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AGENDA 
 

September 

 

Maandag 27 Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

Dinsdag 28 Zaandam Monetwandeling met Jan de Bruin 

    (is vol) 

Oktober 

 

Zondag 3 Krommenie Harrie en Gea Zuiderent: Net over de grens 

    (vooraf aanmelden) 

 

Maandag 11 Koog  Repetitie Muziekgroep 

     

Zondag 17 Wijk aan Zee Koffiezondag in Banjaert met:  

    Het Kantado Ensemble (vooraf aanmelden) 

 

Maandag 25  Koog  Repetitie Muziekgroep 

 

 

Lever je kopij tijdig in! 

Voor het volgende Maandbericht moet de kopij vóór 

 19 oktober bij de redactie zijn. 

 

Van de voorzitter 

De zomer ligt nu definitief achter ons. In de tuin loop ik elke dag opnieuw met mijn hoofd weer door een 

spinnenweb. Het is duidelijk herfst. 

De door mij als heel positief ervaren jaarvergadering met na afloop het aanstekelijke muzikale optreden van 

de Kapelkapel hebben we ook al gehad. Nu gaan door met ons zo afwisselende jaarprogramma. 

Gelukkig worden per 25 september de Corona maatregelingen verder versoepeld. Dit betekent dat er zowel 

in Banjaert (koffiezondag) als De Pelikaan geen beperkingen meer zijn voor het aantal bezoekers. Zie wel de 

opmerkingen bij de verschillende aankondigingen   

 

Herman van Kordenoordt 
 

 
 
 
 
 



Net over de grens, Duitsland en België 

  
Een compilatie van verschillende uitstapjes, die Harry en Gea Zuiderent tussen 2008 en 2015 zelf maakten.  
Naar de Ardennen, een weekend met de fotograaf die ons eerder op een reis naar Marokko wat fijne 
kneepjes van het fotograferen had bijgebracht en onze kennis daar weer wat ophaalde.  
En een lang weekend in het prachtige Brugge. Wandelen langs de Moezel en in het Teutoburgerwoud. 
In Koblenz had men net een Gartenschau georganiseerd, een tentoonstelling zoals bij ons de Floriade. Een 
bloemenpracht!  
We bezochten de mooie stad Münster en het lieflijke Tecklenburg.  
Maar ook Bamberg, Heidelberg, Ottobeuren, Memmingen en Rothenburg ob den Tauber. Al reizende deden 
we meerdere kastelen aan (Hohenschwangau, Linderhof, Hohenzollern) en we gingen, ietsje verder van de 
grens, even kort naar Tirol. Het is bij elkaar dan ook een afwisselend geheel geworden. 
 

Datum en tijd:  Zondag 3 oktober om 10.30 uur. 

                             De zaal is open vanaf  10.00 uur  

Plaats: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a, Krommenie  

Prijs:             Leden € 5,00 Niet leden € 7,00  

Opgeven hoeft niet meer. Vaccinatiebewijs is niet nodig. 

 

 

Heidelberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Dit ensemble zal voor ons optreden bij de koffie contactochtend in Banjaert, georganiseerd door de 

Beheercommissie van Banjaert op zondag 17 oktober.   

Voor de pauze spelen en zingen zij en na de pauze mag je ook meezingen. 

Omdat de Coronamaatregelen zijn versoepeld mogen er meer mensen in de zaal en houden we alleen een 

ochtendvoorstelling. 

Datum en tijd:  Zondag 17 oktober om 10.00 uur is er inloop met 

    Koffie en om 10.30 uur start het programma. 

 Plaats:  Banjaert, Burg. Rothestraat 53 A, 1949 CC Wijk aan Zee 

Prijs:   De toegang is (deze keer) gratis 

Opgeven bij:  Hanneke Leeuwerink, het liefst per mail: 

    vz.banjaert@nivon.nl of  06 44 076 760                             

Je kunt je opgeven tot 10 oktober.  
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Zaantheater 

In het komende seizoen hebben we in het Zaantheater voor drie voorstellingen 10 kaarten gekocht. 

Dinsdag 23 november  14.00 uur: O’Dreams  Ierse muziek. Kosten €20,- 

Zondag 23 januari    16.00 uur: Mens durf te lezen: Op de vuist met Cornelis Vreeswijk. 

                  Kosten € 19,00 

Dinsdag 15 februari  14.00 uur: Aznavour mon Amour, gezongen door Britta Maria  met begeleiding 

                                                               door Maurits Fondse en Oleg Fateev.  Kosten € 20,00 

Let op: 

In het Zaantheater is een Coronatoegangsbewijs verplicht, dit is een QR-code op basis van een 

vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs in de CoronaCheck-app  of via een QR-code op papier samen 

met een identiteitsbewijs. 

Je kunt nu al een kaartje reserveren bij Hanneke Leeuwerink  06 44 076 760 of e-mail 

hleeuwerink@upcmail.nl 

Na het bericht van Hanneke dat er een kaart voor je is, graag het bedrag overmaken op 

 NL 31 INGB 0001 522 362 tnv JC Leeuwerink 
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Verslag  Jaarvergadering  NIVON afd. Zaanstreek  –  5 september 2021 

Aanwezig:    21 leden:   Ans Abbring-Schaap, Henk op de Akker, Inge Aptroot, Ruud Brinkkemper, Gon 

Duits, Henk Evenaar, Bob den Held, Piet Hos, Gemma Klaassen-van Ophem, Herman van 

Kordenoordt, Joke Kruijver-Rot, Martinel de Lange, Hanneke Leeuwerink, Loes Meerdink, Ans 

Pieper, Willy Schutter, Marga van Urk, Mery Westbroek, Jan Wiepjes, Paula Wiepjes, Marion 

Zijlstra 

Afwezig( m.k.): Van 18 personen is afbericht ontvangen:  Ingrid Abbenhues, Bauke Douwe Bark (60 jr. jub.), 

Paul Faber (25 jr. jub.), Rosemarie Faber-Rote (25 jr. jub.), Dick de Graaf, Gré de Graaf, Louis 

Groen, Ed Honders (40 jr. jub.), Trudy Honders (40 jr. jub.), Dick Koning, Hansje Oomkes-

Harmsen (25 jr. jub.), Rick Oomkes (25 jr. jub.), Tamara Oomkes (25 jr. jub.), Willy Rem, mw. 

G.C.M. Smit (40 jr. jub.), dhr. R. Smit (40 jr. jub.), Rienk Spiekstra (40 jr. jub.), mw. M. 

Zoutman (25 jr. jub.) 

 

1. Welkom en opening 

Herman van Kordenoordt heet de aanwezigen op deze zonnige zondag van harte welkom bij de door 

beperkende corona-maatregelen uitgestelde Jaarvergadering van 2021. Binnen het Nivon bestaat voor 

alle afdelingen de verplichting om ieder jaar een Jaarvergadering te houden en hiervoor ieder lid van de 

afdeling een uitnodiging te sturen. Meegedeeld wordt dat de Koffiezondag in Banjaert op zondag 17 

oktober 2021 zal plaatsvinden, eventueel in twee shifts, de ochtendsessie start om 10.30 uur en de 

eventuele middagsessie om 14.00 uur. Toegang is gratis! Aanmelden bij Hanneke Leeuwerink, liefst via 

e-mail. Er is plaats voor maximaal 30 personen per sessie.  

 

2. Notulen vorige jaarvergadering (13 september 2020) 

Op bladzijde 2, punt c. Jaarverslag Muziekgroep:  Centaal Bureau moet zijn: Centraal Bestuur. Deze 

neemt de hogere kosten voor haar rekening, waar wij als afdeling om gevraagd hebben. Dit geldt ook 

voor het komende jaar. Alle Nivon-activiteiten bij de afdelingen dienen in principe door de afdeling zelf 

bekostigd te worden. Het Centraal Bureau van het Nivon is gevestigd aan de Plantage Middenlaan in 

Amsterdam.  Afdelingen en geledingen (Nivon-huizen, kampeerterreinen en werkgroepen) vaardigen 

leden (met stemrecht) af naar de NivonRaad. Deze komt twee keer per jaar bijeen.  De notulen worden 

hiermee vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 

 

a. ‘Officieel verenigingsbericht’ van de secretaris van het Centraal Bestuur Nivon, Jan Paul Veenhuizen, 

d.d. 19 augustus 2021 met betrekking tot de NivonRaad, die wordt gehouden op 20 en 21 november 

2021 in Morgenrood.  



b. Op de agenda staan: Vaststelling Meerjarenplan 2022/2024 Nivon Natuurvrienden, Vaststelling Nivon 

Meerjarenbegroting, Vaststelling Nivon Begroting 2022 en Vaststelling Lidmaatschapsbedragen 

2022. Gevraagd wordt om voor het verenigingsjaar 2022 in de Jaarvergadering afgevaardigde(n) en 

eventuele plaatsvervanger(s) te kiezen.  De aanwezige leden van Nivon afdeling Zaanstreek 

stemmen volmondig in met de afvaardiging van voorzitter Herman van Kordenoordt naar de najaars 

NivonRaad in Morgenrood. De NivonRaad bestaat uit 40 à 50 leden.   

c. Voor de jaarvergadering hebben zich in totaal 18 personen afgemeld, waaronder alle jubilarissen.   

 

4 a.  Jaarverslag secretaris 

Het bestuur van afdeling Zaanstreek bestaat uit Herman van Kordenoordt (voorzitter), Henk Evenaar 

(penningmeester), Martinel de Lange (secretaris).  

In 2020 is het bestuur zes (6) keer bij elkaar geweest voor overleg. 

Henk Evenaar was aanwezig bij het penningmeesteroverleg in de Bosbeek op 5 oktober 2020. Herman van 

Kordenoordt  was (digitaal) aanwezig bij de NivonRaad op 24 oktober 2020.   

Herman en Henk hebben contact met Erna Wilffert van afdeling Beverwijk. Zij coördineert de koffiezondagen 

in Banjaert. De koffiezondag op 29 maart 2020, die afdeling Zaanstreek zou verzorgen, werd geannuleerd 

vanwege corona.  Op 1 november 2020 kon de koffiezondag wel doorgaan, zij het dat er vanwege corona 

een ochtend- en een middagsessie werden gehouden met elk maximaal 25 personen. 

Alhoewel Henk Evenaar zich wederom bereid heeft verklaard om waarnemend penningmeester te blijven 

(waarvoor dank!), is het bestuur feitelijk op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de functie van 

penningmeester!  Mocht zich onverwacht een urgente situatie voordoen, dan is Henk op den Akker bereid 

(tijdelijk) de functie van penningmeester waar te nemen. 

Het Jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

b.  Jaarverslag Activiteitencommissie  

In het afgelopen jaar hadden we te maken met de tijdelijke sluiting van Buurtcentrum De Pelikaan en het 

Zaantheater, waardoor veel geplande bijeenkomsten en voorstellingen niet door konden gaan. Ook de 

musea waren lange tijd niet te bezoeken. Toch waren we nog wel actief, zoals onderstaand overzicht laat 

zien. Dank daarvoor ook aan Martinel de Lange, die veel buitenactiviteiten heeft georganiseerd en begeleid. 

2020 

19 januari  Lezing door Geert van Boxtel:  Monet 

28 januari   Bezoek aan de Nieuwe Kerk, Amsterdam 

9 februari  Lezing door René Valensa:  Meesterlijke geschiedenis van Amsterdam 

15 februari  Wandeling met gids door Haarlem 

21 februari  Bezoek aan Museum EYE, Amsterdam 

1 maart   Lezing door Gea & Harry Zuiderent:  Nepal 

11 maart  Bezoek aan het Singer Museum, Laren 

1 september  Zaantheater:  ode aan Harry Bannink 

8 september  Zaantheater:  eerbetoon aan The Everly Brothers 

13 september  Jaarvergadering in De Pelikaan, Krommenie 

20 september  Wandeling met boswachter van Natuurmonumenten in ’s Gravenland 

 



11 oktober  Lezing door Arjen van Ginkel: Zaanse straatnamen 

1 november Koffieochtend in Banjaert, georganiseerd door afd. Zaanstreek; met optreden van  

Frank Edam en Piet Paree: Mijn naam is Hannah (verhaal van een vluchteling) 

29 november Rondwandeling met gids door Broek in Waterland 

8 december Bezoek aan het nieuwe Molenmuseum op de Zaanse Schans 

13 december Lezing door Liesje Schreuder:  Multatuli 

   

      c.  Jaarverslag Muziekgroep  

De Muziekgroep is in de eerste helft van 2020 vijf (5) keer bijeen geweest in het BWZ-gebouw in Koog 

a/d Zaan. Daar kwam na 9 maart 2020 een einde aan wegens de algehele lockdown vanwege corona. 

Daarna heeft de groep in september 2020 weer twee keer kunnen spelen, waarna er helaas weer een 

lockdown periode aanbrak.  De groep bestond uit dertien (13) muzikanten. In september 2020 kwam 

Tjarda de Wit de groep versterken, zodat we nu met veertien (14) zijn. Zij speelt dwarsfluit. Joost 

Doodeman uit Heemskerk zwaaide ook dit jaar het dirigeerstokje. Behalve dat we nog steeds met plezier 

uit de map met ons oude repertoire spelen, komt Joost ook regelmatig met een nieuw muziekstuk.  De 

taken binnen de Muziekgroep zijn nog hetzelfde verdeeld. Voorzitter en tevens penningmeester is Henk 

op den Akker, secretaris is Ans Pieper. Marian van der Steen verzorgt de bibliotheek van de bladmuziek. 

Afra Boering neemt de afmeldingen aan. Henk op den Akker meldt dat door persoonlijke 

omstandigheden inmiddels vier muzikanten de Muziekgroep hebben verlaten.    Met dank aan Ans 

Pieper wordt het verslag vastgesteld. 

 

      d.  Jaarverslag Maandbericht  

De redactie van het Maandbericht wordt gevormd door Herman van Kordenoordt, Dick de Graaf en 

Martinel de Lange. Content (kopij) voor het Maandbericht kan gestuurd worden naar Herman (e-mail: 

nivonzaanstreek1@gmail.com). 

Het Maandbericht verschijnt nog steeds in twee versies, een digitale uitvoering die via e-mail aan de 

leden wordt toegestuurd en de bekende gele ‘hard copy’, die per post wordt verstuurd. Eind 2020 waren 

het nog 30 stuks, nu zijn het er nog maar 25! De kosten voor het Maandbericht zijn hiermee weer minder 

geworden. Er kan altijd een uitzondering gemaakt worden om op verzoek leden met of zonder e-mail 

adres toch een papieren Maandbericht te sturen. Alhoewel we streven naar het zoveel mogelijk digitaal 

informeren van de leden, kunnen we individuele verzoeken apart bekijken. De leden van door afdeling 

Zaanstreek ‘geadopteerde’ niet meer actieve afdelingen, worden alleen digitaal geïnformeerd. Het via e-

mail sturen van een reminder voor de komende activiteit wordt zéér op prijs gesteld. Vanwege corona 

zijn begin dit jaar, tot aan de zomer, een aantal activiteiten niet doorgegaan en daardoor werd de content 

voor het Maandbericht merkbaar minder. Toch is de afgelopen periode iedere maand òf een 

Maandbericht òf een A4’tje met tekst en foto’s verstuurd naar de leden. Met de daarop ontvangen 

reacties bleek dat dit bijzonder gewaardeerd werd.  

Van voorheen afdeling Castricum krijgen 41 leden, waarvan wij een e-mail adres hebben, het digitale 

Maandbericht van afdeling Zaanstreek toegestuurd en van de vroegere afdeling Alkmaar ontvangen 170 

leden, met een bij ons bekend e-mail adres, digitaal ons Maandbericht. Een aantal van deze leden 

hebben al deelgenomen aan onze activiteiten.  In totaal krijgen 467 personen met een e-mail adres het 

digitale Maandbericht van afdeling Zaanstreek.   
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      e.  Jaarverslag Ledenadministratie  

Eind december 2020 telde NIVON afd. Zaanstreek, inclusief voorheen Heiloo 408 leden, waarvan 352 

volwassenen en 56 jeugdleden (<18 jaar).  

Vanaf oktober 2020 hebben we helaas afscheid moeten nemen van mw. V.R. Bark (Heiloo), Tine van 

Beijeren-Engelsman, Tine Evenaar-Drenthen, mw. M. van ’t Hof, mw. E. Saarloos-Oosterheert en Tiny 

Brinkman-Voster.  Twee leden zijn vanuit de Zaanstreek verhuisd naar Friesland. 

Het NIVON-lidmaatschap loopt niet meer per kalenderjaar, gerekend wordt vanaf de datum van 

aanmelding. Piet Hos vraagt of de lidmaatschapscontributie via incasso door de leden betaald wordt. 

Betaling van het lidmaatschap loopt via het Centraal Bureau (CB) in Amsterdam.  

Mutaties van aanmelding, verhuizing, overlijden en opzegging van het lidmaatschap graag rechtstreeks 

doorgeven aan de ledenadministratie van afd. Zaanstreek.               

Bij voorkeur via e-mail:  Martinel-de-L@hotmail.com of eventueel via telefoon: 06-12622281.   

 

5 a.  Financieel Jaarverslag penningmeester  

Henk geeft een korte uitleg. Op de balans is te zien dat het eigen vermogen is toegenomen. Afdeling 

Zaanstreek draait goed. Ook zijn de uitgaven voor activiteiten binnen de begroting gebleven, met dank 

aan de Activiteitencommissie. 

b.  Verslag Kascontrole Commissie  

Marion Zijlstra en Henk op den Akker hebben begin augustus 2021 bij Marion thuis de kascontrole 

uitgevoerd. De vergadering verleent de penningmeester decharge met betrekking tot het boekjaar 2020. 

Een woord van dank voor de Kascommissie en voor de penningmeester met betrekking tot het 

voortreffelijke werk dat hij weer heeft verricht.   

c.  Benoeming Kascontrole Commissie  

Henk op den Akker is aftredend en wordt vervangen door Louis Groen. Marion Zijlstra blijft aan en Ruud 

Brinkkemper meldt zich aan als reserve-lid. 

6 Begroting 2022  

Henk E. geeft een korte toelichting. Van het Centraal Bureau (CB) is een hogere bijdrage ontvangen, 

omdat de leden van voorheen afdeling Castricum zijn meegeteld. Voor voorheen afdeling Alkmaar gaat 

Henk dit nog aankaarten bij het CB. Voor komend jaar kunnen we dirigent Joost Doodeman betalen, 

ondanks het feit dat vier muzikanten inmiddels de Muziekgroep hebben verlaten. Wel is er een nieuw lid 

bijgekomen. Met dank aan de penningmeester wordt de begroting vastgesteld.  

7 Bestuursbeleid  

We werken met een klein bestuur en een kleine Activiteitencommissie en zijn daardoor wel kwetsbaar. 

We doen daarom hierbij een oproep voor ‘nieuw bloed’!  Ans Abbring vraagt of ook jonge gezinnen lid 

zijn van afdeling Zaanstreek. Op dit moment hebben we 56 jeugdleden onder de 18 jaar. Van de Nivon 

Huizen wordt regelmatig gebruik gemaakt door gezinnen met jonge kinderen en zij nemen af en toe deel 

aan buitenactiviteiten.  

Onder de huidige omstandigheden, met extra beperkingen vanwege corona, proberen we toch zoveel 

mogelijk  Nivon-activiteiten te realiseren. We zijn blij met de opkomst bij deze Jaarvergadering. 

Museumbezoek moeten we helaas nog even beperken, omdat hiervoor van tevoren gereserveerd moet 

worden qua aantal deelnemers en een tijdslot dient te worden vastgelegd. Daarom organiseren we extra 

buitenactiviteiten en lezingen kunnen, met minder bezoekers weliswaar, wel doorgaan. De dagtocht 

georganiseerd door Zaanstreek/ Beverwijk 12 juni 2021 naar Dordrecht, is helaas vanwege corona niet 

doorgegaan.  
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De activiteiten in de verschillende Nivon-huizen kunnen, met inachtneming van de maatregelen, gewoon 

plaatsvinden. Wij gaan als bestuur afdeling Zaanstreek graag door op de ingeslagen weg! 

8 Verkiezing nieuwe bestuursleden  

Herman van Kordenoordt en Martinel de Lange blijven respectievelijk voorzitter en secretaris. Henk 

Evenaar heeft zich opnieuw bereid verklaard penningmeester te blijven. Mocht zich een noodsituatie 

gaan voordoen, dan springt Henk op den Akker bij als voorlopig plaatsvervangend penningmeester. De 

aanwezigen stemmen met applaus in voor voortzetting van het huidige bestuur. 

9 Jubilarissen 2021 

25 jaar lid:  Paul Faber en Rosemarie Faber-Rote, Zaandam; Rick Oomkes en Hansje Oomkes-Harmsen 

en Tamara Oomkes, Zaandam   40 jaar lid:  Ed Honders en Trudy Honders, Egmond a/d Hoef; dhr. R. 

Smit en mw. G.C.M. Smit, Egmond a/d Hoef; Ingrid Abbenhues en Rienk Spiekstra, Assendelft   60 jaar 

lid:  Bauke Douwe Bark, Heiloo.     Door diverse omstandigheden kan niemand van de jubilarissen 

aanwezig zijn bij de Jaarvergadering. Twee jubilarissen krijgen hun speldje toegestuurd. Van jubilaris 

B.D. Bark hebben we een fijne brief ontvangen, die tijdens de Jaarvergadering wordt voorgelezen. 

Omdat ‘uitbaatster’ Annie Groot van buurtcentrum De Pelikaan binnen afzienbare tijd met pensioen gaat, 

hebben we haar voor de jarenlang bewezen trouwe dienst aan het Nivon even in het zonnetje gezet 

tijdens de Jaarvergadering, met de overhandiging van een plant en cadeaubon. 

  

10  Rondvraag  

Mery Westbroek richt zich met een speciaal dankwoord voor de inzet tot Bestuur en 

Activiteitencommissie.   

Willy Rem meldt via een ansichtkaart het fijn te vinden dat in het laatste Maandbericht al een uitgebreid 

activiteitenjaarprogramma voor 2021/2022 vermeld staat. 

11  Sluiting  

Om 12.00 uur sluit Herman deze Jaarvergadering, kondigt een kort optreden aan van muziekgroep 

KapeldeKapel en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en hoopt op een snel weerzien met 

velen. 

 

 



Optreden van de Kapelkapel 

 

 

Martinel bedankt de muzikanten met bloemen 

 

 

 

 

 

 

 



De Kapel 

 

Joke Kruijver en Gon Duits bezochten na afloop van de jaarvergadering de kapel in Busch en Dam, waar 

de Kapelkapel wekelijks speelt. 

 

Jubilaris Bouke Douwe Bark uit Heiloo 60 jaar Nivon lid 

Uit handen van Martinel de lange en Henk Evenaar ontving Bouke Douwe Bark enige dagen na de 

jaarvergadering thuis, in aanwezigheid van zijn dochter Simone zijn welverdiende speldje! 

 

 



Wat is het Nivon?                                                                                      
Het Nivon is een vrijwilligersorganisatie, in 1924 opgericht door de Sociaal Democratische Arbeiderspartij 

(SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). De belangrijkste doelstelling was de 

ontwikkeling van de arbeiders. Daarnaast waren het natuurvriendenwerk en de kadervorming belangrijk. Dit 

zijn nog altijd de pijlers van het Nivon. Voor de leden blijft het Nivon een platform voor vorming en 

ontwikkeling. De activiteiten van nu spitsen zich toe op cultuur, natuur, milieu en recreatie. Een deel van die 

activiteiten gebeurt in de plaatselijke afdelingen, een ander deel is terug te vinden in en om de (13) Nivon 

natuurvriendenhuizen en (10) kampeerterreinen. Over het gehele land verspreid telt het Nivon zo’n 20.000 

leden. In de afdeling Zaanstreek zijn er ongeveer 350. De landelijk georganiseerde activiteiten zijn te vinden 

in het verenigingsorgaan Toorts, dat elk lid via e-mail of post krijgt toegezonden. De Zaanse  activiteiten leest 

men in het Maandbericht. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van lezingen. Maandelijks wordt een 

museum bezocht of een excursie gemaakt. Er is een  muziekgroep. Jaarlijks is er een ééndaagse busreis. 

Landelijk zijn er de Nivon natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen waar leden en niet-leden gebruik van 

kunnen maken. Op vele plaatsen worden wandeltochten georganiseerd. Het Nivon is verantwoordelijk voor 

een aantal langeafstand wandelpaden en geeft hiervan ook de boekjes met routebeschrijvingen uit. Er zijn 

vakantiereizen, trefkampen en voor kinderen zijn er de Jump - kampen. Spring vakanties zijn voor de 

leeftijdsgroep 25 -40 jaar. Het Nivon maakt deel uit van de NFI (NaturFreunde Internationale). Er is een groot 

aantal  Natuurvriendenhuizen buiten Nederland.  

Voor informatie kan men terecht bij het landelijk bureau, 
Plantage Middenlaan 2F, 1018 DD Amsterdam. 
(088) 099 09 00     www.nivon.nl      info@nivon.nl 

 

mailto:info@nivon.nl

