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Van de Voorzitter
We waren onlangs een weekje op
familiebezoek in Spanje. De zon scheen
volop en de temperatuur lag rond de 25
graden. We zaten vlakbij Benidorm in een
gezellig appartement en keken uit op de
bergen, de blauwe lucht, het rumoer op
straat, en de enorme hoogbouw. Het viel
ons op dat er veel airco’s op de daken
stonden maar geen zonnepanelen. En dat
verwacht je eigenlijk wel in een regio met
meer dan 3.000 zonuren per jaar, tweemaal
zoveel dan in Nederland. Dat er zo weinig
zonnepanelen zijn komt mede door de zeer
lage gasprijs in Spanje, liet ik mij vertellen.
Er zijn geen echte prikkels om over te
stappen naar duurzame energie.
Europa ligt hopeloos uit koers daar waar
het gaat om serieus aan de slag te gaan
met verduurzamen. Het rapport van IPCC
concludeert nu al dat afgesproken
klimaatdoelstellingen in 2030 niet gehaald
gaan worden. En ondertussen stijgen de
gasprijzen in Nederland de pan uit. We zijn
nu afhankelijk van andere landen om onze
energie-economie draaiende te houden.
Een schrikbarend beeld. Een omgekeerd
effect kan zijn dat er nu een extra
economische prikkel is om te vergroenen
en de (economische) afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen te verminderen.
Maar wat doen we binnen het Nivon nu zelf
aan duurzaamheid? Die vraag kreeg ik
onlangs van Henk Schaaf, oud voorzitter
van het CB. Hij vroeg mijn medewerking
voor een artikel over duurzaamheid voor in
de Toorts. Alleen maar praten en er iets
van vinden is niet genoeg. Ik kon de vragen
snel beantwoorden want ook wij binnen
Nivon Aalsmeer werken aan duurzaamheid.
Het artikel verschijnt in de novembereditie
van de Toorts. Geniet van de Nieuwsbrief.
Fijne maand!
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Agenda
November 2021
Woensdag

03

november

Nieuw Aalsmeer event Tiny Houses

Vrijdag

05

“

Vrijdagwandeling Driehuis

Zaterdag

06

“

Klimaatmars Amsterdam

Zondag

07

“

Spellenmiddag

Vrijdag

12

“

Bezoek Gouden Koets

Vrijdag

12

“

Vrijdagwandeling Botshol

Zaterdag

13

“

Bezoek Gouden Koets

Zondag

14

“

Zondag wandeling 10 km

Zondag

14

“

Zondagmiddag concert Concertgebouw

Vrijdag

19

“

Vrijdagwandeling Gaasperplas

Vrijdag

26

“

Vrijdagwandeling …

Weekend

26-28

“

Herfstweekend Hunehuis

December 2021
Vrijdag

10

december

Rijksmuseum

Zaterdag

11

“

Rijksmuseum

Zaterdag

11

”

Lange Afstand Pad

Zondag

12

“

Zondag wandeling 10 km

Maandag

13

“

Maandagavond concert Concertgebouw

Zondag

19

“

Kerstdiner / middag

Zie ook

www.nivonaalsmeer.nl

voor meer en aanvullende informatie!

Mededelingen van het Bestuur
Door Henk Balke

Er zijn geen mededelingen. Op 27 oktober is er weer een bestuursvergadering.
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Klimaatmars Amsterdam: 6 november
Aanleiding is de klimaattop in Glasgow. Hier moeten
opnieuw stappen worden gezet om de opwarming van
de aarde te beteugelen. De mars is een initiatief van de
Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van
natuur- en milieuorganisaties waarbij Nivon zich ook
heeft aangesloten. Samenwerken is heel belangrijk om
daadkrachtig te kunnen optreden.
De meeste landgenoten leven in welvaart. Houden zo,
denken velen, en dat verklaart het stemgedrag. Rutte III
riep zichzelf uit als ‘het groenste kabinet ooit’, organiseerde een overleg aan
klimaattafels waaruit een klimaatakkoord voortvloeide. Beloftes werden niet omgezet
in beleid zodat Urgenda zich genoodzaakt voelde naar de rechter te stappen:
Nederland moet zich in elk geval houden aan het akkoord van Parijs. Onder deze
dwang komt er nu geld vrij. Te weinig, zeker als uit de top in Glasgow weer nieuwe
akkoorden voortvloeien. Er is (op het moment dat ik dit schrijf) nog geen enkele
garantie dat er geld komt voor de armste bevolking om hun huizen (als zij die al
hebben) te laten isoleren en over te gaan op een andere vorm van energie voor
verwarming en koken.
Nivon heeft een missie: duurzaam en sociaal. Woningen bouwen moet, maar niet ten
koste van natuur. Planten zorgen voor opslag van kooldioxide. De biodiversiteit holt
achteruit, vooral insecten. Naast wandelen en fietsen in eigen land biedt NIVON
reizen aan zonder vliegen (ik bedoel hier die mega insecten, die wel toenemen). Niet
alleen in Nederland, maar overal ter wereld is de armste bevolking de dupe van de
klimaatverandering. Dat mogen we niet verder laten escaleren.
Meedoen met de klimaatmars is een stap in de goede richting. Heb je belangstelling,
stuur dan een mailtje naar pr.banjaert@nivon.nl. Wij kunnen jullie dan op de hoogte
houden van bijvoorbeeld opstapplaatsen voor vervoer naar Amsterdam en de plaats
waar wij ons als Nivonners verzamelen zodat we bij elkaar kunnen lopen. Trek iets
roods aan, dan vormen we een rode band in de stoet. De organisatie binnen Nivon is
in handen van een bestuurslid, Ted v.d. Berg, een communicatiemedewerker van het
bureau, Maartje Gerritsen, vanouds Gerard de Jager en verder ondergetekende. Zijn
er nog meer mensen die zich geroepen voelen om iets extra’s te doen, nu of later,
dan horen we dat graag.
Magda Vodde.

Klimaatalarm 12 maart 2021 van Banjaert samen
met de inwoners van Wijk aan Zee
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Museum november
Door Lies Rip en Frank van Itterzon

Hallo Museum bezoekers,
Op 12 en 13 nov gaan we naar het Amsterdam Museum om de Gouden Koets te
bekijken met Lidwien. Er hebben zich al wat mensen voor op gegeven, maar er kan
nog meer bij. De kosten zijn natuurlijk: je museumjaarkaart + € 5,00 om de koets te
mogen bekijken. En voor Lidwien zelf (aan Lies) te betalen € 7,00
En ook voor 10 en 11 december dit keer nog per persoon opgeven bij Lies Rip
l.rip@kpnplanet .nl
Rijksmuseum Vergeet me niet: Renaissance portretten
Evenals nu, wilden de geportretteerden toen zichzelf zo
gunstig mogelijk laten neerzetten. Ieder onderdeel van de
compositie werd geregisseerd; gezichtsuitdrukking,
symboliek, houding, achtergrond en kleding. Waar voor de
een schoonheid het belangrijkste was, wilde de ander gezag
uitstralen.
Ruim honderd internationale topstukken van beroemde
kunstenaars als Holbein, Dürer, Memling en Titiaan zijn te
bewonderen in deze tentoonstelling. Wat maakt deze
portretten bijzonder en hoe vernieuwend waren ze? Aan de
hand van thema’s als: het familieportret, ambitie, religie,
kennis en wijsheid worden de portretten ingedeeld. We bekijken een mooie selectie
uit deze tentoonstelling. Voor de expositie zijn bruiklenen uit heel Europa en de
Verenigde Staten bijeen gehaald.
Ik hoop jullie allemaal weer gauw te zien en als alles naar wens verloopt willen wij in
de nieuwsbrief van december jullie weer uitnodigen om in te schrijven voor het
museum bezoek in het Stedelijk Museum met Rian en div musea met Lidwien voor
de maanden Januari t/m Mei
Veel Liefs en Blijf Gezond
Frank en Rian, Lies en Lidwien

Wandelen op zondag 14 november
Door Tilly Moerenhout

Op 14 november 2021 gaan we weer een 10 km wandeling lopen.
Op dit moment is nog niet bekend waar.
U kunt contact opnemen met Tilly Moerenhout als u mee wilt wandelen.
Email : jthdej@ziggo.nl of 0614985164
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Nieuw Aalsmeer
Door Kees Buskermolen

We kondigden aan dat we op maandag1 November a.s. een door
Nieuw Aalsmeer georganiseerd event houden in Triade Aalsmeer. Op
deze vooraankondiging moeten we u helaas een aanpassing
doorgeven.
Op woensdag 3 November, met een inloop om 19.30 uur houden we dit event met
als belangrijkste aandacht de realisering van Tiny Houses voor jonge mensen in
Aalsmeer. Het is er mooi als u aanwezig kunt zijn. Meld dat s.v.p. via
nieuwaalsmeer@gmail.com . Alvast met opgave hoeveel mensen u komt. En geef
deze informatie bij voorkeur ook door aan jonge, belangstellende mensen in uw
omgeving. Dit is misschien een kans zelf samen een initiatief van de grond te krijgen
voor Tiny House in ons dorp.
Het programma van die avond ( met informatie over sprekers en nadere informatie)
zenden we u nog toe.
Vriendelijke groet,
Kees
Buskermolen, Theo Bergonje, Esther Gons, Berry Tielbeke en Alexandra Filius Stichting Nieuw
Aalsmeer www.nieuwaalsmeer.nl

Spelletjesmiddag 7 november
Door Pia Mulder

Zondagmiddag 7 november a.s. gaan we een spelletjesmiddag
houden.
Het wordt een circuit van allerlei verschillende spelen.
Je loopt als het ware een parcours af en verdient daar punten
mee. Degene met het hoogst aantal punten wint de wedstrijd.
Nou ja, wedstrijd ! Het gaat er natuurlijk om dat we met elkaar
een gezellige middag hebben.
Ook als je niet van spelletjes houdt ben je natuurlijk welkom en kan je alles vanaf de
zijkant volgen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Uiteraard zorgen wij voor een lekker kopje koffie of thee.
De zaal is open vanaf half drie en we stoppen om vijf uur.
Omdat we zaalhuur moeten betalen zijn we genoodzaakt wel
een kleine vergoeding te vragen. De kosten voor deze
middag bedragen € 3,50 per persoon
Ook niet leden mogen komen, zij betalen € 5,00 per persoon.
Je hoeft je van te voren niet op te geven. Maar je bent alleen welkom als je geen
corona gerelateerde klachten hebt.
Deze middag wordt gehouden bij Muziekvereniging Flora, Wim Kan Dreef 1, 1433
HM Kudelstaart.
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Kerstdiner 19 december 2021
Door Pia Mulder
We zijn er even tussenuit geweest
vanwege corona, maar we hebben het
wel een beetje gemist. Daarom hebben
we de koppen bij elkaar gestoken en
willen het kerstdiner toch weer gaan
organiseren.
Helaas was de zaal op zaterdag de 18e niet beschikbaar. Het zal daarom gehouden worden
op zondag 19 december 2021 bij Muziekvereniging Flora, Wim Kan dreef 1, te Kudelstaart.
Er is een maximum aan het aantal deelnemers, dus opgeven is verplicht. Het gaat op
volgorde van binnenkomst, dus als je wil komen is het zaak om je op tijd op te geven.
Wat er op het menu staat is natuurlijk nog een verrassing. Uiteindelijk gaat het hier om de
verbondenheid met elkaar, en eten verbind. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een menu
kiezen voor max. 40 mensen dat gekookt zal worden op een 4-pits gasfornuis blijft een
uitdaging. Maar we gaan ervoor !!
De zaal is open vanaf 15.00 uur. Wat we vooraf aan het
diner nog gaan doen, daar zijn we nog mee bezig, maar
dat zal vast goed komen.
Het diner is alleen voor leden die lid zijn van afdeling
Aalsmeer !
De prijs is € 12,50 per persoon.
We hopen op een geslaagde middag en avond.
De activiteitencommissie.

OPGAVE FORMULIER KERSTDINER:
Naam

Adres

Tel.nr.

e-mail adres:

Dieet: 0 Ik eet zowel vlees als vis.

/

0 Ik ben vegetarisch

Ik geef toestemming aan de penningmeester van Nivon afdeling Aalsmeer om het bedrag
van € 12,50 per persoon af te schrijven van:
Bankrekening:
Ten name van:

Handtekening

Dit formulier inleveren bij: Pia Mulder, Begoniastraat 83, 1431 TB Aalsmeer.
Of per e-mail: pia.mulder@icloud.com:
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Concerten 1ste helft 2022
Door Frank van Itterzon
We gaan weer gelukkig naar het Concertgebouw, we mogen en kunnen weer!
Voor het seizoen van januari t/m juni 2022 is er een keuze gemaakt voor de zondagmiddag
of maandagavond.
Op zondagmiddag kunt u om 14.15 uur luisteren en genieten op:
13 februari
Kescskes D.
Brahms
Kodály
Brahms

Nederlands Philharmonisch Orkest
-Opdrachtwerk
-Variaties op een thema van Haydan
-Dansen uit Galánty
-Pianoconcert nr.1

13 maart
Bartók
Mozart
Sarasate
Ravel
Haydn
Sarasate

Nederlands Kamerorkest
-Roemeense Dansen
-Vioolconcert nr 2
-Zigeunerweisen
-Tzigane voor viool en orkest
-Symfonie nr 49 ‘La Passione’
-Navarra

29 mei
Jeths
Bruckner

Nederlands Philharmonisch Orkest
-Scale ‘Le tombeau de Mahler
-Symfonie nr8

Voor de maandagavond om 20.15 uur is er gekozen op:
21 maart
Mahler

Nederlands Philharmonisch Orkest
-Symfonie nr.5

25 april
Sibelius
Tsjaikovski

Nederlands Philharmonisch Orkest
-Vioolconcert in d
-Symfonie nr. 4

16 mei
Adams
Stravinsky
Stravinsky
Bernstein
Gershwin
Shaw

Nederlands Philharmonisch Orkest
-A short ride in a fast machine
-Symfony in Three Movements
-Scherzo a ka rysse
-Prelude,Fugue and Riffs for clarinet and jazz ensemble
-Fantasy overture arr. Angela Morley
-Concerto for Clarinet

Wil je mee geef je snel op graag voor 10 november via het kaartje achter in deze
nieuwsbrief. De kosten voor beide series bedragen 150,- euro. Dit is inclusief een drankje in
de pauze.
Wil je meer informatie dat kan: mail naar
f.itterzon@caiway.nl
of bel Frank van Itterzon 0297-341770.
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Herinneringen
Door Hans Loos
Vergelijking van mijn herinneringen:10-5-1940 in Amsterdam en 11-9-2001 in New York.
Op 10 mei 1940 mocht ik overdag, als ziek jongetje (ik was nog net geen 6) met mazelen, op
de divan voor het raam van de voorkamer liggen, in plaats van in mijn bed boven, op de
vierde verdieping. Op straat (de Wouwermanstraat) hing een rare sfeer, mannen van de
luchtbescherming liepen, met emaille armbandschildjes om, zwart leren beenkappen aan en
zwartgeschilderde (Nederlandse) helmen op, zenuwachtig rond. Om de haverklap klonk het
gejank van sirenes voor het luchtalarm. De lucht dreunde van vliegtuiggeronk afgewisseld
door afweergeschut en af en toe ratelden de machinegeweren van de in luchtgevecht
verwikkelde Duitse bommenwerpers en Nederlandse jachtvliegtuigen (o.a. de dubbelstaartige Fokker G1 jagers)
Fokker G-1 jachtvliegtuig

Heinkel bommenwerpers

Het was een schitterend zonnige dag met een strakblauwe lucht, maar de helft van die lucht
was verduisterd door een inktzwarte roetwolk die langzaam steeds groter werd. Tegen die
zwarte lucht blikkerden vliegtuigen en staken witte parachutes en losgeraakte
versperringsballons fel af. Een vliegtuig stond in brand en zakte met een rookpluim achter
zich aan naar beneden. Mijn moeder riep vertwijfeld tegen mijn vader: ‘’Oh Ton wat erg, wat
zullen die jongens daar in de lucht bang zijn als ze eruit moeten springen tussen al die
kogels in!’’. Het was oorlog geworden, Duitse en Nederlandse vliegtuigen waren met elkaar
in een luchtgevecht verwikkeld. Aan de overkant van het IJ had de Engelse luchtmacht de
olietanks van de Shell met bommen in de brand gegooid en
die brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling.
Olie was een strategisch bezit en moest dus uit de handen
van de vijand blijven. Ik zie het nog zo voor me.
Roetwolken boven de Nicolaaskerk in Amsterdam op 10 Mei 1940

Een zelfde soort gevoel bekroop me op 11 september 2001 toen we in New York ‘smorgens
rond negen uur aan het ontbijt zaten en naar het radionieuws luisterden. Carla en ik hadden
op onze vakantie aan de Oostkust van de VS voor drie dagen een studio gehuurd in Third
Street op Manhatten in New York.
De dag tevoren hadden we een boottochtje
gemaakt langs het Vrijheidsbeeld en naar het
Immigratiemuseum op Ellis Island en waren we
na afloop in de Twin Towers van het World
Trade Center met de lift naar het dakterras
gegaan.

Uitzicht op de haven van NY vanaf de Twin Towers
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We hadden genoten van het prachtige uitzicht over New York en omgeving, aten nog een
“brownie” in het dakrestaurant en bewonderden, nadat we weer waren afgedaald, in de
ondergrondse shopping mall van de Twin Towers, de bizarre kleding en maskers voor het
aanstaande Haloween feest.

Ansichtkaart van Jeroen en Janine (januari 2010)
met ons toegangskaartje tot de Twin Towers
erboven en het datumstempel daarvan ernaast.

De volgende ochtend bij ons ontbijt hoorden we op de radio dat er een vliegtuig tegen de
Twin Towers was aangevlogen en zagen we aan de overkant op de daken mensen
verschijnen die druk gebaarden en met verrekijkers in de richting van de punt van Manhatten
tuurden. We klommen ook naar het dak van ons huis (via de nooduitgang bij brand) en
zagen de North Tower in het midden, met een krans van zwarte rookwolken omringd,
branden.

Brandende Twintowers gefotografeerd vanaf het dak
van onze studio in Thirdstreet.

Even later verdwenen beide torens in een vuil gele stofwolk en verspreide zich een
prikkelende stinkende mist over de stad. Ook hier was het prachtig zonnig weer en ook nu
werd het zonlicht gefilterd door de opstijgende vaalgele prikkelende mist. Het zwaar
brommende getoeter van brandweerauto’s, het gejank van hun sirenes en het zenuwachtige
claxongehuil van ziekenwagens en politiewagens was continu te horen en gaf de ernst van
de situatie aan. Op straat bleek dat alleen het verkeer van hulpdiensten en politie was
overgebleven, het openbaarvervoer lag helemaal stil inclusief de metro. Er reed geen enkele
personen auto meer, omdat ook de toegangsbruggen waren afgesloten voor het
autoverkeer. De straten zagen daarom zwart van de voetgangers, voor de grote gebouwen
hadden zwaar bewapende soldaten van de Nationale Garde, in oorlogsuitrusting, post gevat
en er stond een lange rij mensen te wachten voor het Transfusiecentrum om hun bloed te
gaan geven. Wij sloten ons ook aan bij deze rij maar vertrokken weer toen we hoorden dat
het nog zeker uren zou duren voordat we ons bloed zouden kunnen doneren. Mensen op
straat spraken je zomaar aan en uitte hun woede en verbijstering over de gebeurtenissen.
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De Kerken hadden, buiten op het trottoir, tafels en stoelen neergezet waar je een bekertje
water kon drinken en met priesters of dominees kon praten om troost te zoeken. In een
elektrawinkel zagen we op een groot TV-scherm in de etalage voor het eerst wat er was
gebeurd. We zagen nu ook waarom onze eigen TV in onze studio was uitgevallen; de grote
TV-antenne op de North Tower was in de grond verdwenen, gelijk met het instorten van de
beide torens. De nieuwslezer verwachtte een paar duizend slachtoffers. We woonden zo
dicht bij het rampgebied dat onze straat tot de afgegrendelde zone behoorde. Alleen omdat
ik gelukkig het huurcontract van onze studio op zak had, werden we doorgelaten. Via de
telefoon en e-mail van onze vrienden in Washington ( Len en Randy Friedman) konden we
uiteindelijk onze familie geruststellen over onze toestand, omdat al het andere
telefoonverkeer vanuit New York door overbelasting onmogelijk was.
De sfeer van het begin van een oorlog was op dat moment voor mij weer net zo invoelbaar
alsof er sinds 61 jaar niets was gebeurd.

Boektip
Door Pia Mulder

Titel: Terwijl Parijs sliep
Auteur: Ruth Druart
Hoe ver kan je gaan om je kind te beschermen ?
Is liefde stevig vasthouden of loslaten ?
Opnieuw een boek dat zich afspeelt in de 2e wereldoorlog en de
gevolgen daarna. Maar zeker de moeite waard om te lezen…

Parijs 1944. Het leven van een jong stel neemt een afschuwelijke wending als ze, kort na de
geboorte van hun kind, op een schuiladres worden opgepakt door de Duitsers. Vlak voordat
ze op transport worden gezet naar Auschwitz voelt de moeder zich gedwongen een
onmogelijke beslissing te nemen: houdt ze het kind bij zich, of laat ze hem ‘verdwijnen’ in de
hoop dat hij een kans heeft te overleven.
Sante Cruz 1953. Jean-Luc heeft met veel moeite het verleden achter zich gelaten. Tijdens
de bezetting in Parijs werd hij gedwongen te werken aan het spoor, waar hij getuige was van
de gruwelijkheden die de nazi’s aanrichten. Na de bevrijding ontvluchtte hij Frankrijk om
samen met zijn vrouw en zoontje een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Staten. Dan
wordt op een dag zijn diepste angst werkelijkheid en klopt het verleden volkomen
onverwacht alsnog op zijn deur.
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Een rondje Schiphol 9
Door Jan Keessen
Voor de deur van het Citizen M Hotel, Schiphol Centrum ligt deze kop.

Een glimmende sculptuur van gepolijst roestvrijstaal, 215 cm x 197 cm
van Bibi en Michelle Deiters- v.d. Velde, genaamd Horizon, 2010.
Ik vind hem opvallend, intrigerend, ook wel mooi op een ‘gladde’ manier.
Volgens de website van deze moeder en dochter (de moeder is beeldhouwer, de dochter
maakt sieraden en ze werken dus regelmatig samen in dit soort zaken), is dit er 1 van serie
die een gevoel van gesprek en communicatie oproepen.
Het appelleert aan het verstrijken van de tijd, “vanitas”.
Je eigen weerspiegeling, als je ervoor staat, maakt je deel van het kunstwerk.
Afijn, ik voel hier persoonlijk helemaal niks van deze
zaken.
Bij heel veel portretten, schilderijen, foto’s en sculpturen
herken of voel ik vaak wel emotie.
Ik vraag me dan vaak af wat er zich in het hoofd van de
afgebeelde afspeelt, kan daarover fantaseren.
Bij deze heb ik dat dus niet.
(ook hier weer berkenbomen..)
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Vrijdagwandelingen
Door Anneke Dierdorp

Gepland hebben we nu:
5

november

Driehuis

Hennie 0649308704

12

november

Botshol

Anneke 0206437489

19

november

Gaasperplas Marieke 0683078568

26

november

nog niet bekend

info. annekedierdorp@hotmail.com

De Watertoren fluistert…

……dat Nieuw Aalsmeer het idee heeft om

duurzame jongeren-woningen op de kaart te
krijgen. Lees er mee over op
www.nieuwaalsmeer.nl;
…dat naast de zeearend, de wolf en de
goudjakhals nu ook de eland mogelijk weer
terugkeert naar Nederlands;
…dat weer begonnen kan worden met het
voeren van tuinvogels;
…u online op elk moment van de dag onze agenda kan raadplegen op uw computer,
laptop, IPad of tablet en op uw mobiele telefoon.
Ga naar https://www.nivonaalsmeer.nl/.
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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 NivonAalsmeer 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 NivonAalsmeer’ 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

Secretaris

Mevr. Diderika de Groot

Penningmeester

Mevr. Helga Thé

06 82011521
vz.aalsmeer@nivon.nl
06 54304254
secr.aalsmeeer@nivon.nl
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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Aanmeldformulier concerten 2022
Hierbij meld ik mij aan voor de concerten januari – juni 2022

0 Serie A zondagmiddag met ….. personen
0 Serie B maandagavond met …..personen
Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

De kosten van 150,00 euro per persoon per serie mogen door de penningmeester van Nivon
Aalsmeer worden afgeschreven van:
Bankrekening nr.
T.n.v.
Datum

Handtekening

Uiterlijk 10 november insturen naar Frank van Itterzon
Van Swietenstraat 40, 1433 NL, Kudelstaart
of mail F.itterzon@caiway.nl info 0297/341770
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

