Bij de foto: De conversatielessen trekken veel mensen die op een niet schoolse manier een buitenlandse taal
willen leren of verbeteren. Geïnteresseerd of wil je ook een keer een cursus volgen? Kijk en lees verder.

Nieuwsbrief nr. 29
April – Mei - Juni 2022
Terwijl de oorlog in Oekraïne ons dagelijks bezighoudt, gaan de normale zaken in ons land
en lokaal gewoon door. We zijn reuze blij dat we begin februari jl. onze activiteiten weer
konden laten doorgaan. Het Corona virus gaat nog rond. Maar de gevolgen zijn voor
besmetgeraakte personen gelukkig minder ernstig dan twee jaar geleden. We durven het
weer aan om naar buiten erop te gaan. De Regio Nivon Twente-busreis waarover je meer
kunt lezen op blz. 6. Tijdig aanmelden !! De eersten hebben zich al aangemeld. Wil je een
keer naar het buitenland? Wil je de taal nog verbeteren, kijk dan naar ons aanbod op blz. 4.
Deze nieuwsbrief beschrijft allerlei activiteiten. Tevens treft u de agenda en stukken aan voor
de algemene jaarvergadering van onze afdeling. Waarvoor u wordt uitgenodigd.
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
Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2022 wordt gehouden op 21 april. We kunnen nog altijd
meerdere leden laten toetreden tot het bestuur. Frans Vermeulen trad in oktober jl. toe en
daarna meldde Herman Rotting zich als belangstellende. Herman heeft inmiddels
bestuursvergaderingen bijgewoond en stelt zich verkiesbaar. Desondanks blijft het toetreden
van nieuwe bestuursleden noodzakelijk. 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 heus meevalt. Schroom
niet om je te melden en loop een periode van een halfjaar mee als belangstellende.
Agenda en verslagen
Bij deze nieuwsbrief behoren het jaarverslag, financieel jaarverslag en agenda van de
ledenvergadering.(blz.8) Tevens zal verslag worden gedaan door de Stichting Beheer
Nivoncentrum, Dotterbloemstraat 120. We zien je graag donderdagavond 21/4, 19.30 uur.
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Van de voorzitter
Ik sliep de afgelopen tijd af en toe slecht. Mijn gedachten dwaalden af naar de inwoners in
Oekraïne; Wat moesten zij ondergaan? Welke stappen moesten we zelf doen? Waar moeten
we rekening mee houden? Daar bovenop kwam een onverwachte schade die de Stichting
Nivoncentrum Enschede raakte. Ten gevolge van de stormen die plaatsvonden in de periode
tussen 17 en 22 februari werd een scheidingsmuur achter de grote coniferen ernstig
beschadigd. Wat moest ik allemaal in gang zetten? Kortom. Er waren nachten waarin ik
minder sliep dan gebruikelijk. Niet erg. Dat kan je best hebben. En hoeveel ellende ervaren
die Oekraïners in hun door oorlog verwoeste steden? Die liggen al weken wakker. Wat
betreft de schade aan de muur van de ‘buurman’. Daarvoor zijn we als Nivon toch
verzekerd? Eenvoudig is het allemaal niet. Maar zo schoten nachts gedachten door m´n
hoofd.
De wereld waarin we leven is sinds corona en de nabije oorlog in Oekraïne drastisch
veranderd. Ik ben blij dat ondanks al die narigheid er ook leuke dingen zijn te melden over
ons Nivon natuurvrienden werk. Wat te denken van het steeds maar groeiende ledenaantal.
De aandacht voor de reeks maandagmiddaglezingen die sinds februari gestart zijn. Een
bestuur dat sinds eind vorig kwartaal met 100% was gegroeid. Namelijk van twee naar vier
bestuursleden. En het landelijk Nivon waarvan we allemaal onderdeel uitmaken komt met
voorstellen en plannen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en hulp aan te bieden.
Dat allemaal, maakt mij optimistisch. Samen werken, samen sterker! We hebben als bestuur
plannen voor groot onderhoud. We werken plannen uit voor het najaar, waardoor in het
nieuwe seizoen weer opnieuw van alles wordt georganiseerd. Wat er allemaal op korte
termijn staat gepland? Kijk en blader door de nieuwsbrief.
Ik wens eenieder veel leesplezier.
Bert
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. Afgelopen maanden zijn al leuke en interessante presentaties geweest.
Komende weken kunt u nog terecht.
4 – 4 – 2022 Gerrit Kosters. Gepensioneerd. Werkzaam geweest bij de politie. Gerrit: ”Ik wil
jullie graag meenemen met een bijzondere reis. Eind 2018 vertrok onze zoon met zijn
vriendin naar Zuidoost-Azië. Het doel: een half jaar backpacken. Natuurlijk volgde het
thuisfront de belevenissen van dit stel. Gaandeweg de reis, bleek dat zij als afsluiting de
“Annapurna Trek” wilden lopen, een 12-daagse tocht door de uitlopers van de Himalaya,
beginnend op een hoogte van 760 meter en als hoogtepunt de Thorung La Pass op 5416
meter. Het was een geweldige uitdaging om (vrij plotseling) met beide “vaders” bij die tocht
aan te sluiten. Aan de hand van een diavoorstelling vertel ik hierover. Ik besteed veel tijd
aan fotografie. Landschappen, macro, vogels en af en toe portretten van mensen uit verre
landen. Ook houd ik mij bezig met enkele bijzondere vormen van fotografie, zoals
lightpainting en startrail fotografie. De mooiste foto’s uit mijn collectie zal ik in het 2e deel
van de lezing tonen.”
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Geschiedenis van de Natuurvrienden en N.V.H. Den Broam
Er waren tien zeer geïnteresseerde deelnemers voor de lezing van Sjoerd Kemeling over de
geschiedenis van het Nivon en het natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse. Sjoerd loodste de
aanwezigen met een PowerPoint presentatie door de vorige eeuw. Vanaf begin jaren 1900 met allerlei
historisch materiaal tot zeer recent. Sjoerd sprak met veel kennis over tal van momenten waarbij de
oprichting van zowel de Internationale Natuurvrienden als ook de Enschedese voorgangers van het
huidige Nivon. Door samenwerking van de daarvoor onderdrukte arbeiders werd in Buurse op gronden
van de textielfabrikant een kampeerhut gebouwd, dat de naam Den Broam kreeg. Mooi om te zien en
horen was dat in die jaren massaal werd deelgenomen aan bijeenkomsten. Honderden bezoekers op
Hemelvaartsdag, open dagen of jubilea van het huis. Ze kwamen met hele gezinnen op de fiets naar
Buurse. Genoten van muziek, voordrachten en soep met broodjes. Sjoerd kon er smakelijk over
vertellen en liet weten dat binnen het Nivon een groep zich bezig houdt met het historisch besef. De
Werkgroep Historie bestaat uit zeven personen, met ieder zijn eigen vakgebied of expertise. Heb je
zelf nog iets voor het Nivon archief, of wil je meer weten over de geschiedenis van Nivon? Neem dan
contact op met Sjoerd Kemeling via nivonhistorie@gmail.com of bezoek de Nivon Historie website.

Nieuwe bestuursleden
We willen ons bestuur verder uitbreiden. Kom eens praten en loop mee als belangstellende.
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, start Italiaanse conversatie lessen. Gevolgd door Spaanse
conversatielessen, aansluitend op woensdagavond en donderdagochtend Engelse
conversatielessen. 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. We starten bij
voldoende belangstelling. 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
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, 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.

Fietsen op dinsdagmiddag – vanaf 26 april 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 26 april 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 – 10 jarenplan wordt aan de leden voorgelegd
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 bestuursvergadering aan de orde kwamen. Daarbij werd 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. Het bestuur komt in
de algemene ledenvergadering met het voorstel om het 10 jarenplan te accorderen.
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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.

Uitnodiging 14 mei 1931 – Opening Den Broam

Voor het eind van deze maand staat de Midweek Fotografie op het programma. (28 maart – 1 april)
In deze midweek leer je van Caty en Michel Wijn boeiende foto’s te maken en hoe je van je digitale
beelden echte plaatjes maakt. Het is een verzorgde midweek met 4 overnachtingen, maar wil je alleen
het dagprogramma meemaken dan kan dat in overleg met de aanmeldsecretaris. De kosten zijn dan
natuurlijk lager. Voor een compleet arrangement: Leden: € 236,20 / niet-leden: € 264,60* Er zijn nog
een paar plekken vrij.
De wandelmidweek van april en de midweek Fietsen langs industrieel erfgoed in mei zijn al vol.
Voor de fietsmidweek van 13 – 17 juni zijn er nog wel mogelijkheden. In deze geheel verzorgde
midweek verken je met onze gids Jan de wijde omgeving van Den Broam. Jan leidt je langs de
mooiste weggetjes en grensoverschrijdende natuurgebieden, maar wanneer je je eigen plan wilt
trekken kan dat natuurlijk ook. Dagtochten van 25 – 45 km. Gem. fietssnelheid is 15 km /uur. Let op;
er zijn veel e-bikers. E-bikes zijn per dag te huur. Leden: € 251,90 / niet-leden: € 290,65 *
Je kunt je aanmelden bij de aanmeldsecretaris: denbroam@nivon.nl of 088 0990 975
Natuurvriendenhuizen - 'Kinderen Gratis'
'Kinderen Gratis' is een groot succes. Het aantal gezinnen voor wie de Nivon-natuurvriendenhuizen en
–kampeerterreinen nu weer beter betaalbaar zijn, is in de laatste jaren flink toegenomen. De
bezettingsgraad van de dertien huizen neemt toe. Ook 2022 gaat de actie door. Het aantal leden van
het Nivon dat profiteert kan nog groter. Wist je dat je als opa en oma (beiden lid en de
overnachtingen betalen) met kleinkinderen (mits lid) in een natuurvriendenhuis de kleinkinderen gratis
overnachten. Vroeg reserveren en vooruit betalen is aan te raden. Er zijn nauwelijks kamers
beschikbaar. Als je te lang wacht, ben je niet verzekerd van een plek.

Vacatures:


Iemand voor de rol van voorzitter bestuur Den Broam



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 de 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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Bus excursie met de regio Nivon Twente
We proberen het weer. We gaan op zondag, 24 april naar Essen, het Folkwang
museum. In de bus zijn nu (18 maart) mondkapjes niet meer verplicht, in het museum (nu
nog) wel. Daarnaast geldt voor toegang tot het museum ook de 3G plicht: of
vaccinatiebewijs, of PCR negatieve test of verklaring genezen van Covid-19.
De entree voor het museum is gratis. In de gratis collectie is genoeg te zien. We
worden daar rondgeleid.
Er is daarnaast op het moment een speciale tentoonstelling over het impressionisme, waar
extra voor betaald moet worden. Als je daar naar toe wilt, moet je zelf daarvoor kaartjes
bestellen.
Zie de website van het museum (www.museum-folkwang.de/de/tickets).
In de middag reizen we door naar “Das Haus am Huegel” in Essen Villa Hügel is een
classicistisch landhuis dat in de jaren 1870-1873 is gebouwd in het stadsdeel Bredeney van
de Duitse stad Essen. De enorme villa werd gebouwd in opdracht van de fabrikantenfamilie
Krupp en werd door drie generaties Krupp bewoond en is gelegen in een prachtig park.
Kom tijdig op de locaties, zodat er geen wachttijd nodig is.
We rijden weg vanaf Carpoolplaats Henriëtte Roland Holslaan - bocht bij Almelo A 35 om
9.00 uur.
De reizigers uit omgeving Hengelo kunnen instappen bij restaurant van der Valk,
Bornsestraat 400, Hengelo 09.15 uur.
De reizigers uit omgeving Enschede kunnen instappen bij de parkeerplaats van der Valk,
Zuiderval 140, 7543 EZ om 09.30 uur. Vanuit Enschede is het nog ongeveer anderhalf uur
rijden tot aan de deur van het museum Folkwang. We verwachten omstreeks 11.00 uur bij
het museum aan te komen.
We zijn rond 18.00 uur weer terug. De bus is van de firma Brookhuis. Aan boord zijn koffie /
thee beschikbaar.
De kosten zijn: Nivon leden 20 euro, niet leden 27,50 euro.
Aanmelden bij Hans Kits 053-4313195. Na aanmelding het geld overmaken op
IBAN NL23TRIO 0198080026 t.n.v. Nivon Regio Twente.

Het museum Folkwang

Balie receptie museum
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Haus am Hügel – onderkomen fam.Krupp

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.
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)
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. Begint weer oktober 2022
Docent: Antoinette Gilding, a.m.gilding@gmail.com
Wandelen. Vertrek: 9.30 uur.
Contactpersoon: Joke Mars, mars53.jm@gmail.com
Italiaans. Aanvangstijd 10.00 uur. Docent: Merilú Morabito
Engels. Aanvangstijd 10.00 uur. Docent: Antoinette Gilding,
a.m.gilding@gmail.com Begint weer in oktober 2022
Op afspraak heeft IVN de grote zaal voor o.a. ledenvergadering en cursus
Landschapsgidsenopleiding
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 juni ‘22 van ons verwachten. Bijdragen graag vóór 15 juni 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.

[7]

Uitnodiging ledenvergadering Enschede

Het bestuur Nivon natuurvrienden Enschede nodigt alle leden uit voor de algemene
jaarvergadering 2021 – 2022 op Donderdag, 21 april 2022 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 via e-mail info@nivonenschede.nl
1.
2.
3.
4.
5.

Opening vergadering door voorzitter Bert van Eekelen
Vaststelling agenda
In- en uitgaande post; Externe contacten
Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2021
Jaarverslag afdeling 2021 (januari ‘21– december ’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. Aanwijzing afgevaardigde Nivonraad
10. Nieuws van het Nivon landelijk en regionaal
11. Wel en wee van groepen en activiteiten
12. Rondvraag en sluiting
Ad 6 en 7. ? / ? controleerden de kasboeken.
Ad 8 Het voorstel is om Herman Rotting te benoemen als bestuurslid, in de functie van
secretaris van de Stichting en de vereniging. Gelet op de statuten van het Nivon en de
Stichting tot beheer Nivoncentrum is het nodig dat vijf of meer personen in de afdeling en
vijf of meer personen in de stichting deze besturen vormen. Het is dan ook noodzakelijk
tenminste met vijf leden een bestuur te vormen. Daarom een dringend beroep op leden om
zich als lid voor een periode van drie jaar beschikbaar te stellen. Kandidaten kunnen zich tot
donderdag 21 april a.s. tot 19.00 uur melden via info@nivon-enschede.nl of 06-51441149.
NB. De afdeling nodigt in jubilarissen uit die in 2020 en daarna hun jubileum vierden. Deze
leden worden speciaal uitgenodigd.
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