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Van de Voorzitter
De herfst is voor ons de mooiste periode in
het jaar. Vroeg in de ochtend hangt er
achter ons huis een dichte mist over de
velden en vliegen groepen ganzen gakkend
door de lucht. Nu ik weer, sinds de nieuwe
coronamaatregelen, vaker thuis werk, ga ik
regelmatig in alle vroegte met een kopje
koffie naar buiten om, met de kou op de
wangen, in alle stilte van het ochtendgloren
te genieten.
De herfst is ook dé periode om onze tuin
weer helemaal vogel klaar te maken.
De vetbollen hangen aan de gesnoeide
boomtakken, de voedertafel is weer goed
gevuld en het pindakaasspotje ligt weer op
zijn plek. De koolmees heeft het allemaal
snel gevonden. De Vlaamse gaai steelt de
tamme kastanjes en beukennoten waar we
de herfsttafel mee hadden opgesierd en
vliegt ermee weg. De spreeuwen
foerageren in grote groepen in de voortuin.
De twee eksters, die vorig jaar
onafscheidelijk waren, zijn nog steeds bij
elkaar. Ook de roodborst laat zich nu vaker
zien. De winterkoning zingt in alle vroegte
zijn kenmerkende zang en de ringmussen
hebben zich het vogelkastje opnieuw
toegeëigend.
Het lijkt zo vredig. Echter er gebeurt
momenteel veel met onze natuur.
De biodiversiteit neemt af. Veel
insectensoorten en vogelsoorten
verdwijnen of staan steeds vaker op de
Rode Lijst. Ik ben dan ook erg blij dat
binnenkort, namens onze afdeling, een
boom in Aalsmeer wordt geplant. Alle kleine
beetjes helpen. U kunt ook helpen. Door
mee te doen aan de jaarlijkse
tuinvogeltelling. Volgende
maand hier meer over.
Geniet van de Nieuwsbrief.
Fijne maand, Henk Balke
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Agenda
December 2021
Vrijdag

3

december

vrijdagwandeling Roelofarendsveen

Vrijdag

10

“

Rijks Museum

Vrijdag

10

“

vrijdagwandeling Middelpolder + lunch

Zaterdag

11

“

Rijks Museum

Zaterdag

11

“

Lange Afstand Pad

Zondag

12

“

zondag wandeling 10 km

Maandag

13

“

maandagavondconcert Concertgebouw

Vrijdag

17

“

vrijdagwandeling “verrassing”

Zondag

19

“

NB: Het Kerstdiner gaat helaas niet door!

Zondag

19

“

zondagmiddagconcert Concertgebouw

Vrijdag

24

“

Badkuiproute + kerststalletjes

Januari 2022
Vrijdag

7

Vrijdag

7

“

vrijdagwandeling Zaandam

Zaterdag

8

“

Rijks Museum

Woensdag

12

“

zanggroep

Vrijdag

14

“

vrijdagwandeling De Kakeleien

Zaterdag

15

“

Stedelijk Museum

Vrijdag

21

“

vrijdagwandeling Vogelenzang

Vrijdag

28

“

vrijdagwandeling (nog geen bestemming)

Zie ook

januari

www.nivonaalsmeer.nl

Rijks Museum

voor meer en aanvullende informatie!
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Mededelingen van het Bestuur
Door Henk Balke

Op 30 oktober was de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Er zijn naar aanleiding van een aantal vragen de volgende besluiten genomen;
 De vergaderstukken zullen voortaan per email worden aangeboden aan
degene die zich van te voren hebben aangemeld;
 De vergaderstukken worden niet op de website geplaatst vanwege het
besloten karakter van een ALV;
 Er zal in de Nieuwsbrief een opsomming worden gegeven wanneer
bestuursleden zijn aangetreden en wanneer zij aftreden. Bestuursleden
worden voor een periode van 4 jaar benoemd;
Bestuursleden Pia Mulder (bestuurslid) en Helga Thé (penningmeester) zijn
afgetreden. Eerder was Tineke Fortuijn (secretaris) al afgetreden. Frank van Itterzon
is gekozen tot secretaris en Diderika de Groot tot penningmeester.
Het Bestuur is daarmee teruggebracht van 5 leden naar 4 leden:
 Henk Balke
Voorzitter
 Frank van Itterzon Secretaris
 Diderika de Groot Penningmeester
 Lies Rip
Bestuurslid
Tijdens de ALV zijn negen jubilarissen gehuldigd waarvan er acht aanwezig
waren. Het Bestuur feliciteert de jubilarissen nogmaals met hun jubileum.

De Nivonraad van zaterdag 20 november

in NVH Morgenrood is
vanwege de nieuwe coronamaatregelen geannuleerd. Er zal nog voor dit jaar naar
een nieuwe datum worden gezocht. De Nivonraad zal hoogstwaarschijnlijk weer
online plaatsvinden.
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Klimaatverandering: zijn we te laat?
Door: Henk Balke

De Klimaatconferentie 2020 in
Glasgow van 1 t/m 12 november 2021
is alweer voorbij. Een jaar later
begonnen, en een dag later afgelopen.
Aan het begin van de conferentie
waren de verwachtingen hoog. Op 6
november werden wereldwijd
klimaatmarsen gelopen om de druk op
een goede afloop te vergroten. Ook in
Amsterdam.
Actie-actie-actie was het mantra van
demissionair Premier Rutte tijdens zijn
eerste speech op deze zoveelste
Klimaattop. Het was een verwijzing
naar de woorden van Greta Thunberg
toen ze destijds op de Klimaattop in
Parijs 2015 bla-bla-bla sprak om aan te
geven dat er alleen maar gepraat
wordt maar niets wordt opgelost.
Premier Johnson van het VK
herhaalde haar woorden nogmaals en
predikte grote stappen te maken in de
stijl van een bekend Nederlands
spreekwoord: geen woorden maar
daden. Het was Johnson er alles aan
gelegen om van de Klimaattop op
eigen bodem een groot succes te
maken.
Al na 2 dagen sinds de start werden
enige successen gemeld: de
ontbossing wordt vóór 2030 gestopt,
en de methaanuitstoot wordt vóór 2030
met 30% verminderd. Het leek een
succesvolle week te gaan worden.

De vraag die maar in de lucht bleef
hangen is of we wel of niet op tijd zijn
om het tij te keren of te stoppen. De
klimaatverandering is volgens
wetenschappers begonnen sinds de
opkomst van de Tweede Industriële
Revolutie sinds 1850. De groei van de
massa-industrie en het gebruik van
fossiele stoffen in vooral de rijke
westerse landen was enorm. De CO2uitstoot groeide exponentieel. Meer
dan honderd jaar later werd in 1968 de
Club van Rome opgericht door
wetenschappers die zich toen al
zorgen maakten over de toekomst van
de wereld. Een belangrijk boek dat
door de Club van Rome werd
gepubliceerd was het standaardwerk
Grenzen aan groei. Vijf jaar later
volgde in 1973 de energiecrisis en de
autoloze zondag. Vervolgens sprak
men over duurzaamheid en
energiezuinigheid. In de jaren 80 van
de vorige eeuw was er veel aandacht
voor een nieuw fenomeen: zure regen.
Dit ten gevolge van de uitstoot van
ammoniak en stikstof. En toen kwam
de grootste wake-up-call ever:
An inconvenient truth van Al Gore.
Na het zien van deze indrukwekkende
documentaire nam de aandacht voor
de vervuiling van de Aarde in rap
tempo toe. Klimaatsceptici
presenteerden een soep die “niet zo
heet gegeten hoefde te worden”. Die
soep blijkt nu van plastic en
onverteerbaar te zijn.
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Vanaf 2005 zijn we milieuvriendelijker
gaan denken en bouwen, zijn er
strengere milieunormen gekomen en
wordt momenteel klimaatbeleid
ontwikkeld om uitstoot van schadelijke
stoffen te stoppen of te verminderen.
Volgens natuurorganisaties gaan die
omvormingen te traag en gebeurt er
veel te weinig.
Alles bij elkaar zijn we nu 50 jaar
verder sinds de Grenzen aan groei. En
ondanks alle eerdere klimaatafspraken
stelt Johnson dat het 1 minuut voor 12
is. Wat gaat er toch mis in ons denken
en handelen? Is de enige oplossing
nog om alles in één keer radicaal
anders te doen?
Welke wereldleiders durven het aan
om de radicale keuzes te maken die
nodig zijn om de leefbaarheid op Aarde
te redden? Ik denk dat de huidige
wereldleiders die keuzes niet zullen
gaan maken maar voor zich uit deze
blijven schuiven. Om die reden was ik
al bang dat de Klimaattop niets zou
opleveren. We hebben er immers met
z’n allen een veel te complexe wereld
van gemaakt. Er zijn teveel
afhankelijkheden en belangen. De
Klimaattop in Glasgow toont dit
wederom aan. De succesvolle week
werd de zoveelste deceptie. De
wereldtemperatuur moet binnen de
reeds afgesproken perken van 1.5
graad Celsius blijven. Dit met nieuw
geformuleerde maatregelen. Dat is het
povere resultaat van deze Klimaattop.
Ofwel, oude wijn in nieuwe
(milieu)zakken. Okay, vrachtverkeer
mag over een paar jaar alleen nog
elektrisch rijden. Maar overall is het
eindresultaat zeer teleurstellend.

Nummer 11-2021

Desondanks is er bij de meerderheid in
ons land nog een collectief gevoel van
hoop. 58% van de door IPSOS
geïnterviewde Nederlanders denkt
namelijk dat we niet te laat zijn, 15%
denkt van wel. Ik hoop het eerste, ik
vrees het tweede. Stoppen is echter
geen optie. We moeten verder. Maar
gaat het ons lukken? Landelijke
enquêtes concluderen dat het
merendeel van de Nederlandse
bevolking de economie boven het
klimaat verkiest.
Wat de wereld nodig heeft zijn
vernieuwende denkers die beter in
staat zijn de complexiteit van de
economische omvormingen, de
migrantenstroom, de leefbaarheid en
de klimaatverandering aan elkaar te
knopen en daar het sociale draagvlak
voor weten te creëren. Dit met lef,
intelligentie, en een groot gevoel van
internationale rechtvaardigheid.
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Vrijdagwandelingen
Door Anneke Dierdorp

Hallo wandelaars,
3

december

Roelofarendsveen

Dicky en Bep

10

december

Middelpolder, Elsenhove + lunch*

Anneke

17

december

verrassing

Henk en Lutina

24

december

31

december

stukje Badkuiproute + kerststalletjes in Monnickendam
vanaf Broek in Waterland
Anneke
vrij….

*NB: Op 10 dec. kunnen we lunchen bij Mspace Coworking.
De lunch bestaat uit een kop soep en een broodje met 1 koffie of thee voor 7.50
Jullie kunnen je opgeven! De wandeling start bij de Brandweerkazerne A’veen.
7

januari

Zaandam

Jan en Tilly

14

januari

de Kakeleien

Wil en Anneke

21

januari

Vogelenzang (waarschijnlijk)

Hennie

28

januari

nog niet gepland, iemand een idee?

info. annekedierdorp@hotmail.com groetjes Anneke.

Wandelen op zondag 12 december
Door Tilly Moerenhout
Er staat weer een 10 km wandeling gepland! Voor info en deelname neem contact op met Tilly.

Email : jthdej@ziggo.nl of 0614985164

Wandelen langs de Jacobsweg
Door Han van Popering

Meerdere wandelaars van dit lange-afstandspad hebben al een flinke tijd gewacht
om de tocht weer te beginnen. De overheid heeft echter opnieuw strengere
maatregelen in verband met Covid-19 bekend gemaakt en deze blijven voorlopig van
kracht. Daarom wachten we nog om de tocht te starten. Er zijn te veel
contactmomenten als we er met een groep op uit trekken. Hopelijk biedt het nieuwe
jaar meer perspectief. Blijf verder actief in de directe omgeving; alleen of met een
wandelmaatje.
Voor contact: Marien van Stee, tel. 0297-329683 / 06-23197509 (’s avonds bellen)
E-mail: m.van.stee@kpnplanet.nl
Han van Popering, tel. 0297-500501 / mobiel 06-26876901
E-mail hanvanpopering50@gmail.com of hanvanpopering@caiway.nl
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Kerstdiner 19 december 2021 gaat helaas niet door.
Door Pia Mulder

Als kookploeg achten we het momenteel niet verstandig een kerstdiner te
organiseren waarbij rond de 40 personen bij elkaar komen terwijl het aantal
coronabesmettingen en het aantal COVID patiënten in de ziekenhuizen sterk
toeneemt. Daarnaast is een maatschappelijke discussie gaande welke maatregelen
verstandig en proportioneel zijn gegeven de huidige situatie waarin we zitten.
Jammer, want de voorbereidingen waren in volle gang.
Het menu stond al vast. We bewaren de aantekeningen
voor betere tijden.
We wensen iedereen fijne kerstdagen toe.
Groeten van Karin, Martijn, Georg en Pia.

Kunst beleven in het museum 2022
Door Lies Rip en Frank van Itterzon

We weten nog erg weinig van wat er allemaal te gebeuren staat, maar toch willen wij
proberen om weer als groep naar het museum te gaan.
Lidwien neemt ons dan weer mee naar diverse musea en met Rian gaan we weer
naar het Stedelijk Museum in Amsterdam.
We gaan wel voor een kleine groep en daardoor is het inschrijf geld meer dan we
gewend zijn, nl: € 35,-- voor leden en € 40,-- voor niet leden.
Stuur uw inschrijving dus zo snel mogelijk in, en we hopen dat het dan ook allemaal
door mag gaan. (inschrijfformulier op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief)

Data voor

Data voor

Lidwien / (Rijks) museum

Rian / Stedelijk Museum

Vrijdag
7 jan
11 febr
11 mrt
15 apr
13 mei

Zaterdag
15 jan
19 febr
19 mrt
16 apr
21 mei

Zaterdag
8 jan
12 febr
12 mrt
9 apr
14 mei

Groet van Frank en Lies.
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Rijksmuseum december
Door Lies Rip

Hallo Museum bezoekers,
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december om 11.00 uur wil Lidwien ons weer
meenemen naar het Rijksmuseum voor de tentoonstelling: Renaissance portretten
Nu kan je je weer opgeven voor deze tentoonstelling, graag per mail, zodat ik je
terug kan mailen en daarbij mijn bankrekening nummer geven, zodat die 7,00 euro
p.p. alvast op mijn rekening staan om Lidwien te kunnen betalen* (zie onderaan).
Dan reken ik er op dat er ook nu voldoende aanmeldingen zijn. Nu, 15 november,
mogen we met de huidige corona regels wel naar het museum als we tenminste de
QR code kunnen laten zien.
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.
Veel Liefs en Blijf Gezond!
Lies en Lidwien. l.rip@kpnplanet .nl
*NB: Bij het bezoek aan de het Amsterdam Museum, de Gouden Koets, in november
waren niet alle mensen die zich hadden aangemeld ook aanwezig. Dat kwam door
de Corona maatregelen.
Het extra bedrag wat p.p. betaald moest worden was echter gebaseerd op het
volledige aantal aanmeldingen. Hierdoor is de organisatie met een tekort blijven
zitten wat uit eigen zak is bijgepast.
Om herhaling hiervan te voorkomen kunt u uitsluitend deelnemen aan het
Rijksmuseum (renaissance portretten) bezoek door u vooraf aan te melden bij Lies
en de 7,00 op haar bankrekening over te maken.
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Landelijke Bomen-actiedag
Door

Gratis landelijke bomenactie, ook in Aalsmeer.
Landelijke Bomen-actiedag: doneer een zaailing.
Deze landelijke actiedag wordt georganiseerd door Urgenda en Caring Farmers. Ook in
Aalsmeer wordt volop gewerkt aan deze bomenactie gewerkt. De start van deze actie in
Aalsmeer is op 27 en 28 november 2021, georganiseerd samen met
de Stichting MEERGroen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Ballast Nedam, Gemeente
Aalsmeer, de organisaties verenigd in de Stichting Nieuw Aalsmeer en Zeilfort Kudelstaart
nemen een actieve rol op zich..
Het doel is over het hele land tenminste 1 miljoen zaailingen en boompjes op te kweken en
te herplanten tussen 5 november 2021 en 1 april 2022. Bij de Nationale Boomfeestdag in
maart zullen duizenden bomen gratis ter beschikking worden gesteld aan iedereen die
daarvoor een tegel wil lichten, een haag wil maken of zelfs een voedselbos.
Heeft u zaailingen of stekken van alle soorten houtige bomen, (ook bloeiende bomen
als meidoorn, katjeswilgen, vlinderstruiken, hazelaars, kersenbomen zijn zeer welkom), van
80 cm tot max. 3 meter ut eigen tuin, of heeft u een terrein beschikbaar voor het opkweken
daarvan tot ze groot zijn en gezond, dan kunt u dit melden bij info@stichtingmeergroen.nl. U
kunt de zaailingen en stekken op 27 november a.s. van 13 tot 16 uur afleveren bij de Oude
Waterzuivering aan de Molenvlietweg 30 in Aalsmeer.
Ook op fort-terrein worden zaailingen ‘gered’.
Op honderden plaatsen in Nederland worden al 150 soorten verzameld. Ook op het Fort
Kudelstaart. Het fortterrein is in de laatste decennia niet onderhouden waardoor er een
totale wildgroei van bomen is ontstaan. Ook heeft hier de elzentakziekte toegeslagen.
Er is voor Zeilfort Kudelstaart een uitgebreide analyse door zowel Landschap NoordHolland als de Stichting MEERGroen uitgevoerd. Samen met vrijwilligers zijn
ter voorbereiding van de revitalisatie en consoliderende renovatie van het fort oude bomen
gerooid en daarmee zijn er nu vele zaailingen van nieuwe bomen opgekomen. Het idee is
dat we deze bomen gedurende de planperiode van het masterplan Zeilfort gaan
“oogsten”. Sinds afgelopen maandag 6 november zijn de eerste 315 zaailingen en bomen
geoogst en gered. Deze zaailingen zijn onder meer gered: hop, meidoorn, sleedoorn,
veldesdoorn, zomereik, rode kornoelje, liguster en ribes. Deze en volgende worden tot
uitgifte ingekuild op het oude waterzuiveringsterrein van Hoogheemraadschap van Rijnland
aan de Molenvlietweg 30.
Ballast Nedam die het terrein tijdelijk gebruikt als opslagplaats voor de
greenparkontwikkeling, helpt mee met de beplanting en het graven van gleuven en groeven
ten behoeve van het inkuilen van de bomen van Zeilfort.
28 november: Toelichting Bomenplan Aalsmeer en actiedag op het
Zeilfort Kudelstaart.
Op deze dag wordt een informatiebijeenkomst gehouden waar de betrokken partijen voor de
rest van het seizoen zal toelichten, en hopelijk meer vrijwilligers zich zullen
aanmelden. Start: 15.30 uur op Zeilfort Kudelstaart, Kudelstaartseweg 96, Kudelstaart.
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Vrijwilliger worden?
De komende maanden wordt elke maandag van 13-17 uur gewerkt op het fort aan het
beheer van de buitenruimte, en kunnen inwoners meehelpen aan het redden van bomen en
deze opnieuw planten in de dorpen en wijken. De overtallige bomen worden elke dinsdag
tijdelijk verplaatst naar het oude waterzuiveringsterrein aan de Molenvlietweg 30.
Kom eens een kijkje nemen op een maandagmiddag en wordt ook vrijwilliger.
Locaties om op te knappen?
Naast het fort zijn we ook op zoek naar (veel) andere locaties om deze ecologisch op te
knappen en waar mogelijk overtollige zaailingen en stekken beschikbaar kunnen
komen. Zowel het beheer als de zaailingen zijn in principe gratis.
Mede namens:
Nadere informatie:
Franke van der Laan
Stichting MEERGroen Meerbomen.nu
info@stichtingmeergroen.nl

Zanggroep 12 januari
Door Nels de Vries

We hebben weer heerlijk gezongen met begeleiding van Greet en Anneke.
Helaas kan de geplande avond 1 december niet door gaan, de nieuwe datum is
woensdag 12 januari. Van 19.30 – 21.00. We zingen uit de eigen bundel met
mandoline begeleiding.
Adres: Uiterweg 95 1431 Aalsmeer.

De Watertoren fluistert…
….dat Nivon-Aalsmeer een boom zal adopteren en
dat deze op een nader aan te wijzen plek in
Aalsmeer gepland zal worden
….dat de Tuinvogeltelling gehouden zal worden op
28, 29 en 30 januari 2022 en dat u nu al
voorpretmails kan ontvangen, ga naar
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
….dat de activiteitencommissie lekker actief is
…tijdens de ALV de coronamaatregelen goed
werden nageleefd
Volgende maand verschijnt weer de speciale Kersteditie van onze Nieuwsbrief.
Jullie worden allen uitgenodigd daar een sfeervolle bijdrage aan te leveren, een
verhaal(tje), een foto, een gedachte, een kerstbelevenis, enz.
Copy graag op sturen voor 13 december naar nivonaalsmeer@gmail.com
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Een rondje Schiphol slot
Door Jan Keessen
Deze foto ook op
het kruispunt
Hoofdvaart –
Vijfhuizerweg.
De Hoofdvaart in
de spiegel.
Verder een
radartoren en een
ondersteunende
verkeerstoren t.b.v.
de Polderbaan.

De Vijfhuizerweg is hierdoor geen doorgaande weg meer.
Als je wel verder zou kunnen, kom je uit bij het MH-17
monument.

Toen de Joods Liberale Begraafplaats Gan Hasjalom
werd gesticht in 1937 kon men dit niet bedenken
vermoed ik.

KLM zwanen oefenen
voor nieuwe reclamespot
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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. Kijk 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

Penningmeester

Mevr. Diderika de Groot

06 54304254
Jenddegroot@hotmail.com

Secretaris

Frank van Itterzon

06.14247392
secr.aalsmeeer@nivon.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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AANMELDEN VOOR MUSEUMBEZOEK 2022
Ondergetekende……………………………Nivon Lid no………..
Straat/nr ……………………………………………………………..
Postcode / plaats……………………………………………………
Telefoonnummer……………………….geeft zich op met……….personen
E-Mail adres………………………………………………………….
(RIJKS)MUSEUM
STEDELIJKMUSEUM
O op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur O op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur
O op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur O op zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur

Hij/zij machtigt de penningmeester van Nivon-Aalsmeer het verschuldigde bedrag
€ 35,-- of € 40,-- (voor niet Nivon leden)
van bankrekening nr………………………………………………..af te schrijven.
Handtekening…………………………………… Naam………………………….

Insturen naar:
(Rijks)museum
Lies Rip
Julianalaan 98
1432 HX Aalsmeer
06-22197118
l.rip@kpnplanet.nl

Stedelijkmuseum
Frank van Itterzon
Van Swietenstraat 40
1433 NL Kudelstaart
0297-341770 / 06-14247392
f.itterzon@caiway.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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