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Bij de foto: 

Een wandeling vanuit Stokhorst langs het koepeltje en woonhuis van dhr van Heek. 

Nieuwsbrief nr. 27 

okt-nov-dec 2021 
Wat een blij gevoel eind augustus. Het Nivoncentrum mocht weer open. De activiteiten 
begonnen weer. De aftrap was 1 september door de deelnemers aan de Engelse conversatie. 
Het bestuur had besloten iedere groep te trakteren op iets lekkers bij de koffie / thee. Na 
ruim een jaar het gebouw gesloten te hebben, mocht de opening best worden gevierd.  
In de agenda staan alle activiteiten. Het bestuur is druk doende geweest met het weer 
toonbaar, schoon en gezellig te maken in en om het gebouw. Helaas werd eind augustus ’21 
geconstateerd dat we waterschade hadden. Door een verstopte regenwaterafvoer liep water 
via een plat dak, de berging, grenzend aan de grote zaal, in. Er is vervolgens gewerkt om 
alles op tijd weer in orde te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Dakdekkersbedrijven hebben het 
ontzettend druk. Maar we laten de lekkage verhelpen. Het dak wordt gerepareerd. Gelukkig 
kunnen ondanks de tegenslag, de activiteiten gewoon plaatsvinden. Maar in het gebouw zijn 
nog maatregelen van kracht.  
Toegang tot het gebouw en deelname aan activiteiten heeft iedereen, die is gevaccineerd. 
Verder houden we afstand tot elkaar, volgen ‘groene pijlen’ en blijven thuis als je ziek bent. 
 

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

Reacties naar: info@nivon-enschede.nl  of naar 06-51441149 

 
Ledenvergadering 

 
De Algemene Ledenvergadering 2021 wordt gehouden op 7 oktober 19.30 uur. U kunt erbij 
zijn. De jaarverslagen worden op formele wijze vastgesteld door de leden. De 
afgevaardigden naar de Nivonraad in 2021 en 2022 worden aangewezen. Bij deze 
nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en relevante 
stukken. Het houden van de ledenvergadering en contact met leden moet gewoon. Ook het 
werven van nieuwe bestuursleden is absoluut noodzakelijk. Zie bladzijde 8 voor agenda. 
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Van het bestuur 

Ik heb nagenoeg alle groepen en lessen bezocht bij aanvang van de nieuwe periode na ruim 
een jaar gedwongen sluiting. Daarmee viel me op, dat iedereen het fijn vond dat het 
gebouw weer open en toegankelijk was. De blije gezichten en opgewekte stemming van de 
deelnemers aan activiteiten deden mij deugd. Het lekkers bij de koffie / thee zoals was 
beloofd droeg er toe bij dat de stemming positief was. Als bestuur(tje) willen we weer naar 
zo’n tweehonderd bezoekers per week . Dat is ons streven. We willen dat bereiken door de 
conversatie lesgroepen en yoga groep op minimaal zes en maximaal twaalf deelnemers te 
houden. De overige activiteiten als internationale dans en beweging heeft ruimte voor zo’n 
veertig volksdansers. Ook door vanaf januari 2022 op maandagmiddagen lezingen / 
gezelligheidsbijeenkomsten te houden. We hebben ruimte in de ‘agenda’ van het beheer 
gebouw. Door goede planning en overleg gaat het bestuur actief zorgen dat het gebouw 
goed wordt gebruikt.      
Ik wens een ieder veel leesplezier.       Bert 
 

Nieuwe gezichten nodig bij Den Broam 

Vrijwilligers zorgen dat gasten zich ‘thuis’ voelen als ze één of meer nachten komen 
overnachten in het natuurvriendenhuis. Afgelopen jaren zijn er ‘oude’ huiswachten 
opgehouden met hun bijdragen en inzet als gastheer/gastvrouw. Een aantal nieuwe 
gezichten traden toe tot de groep vrijwillige huiswachten. Maar het aantal nieuwe gezichten 
moet worden uitgebreid. Het zijn van gastheer/gastvrouw brengt ‘werk’ met zich mee, maar 
schenkt je veel genoegen. Je ontmoet mensen uit het hele land. Je spreekt over wat 
anderen bezighoudt. Je wordt je bewust van wat er in de omgeving van Den Broam (Twente 
/ de Achterhoek allemaal te beleven valt. Je hebt het gevoel dat je zelf ook vakantie viert. En 
het is allemaal best wel met enige creativiteit te combineren met een jong gezin en je werk. 
Wil jij zelf beleven wat er zoal is te doen als huiswacht? Uitgebreide informatie verkrijgbaar 
is bij Rinze Vonk pm.denbroam@nivon.nl  of bij de BHC via Reini Smit: 
secr.denbroam@nivon.nl of geef je ambities door aan Hans Bijkerk: vz.denbroam@nivon.nl 

Nieuwe activiteiten- hernieuwde oproep – kom zelf in actie! 

Vorige uitgave deden we een oproep nieuwe activiteiten te ontplooien in ons gebouw en 
binnen onze afdeling omdat we leden en niet leden hebben, die even zo vele ideeën hebben. 
Heb je een idee om een activiteit te organiseren die een bijdrage levert aan een eerlijke, 
sociale, groene en verdraagzame samenleving? Bedenk op welke plek in de vereniging je 
met je idee aan de slag zou willen gaan en neem contact op. Je kunt ook meehelpen bij een 
bestaande activiteit. Alles draait om ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontplooien. Nivon 
geeft daarbij ruimte aan de kracht van omgaan met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid 
en mensen die gericht zijn op kennis delen. Dus grote en kleine wensen – voor de eigen 
groep of groter – binnen of buiten - een groot feest of lekker intiem – film kijken of 
workshop. Staat jouw idee er niet bij - geen probleem - elk idee is welkom. Laat het Hans 
Kits of Bert van Eekelen weten. Het bestuur heeft daarvoor alvast geld apart gezet. 
Aanmelden via email info@nivon-enschede.nl of 06-44514911. 

Nordic Walking bij Nivon natuurvrienden Enschede. 

De Nordic Walking groep is weer begonnen. We hebben een langzame groep en een wat 
snellere groep. Iedere vrijdagochtend 9.30 uur vanaf het NIVON-gebouw. Rond half 12 zijn 
we terug en drinken als afsluiting gezamenlijk koffie. Wil je zelf mee lopen met de Nordic 
Walking groep, neem contact op met w.m.brandsma@gmail.com  

 

mailto:pm.denbroam@nivon.nl
mailto:secr.denbroam@nivon.nl
mailto:vz.denbroam@nivon.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:w.m.brandsma@gmail.com
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Ledeboerpark – Het Wageler 

Er is sinds enige tijd een samenwerkingsverband tussen verenigingen en stichtingen die allen 

iets met het Ledeboerpark en Het Wageler van doen hebben. Vertegenwoordigers van 

zorgboerderij De Viermarken, familie Ledeboer, de Imkervereniging NBV Enschede, Het 

Lammerinkswönner, IVN Enschede met de heemtuin en boerderij Oldenhof hebben de 

handen ineen geslagen. Tijdens een bijeenkomst voor de vele betrokken vrijwilligers werden 

de plannen geopenbaard. Onder andere zijn een website en Facebook pagina gemaakt. Alle 

initiatieven van betrokken organisaties hebben sinds de samenwerking meer steun van 

elkaar en zullen de komende tijd van zich laten horen en zien. 

 

Coördinator(en) talencursussen gezocht – herhaalde oproep! 

We zoeken versterking voor de coördinatie van de talencursussen. Nivon Enschede verzorgt 
al jaren talencursussen voor een bescheiden beurs. Hierdoor is een talenstudie haalbaar voor 
elke Enschedeër. De lage prijs is mogelijk doordat de docenten een bescheiden vergoeding 
krijgen en het moderne en goed uitgeruste Nivon centrum geheel gerund wordt door 
vrijwilligers, evenals het coördinatieteam voor talencursussen. Voor dit werk zoeken we 
nieuwe mensen, omdat een en ander niet eenvoudig valt te combineren met het 
voorzitterschap. Maar Bert is voorlopig beschikbaar voor het inwerken en ‘al doende’ het 
stokje over te geven. Interesse, meer weten? info@nivon-enschede.nl of 06-44514911.   

 
Donaties aan de Stichting Nivongebouw 

 
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 12, 

7531 EX Enschede. Bij voorbaat dank. Hans Kits, Penningmeester afdeling Enschede 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@nivon-enschede.nl
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Taalcursussen 
 

Onze taalcursussen Engels en Spaans zijn gestart. Woensdagochtend, 3 november start 
Italiaanse conversatie les. De docenten zijn deskundig en geven les in kleine groepen. 
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. Een 
enkele keer begint u een taal die u nog nooit heeft gesproken. Binnen een seizoen leert u 
voldoende om tijdens uw verblijf in het buitenland eenvoudig een gesprek te kunnen voeren. 
Indien u mee wilt doen, meld u dan tijdig aan. We starten in het voorjaar 2022 weer 
opnieuw met Spaans en Italiaans en bij voldoende belangstelling ook Duits. 
De lestijden worden bekend gemaakt op de website www.nivon-enschede.nl. 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 
 

Rustig wandelen of fietsen in 2021 en daarna 
 

Iedere donderdag wordt er gewandeld. We starten vaak 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 25 personen. Deelname aan de wandelingen kost niets. Wil je 
een keer meegaan en kijken of het lopen in groepsverband iets voor jou is, dat kan.  
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. 

    
 

Wandel mee en geniet! 
 
In de wintermaanden gaat vanaf oktober tot eind april elke dinsdagmiddag een groep(je) 
wandelaars op pad. Het vertrek is om precies 13.30 uur bij het Nivoncentrum. De 
wandelaars maken een tocht van 1 à 1,5 uur in een laag en rustig tempo in het buitengebied 
van Enschede.  
Kun je geen grote afstand lopen dan is dit een ideale groep om mee te wandelen. 
Ook gaat er iets te drinken mee in de rugzak. Maar heel vaak wordt er, onderweg of na 
afloop van de wandeling, ergens gezamenlijk een kop koffie of thee gedronken.  
Het elkaar ontmoeten en gezelligheid is belangrijk in deze groep. Pak de wandelschoenen en 
kom! Enne – voel je je fit genoeg om wat meer kilometers te maken loop dan ook op de 
donderdagochtend mee. Aanmelden via: info@nivon-enschede.nl 
 

 
 
 
 

mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
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Fietsen op dinsdagmiddag – vanaf mei 2022 
 
“Samen in goed gezelschap rustig wandelen of fietsen is gezelliger dan alleen”  
“Samen” dat is het motto van de “Dinsdagmiddag Fiets en Wandelgroep“. 
Het fiets of wandeltempo is zodanig dat  je ook nog rustig om je heen kunt kijken en met je 
buur kletsen. Gezelligheid staat voorop. 

Pak de fiets en geniet 
Van mei 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 
 

Uitstel van bus excursies met de regio Nivon Twente 
 
Het is nog niet mogelijk om een museumreis  te kunnen maken. Aangezien je in een bus nog 
altijd een mondkapje op moet gedurende het vervoer, lijkt het ongewenst om met een 
gezelschap op pad te gaan. We zullen zo snel als mogelijk iedereen berichten als we weer 
gaan reizen.  Het Folkwang museum in Essen is zonder beperkingen weer open, dus dat zal 
waarschijnlijk onze eerste reis zijn. 
 

De Nivon webshop - Gids met Duitse natuurvriendenhuizen 
 
Nivonleden krijgen korting bij een overnachting in Duitse Natuurvriendenhuizen. Wil je de 
gids met Duitse natuurvriendenhuizen ontvangen? Stuur dan een briefje met een biljet van € 
5 en een retouradres naar: NaturFreunde Deutschlands e.V. - Warschauer Straße 58a/59a 
D-10243 Berlin, Duitsland. 
 

Portugal - Quinta do Pomarinho (speciaal ook voor natuurvrienden) 
 

Quinta do Pomarinho is een voormalige boerderij in Portugal, gelegen op een groot terrein 
met 62 hectare aan grasland, olijfbomen en kurk- en steeneiken. Het terrein ligt 450 meter 
boven zeeniveau en grenst aan natuurpark Serra de São Mamede. Op de quinta staan 
fruitbomen met heerlijk fruit zoals vijgen, kweeperen, abrikozen, citrusvruchten, appels, 
peren, granaatappels en amandelen. Op onze quinta loopt ook een beek die uitmondt in een 
prachtig meertje waarin schildpadden en vissen leven. Meer info: www.pomarinho.com  
 
Het natuurkampeerterrein van de quinta ligt officieel in natuurpark Serra de São Mamede. 
Dit natuurpark is meer dan 40 kilometer breed en beslaat een oppervlakte van 78.450 
hectare langs de grens van Spanje. De bergketen van het natuurpark vormt een driehoekige 
massa van harde rotsen die niet door erosie zijn afgesleten. Het park is een groene oase in 
de vrij droge Alentejo en biedt een bijzondere flora en fauna. 
De top van het natuurpark ligt 1025 meter boven de zeespiegel en is in de winter soms 
bedekt met sneeuw. In en rond het natuurpark zijn er meer dan 25 gevarieerde 
wandelroutes die je leiden over oude smokkelpaden en langs witte dorpjes of over 
landweggetjes richting menhirs, hunebedden of kolonies vale gieren. Bron: nivon.nl en 
www.pomarinho.com 
 

 

mailto:info@nivon-enschede.nl
http://www.pomarinho.com/
http://www.pomarinho.com/
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NATUURVRIENDENHUIS DEN BROAM 

Alsteedseweg 73, 7481 RT Haaksbergen 

053-569 62 34 website: denbroam.nivon.nl  

 
De natuurvriendenhuizen zijn weer open, met in achtneming van 
de regels. 

 

Informatie en aanmelden via:  
denbroam@nivon.nl of 088-0990975. 

 
 
 

Timmer je mee? Midden in de herfstvakantie, op woensdagmiddag 20 oktober, organiseert Den 

Broam een timmerworkshop voor kinderen. Onder deskundige leiding van Janwillem kunnen kinderen 

van 6 – 13 jaar een vogelhuisje timmeren of een vogel uitzagen en schilderen. Intussen leer je over 

vogels in de buurt. Er is plek voor 15 kinderen met een begeleider (ouder, grote zus/broer, opa/oma). 

De workshop kost € 2,00 per kind en is inclusief een glaasje ranja en kopje koffie/thee voor 

begeleider (Nivonleden gratis). De workshop start om 13:30uur en duurt plm 2 uur. Je kunt ook 

lekker spelen en klimmen in het Belevingsbos van Den Broam. Meld je aan via: denbroam@nivon.nl 

  

 

Vacatures: 
• iemand voor de rol van coördinator onderhoud. Kwaliteiten: overzicht en inhoud; plannen; 

overleggen, opdragen en controleren; onderhandelen; sociaal vaardig 
 

• een coördinator technische zaken. Kwaliteiten: technische kennis; organiseren; kosten 
bewust; handvaardig; veiligheid. 

 

Voor beide functies geldt dat uitgebreide informatie verkrijgbaar is bij Rinze Vonk 
pm.denbroam@nivon.nl  of bij de BHC via Reini Smit: secr.denbroam@nivon.nl of geef je ambities 

door aan Hans Bijkerk: vz.denbroam@nivon.nl  
  

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:denbroam@nivon.nl
mailto:denbroam@nivon.nl
mailto:pm.denbroam@nivon.nl
mailto:secr.denbroam@nivon.nl
mailto:vz.denbroam@nivon.nl
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Bestuur Nivon Enschede 

 
 Bert van Eekelen, voorzitter, 053-4333162 
   wavebouwhuis@home.nl  
 secretaris (vacant), 06-51441149  
   info@nivon-enschede.nl  
 Hans Kits, penningmeester, 053-4313195 
   h.kits@home.nl 

 Vacature. 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. 

 

 

ROOSTER activiteiten Nivoncentrum Dotterbloemstraat 120, Enschede 
 
MAANDAG Volksdansen. Aanvangstijd 19.30 uur (meerdere groepen). 

Contactpersoon: Bob Zomerplaag, 053-4324954. b.zomerplaag@hccnet.nl 
Een boeiende lezing of presentatie. Iedere 2e en 4 maandag v.d. 
maand - 14.00 uur. Vanaf  januari ’22 

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: Marjolein Frencken. 
Engels. Aanvangstijd 19.30 uur. 
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 
Kunst en cultuur-groep (1e donderdagmiddag van de maand) info over 
deze groep via Mw. M. Voogd- Lengkeek – 053-433 52 50) 
IVN. Avondcursus Landschapsgidsenopleiding 28/10 - 27/11  en -9/12 

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 
Midwinterhoorn blazers cursus 19.00 uur vanaf 28/10 tot half dec.’21 

Zaterdag Spaans. Docente Saskia Tegels. Twee groepen. 09.30uur beginners. 
11.15uur gevorderden. Informatie via e-mail info@nivon-enschede.nl 

 
Volgende Nieuwsbrief 

 
In principe kunt u onze volgende Nieuwsbrief eind december van ons verwachten. 
Bijdragen graag vóór 10 december sturen naar ons secretariaat. 
Wilt u uw e-mailadres of een gewijzigd e-mailadres doorgeven, of wilt u geen 
Nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur ons dan even een berichtje. 
Wij gebruiken de adressen uitsluitend voor berichten aan leden, vrienden en een 
beperkt aantal relaties. 

mailto:wavebouwhuis@home.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:h.kits@home.nl
mailto:b.zomerplaag@hccnet.nl
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Uitnodiging ledenvergadering Enschede 

 

 
Het bestuur Nivon natuurvrienden Enschede nodigt de leden uit voor de algemene 
jaarvergadering 2020 – 2021. Donderdag, 7 oktober 2021 19.30 uur. (Zaal open 19.15 uur) 
 
Aan de orde komen de gebruikelijke zakelijke agendapunten. Het bestuur zoekt uitbreiding 
en u kunt zichzelf aanmelden tot aanvang van de vergadering bij Hans Kits of Bert van 
Eekelen of via e-mail info@nivon-enschede.nl  
 

1. Opening vergadering door voorzitter Bert van Eekelen 
2. Vaststelling agenda 
3. In- en uitgaande post; Externe contacten 
4. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 
5. Jaarverslag afdeling 2020 / 2021 (januari ‘20 - september ’20 – september ’21) 

Financieel jaarverslag – afdeling Enschede (wordt uitgereikt tijdens bijeenkomst) 
Financieel jaarverslag – Stichting tot beheer Nivoncentrum Dotterbloemstr.120  

6. Verslag kascontrole commissie 
7. Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie 
8. Benoeming bestuursleden afdeling en stichting bestuur 
9. Nieuws van het Nivon landelijk en regionaal  
10. Wel en wee van groepen en activiteiten 
11. Rondvraag en sluiting 

Ad 6 en 7. Bob Zomerplaag en Joop Ouwehand controleerden de kasboeken. 
 
Ad 8 Evenals voorgaande jaren geven voorzitter Bert van Eekelen en penningmeester Hans 
Kits te kennen dat zij – bij uitblijven van kandidaten voor deze functies – weer bereid zijn 
komende drie jaren aan te blijven. Dit doen zij om de continuïteit van de afdeling Enschede 
te waarborgen. Gelet op de statuten van het Nivon en de Stichting tot beheer Nivoncentrum 
is het onwenselijk dat slechts twee personen in de afdeling en drie personen in de stichting 
deze besturen vormen. Het is noodzakelijk tenminste met vijf leden een bestuur te vormen. 
Daarom een dringend beroep op leden om zich als lid voor een periode van één tot drie jaar 
beschikbaar te stellen en aan te melden. Kandidaten kunnen zich tot donderdag 7 oktober 
a.s. tot 19.00 uur melden via info@nivon-enschede.nl of 06-51441149. 
 
NB. De afdeling geeft in 2022 extra aandacht aan jubilarissen. Deze leden worden voor de 
volgende (voorjaar) vergadering speciaal uitgenodigd.  

mailto:info@nivon-enschede.nl
mailto:info@nivon-enschede.nl

