Bij de foto: Uitreiking van de Overijsselse vrijwilligersprijs ‘Groen’, ging in november naar de vrijwilligers van het
Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse. Hier het planten van een Sterappelboom, geschonken bij de prijs door
het IVN Haaksbergen die een plek kreeg in het ‘smulpad’, onderdeel van het ‘Janna pad’

Nieuwsbrief nr. 28
Jan.-febr.-mrt. 2022
Het tweede “corona jaar’ is bijna afgesloten. Wat een gevolgen heeft dat voor iedereen! Ons
Nivoncentrum moest dicht en mocht weer open. Na een lange tijd gesloten te zijn, werd een
lekkage ontdekt. Het dakdekkersbedrijf dat, na een aantal offertes, de reparatie van het dak
is gegund, heeft inmiddels de lekkage verholpen en zal in het 1e kwartaal 2022 het gehele
dak verder voorzien van nieuw bitumen. We kunnen door de recentelijk opgelegde
overheidsregelgeving tot 14 januari het gebouw niet gebruiken. De geplande programmering
wordt tot nadere bekendmaking verplaatst. We hopen zo snel mogelijk iedereen weer te
kunnen ontmoeten.
Toegang tot het gebouw en deelname aan activiteiten heeft iedereen die is gevaccineerd.
Met onze welgemeende excuses voor diegenen die daardoor worden belemmerd.
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 werd gehouden op 7 oktober. We waren met weinig
leden bijeen. Er werd gesproken over de gang van zaken in de voorgaande maanden, waarin
vanwege corona geen normaal gebruik van het gebouw kon worden gemaakt en er
nauwelijks activiteiten plaatsvonden. Wel werd een lid tot bestuurslid gekozen. Frans
Vermeulen stelde zich verkiesbaar en werd benoemd tot algemeen bestuurslid. Na de
ledenvergadering en een oproep aan de leden via email meldde Herman Rotting zich als
belangstellende. Herman heeft inmiddels enkele keren bestuursvergaderingen bijgewoond en
hij stelt zich volgende algemene ledenvergadering verkiesbaar voor. Desondanks blijft het
toetreden van nieuwe bestuursleden noodzakelijk.
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Van het bestuur
Ik wens ieder een gezond 2022! In deze voor ieder bijzondere tijden is dat toch waar het
omgaat. Ik kan mij voorstellen dat ook andere onderwerpen bovenaan ieders lijstje van
gelukwensen staat. Maar als voorzitter hoop ik dat iedereen komend jaar veel voorspoed
heeft, liefde geeft en zal ontvangen. Het afdelingsbestuur is sinds november verdubbeld. Van
twee naar vier. Dat is hartstikke fijn, maar echt nog niet genoeg. We kunnen ons voorstellen
dat er vrees is voor ellenlang vergaderen, veel gedoe of nutteloos werk. Maar de praktijk
heeft bewezen dat het anders is. Er liggen nog taken die door iemand opgepakt kunnen
worden. We blijven dus aandringen op uitbreiding van ons bestuur. Bovendien kunnen we
met meer bestuursleden nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen. Dat is ons streven. Zo
wilden we vanaf januari 2022 op maandagmiddagen lezingen / gezelligheidsbijeenkomsten
houden. In februari staan de lezingen geagendeerd. (lees hieronder) Ervan uitgaande dat die
dan, met in het achterhoofd nieuwe Covid-19 (corona) maatregelen, door mogen en kunnen
gaan. Wat er allemaal staat gepland? Kijk en blader door de nieuwsbrief.
Ik wens een ieder veel leesplezier.
Bert
Nieuwe activiteit- maandagmiddag lezingen / gezellige middagen
Vanaf januari 2022 organiseert Nivon natuurvrienden Enschede gezelligheid. De
maandagmiddag vanaf 13.45 uur inloop en om 14.00 uur start van een boeiende lezing of
presentatie. Dus moet je voortaan maandagmiddag bij het Nivon zijn. En dat voor een heel
klein prijsje. Je kunt er terecht voor een programma vol cultuur, natuur, folklore, vreemde
landen en humor. Denk daarbij aan schitterende natuuropnames van ons Twente of juist ver
weg, verhalen over reizen, geschiedenis toen en nu, of Twentse historie. De beste
presentatoren in de Regio komen het je graag vertellen.
7-2-2022

Harry de Jong: Natuur in Twente Vogels, insecten, planten, landschappen.

14-2-2022

Wytze Boersma: Wilde planten in verschillende gebieden van Twente.

21-2-2022
Dolf Ruesink (oud journalist TC Tubantia) We gaan terug naar de
weemoedjaren 50 en 60. Dolf verzorgt een nostalgische voorstelling en leest wat fragmenten
voor uit zijn boek 'Bewaar de herinnering'. Dolf verzorgt de voorstelling 'Bewaar de
herinnering ; peuter, puber en provo in de jaren 50 en 60, ook wel weemoedjaren. Kortom
een middag vol verhalen, film, muziek en hapjes. Een kleine quiz om een mooie prijs te
winnen. Terug in de jaren 50 en 60 met een lach en een traan. Prachtige nostalgische
middag in de grote zaal. We vragen voor deze middag een entreeprijs à € 5,- voor leden en
€ 8,50 voor niet Nivon leden.
28-2-2022
Frans Rientjes Films: Van ‘Toren tot Toren’. Vanaf diverse torens in Twente
gefilmd. En ‘Mooi Twente’ gefilmd in de 4 jaargetijden. ‘Lentevlucht in brons kunstenaar
Ruurd Hallema’ gevolgd hoe hij dit kunstwerk maakte. ‘Gigengack zienne dreimölle, De
opbouw en exploitatie alsmede restauratie van de draaimolen paarden’ van en door wijlen
Tonnie Gigengack met zijn paarden carrousel met orgel.
14-3-2022

Emiel Stolp: Scheepvaart in Twente van de Middeleeuwen tot nu

28-3-2022
Ziad Amro. Ziad komt oorspronkelijk uit Libanon. Hij komt vertellen over zijn
leven, zijn ervaringen in het land vol oorlog en vrede. Ziad was vele jaren werkzaam bij de
Nederlandse Politie als chef informatica / IT deskundige. Al eerder was Ziad te gast bij Nivon
Enschede en zijn lezing trok toen veel aandacht.
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Feest bij Den Broam
Er viel iets te vieren. De vrijwilligers van het natuurvriendenhuis waren bij de Provincie Overijssel
genomineerd voor de vrijwilligersprijs. Door een comité werd de nominatie omgezet in een
toekenning. Zo kwam op dinsdag, 16 november gedeputeerde Kalter de Vrijwilligersprijs ‘groen’ van
de Provincie Overijssel uitreiken. Hij bracht een enveloppe met daarin enkele cadeaubonnen en
gelukwensen mee. Namens het IVN Haaksbergen ontving Den Broam een Sterappelboom. De prijs
was het resultaat van enkele jaren hard werken door de vrijwilligers die in –en buiten rondom het
natuurvriendenhuis veel werk hebben verricht. De beloning vanuit de provincie werd door de centrale
beheercommissie van natuurvriendenhuizen richting de vrijwilligers overgenomen. Ook de BHC gaf als
extra beloning een mooi bedrag wat ten goede komt aan de vele ‘naamloze harde werkers’.

Nieuwe bestuursleden
We zochten en vonden een coördinator taallessen in Frans Vermeulen, die toegetreden is als
bestuurslid. Frans zal zich komende tijd inwerken. Daarbij voegde zich als nieuw bestuurslid:
Herman Rotting, geb. 02-09-1948 te Enschede, getrouwd met Ans Braakman, vader van 3
kinderen, grootvader van 4 meisjes en een jongen. In mijn werkend leven docent
Lichamelijke Opvoeding op het Stedelijk Lyceum, locatie Tiemeister te Enschede. Nu
gepensioneerd.
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
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Taalcursussen
Onze Nivon Enschede conversatie taalcursussen Engels, Spaans en Italiaans gaan in 2022
door. Woensdagochtend, zodra het kan en mag nog in januari 10.00 uur start Italiaanse
conversatie les. We hebben een nieuwe docente, genaamd Merilú Morabito. Zij is geboren en
getogen in Italië en woont met haar gezin sinds drieënhalf jaar in Enschede. Zij is
afgestudeerd op master niveau Sociale Wetenschappen en super enthousiast met een groep
te starten. 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 (eind januari 2022), gaan door met Engels en bij voldoende
belangstelling Duits. 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 2022 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
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Even voorstellen: Herenboeren Twente zoekt ‘medeboeren’
Elke week verse groenten en fruit van het seizoen. En dat gewoon van je eigen boerderij,
verzorgd door een eigen boer. Herenboeren weten dat het kan!
Herenboeren Twente is een initiatief van een groep inwoners uit Twente om één of
meerdere zogenaamde Herenboerderijen in Twente te stichten. Een Herenboerderij is een
coöperatieve boerderij waar op een eerlijke wijze, met respect voor de boer, de dieren en de
natuur het eten voor de aangesloten leden wordt geproduceerd. Duurzaam voedsel van je
‘eigen’ bedrijf, in je eigen omgeving. Wie als lid meedoet aan Herenboeren, is daarvan
verzekerd.
Groenten, fruit, eieren en vlees
Een Herenboerderij is een gemengd bedrijf met een omvang van ongeveer 20 hectare, in
eigendom van zo’n 200 huishoudens. De boer werkt in dienst van de coöperatie en
produceert voedsel, exclusief voor deze huishoudens. Hij/zij werkt idealiter vraag gestuurd,
en levert jaarrond groenten, fruit, eieren en vlees van rund en varken en kip. De leden delen
met elkaar de kosten; wat ze terugkrijgen is gezond, duurzaam lokaal eten.
Samen duurzaam voedsel produceren
Een Herenboerderij is meer dan een innovatief voedselproducerend bedrijf, het is ook een
plek waar mensen elkaar ontmoeten, in gesprek zijn, recepten uitwisselen en de boer zo nu
en dan een handje helpen (mag, hoeft niet). Kortom terug naar de menselijke maat van
voedselproductie, zichtbaar en beleefbaar.
De eerste Nederlandse Herenboerderij begon in 2016 in Boxtel. Vervolgens zijn er negen
ander coöperatieve boerderijen door Herenboeren geopend waarbij zo’n vijfduizend burgers
zijn aangesloten. Daarnaast zijn er 15 Herenboerderijen in oprichting en verkeren meerdere
initiatieven in een startfase, waaronder vanaf voorjaar 2021 dus ook in Twente.
Eerste Twentse Herenboerderij
Na een online informatieavond door Herenboeren Nederland in voorjaar 2021, stond een
groep enthousiaste kartrekkers op die in Twente een of meerdere coöperatieve
Herenboerderijen van de grond willen krijgen. De kartrekkers zijn voortvarend aan de slag
gegaan, via hun eigen netwerken, via de media en door middel van informatiebijeenkomsten
om medestanders te zoeken voor het oprichten van Twentse Herenboerderijen. Ook wordt
periodiek een digitale nieuwsbrief van Herenboeren Twente aan inmiddels 550
geïnteresseerden bezorgd. Zodra er voldoende leden, een goede locatie en een boer zijn
gevonden, kan de eerste Herenboerderij Twente van start kan gaan. Er lopen inmiddels
diverse verkennende gesprekken. De verwachting is dat op 1 januari 2023 de eerste
Twentse Herenboerderij kan worden opgestart. En als het aan de Twentse kartrekkers ligt,
zullen er meer volgen. De tijd is er rijp voor.
Geïnteresseerd? Volg het webinar!
Vanwege corona zijn, geplande fysieke informatiebijeenkomsten, waaronder in het
verenigingsgebouw van NIVON-Enschede afgelast. We organiseren daarom weer webinars.
Aanmelden kan via onze website www.herenboeren.nl/projecten/twente/
Ben je ondertussen geïnteresseerd in meer informatie over het initiatief van Herenboeren
Twente? Meld je dan via onze website (www.herenboeren.nl/projecten/twente ) aan voor
onze nieuwsbrief. Ook zijn wij te volgen op Linkedin, Facebook of Instagram.
Gertie Schmidt - Herenboeren Twente - 06-31954367
Opnieuw uitstel van bus excursies met de regio Nivon Twente
Het is nog altijd 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.
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NATUURVRIENDENHUIS DEN BROAM
Alsteedseweg 73, 7481 RT Haaksbergen
053-569 62 34 website: denbroam.nivon.nl
De natuurvriendenhuizen hebben te maken met maatregelen
vanwege Corona, waardoor het huis in ieder geval is gesloten tot
en met 14 januari ’22. Voor het gebruik en overnachtingen is het
raadzaam de website te bezoeken
https://denbroam.nivon.nl/nieuws/
Informatie en aanmelden via:
denbroam@nivon.nl of 088-0990975.
Zaterdag 27 november ‘21 heeft een groep vrijwilligers onder leiding van Yvonne Cuijpers het
smulpad, onderdeel van het Jannapad, aangeplant met zo’n 100 eetbare struiken en bomen. Veel
plantgoed kregen we van Natuur en Milieu Overijssel via de Groene Loper Enschede, zoals frambozen,
bramen, vlierbes, krentenboom en kornoelje. Daarnaast hebben we tamme kastanje, hazelaar,
kruisbes en Japanse wijnbes geplant. Bovendien is er een plek voor oesterzwam en shiitakes op
berken- en eikenstammetjes. We hopen dat de komende jaren vruchtbaar zullen zijn en onze gasten
kunnen smullen van de aanplant.
Ontspannen en genieten. In deze verzorgde midweek 7 t/m 11 februari kun je genieten van yoga,
mindfulness, een heerlijk ontspannen klankconcert en – voor wie dat wil – een saunabezoek.
Bovendien zit je midden in de natuur en kun je wandelen en fietsen in diverse natuurgebieden. Leden:
€ 241,20 / niet-leden: € 269,60 * * 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 denbroam@nivon.nl of 088 0990 975

Midweek fotografie. 28 maart t/m 1 april. Als in de lente de natuur weer groeit en bloeit, ga je van
Caty en Michel leren hoe je dat vastlegt in boeiende foto’s en hoe je van je digitale beelden echte
plaatjes maakt. Geniet in deze verzorgde midweek van het Twentse landschap en de maaltijden van
onze koks. Leden: €236,20 / niet-leden: € 264,60* (* zie boven)

Wandelmidweek. 25 t/m 29 april. Onze gids Jan leidt u langs de mooiste weggetjes en paadjes in
de natuurgebieden rond Den Broam. In de wandelweek wordt er maximaal 20 km per dag gewandeld.
Geheel verzorgde midweek. Leden: € 247,50 / niet-leden: € 286,25 (* zie boven)

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: vz.denbroam@nivon.nl
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Overleden
We kregen onlangs berichten van overlijden van de leden, Monique Oude Wolbers en Jaap
Broeze. Ons medeleven gaat uit naar hun dierbare nabestaanden. Namens bestuur en leden
zijn condoleances overgebracht.
Onderhoud gebouw – 10 jarenplan wordt hernieuwd
Dinsdag 16 december hielden Hans Kuipers, Herman Rotting en Bert van Eekelen een
schouw en bekeken de staat van onderhoud en inventaris van het Nivon gebouw. Dit leidde
tot 23-tal punten die in de komende bestuursvergadering aan de orde zullen komen. Daarbij
zal worden bepaald wat en in welke volgorde in de komende tien jaar zal moeten worden
gedaan om ons verenigingsgebouw toekomstgericht optimaal te kunnen blijven gebruiken.
Het oudste deel van het gebouw dateert van mei 1976. Mocht je als lezer / bezoeker van ons
gebouw denken ‘dat kan worden verbeterd’; Schroom dan niet om het bestuur te
informeren. Het bestuur komt in elk geval op de eerstvolgende algemene ledenvergadering
met het voorstel om het 10 jarenplan te accorderen.
Natuurvriendenhuizen - 'Kinderen Gratis'
'Kinderen Gratis' is een groot succes. Het aantal gezinnen voor wie de Nivonnatuurvriendenhuizen en –kampeerterreinen nu weer beter betaalbaar zijn, is in de laatste
jaren flink toegenomen. Daar zijn we zeer verheugd over. Het heeft geleid tot een
verbeterde bezettingsgraad van de dertien huizen. Het jaar 2021 heeft door ‘corona’
uiteraard een bijzondere vergelijking naar de jaren ervoor. Maar zeker is dat het aantal leden
van het Nivon is gegroeid.
Maandagmiddag 21 februari ’22 komt Dolf Ruesink (oud journalist TC Tubantia) bij ons in
het Nivon-gebouw, Dotterbloemstraat 120.

(bron: TC Tubantia)

Als
journalist
en
boekenschrijver
verzorgt
Dolf
Ruesink
programma's
(voorstellingen/lezingen) voor ouderenorganisaties, oudheidkundige verenigingen en musea.
Programma 'Bewaar de herinnering' over ons leven in de jaren 50 en 60. (2 x 45 minuten),
met filmbeelden, foto's, verhalen, oude voorwerpen en een publieksquiz. Je kunt hier bij zijn.
Aanmelden vooraf is raadzaam. Dat kan via email aan info@nivon-enschede.nl of bel naar
06-51441149 We vragen voor deze middag een entreeprijs à € 5,- voor leden en € 8,50
voor niet Nivon leden. Inclusief koffie / thee en kans op mooie prijs.
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Bestuur Nivon Enschede

Bert van Eekelen, voorzitter, 0534333162 wavebouwhuis@home.nl
secretaris (vacant), 06-51441149
info@nivon-enschede.nl

Hans Kits, penningmeester, 0534313195 h.kits@home.nl

Herman Rotting en Frans Vermeulen
 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

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Een gezellige middag of boeiende lezing of presentatie. Iedere
maandagmiddag - 14.00 uur. Vanaf februari ’22
Volksdansen. Aanvangstijd 19.30 uur (meerdere groepen).
Contactpersoon: Bob Zomerplaag, 053-4324954. b.zomerplaag@hccnet.nl
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)
Italiaans. Aanvangstijd 10.00 uur. Docent: Merilú Morabito
Spaans. Docente Saskia Tegels. Twee groepen. 17.00 uur beginners. 18.00
uur gevorderden. Informatie via e-mail info@nivon-enschede.nl
Engels. Aanvangstijd 19.30 uur.
Docent: Antoinette Gilding, a.m.gilding@gmail.com
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. cursus Landschapsgidsenopleiding 27-1 / 12-2 / 3-3.
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 0534330001

Volgende Nieuwsbrief
In principe kunt u onze volgende Nieuwsbrief eind maart ‘22 van ons verwachten. Bijdragen graag vóór 15 maart sturen naar
ons secretariaat. De Nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden en vrienden van Nivon-Enschede met een ons bekend emailadres, 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 emailadressen uitsluitend voor informatievoorziening aan leden, vrienden en relaties.
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