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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 
 

Op 11 september jl. is het Nivonseizoen 2021-
2022 tijdens de openingsdag in de Flora, 
officieel van start gegaan. Op verzoek is de 
openingstoespraak opgenomen in de 
Nieuwsbrief. 
Het was een goede opkomst met bijna 40 
aanwezigen. Men hield zich keurig aan de 
afspraken en de maatregelen die we met elkaar 
van te voren hadden afgesproken. Ik wil Ina, 
Else, Jan en Frank van harte bedanken voor de 
goede organisatie en verzorging. Dank jullie wel 
namens alle aanwezigen. 
 
Op zaterdag 30 oktober is er eindelijk weer 
een Jaarvergadering. We hebben wat in te 
halen. De Agenda voor de Jaarvergadering 
vindt u op pagina 4. Ik nodig alle leden uit om te 
komen. De koffie staat klaar. Ondanks de 
huidige versoepelingen hanteren we nog steeds 
enige strikte maatregelen. Ik vertrouw op uw 
begrip. 
 
We gaan weer op Herfstweekend, wandelen, 
langlaufen, skiën, en naar het concert. U leest 
er van alles over in deze nieuwe Nieuwsbrief. 
Een nieuwe start, een nieuw begin. Zo voelt het 
ook. Hoewel de winnaars van de Tweede 
Kamerverkiezingen daar blijkbaar anders over 
denkt. Een nieuw Kabinet begint steeds meer 
een ver van ons bed-show te worden. Na een 
half jaar formeren is er nog steeds geen nieuwe 
Regering. Het was daardoor ook een sombere 
Prinsjesdag op de 3e dinsdag in September. Er 
is veel onbesproken gebleven in de Troonrede. 
Toch worden er verrassend genoeg flinke 
bedragen uitgegeven: ruim 7 miljard voor 
klimaatdoelstellingen. Dat is in ieder geval een 
mooi begin. Milieuorganisaties constateren 
echter dat het Kabinet geen oplossingen biedt 
om de schade aan de natuur te beperken.  
Dit groene begin is het halve werk, zullen we 
dan maar zeggen.  

Een fijne  maand en graag tot 30 oktober. 
 

  

mailto:ecr.aalsmeer@nivon.nl
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Openingstoespraak Voorzitter Nivonseizoen 2021-2022… 
Ingekorte versie. 

Beste Nivonleden, beste vrienden van Nivon-Aalsmeer, 

Welkom bij de start van het nieuwe Nivonseizoen 2010-2022. Wat is het lang geleden dat we 
elkaar gezien en gesproken hebben. Het is fijn om te zien dat zo veel van jullie er vandaag 
bij kunnen zijn. We hebben met z’n allen een moeilijke periode achter de rug. Maar het gaat 
weer de goede kant op. En iedereen verlangt er ondertussen ook wel weer naar.  
 
Hoe gaat het met je? De meeste gestelde vraag van afgelopen jaar. Ik wens dat het goed 
met u gaat en dat u en uw dierbaren gezond zijn en blijven.  
 
In maart 2020 sprak Minister President Rutte via de televisie ons voor het eerst rechtsreeks 
toe over de coronavirus. Het afgelopen anderhalf jaar werden veel mensen slachtoffer van 
het COVID-19 virus. We bleven zo veel mogelijk binnenshuis en mochten in beperkte mate 
naar kantoor, beperkt bezoek ontvangen én niet meer naar het Nivon. Ja, ook onze afdeling 
ging anderhalf jaar lang op slot. We belandde in een andere realiteit, een volledige 
onwerkelijkheid.  
  
COVID-19 heeft afgelopen anderhalf jaar veel eenzaamheid, verdriet en angst veroorzaakt. 
En ook verwarring en onzekerheid: kan dát wat niet kan nou écht niet, en dát wat wel kan, is 
dat niet gevaarlijk? Ook het Bestuur worstelde, en worstelen nog steeds, met wat wel kan, en 
wat niet kan. Hopelijk kunnen we het nu allemaal achter ons laten en vanaf vandaag weer en 
stap vooruit zetten.  
 
De vraag die ik mezelf destijds stelde was ‘hoe blijf ik in verbinding met de leden’, met jullie. 
Ik wilde het sociale isolement een beetje verlichten en in contact blijven. Laten weten het hoe 
het ermee gaat. We zijn daarom gestart met de Digitale Nieuwsbrief onder redactie van Jan 
Keessen. Gewoon een paar A4-tjes met wat nieuwtjes, verhalen en meningen. Niet 
hoogdravend maar voor iedereen leesbaar en gezellig. De Nieuwsbrief is een blijvertje 
geworden en gaan we verder uitbreiden. En vanaf nu ook weer met activiteiten en 
bijeenkomsten. Maar niet alleen de Nieuwsbrief hield ons bij elkaar. Ook ben ik gelukkig met 
alle genomen initiatieven om elkaar te bellen, een kaartje te sturen en elkaar, toen het weer 
mogelijk was, kort te bezoeken. Heel veel dank aan diegene die dit gedaan hebben. Deze 
initiatieven bleken voor veel leden zeer waardevol te zijn. 
 
Vorig jaar bestond onze afdeling 95 jaar. Dat hebben we niet met elkaar kunnen vieren. De 
wethouder en de voorzitter van het CB  hadden hun medewerking al toegezegd maar we 
moesten het afblazen. Ik hoop wel dat jullie in ieder geval nog veel plezier hebben aan de 
multifunctionele pen die jullie ontvangen hebben ter herinnering aan ons jubileum. Onze 
afdeling bestaat over een aantal jaren 100 jaar. Dat gaan we goed voorbereiden. De 
Activiteitencommissie is om die reden uitgebreid naar 11 mensen. Lies, Frank, Wanda en 
Nels, hebben als laatste der Mohikanen, de activiteitencommissie met veel liefde gerund 
maar het wordt, gelet op onze plannen, gewoon te veel voor 4 mensen. Dank jullie wel voor 
jullie inzet en ik wens de nieuwe activiteitencommissie, waarin ook Lies, Frank en Wanda 
nog steeds actief blijven, veel succes toe. En vooral veel plezier met alle voorbereidingen en 
het organiseren.  
 
Het bijzondere van deze dag is dat we onze opening houden op een van de laatste  
keerpunten in de wereldgeschiedenis, vandaag is het 9/11. Een dag dat de wereld op zijn 
kop werd gezet. Vandaag precies 20 jaar geleden.  
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Ook nu staan we op een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. COVID-19 gaf ons tijd. Tijd 
om na te denken over onze leefwijze. We spraken over het Nieuwe Normaal. Hoe gaan we 
voortaan om met de natuur en het milieu? Hoe geven we de Aarde door aan nieuwe 
generaties?  Hoe kunnen we ergere klimaatproblemen voorkomen?   
 
Het Nieuwe Normaal raakt gaandeweg op de achtergrond, we gaan terug naar Het Normaal 
is nu het veelgehoorde geluid. Terug naar de oude werkelijkheid. Verandering kost tijd en 
gaat in kleine stappen. Ik wens dat de gesprekken binnen onze afdeling vaker zullen gaan 
over een duurzame samenleving, meer groen en meer met elkaar en voor elkaar dan we 
afgelopen anderhalf jaar hebben kunnen doen.  
 
Tot slot wens ik iedereen veel gezondheid toe en een heel fijn Nivonseizoen 2021-2022. En 
dat we bij elk moment dat we elkaar tegen komen en vragen ‘hoe gaat het met je’, een ieder 
volmondig kan antwoorden: het gaat goed met me! 
 
Dank jullie wel. 

 

Mededelingen van het Bestuur 
Door Henk Balke 

Jaarvergadering:  In tegenstelling tot het bericht in de vorige Nieuwsbrief, vindt de 

Jaarvergadering plaats op Zaterdag 30 oktober 2021 om 15:00 uur in Gebouw 
de Flora te Kudelstaart. De Agenda is geplaatst in deze Nieuwsbrief. De stukken 

worden u voor de vergadering uitgereikt. U dient zich wel van te voren aan te melden voor de 
vergadering bij Diderika de Groot, secr.aalsmeer@nivon.nl. 

 
 

Rectificatie Nieuwsbrief 8 
 
Bij de voorwaarden voor de Wintersportreis naar Oostenrijk is per abuis de afkorting AVG 

niet juist verwoord.  
De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming  
en verordent dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn. 

   

 

Stichting Nieuw Aalsmeer houdt op 1 november een evenement over duurzaam 

wonen in Aalsmeer, en over het bouwen van Tiny-Houses in Aalsmeer. Zij roepen vooral 
jongeren op om deze bijeenkomst bij te wonen. Bezoek de site www.nieuwaalsmeer.nl of 

geef je alvast op via nieuwaalsmeer@gmail.com.  
 
 
  

mailto:secr.aalsmeer@nivon.nl
http://www.nieuwaalsmeer.nl/
mailto:nieuwaalsmeer@gmail.com
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JAARVERGADERING VAN NIVON AALSMEER  

Gebouw de Flora, Wim Kandreef 1 te Kudelstaart 
Wanneer: Zaterdag 30 oktober 2021 
Start: 15:00 uur, 14:30 uur inloop 
Sluiting  17:00 uur 
 

AGENDA 

1. Opening en welkom door de voorzitter om 15:00 uur 

2. Vaststelling agenda en nieuw ingebrachte agendapunten  

3. Notulen van 13 maart 2019 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

5. Jaarverslag 2019 

6. Financieel overzicht 2019 

7. Vaststelling van jaarrekening 2019 

Verslag kascommissie 2019, Jan de Jong en Tilly Moerenhout. 

8. Jaarverslag 2020 

9. Financieel overzicht 2020 

10. Vaststelling van jaarrekening 2020 

Verslag kascommissie 2020, Jacob Rip en Tilly Moerenhout.  

11. Nieuw Bestuur 

Helga treedt af als Penningmeester, Pia treedt af als Bestuurslid. Diderika wordt ter 

stemming voorgedragen als Penningmeester, vacature (interim) secretaris is nog niet 

ingevuld. 

PAUZE 

12. Jubilarissen 

Er zijn 9 jubilarissen: 

 Mevr. Bode, 60 jaar lid 

 Mevr. C. Valkenburg, 50 jaar lid 

 Dhr. en mevr. van Amerongen, beide 50 jaar lid 

 Dhr. Boomen, 40 jaar lid 

 Dhr. en mevr. Bader, beide 40 jaar lid 

 Dhr. en mevr. Loos, 25 jaar lid 

De jubilarissen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de secretaris voor de 

Jaarvergadering. 

13. Wat verder ter tafel komt 

14. Rondvraag 

15. Volgende Jaarvergadering 

De volgende jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 5 maart 2022 om 15:00 uur 

16. Sluiting om circa 17:00 uur.  
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Plaatsing Vredespaal bij de Banjaert op 16 oktober 
Door Leny Visser 

Een Japanse man, Masahisa Goi, is ooit begonnen met een netwerk van vredespalen in de 

wereld. Het doel is om mensen bewust te maken van hoe we met elkaar omgaan. 

In de IJmond staan al een aantal palen: Velsen-Noord, Uitgeest, Castricum, Akersloot. 

Vrouwen voor Vrede plaatst een vredespaal in de buurt van de ingang van het 

Natuurvriendenhuis Banjaert in Wijk aan Zee.                                                                       

Hanneke Leeuwerink, voorzitter beheercie. Banjaert en Greet Cudovan, promotor                 

Wijk Aan Zee, ontvangen de paal met plezier en houden een toespraak.                                

Piet Hein Eikel en zijn muziekgroep spelen vredesliedjes. 

Al met al een bijzondere gebeurtenis in Wijk aan Zee, waar nog geen andere paal is. 

Wil je hierbij zijn? Dan ben je welkom vanaf 13.30 uur bij de Banjaert, Burg.Rothestraat 53A 

Wijk aan Zee. 

Namens Vrouwen voor Vrede IJmond, Leny Visser. 

Toevoeging van de redactie: 

In 1976 werd in Japan de 1ste vredespaal geplaatst, nu staan er wereldwijd 

meer dan 200.000. in bijna alle landen. 

Op elke vredespaal staat de tekst: “moge vrede heersen op aarde”, in de taal 

van het land en in 3 of meer andere talen.  

Er staan palen op de magnetische Noorpool, op Robbeneiland in Zuid-Afrika, 

bij de piramide van Cheops in Egypte , bij het vredesmonument in Hiroshima. 

De door Goi gestarte beweging die zich dus inspant voor wereldvrede is 

neutraal, overstijgt religie, politiek en etniciteit. 

                   Oosterbeek 

 

 

 

 

 

Hilversum 
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Herfstweekend in het Hunehuis 26-28 november 
Door Lies Rip 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tijdens het herfstweekend verblijven we dit jaar van 26 tot 28 november in Het Hunehuis, 
Hunebeddenweg 1 in Darp. 
 
Het Hunehuis ligt midden in de bossen en aan de rand van Havelte, op een steenworp 
afstand van het karakteristieke Meppel, Giethoorn en Steenwijk. Dit prachtige huis ligt 
bovenop de Havelterberg bij monumentale hunebedden en te midden van heide, bos, 
vennen en zandverstuivingen. Het Hunehuis ligt midden in het Nationale Park van Drenthe, 
midden in een cultureel en aardkundig monument met een schaapskudde die regelmatig 
gezellig langskomt. 
 
's Avonds kunnen er spelletjes worden gespeeld en misschien wil iemand een creatieve 
avond organiseren. Aanmelden kan bij Lies Rip. Uiteraard is iedereen vrij om aan de 
activiteiten deel te nemen. 
De catering besteden we uit. Zoals gebruikelijk zorgen wij met z'n allen voor het corvee dat 
bestaat uit tafeldekken en afwassen. 
 
Tenslotte wijzen wij u erop dat u zelfredzaam moet zijn. Dat houdt in dat u niet afhankelijk 
bent van anderen. Indien dat wel het geval is dan verzoeken wij u iemand mee te nemen die 
u kan begeleiden. 
 
De kosten voor het weekend bedragen € 100,00 voor leden en € 125,00 voor niet-leden. Dit 
is inclusief 2 overnachtingen, alle maaltijden, koffie, thee en een drankje 's avonds. 
 
U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier vóór 25 oktober in te sturen. 
Het formulier staat op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
 
Voor meer informatie: 
Lies Rip, Julianalaan 98. 1432 HX Aalsmeer, tel. 06 22197118  of  l.rip@kpnplanet.nl 
 
 
  

mailto:l.rip@kpnplanet.nl
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Vrijdagwandelingen 15-20 km 
Door Anneke Dierdorp 

We gaan weer wandelen!! 

 1  oktober       Hazerswoude        Bep  0630564161 

 8   oktober      vanuit Ouderkerk a/d Amstel,  Henk en Lutina  0297323636 

15      oktober  Zaandam of Montfoort,   Jan en Tilly 0206436334 

22      oktober  Oppad         Wil 0297568546 

29     oktober Castricum         Margriet   0629027420 

Graag tot ziens op een vrijdag. 

Voor meer informatie of vragen mail of bel  annekedierdorp@hotmail.com 0206437489. 

Lange Afstandswandeling 9 oktober 
Door Han van Popering 

Beste NIVON-wandelaars, 

Vorig jaar hebben we de lange-afstandswandeling op het laatste moment afgeblazen. Nu 

lijken de omstandigheden gunstig om weer een start te maken. Alleen nog niet het vervolg 

van de Jacobsweg. We moeten dan te veel gebruik maken van het openbaar vervoer. 

We denken te beginnen met een rondwandeling in het Groene Hart vanaf Aarlanderveen 

naar het Meijepad; door de Meije naar Zwammerdam en langs de molenviergang weer terug 

naar Aarlanderveen. Een wandeling van ong. 20 km. 

Wanneer? Zaterdag 09 oktober. Hoe laat? De start is om 9.00uur. 

Waar? Verzamelen bij het busstation van Aarlanderveen langs de provinciale weg N231. 

Vervoer? Ieder komt met eigen vervoer of combineert het vervoer zelf met in achtneming 

van de RIVM-voorschriften. 

Bus? Wie met de bus komt, dient vrijdagavond lijn 147 te nemen uit Alphen of Uithoorn; en 

kan dan in het bushokje overnachten. Op zaterdagmorgen rijdt de eerste bus pas na 

9.30uur. 

Voor alle duidelijkheid wijzen we er op dat ook tijdens het wandelen en de pauzes voldoende 

afstand in acht moet worden genomen. Laten we daarbij elkaar behulpzaam zijn. Dan 

kunnen we allemaal genieten van de wandeling. 

Graag tot ziens. Met een hartelijke groet van Marien en Han 

NB Aangezien Marien in deze periode met vakantie is, is alleen Han bereikbaar voor 

aanmelding of vragen. 

Voor contact: Han van Popering; tel. 0297-500501 / mobiel 06-26876901 

E-mail: hanvanpopering@caiway.nl. 

  

mailto:annekedierdorp@hotmail.com
mailto:hanvanpopering@caiway.nl
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Concertgebouw 2022 
Door Frank van Itterzon 

Concert in concertgebouw 2022 

Ook in de periode van januari tot en met juni 2022 

kunt u weer  naar het Nederlands Philharmonisch 

Orkest.  

Op dit moment wordt er nog aan uw serie van 3 

concerten  gewerkt. Wilt u informatie mail naar 

fitterzon581@gmail.com. 

Groet van Frank  

 

 

 

…….Laatste nieuws, ….laatste nieuws…..!!!! 

 

Hallo museum bezoekers, wij mogen weer 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 nov 2021 kunnen we naar het: 

Amsterdam Museum: De Gouden Koets  

Voor het eerst sinds de grote restauratie die in 2015 begon, kan hij weer worden bekeken. 

Amsterdammers schonken de Gouden Koets aan de jonge koningin Wilhelmina voor haar 

inhuldiging in 1898. In de museumzalen rondom de binnenplaats, met zicht op de Gouden 

Koets, worden uiteenlopende verhalen uitgelicht. Honderden cultuurhistorische objecten, 

schilderijen, Oranjesnuisterijen, kledingstukken, spotprenten, foto’s en bewegende beelden 

geven een veelzijdig beeld van de geschiedenis en het gebruik van de Gouden Koets, en de 

discussies uit verleden en heden over dit iconische voertuig 

Geef je zo snel mogelijk op, zodat ik weet  

wie / wanneer mee wil en jullie kan indelen. 

Graag per mail: l.rip@kpnplanet.nl of 

anders 06-22197118 

Vriendelijke groet van Lidwien en Lies. 

 

 

 

  

mailto:fitterzon581@gmail.com
mailto:l.rip@kpnplanet.nl
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Een rondje Schiphol 8 
Door Jan Keessen 

Park ‘Buitenschot’, bij Hoofddorp, een 33 hectare groot stuk grond, tussen de IJweg, 

Geniedijk en de Weg om de Noord met 3 meter hoge ‘grondwallen’. 

 

 

 

 

 

 

 

Na de ingebruikname van de Polderbaan, een paar kilometer naar het oosten, kwamen er 

klachten van omwonenden over het ‘grondgeluid’ van taxiënde vliegtuigen en vliegtuigen die 

in stilstand voor de start hun motoren toerental opvoerden. Diezelfde omwonenden merkten 

dat het geluid minder was als het toen nog boerenland net was omgeploegd.                     

Dat werd het startpunt van een onderzoek met als resultaat dat dit gebied werd aangelegd 

De ‘ribbels’, haaks op de Polderbaan gericht verstrooien dat geluid, in theorie een afname 

van 50% is te lezen, elders staat een geluidsreductie van 10% vermeld…. 

In elk geval was het een wereldprimeur om op deze manier geluidsoverlast te beperken.        

In het park staat het kunstwerk ‘Luisterend Oor’ van 

Paul de Kort. Boven op 2 van de wallen een oor van 

corten staal (+/- 2,5 mtr hoog), geïnspireerd op de 

parabolisch gevormde ‘oren’ die de Engelsen in 

gebruik hadden langs hun kust om vijandige 

vliegtuigen te horen aankomen. Op de foto boven 

staat er 1tje in de verte, de ander hiernaast. De 1 is 

gericht op de Polderbaan (en die wilden we nu juist 

niet horen dacht ik…) de ander haaks erop om het 

gewone omgevingsgeluid te kunnen horen.               

Ik vind ze wel mooi! 
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De Watertoren fluistert… 
 

…dat de openingsdag door ongeveer 38 leden is 

bezocht; 

… de winstersportcommissie binnen 2 weken na 

bekendmaking van de wintersportreis al 48 

inschrijvingen had ontvangen; 

…op vrijdag 2 juli  FloriWorld op fleurige wijze is 

heropend door de Burgemeester van Aalsmeer, 

Guido Oude Kotte; 

… op zaterdag 20 en zondag 21 november 

in Morgenrood de herfst-Nivonraad van 2021 wordt 

gehouden; 

..de website van Nivon Aalsmeer steeds 

informatiever wordt en dat daar alle nieuws te vinden is over onder meer wandelen, musea, 

concerten, en alle overige activiteiten. Ga naar: https://www.nivonaalsmeer.nl/. 

 

 

  

https://www.visitaalsmeer.nl/locatie/floriworld-aalsmeer/
https://www.nivonaalsmeer.nl/


          Nivon Aalsmeer Nieuwtjes       Nummer 9-2021 

 

 

11 
 

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 82011521 

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 
  

https://aalsmeer.nivon.nl/
http://www.nivon.nl/
http://www.nivon.nl/
mailto:secr.aalsmeer@nivon.nl
http://www.nivon.nl/word-lid
mailto:nivon.aalsmeer@gmail.com
mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl
mailto:vz.aalsmeer@nivon.nl
mailto:secr.aalsmeeer@nivon.nl
mailto:l.rip@kpnplanet.nl
mailto:nivon.aalsmeer@gmail.com
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Aanmeldingsformulier Herfstweekend het Hunehuis 
 

 

 

 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER HET HUNEHUIS 

Van 26 november tot 28 november 2021 

 

Ondergetekende   .................................................................... Nivon lid no:............. 

Partner.  ................................................................................... Nivon lid no:............. 

Straat + huisnummer  ….......................................................... 
Postcode + woonplaats  …....................................................... 

Tel.nr.  …..................................Mobiel: ….............................. 

E-mail:  ….............................................. Dieet: ….................. 

1-persoonskamer ja/nee 

Voorkeur voor kamergenoot (naam) ….................................... 
Gaat met eigen auto ja/nee; is bereid ….......personen mee te nemen 

Telefoonnummer + naam (contactpersoon voor noodgevallen) 

….............................................................................................. 

Ondergetekende machtigt de Penningmeester van het Nivon Aalsmeer, het bedrag van € 

100,00 resp.  € 125,00 van zijn/haar bankrekening af te schrijven. 

Bankrekening nummer: …................................................................................. 

Ten name van …...................................................Handtekening 

 

Vóór 25 oktober insturen aan Lies Rip, Julianalaan 98, 1432 HX Aalsmeer  of 
l.rip@kpnplanet.nl 
 
 

mailto:l.rip@kpnplanet.nl

