
  

Conversatielessen; Engelse, Italiaanse, Spaanse en Franse taallessen kunt u bij ons volgen. Zie bladzijde 2 

Nieuwsbrief nr. 30 

sept. – okt. – nov. – dec.  2022 

Dit is een uitgave van Nivon - afdeling Enschede, Dotterbloemstraat 120, Enschede. 
Samenstelling: Bert van Eekelen 

Reacties naar: info@nivon-enschede.nl  of naar 06 - 51 44 11 49 

Van de voorzitter 

Deze zomer zullen velen zich later herinneren als die met de oorlog in Oekraïne met als gevolg de 
crisis rondom de gasleveringen, de aflopende coronamaatregelen, de boerenprotesten, de droogte 

door het tekort aan regen en een enkeling die genoot van de Nederlandse sportresultaten. 
Zelf heb ik desondanks genoten van drie weken vakantie, waarvan één week in Zwitserland en twee 

weken Italië.  

Ja, Zwitserland. Het is nog altijd in verhouding een duur land om op vakantie naartoe te gaan, maar 
mijn vrouw en ik vinden het daar zo verschrikkelijk mooi. Genieten van de frisse heldere berglucht, de 

fantastische fijne camping met zwembad. Het land trekt ons al jaren en we doen het met veel plezier 
ieder jaar even aan.  

Italië voelt gewoon gastvrijer, lijkt goedkoper en de koffie of cappuccino is er nog steeds betaalbaar. 
Ook op terrasjes gewoon € 1,50.  

Mijn vakantie heb ik dus achter de rug, nu weer aan de gang voor het Nivon.  

In de afgelopen maanden heb ik wekelijks met een aantal (niet-)leden op dinsdagmiddagen gefietst 
en op donderdagochtenden gewandeld. Beide activiteiten blijven mensen aantrekken.  

Afgelopen tijd alweer bezig met de voorbereiding van maandagmiddag lezingen. Gewoon leuk om 
sprekers te vinden, hen uit te nodigen en de lezing in te plannen zodat ook op de maandagen iets valt 

te beleven in het Nivon gebouw.  

Wat er allemaal op korte termijn verder staat gepland? Kijk en blader door de nieuwsbrief. 
Ik wens eenieder veel leesplezier.        

Het bestuur van de vereniging Nivon natuurvrienden Enschede heeft afgelopen maanden met jullie 
ook genoten van het heerlijk zomerse weer, zich realiserend dat er voor het seizoen 2022 – 2023 

weer veel op de rails gezet moet worden. Een aantal activiteiten werd in juni afgesloten en de 

deelnemers ervan komen half september weer in actie.  
Om weer gebruik te kunnen maken van het gebouw hebben we een grote schoonmaak binnen en 

buiten gehouden. Met een nieuwe schoonmaakhulp, Danielle Regtop werd de boel schoongemaakt. 
De mensen van de Stichting Surplus hebben de parkeerplaats en het groen weer onderhouden. 
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Ontwikkelingen rond het bestuur na de ledenvergadering 

 

De Algemene Ledenvergadering 2022 werd 21 april gehouden. Herman Rotting werd gekozen en door 
de aanwezige leden benoemd in de functie van secretaris.  

Kort na de ledenvergadering gaf Hans Kits te kennen om persoonlijke redenen te stoppen als 

bestuurder en zijn taak over te willen dragen aan een nieuwe penningmeester.  

Herman, Frans en Bert vormen met de landelijk bestuurder Herbert Boerendonk nu met ons vieren het 
bestuur van de Stichting tot Beheer Nivoncentrum Dotterbloemstraat 120 én de Vereniging Nivon 

Enschede.  

Inmiddels heeft na een e-mail oproep John Andriessen gereageerd. John heeft aangegeven Hans op 
te willen volgen als bestuurslid in de rol van penningmeester. Het bestuur is blij. Desondanks blijft het 

toetreden van meer nieuwe, liefst vrouwelijke, bestuursleden wenselijk.  

Met meer personen is het gemakkelijker taken te verdelen en is de ‘werkdruk’ minder. Bestuurlijk 
werk / vrijwilligers werk is leuk. Als je denkt dat het veel tijd vergt, kom je er bij Nivon Enschede 

achter, dat dit reuze meevalt. Schroom niet om je te melden en loop een periode van een halfjaar 

mee als belangstellende. 

Maandagmiddag lezingen / gezellige middagen 

Vanaf maandag, 26 september 2022 organiseert Nivon natuurvrienden Enschede informatieve 

bijeenkomsten, die ook een gezellig karakter hebben. Op de maandagmiddagen is vanaf 13.45 uur de 

inloop en om 14.00 uur start van een boeiende lezing of presentatie. Komende maanden zijn al leuke 

en interessante presentaties gepland, U kunt u om de veertien dagen terecht. Kijk wekelijks in je 
email box, of kijk in het Huis aan Huis blad van Enschede en je leest welke lezing je kunt verwachten. 

U kunt ook kijken op onze website www.nivon-enschede.nl  

Een dankjewel voor Bob Zomerplaag 

Bob Zomerplaag is gestopt als contactpersoon voor het volksdansen. Bob heeft tientallen jaren zich 

druk gemaakt om de groep wekelijks bijeen te laten komen, dansweekenden georganiseerd en de 

(financiële) administratie van de groep bijgehouden. Bedankt Bob!! 

Nieuwe bestuursleden 

We willen ons bestuur verder uitbreiden. Kom eens praten en loop mee als belangstellende. 

 

Taalcursussen 
 

Onze conversatie taalcursussen Engels, Spaans en Italiaans gaan door in seizoen 2022 - 2023.  

Woensdagochtend, starten Italiaanse conversatie lessen, gevolgd door Franse en Spaanse 
conversatielessen, aansluitend op woensdagavond en donderdagochtend Engelse conversatielessen. 

Zie voor aanvangstijden blz. 8 van deze nieuwsbrief.  
 

Minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers per groep. Het “opnieuw leren” spreken van een 

buitenlandse taal geeft u meer zekerheid om uzelf in een vakantieland verstaanbaar te maken.  
Soms heeft u al voldoende kennis die enigszins moet worden bijgeschoold.  

Indien u mee wilt doen, meldt u dan tijdig aan.  
Deelname aan tien lessen kost voor leden 55 euro en voor niet leden 65 euro.  

Deelname aan twintig lessen kost voor leden 110 euro en niet leden 130 euro.  
Aanmelden via e-mail: info@nivon-enschede.nl of 06-51441149 

 

 
 

http://www.nivon-enschede.nl/
mailto:info@nivon-enschede.nl
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Rustig wandelen of fietsen in 2022 

 

 
Iedere donderdag wordt er gewandeld. Zo’n zeven à twaalf kilometer. Redelijk stevig tempo. 

We starten om 09.30 uur.  
Meestal duurt het tot omstreeks 12.00 uur, een enkele keer wordt het later.  

De wandelingen worden wisselend geleid door één van de wandelaars.  

De groep bestaat uit leden en niet leden.  
Momenteel bestaat de e-mail groep uit 30 personen. Gemiddeld wandelen er daarvan 10 à 15 mee. 

Deelname aan de wandelingen kost niets. Wil je een keer meegaan en kijken of het lopen in 
groepsverband iets voor jou is, dan kan dat.  

Aanmelden via e-mail: info@nivon-enschede.nl of 06-51441149.  
Geef dan even je (mobiele) telefoonnummer door, voor het geval de wandeling onverhoopt moet 

worden afgeblazen. Geef ook even door, of je vervoer hebt en anderen (tegen vergoeding) kunnen 

meerijden. 
 

 

                    
 
 

Wandelen op dinsdagmiddag – vanaf 4 oktober 2022 
 

“Samen in goed gezelschap rustig wandelen of fietsen is gezelliger dan alleen”  

Dat is het motto van de “Dinsdagmiddag Fiets en Wandelgroep“. 
Het wandeltempo is zodanig dat je ook nog rustig om je heen kunt kijken en met je buur kletsen.  

De afstanden zijn korter dan op donderdagen. Gemiddeld vijf kilometer.  
Gezelligheid staat voorop. In het voorjaar gingen we op de fiets eropuit. Nu nemen we tijd om te 

wandelen. 

 
 

Pak de fiets en geniet 
 

Tot eind september gaan de deelnemers elke dinsdagmiddag erop uit voor een fietstochtje van circa 

25 à 35 kilometer in een rustig tempo door het zomerse Twente. 
Eten en drinken gaan mee in de eigen fietstas. Maar ook wordt er wel eens een kop koffie of thee of 

een ijsje onderweg gekocht, als het maar gezellig is. 
Zorg voor een betrouwbare fiets. Fietsen op een E-bike mag natuurlijk ook.  

Het dragen van een veiligheidshesje tijdens de fietstocht is wel zo verstandig. 
Het vertrek is elke dinsdagmiddag om precies 13.30 uur vanaf het Nivoncentrum of een andere locatie 

die vroegtijdig aan deelnemers van de groep wordt bekend gemaakt.  

Aanmelden via: info@nivon-enschede.nl 
 

Onderhoud gebouw 
  

Het bestuur, te weten Herman en Bert bemoeien zich met het onderhoud van het Nivon gebouw. In 

de komende jaren moet ons verenigingsgebouw worden aangepast.  
Het dak is inmiddels van een nieuwe daklaag (bitumen) voorzien.  

Binnenkort laten we bovenramen vervangen door klapramen voor verbeterde ventilatie.  
Tijdens de algemene ledenvergadering werd het 10 jarenplan geaccordeerd zodat voortvarend 

verbeteringen worden doorgevoerd. 

mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
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Bestuur Nivon Enschede 

 Bert van Eekelen, voorzitter, 053-4333162 wavebouwhuis@home.nl  

Herman Rotting, secretaris, 06-19466863 info@nivon-enschede.nl  

 Beoogd penningmeester; John Andriessen.      

 Frans Vermeulen 

 Vacatures. Misschien zoekt u op dit moment een leuke klus als vrijwilliger. Wij zijn op zoek 

naar u! Wij zoeken doeners en denkers. Gewoon net zoals wijzelf. Kom gerust eens 

kennismaken. 

Donaties aan de Stichting Nivon-gebouw 

 
Beste mensen, Nivon Enschede heeft trouwe leden die een jaarlijkse donatie geven aan "Stichting tot 

beheer Nivoncentrum Dotterbloemstraat 120 Enschede" en het daarmee tot een succes maken. Uw 
vrijwillige bijdrage, hoe klein of groot, is bijzonder welkom. NL42 INGB 0005661445 – o.v.v. 

donatie Stichting tot beheer van Nivon gebouw, Bouwhuishorst 15, 7531 EX Enschede. Bij voorbaat 

dank. Penningmeester, Nivon afdeling Enschede 
 

Activiteiten 

                              
Twee keer in de week komen de groepen ‘Teken – en schilderen’ bijeen. Beide groepen hebben nog 
plaats. Wil je een keer kijken om te ervaren hoe het allemaal gaat, schroom niet en wandel gewoon 

een keer op dinsdagochtend of vrijdagochtend bij een van de groepen naar binnen. 
 

                                    
Vanaf dinsdagmiddag 4 oktober wordt iedere week gewandeld. Kleine afstanden. Rustig tempo. 
Wisselende vertrekplaatsen. Vooraf opgave via e-mail info@nivon-enschede.nl   

mailto:wavebouwhuis@home.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
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NATUURVRIENDENHUIS DEN BROAM 

 

Alsteedseweg 73, 7481 RT Haaksbergen 
053-569 62 34 website: denbroam.nivon.nl  

 
Informatie en aanmelden via:  

denbroam@nivon.nl of 088-0990975. 

 
 

 
Cultuur en natuur in Twente 

    
10 t/m 14  oktober. Verzorgde midweek met een zeer divers programma vol excursies, lezingen, 

wandelingen en museumbezoek. Leden: € 262,50  / niet-leden: € 301,25 * 

 
Lokaal eten in Twente 

 
In deze geheel verzorgde midweek, 7 t/m 11 november kun je genieten van de omgeving of  

meegaan op excursie naar een biobakker, bierbrouwerij, BD- en/of kaasboerderij. Vanaf 16:00 uur 

kun je samen met een professionele kok de maaltijd bereiden met lokale producten. Om 18:00 uur 
aanschuiven kan ook. Prijs: € 266,90, niet-leden: € 305,65 * 

Boeken: denbroam@nivon.nl / 0880990975. Informatie: Edsart Santema, mail2santema@gmail.com  
 

Kerst in Twente 
 

23 t/m 27 december. Zin in gezellige kerstdagen met feestelijke maaltijden? Boek een geheel 

verzorgd, extra lang kerstweekend in Buurse en geniet van de maaltijden van onze professionele kok.  
Prijs: € 296,90, niet-leden: € 344,50 

Boeken: denbroam@nivon.nl / 088 099 0975. Meer informatie: Onne Haitsma,  denbroam@nivon.nl / 
088 099 0975 

 

* De prijzen van alle midweken zijn inclusief koffie/thee, de maaltijden, twee drankjes per dag en de 
kosten van eventuele excursies.  

De bedragen zijn exclusief toeristenbelasting, fietshuur en toegang tot musea waarvoor een 
museumjaarkaart geldig is. 

Wil je in een verzorgde midweek een kamer alleen, dan berekenen wij 25% toeslag op de 

overnachtingsprijs. 
Deelnemen zonder overnachting is natuurlijk ook mogelijk. (Prijzen in overleg met de 

aanmeldsecretaris). 
Fietsen en e-bikes zijn te huur op Den Broam voor resp. € 8 en € 16 per dag. 

Bij verzorgde midweken kun je – mits er plaats over is – ook je eigen plan trekken en toch genieten 
van de verzorging. 

 

Vacatures 
 

Den Broam is een Doe-Het-Zelfhotel dat louter door vrijwilligers wordt gerund. 
Het is het hele jaar open voor gasten, dus er zijn veel handen nodig. 

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers: 

 een voorzitter 

 een ICT’er 

 gastheren/gastvrouwen (oftewel huiswachten) 

 mensen voor de onderhoudsploeg voor huis en tuin, w.o. een coördinator technische dienst 

 begeleiders bij de fiets- en wandelmidweken 

 mensen die kunnen koken voor groepen 
 

Interesse?  Bel met Rinze Vonk tel: 06-50653280 of mail naar vz.denbroam@nivon.nl  

mailto:denbroam@nivon.nl
mailto:denbroam@nivon.nl%20/%200880990975.
mailto:mail2santema@gmail.com
mailto:vz.denbroam@nivon.nl
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Landelijk nieuws 
Nivonraad juni 2022  

Op de Nivonraad van 11 juni j.l. hebben de leden in overgrote meerderheid ingestemd met enkele 

voorstellen vanuit het Centraal Bestuur, die een aanpak van onze accommodaties betreffen. Natuurlijk 

zal niemand er op tegen zijn dat we onze huizen bouwkundig en duurzaam in stand houden en 

verbeteren. De vraag is hoe we dat op een zo goed mogelijke manier financieren.Daartoe is door de 

Nivonraad het volgende besloten: 

 Een eenmalig lening van de Vereniging Nivon te verstrekken aan de Stichting 

Natuurvriendenhuizen voor energiebesparende maatregelen 

 Er wordt een jaarlijks bedrag van € 200.000 voor energiebesparing en verduurzaming 

opgenomen in de stichtingsbegroting 

 Er mag extern geld worden aangetrokken, waarmee we de hypotheekstop opheffen 

 We houden ons daarbij aan het investeringsprotocol 

 De Financiële Commissie krijgt ook een rol bij de Stichting Natuurvriendenhuizen 

Tijdens de Nivonraad werd door CB-lid Ted van den Bergh de voortgang toegelicht van het 

programma “Samen naar 2030”, dat uiteraard veel raakvlakken zal krijgen met bovenstaande 

besluiten. 

Energiebijdrage.  

Om de hoge energiekosten verspreid op te vangen en de huizen op lange termijn toegankelijk te 

houden voor iedereen, vragen we om een tijdelijke bijdrage voor energiekosten op nieuwe boekingen 

sinds 1 juli. Deze energiebijdrage van €1,- per persoon, per nacht voor gasten vanaf 6 jaar geldt 

alleen voor nieuwe reserveringen of reserveringen die worden aangepast en die plaatsvinden vanaf 1 

juli. 

Trekvogelpad-gids in een nieuw jasje  

Op een zonovergoten dag in juni werd de zesde editie van het Nivon-Trekvogelpad  (414 km dwars 

van west naar oost of andersom door Nederland) gelanceerd in Holysloot,  in aanwezigheid van de 

pad-coördinatoren en markeerders van deze route, andere vrijwilligers van Nivon en 

vertegenwoordigers van Vogelbescherming.  

Door de voorzitter van Nivon werd hulde uitgesproken voor alle inzet die het tot stand brengen van 

het boekje heeft gekost en ze beloonde alle vrijwilligers met een vogelhuisje. 

De vrouw van de bedenker van het pad, Joep van de Vlasakker, Chris sprak de wens uit dat het 

Trekvogelpad ook in de toekomst veel ‘Wandervögel’ zal trekken en dat de achterliggende 

gedachte van natuurbescherming van alle landschappen dwars door Nederland levend gehouden 

wordt. 

Dat was niet voor dovemans oren gesproken: namens Vogelbescherming sprak Paula Huijgens, die 

ons meenam op een virtuele tour langs het gehele pad met prachtige beelden van diverse vogels.  

De middag sloot natuurlijk af met een hapje en een drankje en voor de liefhebbers een korte excursie 

door de nabijgelegen weiden om de onderwerpen van dit pad met eigen ogen te aanschouwen. Ook 

was er de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het kerkje van Holysloot waar een heuse vogel-

expositie was georganiseerd. De nieuw uitgegeven gids Trekvogelpad kan (met korting voor de 

leden) besteld worden in de Nivon webshop. 
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Vacatures in het Centraal Bestuur 

De (interim) voorzitter zal per 19 november haar post verlaten en alleen nog deelnemen in het CB als 

vertegenwoordiger voor het Wandelen & Fietsen. Er is in de Nivon-raad een commissie benoemd die 

als taak heeft voorzitterskandidaten op te sporen. Mocht u suggesties hebben kunt u contact 

opnemen met Herbert Boerendonk, voorzitter van deze commissie: hboerendonk.cb@nivon.nl 

De penningmeester is herbenoembaar en wordt als zodanig opnieuw voorgedragen. Maar er kunnen 

natuurlijk tegenkandidaten worden voorgedragen. Dat kan tot 8 oktober a.s. Mocht u zichzelf of een 

ander Nivon-lid daarvoor willen aanmelden, geef dit dan door aan de secretaris van het Centraal 

Bestuur (secr.cb@nivon.nl)  

Drenthepad in de belangstelling 

Op 1 september zal Carla Alma - tijdelijk voorzitter van Nivon en tevens portefeuillehouder ‘Wandelen 

en Fietsen’ in het Centraal Bestuur -  het rapport “Onderzoek naar de ontwikkelkansen van het 

Drenthepad’ in ontvangst nemen. Het rapport 

bevat de uitkomsten van een onderzoek naar 

de promotiekansen van dit pad voor toerisme 

en recreatie in de provincie. Het is opgesteld 

door het Recreatieschap Drenthe en het 

Wandelplatform Drenthe. 

Onlangs was dit pad ook al in de 

belangstelling van RTV Drenthe die in vijf 

afleveringen delen van het pad verkende met 

pad-coördinator Luc Schepers van Nivon. Dit 

oudste Nivon Wandelpad bestaat 50 jaar in 

2025 en als alles meezit zullen we daaraan 

zeker de nodige aandacht schenken. 

 

Vegetarisch standaard de norm 

NivonJong was op de Nivonraad goed vertegenwoordigd met zo’n tien leden. Het bestuur van 

NivonJong diende een motie in: ‘vegetarisch standaard de norm’ die met een grote meerderheid werd 

aangenomen. Voortaan zal een ieder die graag vlees of vis wil eten bij Nivon bijeenkomsten, dat 

speciaal moeten aangeven! 

Energiebijdrage 

Om de hoge energiekosten verspreid op te vangen en de huizen op lange termijn toegankelijk te 

houden voor iedereen, vragen we om een tijdelijke bijdrage voor energiekosten op nieuwe boekingen 

sinds 1 juli. 

De energiebijdrage van €1,- per persoon, per nacht voor gasten vanaf 6 jaar geldt alleen voor nieuwe 

reserveringen of reserveringen die worden aangepast en die plaatsvinden vanaf 1 juli. 

 

 

 

 
 

mailto:secr.cb@nivon.nl
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ACTIVITEITEN Nivoncentrum Dotterbloemstraat 120, Enschede 

 

MAANDAG  

Een gezellige middag of boeiende lezing of presentatie. Om de veertien dagen op 
maandagmiddag - 14.00 uur.  

Volksdansen. Aanvangstijd 19.30 uur (meerdere groepen). 

Contactpersoon: Lobina Greving, lo.greving@gmail.com  
 

DINSDAG  
Tekenen- en schilderen-groep I. Aanvangstijd 09.30 uur. 

Contactpersoon: Marijke Blok, 053-4307715 mh.blok@home.nl  

Yoga. Aanvangstijd 14.30 uur 
Docent: Vib Phem-Has, vibol.phem.has@gmail.com   

Tafeltennis. Aanvangstijd 19.30 uur (vereniging ‘t Volbert) 
 

WOENSDAG  

Italiaans. Aanvangstijd 10.00 uur. Docent: Merilú Morabito 
Frans. Aanvangstijd 14.00 uur. Vanaf 27 oktober 2022. Bij voldoende 

aanmeldingen. Docent: Ruth de Maa 
Spaans. Twee groepen. 17.00 uur beginners. 18.00 uur gevorderden. Vanaf 

woensdag, 28 september. Informatie via e-mail info@nivon-enschede.nl Docente 

Saskia Tegels. 
Engels. Aanvangstijd 19.30 uur. Begint weer 5 oktober 2022 

Docent: Antoinette Gilding, a.m.gilding@gmail.com  
  

DONDERDAG  

Wandelen. Vertrek: 9.30 uur. 
Contactpersoon: Joke Mars, mars53.jm@gmail.com 

Engels. Aanvangstijd 10.00 uur. Docent: Antoinette Gilding, a.m.gilding@gmail.com  
Begint weer 6 oktober 2022 

Op afspraak heeft IVN de grote zaal voor o.a. ledenvergadering en cursus 

Landschapsgidsenopleiding  
  

VRIJDAG  

Nordic Walking. Vertrek 09.30 uur. 
Contactpersoon: Willy Brandsma, 053-8880407. w.m.brandsma@gmail.com 

Tekenen- en schilderen-groep II. Aanvangstijd: 10.00 uur. 
Contactpersoon: Annie Jongman, 06-10450768 - E. Visschedijk 053-4330001 

 

 
Volgende Nieuwsbrief 

 
In principe kunt u onze volgende Nieuwsbrief eind december ‘22 van ons verwachten. Bijdragen graag vóór 15 december sturen 

naar ons secretariaat. De Nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden en vrienden van Nivon-Enschede met een ons bekend e-

mailadres, alsmede aan enkele “functionele relaties”. Wie een nieuw e-mailadres wil doorgeven, een e-mailadres wil wijzigen of 

geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen, stuurt even een berichtje aan info@nivon-enschede.nl. Als wij geen tegenbericht 

ontvangen, gaan we ervan uit dat u de Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Nivon-Enschede gebruikt de ons bekende e-

mailadressen uitsluitend voor informatievoorziening aan leden, vrienden en relaties. 

 

 

 

                                                           Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid of een vriend van NIVON bent.  

mailto:lo.greving@gmail.com
mailto:vibol.phem.has@gmail.com
mailto:a.m.gilding@gmail.com
mailto:mars53.jm@gmail.com
mailto:a.m.gilding@gmail.com
mailto:info@nivon-enschede.nl

