek. We 

vertrokken vanaf 13:00 uur uit de haven 

van Lelystad met de Abdel Tasman, een 

schitterende driemaster waarvan het 

onderste deel van het schip dateert uit 

1920. De boottocht is al een feest op zichzelf. Het was rustig weer en het was druk op het 

water. Het enige eiland van de Marker Wadden dat we mogen bezoeken, zien we al in de 

verte liggen. De uitkijktoren De Steltloper steekt boven de horizon uit. Na een klein uurtje 

vaart de Abel Tasman langzaam het aangelegde haventje binnen. Het is alsof we een lagune 

binnenvaren. Het waterrijke gebied is een welvaart voor trekvogels. De visdiefjes die 

massaal op het eiland broeden schreeuwen ons welkom. We waren al snel onder indruk  van 

de kleurenpracht van het eiland.  

Eenmaal aangemeerd schreven we ons meteen in voor een 

rondleiding met een gids van Natuurmonumenten. Onze gids is 

onderzoeker en docent aan de Universiteit van Wageningen. Hij 

vertelde veel over het ontstaan van het eiland dat door Boskalis is 

aangelegd, over de planten die op het eiland groeien zoals de 

moerasandijvie, zee-aster, harig heideroosje en de wilde peen (een 

wortelsoort), en over de vlinders die we ondertussen zagen 

rondfladderen zoals de kleine vos. Tijdens de wandeling kwamen 

we verschillende watervogels tegen zoals dus een groot aantal visdiefjes maar ook 

watersnippen, bosruiters, grutto’s, lepelaars, kemphanen, en schitterende kaneelachtige 

gekleurde en zeldzame cascara’s (zie foto). Maar ook het baardmannetje dat zowel in de 

zomer als in de winter tussen het riet leeft.  

De rondleiding eindigde na ongeveer twee uur wandelen. We mochten drie en een half uur 

op het eiland blijven dus we konden nog 

anderhalf uur zelf het eiland verkennen. 

Voldaan eindigde onze wandeltocht weer bij 

het startpunt waar we in een leuk maar 

eenvoudig restaurant nog wat te eten en 

drinken namen. Om 17:30 uur zette de Abel 

Tasman weer koers naar Lelystad   

Het was een schitterende dag en we besloten 

al meteen om volgend voorjaar tijdens het 

broedseizoen, weer terug te komen.  

Ook zin om naar de Marker Wadden te gaan? Kijk dan op 

https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden, en boek je tickets online.  

  

https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden
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Kunst kijken en beleven in Aalsmeer 
Door Janny Oosterloo 

Na het bezoek op 26 augustus aan de mooie tentoonstelling Flowers & Fashion in het Flower 
Art Museum is het nu de beurt aan het Huiskamermuseum aan de van Cleefkade. 
Deze bezoeken zijn anders van karakter.  
De 3 bijeenkomsten Kunst in het Huiskamermuseum horen bij elkaar en vormen een  
cursus kunst-kijken en -beleving. Hieronder de toelichting van Janna van Zon, de 
conservator van het Huiskamermuseum, over de opzet en wat jullie kunnen verwachten 
 
Kunst in het Huiskamermuseum 
De Mokum Collectie 
Sinds februari 2010 is er in het Huiskamermuseum een bijzondere verzameling schilderijen 
te zien. De Mokum collectie is in de loop van 1962 tot 1984 verzameld door de stichtster van 
Galerie Mokum; Dieuwke Bakker. Zij was de eerste galeriehoudster van Nederland die zich 
inzette voor kunstenaars die de fijnschilderkunst beheerste. Het is deze zeer markante vrouw 
geweest die het na- oorlogse realisme als kunststroming op de kaart heeft gezet. Hoe zij dat 
allemaal heeft gedaan en over de successen, zal ik aan de hand van mijn belevenissen met 
haar vertellen bij de eerste ontmoeting in het Huiskamermuseum. Zo zal ook aan de orde 
komen hoe ik Dieuwke heb leren kennen en hoe de Collectie in Aalsmeer - in mijn huis - 
terecht is gekomen. 
Bij de tweede ontmoeting gaan wij wat dieper en uitgebreider in op de kunsthistorische 
waarde van de schilderijen en zullen een aantal kunstwerken individueel besproken worden. 
Bij de derde ontmoeting zal het vooral gaan wat kunst betekent voor de mens.  
Aan de hand van een voorkeur voor een schilderij zullen er ervaringen gedeeld worden.  
Hetgeen gegarandeerd een mooie afsluiting zal zijn van de twee voorgaande ontmoetingen. 
Vanzelf is er alle keren de tijd om de Collectie op de eerste en tweede etage te bekijken. Na 
afloop kunnen wij na iedere ontmoeting beneden - onder het genot van een kopje thee of 
een glaasje wijn - napraten in mijn kunstwereld. En ik kan mij voorstellen dat deze ruimte 
voldoende stof biedt voor een vierde ontmoeting.  
 
janna van zon  
 
De data voor Kunst in het Huiskamermuseum zijn 30 september, 28 oktober en 30 januari, 
van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Maximaal 10 deelnemers.  
Adres Huiskamermuseum:  van Cleefkade 12a.  ( je moet goed kunnen traplopen!) 
Kosten deelname totale serie  €18.- all-in. Eventueel vierde bijeenkomst € 6.- 
Aanmelden bij Janny Oosterloo : jsoosterloo36@gmail.com 

 
D  

mailto:jsoosterloo36@gmail.com
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Een rondje Schiphol 7 
Door Jan Keessen 

 

 

De Geniedijk in de 

Haarlemmermeer loopt 

van Fort Vijfhuizen, via 

Fort Hoofddorp naar Fort 

(nabij) Aalsmeer. 

Bedoeld om het land aan 

de andere kant onder 

water te kunnen zetten, 

50 cm, om de vijand 

tegen te houden, te 

vertragen. En dan vanaf 

de dijk op ze te 

schieten… 

 

 

Schapenwolkjes boven de Geniedijk.                                                            

Onderdeel van de Stelling van Amsterdam, Unesco werelderfgoed, in totaal ongeveer 45 

forten en nog veel meer ander betonwerk, batterijen, bunkers, kazematten.                         

De Geniedijk is de langste kunstmatig aangelegde dijk van de stelling, 10,5 km (in andere 

situaties is meestal gebruik gemaakt van dijken die er al waren.) Deze is aangelegd tussen 

1890 en 1895 en kostte ruim 1 miljoen gulden, exclusief de bunkers en forten e.d. … tja, en 

nooit gebruikt waarvoor ie bedoeld was. 

 

De ‘Batterij  aan den Sloterweg’, een batterij is iets 

tussen een fort en een bunker qua grote. Deze ligt 

vlak naast de A4, vlakbij de schapen. 

 

 

 

Tot slot een deel van een kunstwerk in de sloot naast de dijk.                                                     

Van Karin Daan, ‘een uitnodiging om je eigen ideeënwereld  

ruim baan te geven’.                                                                                                                            

‘Eventueel kun je inspiratie putten uit de vliegtuigen die hier bij 

het opstijgen overvliegen’.                                                       

Doe er je voordeel mee! 
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De watertoren fluistert… 
 

… dat een bezoek aan het Flower Art Museum meer 
dan de moeite waard is vanwege de prachtige 
tenttonstelling ‘Bloemen in de kunst’.  Kijk op de 
website flowerartmuserum.nl voor de openingstijden; 
 
…dat de nieuwe penningmeester op de 
ledenvergaring officieel wordt geïnstalleerd; 
 
…dat in juli dit jaar de Landelijke Tuinvlindertelling 
heeft plaatsgevonden en dat de Atalanta het meest 
geteld is, daarna de Dagpauwoog, en vervolgens het 
Klein Koolwitje (zie foto op de voorpagina); 
 
…dat tot 11 september de tuin van het Oude 
Raadhuis te Aalsmeer in de zomermaanden een 

onderdeel is van het buitenkunstproject ‘De Elementen’. Kunstenares Mireille 
Schermer maakt daar elke maand een nieuwe creatie waarmee ze de verbinding zoekt 
tussen kunst en natuur; 
 
…dat u op de website paricipatie.aalsmeer.nl de voortgang van het Bomenplan Aalsmeer 
kunt volgen; 
 
…dat Nivon natuurvriendenhuis de Banjaert een gratis koffieochtend houdt. 
 
…het Bestuur en de Activiteitencommissie iedereen, of je nu wel of niet op de openingsdag 
komt,  een heel fijn Nivonseizoen 2021-2022 toewenst en spreekt de hoop uit jullie allemaal 
weer gauw weer te zien. 
 

 
 

De volgende Nieuwsbrief zal rond 25 september 2021 verschijnen. 
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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    Mevr. Lies Rip   l.rip@kpnplanet.nl 
 
Redactie Nieuwsbrief 
Redactie en eindredactie  Dhr. Jan Keessen            nivon.aalsmeer@gmail.com 
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