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COLOFON van het NIVON afdeling AALSMEER & OMSTREKEN 
Zaal: Parklaan 27, 1431 EM  Aalsmeer 

 

Triodosbank rek.nr. NL40.TRIO.0197.6907.50 t.n.v   
NIVON Afdeling Aalsmeer te AMSTERDAM 

 

BESTUUR: 
Voorzitter: Henk Balke, IJweg 806,  
  2131 LT  Hoofddorp   06-12954634 
  e-mail: henkbalkenivon@gmail.com 

Secretaris: Tineke Fortuyn, Einsteinstraat 101,  
  1433 KJ  Kudelstaart   0297-344974 
  e-mail: t.fortuijn@kpnplanet.nl 
Penningm.: Helga Thé-Neuser Pieter Borstraat 29 

1065 AG  Amsterdam   020-6151126 
e-mail: helgathe40@kpnmail.nl 

Best.lid: Lies Rip    0297-327203 
  e-mail: l.rip@kpnplanet.nl 
Best.lid: Pia Mulder    0297-344897 
  nivon.aalsmeer@gmail.com 
 
LEDENADMINISTRATIE:  
Tilly Moerenhout, e-mail: jthdej@ziggo.nl  020-6436334 
Legmeerdijk 276,1187 NL Amstelveen /  
 
CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN: 
Zondagswandeling Jan de Jong   020-6436334 
Vrijdagwandelingen Anneke Boogaard  020-6437489 
Wandelweek  Hans Loos   0297-368552 
Zang / concerten Frank van Itterzon   0297-341770 
Museum rijks  Lies Rip   0297-327203 
Museum stedelijk Frank van Itterzon  0297-341770 
Activiteitencommissie Lies Rip   0297-327203 
Werelddansen  Nels de Vries   0297-322479 
 
MAANDBERICHT: 
Redactie Pia Mulder, Begoniastraat 83  
  1431 TB Aalsmeer.    0297-344897 
  e-mail : nivon.aalsmeer@gmail.com 

 

 

Volgende maandbericht verschijnt: 1 JANUARI 2018  

(Combinatie voor de maanden januari/februari) 

INLEVEREN COPY VOOR: 15 DECEMBER 2017  
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Jaargang 19 nr. 4 

 

MEDEDELINGENBLAD NIVON AALSMEER e.o. 
 

 
AGENDA DECEMBER 2017 

 

Vrijdag   01 december LAW  
Maandag  04       ,,  Film middag en avond 
Vrijdag   08       ,,  LAW  
Vrijdag   08       ,,  (Rijks)museum  
Zaterdag  09       ,,  (Rijks)museum 
Zaterdag  09       ,,  LAP kustpad 
Woensdag  13       ,,  Komin  Kerst 
Vrijdag   15       ,,  LAW 
Zaterdag  16       ,,  Stedelijk museum 
Zondag   17       ,,  Zondagwand. 10 + 15 km. 
Vrijdag   22       ,,  LAW  
Vrijdag   29       ,,  LAW  
 
 
 

 
 
 

 
 

BESLUITENLIJST 

 
Bestuursvergadering dd. 9 november 2017 
 

Besloten is dat er in verband met overlappingen, waar mogelijk  
rekening gehouden dient te worden met het organiseren van 2 
activiteiten op 1 dag. 
 
In afwijking van voorgaande jaren heeft het bestuur besloten dat de 
maandberichten van december 2018 en januari 2019 worden 
samengevoegd, in plaats van januari/februari. Dit geldt voor alle 
volgende jaren voor de maanden december en januari. 
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VAN HET BESTUUR 
 

December. Wat een heerlijke maand. Een maand vol met feesttradities. 
Het Sinterklaasfeest, Kerstmis en Oud & Nieuw. Maar december is ook 
de laatste maand van het jaar. Dus nog een paar weken en dan zit het 
jaar 2017 er weer op. Wat hebben we afgelopen jaar weer samen 
ontzettend genoten van alle Nivon activiteiten. Voor mij persoonlijk werd 
2017 door mijn benoeming als voorzitter van de afdeling Aalsmeer nog 
een extra bijzonder mooi Nivon-jaar.  
 
Afgelopen jaar is het enthousiasme binnen onze 
afdeling en de belangstelling voor onze activiteiten 
toegenomen. Wat zijn we vaak op stap geweest! Op 
wintersport naar Oostenrijk, op voorjaarsreis naar 
Duitsland, de wandelvoorjaarsreis, ons trefkamp op 
Texel en het Herfstweekend in Het Lage Vuursche. 
We hebben gewandeld, gedanst, gefietst, films 
gekeken, lezingen bijgewoond, en nog veel, veel meer. En als klap op 
de vuurpijl nog het prachtige initiatief van Pia en Georg om de leden die 
met de kerstdagen alleen of eenzaam zijn, maar ook als men dat niet is, 
te vragen om de kerstdagen gezamenlijk te komen vieren in het ABK 
huis. Pia en Georg zijn dan huiswacht en zij kijken uit naar uw komst.  
 
Nu ook deze maand het klimaatverdrag in Parijs weer besproken wordt, 
willen we wat extra aandacht geven aan klimaatverandering. Dit door het 
tonen van de film ‘Before the Flood’. De film laat een onthutsend beeld 
zien van klimaatverandering. Enige aansprekende wereldleiders komen 
aan het woord en vertellen hoe zij de oplossingen zien om 
klimaatverandering een halt toe te roepen. Een bekend spreekwoord is 
‘wanneer de nood het hoogst is, is de oplossing nabij’.  Ik heb 
vertrouwen in klimaatinnovatie. Steeds meer spraakmakende en 
prachtige ontwikkelingen laten zien dat het ons menens is om onze 
blauw/groene wereld weer beter te maken. 

 
In 2018 zullen wij ons verder inzetten voor 
onze leden. Niet alleen door het organiseren 
van allerlei activiteiten maar door daar ook aan 
deel te nemen en te leren van nieuwe culturen 
en van elkaar, en bovenal te genieten van onze 
mooie natuur. Onze flora en fauna zijn 
belangrijke indicatoren over de gesteldheid van 
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onze natuurlijke omgeving. In de natuurlezing afgelopen maand bleek 
weer eens hoe prachtig de vogelwereld is en hoe belangrijk het is dat we 
onze natuur en ons milieu blijven beschermen. Laten we daarom van 
2018 een nog mooier en groener jaar maken. 
 

Namens de bestuursleden en alle leden van de activiteitencommissie 
wens ik u allen hele fijne kerstdagen en een mooi en fantastisch begin 
van het nieuwe jaar toe. 
 

Met warme groet, Henk Balke – voorzitter. 
 

 
 
 
MEDEDELING VERDELING BENZINEKOSTEN BIJ GROEPSVERVOER 

 
Uit verschillende reacties die ik de afgelopen periode heb 
ontvangen maak ik op dat er behoefte is aan meer duidelijkheid 
over de verdeling van de benzinekosten als er gezamenlijk met 
één auto naar de startplaats van de wandeltochten wordt 
gereden. De vraag die zich regelmatig opwerpt is of de chauffeur 

van de auto ook dient mee te betalen aan de verbruikte benzinekosten. Hier 
mag geen verwarring over zijn en het is belangrijk dat we allemaal dezelfde 
regel hanteren. Dit voorkomt problemen en irritaties achteraf.  
 
Daarom brengen we nogmaals de afspraken onder de aandacht. Het staande 
beleid is dat iedereen, dus ook de chauffeur, dezelfde evenredige financiële 
bijdrage levert. De onkostenvergoeding wordt verrekend over het aantal 
inzittenden en het rekentarief bedraagt afgerond € 0.20 per verreden kilometer. 
Dit tarief is met elkaar afgesproken omdat dit makkelijk rekent.  
 

Voorbeeld: in één auto rijden naast de chauffeur nog 3 wandelaars mee. De 
afstand naar de wandelstartplaats, heen en weer,  bedraagt 40 km. De totale 
onkostenvergoeding is dan  
40  km X € 0.20 = € 8,-  Dit wordt gedeeld door  
4 personen, ofwel € 2,- euro per persoon. De 
vergoeding wordt op dezelfde dag  voor, na  of tijdens 
de wandeling contant betaald.  
 

Wij als bestuur gaan ervan uit dat we hiermee 
duidelijkheid  en vertrouwen hebben gegeven over de verdeling van de 
onkostenvergoeding. Voor vragen kunt u met mij contact opnemen.   
 

Namens het bestuur, Henk Balke – voorzitter
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LAW VRIJDAGWANDELGROEP 
 
Er wordt elke vrijdag gewandeld. De startplaats is 

Hortensiaplein om 9.00 uur. Wij rijden dan meestal met auto’s naar het 
startpunt. De wandelingen voor december 2017 zijn: 
 

1 december   Aalsmeer   Tilly 
 8 december   Ronde Hoep/Ouderkerk Marieke 
15 december   Diemen,Rai, Betondorp Anneke 
    met lunch 
22 december   Gaasperplas   Jan de J. 
29 december   Hollandse Rading  Thea K. 
 

Wij verzamelen om 9.00 uur op het Hortensiaplein, waarna we met de 
auto naar de locatie rijden. Deelname is gratis. Benzinekosten worden 
gedeeld. 
 

 
 

WERELDDANSEN STOPT ? ? 
 
Omdat de Oude Veiling een tijdje dichtgaat wegens 
verbouwing stopt ook het Werelddansen. Dit is eind 
november a.s.  
Het dansen wordt al sinds lange tijd door onze afdeling 
op donderdagavond gehouden. Eerst noemden we het volksdansen 
maar door de internationalisering van het dansen kreeg het een andere 
naam.  
 
Het is nog niet duidelijk of het voorgoed ophoudt, maar dan moet er wel 
een nieuwe coördinator voor het dansen gevonden worden want ik 
(Nels) stop er ook voorlopig mee. Voelt iemand zich aangesproken,  
geef dat dan op bij het bestuur. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. 
 
Wie toch heel graag juist nu wil gaan Werelddansen kan van mij andere 
mogelijkheden horen, elders in Aalsmeer en in de omstreken. Het is een 
heerlijke bezigheid! 

Nels de Vries 
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FILM MIDDAG EN AVOND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Before the Flood” 

 

Documentaire van LEONARDO DiCAPRIO en FISHER STEVENS  
 

4 december 2017 
 
Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor een duurzame 
toekomst, maar tegelijkertijd is het aanpakken van de klimaatuitdaging 
een gouden kans om welvaart, veiligheid en een betere toekomst voor 
iedereen te bevorderen 

 
ER ZIJN 2 VOORSTELLINGEN: 

Om 14.00 uur (de zaal is open vanaf 13.30 uur) en 
Om 19.30 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur) 

 

Plaats: Parklaan 27 te Aalsmeer 
Entree  € 3,50 p.p. voor leden en € 5,00 p.p voor niet leden. 
Voor koffie en thee rekenen wij eenmalig € 0,50 extra bovenop de 
toegangsprijs. 
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ZONDAGWANDELING DECEMBER  (kort en lang samen) 
Op 17 december willen we een gezamenlijke wandeling doen. Het wordt 
dan waarschijnlijk tussen de 12 en 15 km. 
 
We verzamelen op het Hortensiaplein om 11.00 UUR.  Daarna 
vertrekken we naar het Pannenkoekenhuis in Hoofddorp waar de 
wandeling start. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een maaltijd. 
Kunnen de vaste wandelaars zich daarvoor even opgeven ? 
 
Hartelijke groeten van Jan en Tilly,  
tel. 0206436334 of email jthdej@ziggo.nl 
 

 
 

STEDELIJK MUSEUM 
 

Op zaterdag 16 december 2017 neemt Rian ons mee naar de 
tentoonstelling:   
 

Jump into the Future - Art from the 90's and 2000's. 
 
The Borgmann Donation toont de omvangrijke groep werken van de 
Duitse verzamelaar Thomas Borgmann die binnen een periode van drie 
jaar hun entree maken in de collectie van het Stedelijk. Het gaat om een 
schenking, een aankoop en een langdurige bruikleen. De schenking is 
de op één na grootste in de geschiedenis van het museum.  

 
Jump into the Future  is een zeer 
omvangrijke tentoonstelling die in alle 
30 zalen op de bovenverdieping 
rondom de historische trap te zien is, 
een totaal oppervlakte van 2540 m2. 
 
We hopen je te treffen bovenaan de 
trap in het oude gedeelte van het 

Stedelijk Museum Amsterdam. Groep 1 om 14.00 uur en groep 2 om 
15.30 uur.  
 
Wil je een keer mee met de rondleidingen of wil je meer informatie bel 
Frank van Itterzon tel 0297-341770 

mailto:jthdej@ziggo.nl
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RIJKSMUSEUM 
 
Op vrijdag 8 december om 11.00 en om 12.30 uur en op zaterdag 9 december 
om 11.00 uur gaan we naar het Rijksmuseum in Amsterdam.  
 
Lidwien neemt ons mee naar de overzichtstentoonstelling van de veelzijdige 
19de-eeuwse kunstenaar Matthijs Maris (1839-1917).  
 
Hij bracht een voor Nederlandse begrippen zeer eigenzinnig oeuvre tot stand, 
en leefde grotendeels in Parijs en Londen. Tegenwoordig is het werk van 
Matthijs Maris geliefd bij kenners, maar in zijn eigen tijd was hij beroemd. Niet 
alleen zijn werk fascineerde, ook zijn leven als romantisch bohémien. Al tijdens 
zijn leven was Maris een ‘cultfiguur’, vergelijkbaar met Vincent van Gogh later. 
Het is voor het eerst dat een compleet overzicht van het werk van Matthijs 
Maris getoond wordt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De data voor 2018 zijn: 12 en 13 jan  /  9 en 10 febr  /  9 en 10 mrt  /  
 13 en 14 apr  /  11 en 12 mei,  de volgende maand gaan we vertellen 
waar we dan heen gaan. 
 
Met vriendelijke groet van Lidwien en Lies 
 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Het volgende maandbericht is voor de maanden januari/februari.  
Dus houd hier rekening mee met het aanleveren van copy. 
 
Vanaf volgend jaar december zal het de combinatie december/januari zijn. 
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                   KOMIN 

 
 
Op woensdag 13 december komt Rietje Dol in 
de Parklaan 27 in Aalsmeer ons weer gezellig 
bezig houden met het maken van een 
sneeuwpop, ook als er geen sneeuw ligt.  
 
Dus neem een scherp schaartje mee, en ook 
gaan we weer luisteren naar mooie verhalen of 
gedichten. 
 
Het zaaltje is open om 13.30 uur en we starten 
om 14.00 uur. De koffie en thee staan klaar en 
we vragen € 3.50 entree. 
 
Neem gerust uw buurvrouw of buurman mee.  
We gaan er weer van genieten. 
 

 
 
Met vriendelijke groet van de  
activiteiten commissie en Rietje Dol 
 
 

 
 
 

SAMENZANG UIT AALSMEERS NIVON-LIEDERENBOEK 
 
Op 1 december a.s. is er een zangavond met de 
oude vertrouwde liederen. Greet en 
Anneke zullen ons begeleiden op de 
mandoline.  
 
 
En vaak komt Wanda fluiten. Frank zingt voor, hij kent alle melodieën.  
 
Kom ook, er is nog ruimte.  
Lokatie: Uiterweg 95 , Aalsmeer. Info: Nels de Vries, 0624253053. 
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KUSTPAD WANDELAARS 
 

9 december is alweer het laatste traject van het 
kustpad. 
We gaan 08.15 uur vertrekken vanaf het 
Hortensiaplein te Aalsmeer en rijden met de 
auto naar Callantsoog. 

We lopen van Callantsoog, langs Julianadorp, naar Den Helder. 
Het is een mooie route, door duin- en poldergebied. We krijgen de zee 
wel te zien maar lopen niet over het strand. 
Vanaf Den Helder gaan we terug met trein en bus naar Callantsoog. 
 

Volgend jaar beginnen we aan een ander Lange-Afstand-Pad. 
De coördinatie wordt overgedragen aan Marien en Stee en Han van 
Popering. Welk pad het gaat worden horen jullie binnenkort van hen. 
 

Maar eerst ronden we het Kustpad af, dus tot 9 december a.s. 
Georg Lienert,  tel. 06 12 80 67 43 
 

 
 

NIVON WINTERSPORTREIS 27 JANUARI TOT 3 FEBRUARI 2018 
 

Stand van zaken. 
De organisatoren van deze reis naar  Nassereith  en omgeving  met de 
bekende skipistes van Lermoos, Ehrwald en Zugspitze laten U weten 
dat de aanmeldingen nog steeds binnenkomen, maar !!!   we zijn er net 
nog niet met de huidige 43 inschrijvingen. Voor een volle bus hebben we 
48 deelnemers nodig, alhoewel OAD de ondergrens op 40 deelnemers 
heeft gesteld. Die ondergrens is al gehaald dus. 
Vanaf 15 november gaan niet NIVON leden nu ook definitief mee.  Wie 
zich nu als eerste aanmeldt gaat mee tot de bus vol is, waarna men op 
de reserve lijst geplaatst wordt. 
Dus denk je er nog over om mee te gaan, we hebben nog 5 plaatsen 
over, meld je zsm aan.   Wie het eerst komt, wie  ………. 
In de week na 3 januari 2018 gaat de reisbrief aan de deelnemers 
verzonden worden met o.a. tijdstip, plaats vertrek, nadere gegevens 
verblijflocatie etc. 
 

Vriendelijke groeten van de reisorganisatie, 
Frank, Wil, Gerard, Tilly en Eddy. 
 


