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Uitgave 2022-2023-1 Bewaarnummer 

 

 

Beste Nivonners, 

De afdeling Amsterdam en omstreken 

heeft twee moeilijke jaren achter de 

rug. Vanwege de pandemie was er 

weinig bewegingsvrijheid voor 

activiteiten.  

 

Nu de zomer eindelijk is begonnen 

ontvangt u de Nivormatie met alle 

activiteiten voor het komende jaar. Er is 

een stevig aanbod aan activiteiten 

zoals lezingen, cursussen, excursies en 

wandelingen waaruit u kunt kiezen.  

 

Geniet van het lezen en laat u verleiden 

om deel te nemen aan één of meerdere 

activiteiten uit dit programma. Het 

Nivon is een vereniging van, voor en 

door leden. Het is een aanbod dat recht 

doet aan de oude en nieuwe waarden 

van het Nivon in een actuele vorm, 

passend bij de huidige ingewikkelde 

tijdgeest.  

 

Het Nivon bestaat sinds 1924 en is lid 

van de Internationale Natuurvrienden, 

de NFI. Er zijn natuurvriendenhuizen 

door de hele wereld, zelfs in Senegal. 

Sinds 1924 heeft ontplooiing centraal 

gestaan in het aanbod van activiteiten. 

Naast ontplooiing is ‘ontmoeting’ een 

andere pijler van ons werk. Het 

ontmoeten en kennisnemen van 

elkaars gedachten. Met elkaar in 

dialoog gaan over de belangrijke en 

actuele thema’s van vandaag de dag.  

 

Wij hebben geen grenzen, iedereen 

kan meedoen, ongeacht vooropleiding, 

leeftijd of achtergrond, lid of geen lid 

van het Nivon. Dat kan alleen omdat wij 

een vereniging zijn waarin de leden het 

werk doen, vrijwillig en kosteloos. 

Iedereen kan deelnemen aan onze 

activiteiten, ook de minder 

kapitaalkrachtigen.  

 

  

Algemeen 

 

 
 
 
 
 
Indien niet bestelbaar:  
Nivon Amsterdam e.o., 
Erich Salomonstraat 587,  

1087 GT Amsterdam 
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Het afgelopen jaar is het ledenaantal 

van het Nivon weer toegenomen.  

 

Ieder nieuw lid heeft zijn eigen reden 

om lid te worden van het Nivon. Via 

deze weg willen we alle nieuwe leden 

hartelijk welkom heten. Kom gerust een 

keer langs bij de vele activiteiten die 

worden georganiseerd door Nivon 

Amsterdam.  

 

Zijn er geen activiteiten die u wilt 

bijwonen, maar heeft u wel behoefte 

aan een andere activiteit in de geest 

van het Nivon neem dan contact op met 

het bestuur. We kunnen dan samen 

kijken hoe zo’n activiteit kan worden 

georganiseerd in samenwerking met 

andere leden.  

 

Op het moment stagneert het aantal 

vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig om 

de boel draaiende te houden. We 

stellen het zeer op prijs als mensen 

zich willen inzetten voor één van de 

vele activiteiten. Tot slot willen we 

iedereen bedanken die zich heeft 

ingezet voor de afdeling Amsterdam.   

 

We hopen u dit jaar weer op onze 

mooie activiteiten te mogen begroeten, 

dan praten we persoonlijk bij.  

Wilt u een activiteit bijwonen, neem dan 

eerst even contact op met de 

organisator van de activiteit.  

 

Centraal Bureau van het Nivon heeft 

ons alle bekende emailadressen 

gegeven. Voor een directe, goedkope 

en snelle communicatie willen wij u 

alleen via de email benaderen. Als uw 

emailadres niet bekend is laat het dan 

even weten via: 

NivonAmsterdam@KPNMail.nl . 

 

 

 

 

We hopen u allemaal dit jaar te spreken 

en mooie activiteiten met elkaar te 

hebben.  

 

Met vriendelijke groet  

het bestuur Nivon Amsterdam e.o. 

 

 

  

mailto:NivonAmsterdam@KPNMail.nl
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Amsterdam en omstreken 
 

 

Jaarvergadering 

Het bestuur van Amsterdam en 

omstreken nodigt u uit voor het 

bijwonen van de jaarvergadering, in 

deze vergadering worden ook de 

stukken van 2022 behandeld. 

Locatie: Het Honk, Jan de Louterpad 

8, 1063 ME  Amsterdam. 

Dag: Zaterdag 25 maart 2023 

Tijd: 13.30 uur, zaal open 13.00 uur 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267 of  

e-mail wvandervelde@planet.nl 

Het bestuur van Amsterdam en 

Omstreken nodigt u uit voor het 

bijwonen van de jaarvergadering, 

in deze vergadering worden de stukken 

van 2022 behandeld. 

 

Agenda 

 1 Opening 

 2  Notulen 

 3  Ingekomen stukken en 

 mededelingen 

 4 Jaarverslag secretaris 

 5 jaarverslag penningmeester 

 6 Verslagen kascontroles 

 7 Decharge bestuur 

 8 Jubilarissen 

 9 Verkiezing bestuur 

10 Verkiezing kascontroles 

11 Activiteiten 2022- 2023 

12 Rondvraag 

13 Sluiting 

 

Door vertrek van een aantal 

bestuursleden heeft Nivon Amsterdam 

een dringende behoefte aan nieuwe 

bestuursleden.  

  

 

 

 

 

Heeft u tijd om mee te denken over het 

beleid en activiteiten aan het Nivon  

 

Amsterdam meldt u zich aan via 

nivonamsterdam@kpnmail.nl   

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op  

zaterdag 7 januari 2023 en 

georganiseerd door de afdeling 

Amsterdam en Omstreken voor alle 

Nivon leden uit Amsterdam. 

Locatie: Het Honk, Jan de Louterpad           

8, 1063 ME  Amsterdam. 

Dag: Zaterdag 7 januari 2023 

Tijd: 13.30 uur, zaal open 13.00 uur 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267 of  

e-mail wvandervelde@planet.nl 

 

Bustocht 

Wij organiseren een geheel verzorgde 

dagtocht naar Friesland/Drenthe. Wij 

bezoeken o.a. het Gevangenismuseum 

in Veenhuizen. 

Dag: woensdag 10 mei 2023 

Tijd: van 8.00 uur tot +/- 20.00 uur 

Kosten: € 50,00 incl. vervoer en 

verzorging van koffietafel tot diner. 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267 of  

e-mail wvandervelde@planet.nl 

 

 

  

mailto:wvandervelde@planet.nl
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B & O 
Creatieve Dans, Stem en Tekenen over 

o.a. NATUUR  

Herfst 2022, maar ook februari/maart 

2023 

 

Vanaf dinsdagavond 11 oktober 2022 

kan er weer creatief gedanst worden in 

de Javastraat. 

Deze dans is helemaal niet moeilijk. Je 

kunt je eigen bewegingen maken m.b.v. 

opdrachten en muziek die er bij past. 

Het stemgeluid is natuurlijk en 

ontspannen. 

Een van de hoofddoelen is: dansend en 

soms “klankmakend” fijner in je lichaam 

te voelen. 

Algemene fysieke aanwijzingen maken 

het dansen makkelijker en veelzijdiger. 

Eventuele spanningen uiten we al 

bewegend of dansend op de muziek. 

De onderwerpen zullen o.a. zijn: 

• De herfst met haar vruchten en 

zaden, het begin voor een nieuw 

leven! 

• Het water met de spiegelingen en 

spiegelbeelden. 

• Het speelse en grappige in de kunst 

en in onszelf 

Lesverloop: 

In de inleiding bewustwording van ons 

lichaam op ritmische muziek. Daarna s 

dansen we over het onderwerp van de 

les. In het rustige gedeelte van de les 

komen we tot diepe ontspanning. 

Daarna bouwen we onze energie weer 

op en dansen vrolijk naar het einde van 

de les. 

Dan tekenen of schilderen we wat we 

beleefden in de dans! 

 

De cursus wordt gegeven door 

Marjolein Zoethout. Zij volgde de 

opleiding Dansexpressie aan de 

Theaterschool in Amsterdam 

 

 

Deze vrije, intuïtieve dans (zonder 

vaste passen en bewegingen) geeft 

veel blijdschap, ruimte en ontspanning 

in mijn leven 

 

Plaats: Javastraat 126 S (bus 22 halte 

Javaplein) 

Tijd: 19:45-21:30 uur 

Kosten: Nivonleden € 24,- voor de hele 

cursus, niet leden € 27,-. 

Aantal lessen 3 op dinsdag 11 oktober, 

dinsdag 25 oktober, en dinsdag 8 

november 2022 

Opgeven bij Marlolein Zoethout, 

telefoon 075-6708552 
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Bos en Lommer 
 

Voor deze afdeling zoeken wij mensen 

die in dit gebied activiteiten willen 

opstarten en bestuurders. 

Info: Wim van der Velde 06-50472267. 

 

 

Centrum/Oudwest 
 

Voor deze afdeling zoeken wij mensen 

die in dit gebied activiteiten willen 

opstarten en bestuurders. 

Info: Wim van der Velde 06-50472267. 

 

 

Noord 
 

Voor de afdeling Noord zoeken wij 

mensen die in dit gebied activiteiten 

willen opstarten en bestuurders. 

Info: Wim van der Velde 020-6939039 

of 06-50472267. 

 

 

Oost/Zuidoost 

 

Voor deze afdeling zoeken wij mensen 

die in dit gebied activiteiten willen 

opstarten en bestuurders. 

Info: Wim van der Velde 06-50472267. 

 

Bustocht 

Ieder jaar organiseren de afdelingen 

Oost/Zuidoost en 

Slotermeer/Geuzenveld een bustocht. 

Voor nadere informatie wij u naar 

bladzijde 3 onder het kopje bustocht.  

 

Volksdansen Amstelveen 

Op dinsdagavond 6 september 2022 is 

het weer zover, dan mogen wij weer 

gaan dansen onder de leiding van 

Mirjam Bannink. 

We starten ’s avonds om 19.45 uur en 

dansen dan tot 21.45 uur. De 

danslessen worden gegeven in de 

gymzaal van de Rembrandtschool, Mr. 

Aalberselaan 39 te Amstelveen. 

De kosten bedragen € 175,- voor 

Nivonleden en € 200,- voor niet-leden. 

 

Volksdansweekend 

Het volksdansweekend wordt 

gehouden in het weekend van 18 en 19 

maart 2023 in het Koos Vorrinkhuis te 

Lage Vuursche.  

Dit weekend is geheel verzorgd. De 

kosten voor dit weekend zijn € 88,- voor 

Nivonleden en € 100,- voor niet leden. 

 

50-jarig jubileum volksdansgroep 

Amstelveen 

Op zaterdag 26 november viert de 

volksdansgroep Amstelveen haar 50-

jarig jubileum. Dit zal plaatsvinden in 

het Wijkcentrum de Meent in 

Amstelveen. 

Info: Marian Keijzer,  

tel. 020 4961016 of Ingrid Pelhan, tel. 

06 13040998. 
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Osdorp/Slotervaart 
 

Activiteiten vinden plaats: 

“de Wildeman”, Nieuwe Laan 34 

1068 BZ Amsterdam 

Te bereiken met tram 17 en bus 63 

Voor meer informatie:  

Meeuwis Vermaak 

telefoon 020-6100626 of 06-19215834 

 

Diversen groepen 

Groep kantklossen 

donderdagmiddag 13.30 uur 

4 en 8 augustus 

1,15,29 september 

13, 27 oktober 

10, 24 november  

8, 22 december 

5, 19 januari 2023 

Informatie bij Meeuwis Vermaak 

telefoon 020-6100626 

 

Groep Handwerkcafé 

maandagmiddag 14.00 uur 

8, 22 augustus 

5, 19 september 

3,17,31 oktober 

14, 28 november 

12 december 

9, 23 januari 2023 

Informatie bij: 

Joke Meijer telefoon 06-49906480 

 

Groep Speksteen snijden 

donderdagmiddag 14.00 uur 

8,22 september 

6, 20 oktober 

3, 27 november 

1, 15 december 

12, 26 januari 2023 

Informatie: 

Riki Simonis telefoon 020-3373883 

 

 

 

 

 

 

Groep tekenen en Schilderen 

dinsdagochtend 10.00 uur 

13, 27 september 

11, 25 oktober 

8, 22 november 

6, 20 december 

3,17,31 januari 2023 

olv Yvonne Leeman 

Informatie bij: 

Ton Limonard telefoon 020-6191801 

 

Groep Bloemschikken 

vrijdagmiddag 14.00 uur 

26 augustus 

30 september 

28 oktober 

25 november 

23 december  

Informatie bij Mary van Weelden 

telefoon 020-7852504 of 06-40791925 

 

Groep Video 

dinsdagochtend 10.00 uur 

6, 20 september 

4, 18 oktober 

1,15,29 november 

13 december 

Informatie bij Meeuwis Vermaak 

telefoon 020-6100626 

 

Leesgroep 

Informatie bij Suus van Doesburg 

telefoon 020-6108618 
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Slotermeer/Geuzenveld 

Alle activiteiten vinden plaats: 

“Het Honk",  

Jan de Louterpad 8 

1063 ME  Amsterdam,  

020-6149696 

Te bereiken tram 13, bus 69  
 

Zondag bijeenkomsten 
 

Filmochtend 

Houdt u van natuur – en stedenfilms, 

kom dan bij ons kijken. 

Locatie: Nivon Honk 

Dag: elke 1ste zondag van de maand 

van 4 september 2022 t/m 6 augustus 

2023. 

Tijd: 10.30 uur tot 12.30 uur 

Kosten: leden € 1,50 niet leden € 2,50 

incl. koffie of thee. 

Info: Wil van den Braak  

telefoon 020-6834709. 

 

Soos 

Wij beginnen met koffie of thee met 

koekje. Na bijgepraat te hebben worden 

de spelletjes gespeeld (klaverjassen, 

bridge, rummikub, triominos enz.). 

Wij besluiten met lichte lunch zodat u 

niet direct naar huis hoeft te gaan om te 

lunchen. 

Kom eens kijken en doe mee. 

Locatie: Nivon Honk,  

Dag: elke 4e zondag van de maand 

van 25 september 2022 t/m 27 

augustus 2022 

Tijd: 10.00 uur tot 14.00 uur 

Kosten: € 2,50 euro niet leden € 3,50. 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267   

 

Spelletjesmiddag 

Iedere 2e zondag van de maand 

houden wij een spelletjesmiddag. Wij 

beginnen met een lichte lunch met een  

 

kopje thee. Daarna kunt deze middag 

naar hartenlust klaverjassen, triominos, 

rummikub spelen of bridgen dus voor 

elk wat wils, tussendoor wordt een 

drankje geschonken.  

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. 

Locatie: Nivon Honk  

Dag: Elke 2e zondag van de maand 

vanaf 11 september 2022 t/m 13 

augustus 2023.   

Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur. 

Kosten: € 1,50 niet leden € 2,50 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267   

 

Bridge 

Vindt u het leuk om te bridgen? Wij 

doen dit op de 2e en 4e zondag van de 

maand, bel of komt langs. 

Locatie: Nivon Honk. 

Dag: 2e en 4e zondag van de maand 

van 11 september 2022 t/m 27 

augustus 2023 

Tijd: 12.30 uur tot 15.30 uur,  

Kosten: leden € 2,50 niet leden € 3,50 

incl. thee broodje. 

Info: Wil van den Braak telefoon 020-

6834709.  

 

Koffieochtend 

Zin om gezellig koffie of thee te drinken 

met een leuk programma, kom langs. 

Locatie: Nivon Honk 

Dag: elke 2e zondag van de maand 

van 11 september 2022 t/m 13 

augustus 2023. 

Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Kosten: leden € 1,50 niet leden € 2,50 

incl. koffie of thee. 

Info: Louis Schraa telefoon 020-

6996260. 
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Videopera 

Kom elke derde zondagmiddag van de 

maand naar het Honk om gezellig naar 

een opera/operette of musical te kijken 

en luisteren  

Locatie: Nivon Honk,  

Dag: Elke 3e zondag van de maand 

vanaf 18 september 2022 tot 20 

augustus 2023 

Tijd: 13.30 uur zaal open om 13.00 uur 

tot 16.00 uur 

Kosten: € 1,50 incl. koffie of thee en 

pauze drankje 

Info: Wim van der Velde telefoon 06-

50472267 

 

Overige Activiteiten 
Gezamenlijk eten 

Gezellig eten. Aanmelden is 

noodzakelijk in verband met inkopen. 

Locatie: Het Honk, 

Dag: zaterdag 22 oktober 2022. 

Tijd: van 16.00 tot ongeveer 21.00 uur.  

Kosten: € 10.00 persoon.  

Info: Wim van der velde  

telefoon 06-50472267 of  

e-mail wvandervelde@planet.nl 

 

Paasbrunch 

Wij organiseren geen paasweekend om 

toch gezellig bij elkaar te zijn 

organiseren we een paasbrunch. 

Locatie: Nivon Honk,  

Dag: Maandag 10 april 2023 

Tijd: van 11.30 tot ongeveer 16.00 uur. 

Kosten: € 3,50 per persoon 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267   

 

Darts 

Darts is een behendigheidssport 

waarbij ook gerekend moet worden, 

met andere woorden, goed voor 

iedereen. Wij spelen darts voor de 

gezelligheid, dus op het eind niet 

dubbel gooien is niet noodzakelijk. 

Hoewel de aanbeveling verdient voor 

de eigen darts (pijltjes) te beschikken, 

bestaat de mogelijk eerst gebruik te 

maken van de door ons aangeschafte 

reservedarts. Dus schroom niet, kom 

gezellig eens een avondje langs om de 

sfeer te proeven en een schot in de 

roos te wagen. Niet leden zijn van harte 

welkom. 

Dag: Iedere tweede dinsdag van de 

maand, vanaf 13 september 2022 t/m 8 

augustus 2022 

Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur 

Kosten: € 1.00, niet leden € 1,50 

Info; Flip Boers telefoon 06-302.66.884 

 

Klaverjassen 
Iedereen dit kaartspel graag speelt en 

houdt van een beetje competitie, is van 

harte welkom in ons Honk. 

Wij spelen om de veertiendagen op 

vrijdagmiddag. 

Locatie: Nivon Honk,  

Dag: vanaf vrijdag 16 september 2022 

en dan om de veertiendagen 

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur 

Kosten: € 1,50 per keer incl. koffie/thee 

en een drankje en een hapje. 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267 

 

Kerst-/Paasklaverjassen 

Met kerst en pasen houden wij altijd 

onze kerst- en paasklaverjasdrive.  

Onder het genot van drankjes en 

hapjes wordt er voor leuke prijsjes 

gespeeld. Vindt u het leuk om te 

klaverjassen en na het spelen weg te 

gaan met een goed gevoel en een 

prijsje meldt u aan. 

De middag is geheel verzorgd met 

koffie/thee, drankje en een hapje. 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267 
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Kerstklaverjassen 

Locatie: Nivon Honk 

Dag: zaterdag 17 december 2022 

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur  

Kosten: € 6,00 incl. koffie/thee, drankje 

en hapje 

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267 

 

Paasklaverjassen 

Locatie: Nivon Honk 

Dag: zaterdag 8 april 2023 

Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur  

Kosten: € 6,00 incl. koffie/thee, drankje 

en hapje 

Info: Wim van der Velde 

telefoon 06-50472267 

 

Bustocht 

Ieder jaar organiseren de afdelingen 

Oost/Zuidoost en 

Slotermeer/Geuzenveld een bustocht. 

Voor nadere informatie wij u naar 

bladzijde 3 onder het kopje bustocht. 

 

MAG Mannen Activiteiten Groep 

Samen met de ESAN willen we 

activiteiten ontplooien die specifiek de 

aandacht heeft voor mannen. We 

denken aan bezoeken van technische 

musea zoals het Pompengemaal 

Cruquius; forten van de Stelling van 

Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. 

Misschien is er interesse 

om een repair-café te beginnen in de 

beurt? 

We staan open voor ideeën en 

suggesties van u. 

Locatie: Nivon Honk  

Dag: Vanaf woensdag 7 september 

2022 om de veertiendagen tot 23 

augustus 2023 

Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur 

Kosten: leden € 1,00, niet leden € 1,50  

Info: Henk Steeman  

06–222.49.301 of 020-665.35.62 

 

 

Hatha yoga /Stoel yoga 

Yoga is voor iedereen die zich fijner wilt 

voelen. Zowel fysiek als mentaal. Door 

ons richten op de adem, rustig te 

bewegen kom je uit je hoofd en maak je 

contact met lichaam. Na een les voel je 

dat alles weer losser zit en je energie 

meer is gaan stromen. Je zit lekkerder 

in je vel en het is nog gezellig ook. 

Je bent altijd welkom om eens een 

gratis proefles bij te wonen. 

Locatie: Nivon Honk,  

Dag: Hatha yoga elk maandag vanaf 1 

september 2022 tot 28 augustus 2023 

  

Hatha yoga en Stoel Yoga elke 

donderdag 8 september 2022 tot 31 

augustus 2023. 

Tijd: Hatha yoga maandag 19.30 uur 

tot 20.30 uur. 

Stoelyoga donderdag 17.00 uur tot 

18.00 uur 

Hatha yoga op de mat donderdag 19.30 

uur tot 20.30 uur 

Kosten: Kosten voor het gehele 

seizoen: per 1 september tot 19 of 22 

december 2022 

Maandag € 71,55 (niet leden € 83,75) 

(16 lessen) 

Donderdag € 76,00 (niet leden 89,-)  

(17 lessen) 

Kosten voor het seizoen: januari t/m 

juni 2023 

Maandag € 85,- niet leden €100,- 

19 lessen t/m mei 

Donderdag: leden: € 103,-   

niet leden € 121,- (23 lessen t/m juni) 

Info: Diane de Bueger, telefoon 06-

24142959 of e-mail 

d_de_bueger@hotmail.com 
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Wandelende Tak 
 

Programma Wandelende Tak seizoen 

2022 – 2023 

Samen en met elkaar zijn wij erin 

geslaagd om een gevarieerd 

wandelprogramma te maken. 

De wandelingen vinden plaats op 

IEDERE EERSTE ZATERDAG VAN 

DE MAAND OM 9.30 UUR en gaan 

altijd door.  

Ze zijn binnen een straal van 40 

kilometer rond Amsterdam. Eten en 

drinken neemt ieder zelf mee. Het is 

raadzaam om - als je daar gebruik van 

maakt - openbaar vervoer te checken 

i.v.m. wisselende vertrektijden. Aan de 

wandelaars die dit seizoen geen 

wandeling hebben voorbereid wordt 

voor de deelname € 1gevraagd. 

 

Contactpersonen: 

Anneke Dierdorp 

telefoon 020-643.74.89 

e-mail: annekedierdorp@hotmail.com 

 

Joske van Rookhuijzen 

telefoon 020-6146288 

e-mail: a.rookhuijzen4@upcmail.nl 

 

Ton Klooster 

telefoon 06-18238036 

e-mail: klooster@nubra.nl 

 

Mariëlla Klooster 

telefoon 06-43000176 

e-mail: martonklooster@hotmail.com 

 

3 september 2022: 

Heide en Bos Blaricum en Huizen.  

Afstand is ongeveer 17 km.  

Start en eindpunt bushalte ziekenhuis 

Tergooi Blaricum. Afhaken is mogelijk 

in Huizen. 

Info: Cobi Tolman 

telefoon 06-40480625 

cobitolman@planet.nl of 

Mieke: Veergeer 

telefoon 06-50628113 

m.vergeer3@chello.nl 

 

1 oktober 2022:  

Duinpieper pad Zandvoort: 

Waterleidingduinen, strand- en 

wisenten gebied.  

Afstand 18 km./19 km.  

Start ingang Waterleidingduinen 

Zandvoortselaan 130   

2042 XC Zandvoort.  

Parkeren: gratis op Zandvoortselaan of 

op parkeerplaats bij de ingang € 2,-) ov-

bus 80 uitstappen Nieuw Unicum. 

Info: Elly van Ingen: 

Telefoon: 06-81919802 

ellyvaningen@gmail.com of  

Yvonne: 06-51021875 

kosten@simpc.nl 

 

5 november 2022:  

De polders rond Breukelen.  

Afstand is 16 km.  

Start NS Breukelen. Parkeren tussen 

de snelweg en het Van der Valk Hotel.  

Info: Truus en Nico: 06-20589339 

quety@planet.nl                                                                                                         

 

3 december 2022:  

Tuinstad nieuw west; oude – en 

nieuwe architectuur in de Kolenkit 

buurt, Slotervaart en Geuzenveld. 

Afstand is 17 km.  

Start metrostation Burgemeester de 

Vlughtlaan (ov-tram: 7 of 21, metro: 50 

of 51).  

Parkeren betaald op straat voor € 2,- 

per uur, of in de parkeergarage op het 

Bos en Lommerplein (op 7 min. afstand 

lopen) voor € 3,50 euro per uur of een 

dagkaart € 13,50.                                                                                             

  

mailto:annekedierdorp@hotmail.com
mailto:a.rookhuijzen4@upcmail.nl
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mailto:martonklooster@hotmail.com
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mailto:quety@planet.nl
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Info: Anneke tel.: 020-6437489 

annekedierdorp@hotmail.com 

of Karin: 06-51519751 

karin.ruisch@planet.nl 

 

7 januari 2023:  

Nieuwjaarswandeling met 

aansluitend lopend buffet in Nivon 

huis De Banjaert in Wijk aan Zee. 

Afstand eigen keuze.  

Start in De Banjaert Wijk aan Zee.  

O.V.-station Beverwijk bus 78 naar Wijk 

aan Zee uitstappen: Verlengde 

Voorstraat. Adres: Burg. Rothestraat 

53A 1949 CC. Aanvang 9.30 uur tot 

einde lopend buffet. Bijdrage is een 

onderdeel van het lopend buffet, 

intekenlijst vanaf 1e wandeling bij 

Anneke Dierdorp. Maximaal 25 

deelnemers.                                                                                                                     

Info: Anneke tel.: 020-6437489 

annekedierdorp@hotmail.com of  

Ton tel.: 06-18238036 

klooster@nubra.nl of  

Mariëlla tel.: 06-43000176 

martonklooster@hotmail.com 

                                                                                                            

4 februari 2023:  

Natuur in drie Nationale Parken: 

Midden-Herenduin, Duin en 

Kruidberg en Kennemer duinen. 

Afstand 18 km.  

Start NS-station Driehuis. Gratis 

parkeren. OV: bus 3 vanaf NS-station 

Haarlem of bus 3 vanaf IJmuiden.                                                                   

Info: Ton telefoon 06-18238036 

klooster@nubra.nl  

of Mariëlla telefoon. 06-43000176 

martonklooster@hotmail.com 

 

4 maart 2023:   

Krommeniër Woudpolder e/o. Afstand 

is 18 km. Start en parkeren bij de 

voorzijde van NS-station Krommenie – 

Assendelft.                                                                              

Info: Peter: 06- 16155417 0f 0251-

314082 p.kerssens1@telfort.nl of 

Annie: 075-6211435.                  

 

1 april 2023: Hollandsche Rading. 

Bos en Hoorneboegse Heide.  

Afstand 17 km. Start en P. NS 

Hollandse Rading. Gedeeltelijk een 

stilte wandeling.                                                           

Info: José: 020-13507492 op de 

wandeldag: 06-16274574  

jose-zonnekind@kpnmail.nl 

of Lien: 06-13507492 bos.lj@telfort.nl 

                                                                                                                   

6 mei 2023:  

Grasdijken, duin, abdij, en slot 

Egmond. Afstand is 19 km.  Start en 

parkeren bij Station NS Heiloo.                                                                                                                                       

Info: Peter: 06-86228771  

p.kerssens1@telfort.nl of Jacqueline: 

06-36172574  

of Marian; 0251-655133. 

                                                

3 juni 2023:  

Slingerend langs de Ringvaart 

Amsterdam Badhoevedorp.  Afstand 

is 15 km. en 20 km.  Start en parkeren 

bij de molen van Sloten. Ov-bus 195 

van de Lelylaan (halte molen van 

Sloten) en tram 2 eindpunt Sloten 

(lopen richting oude dorp en de molen). 

Parkeren achter de molen van Sloten.                                                                                                               

Info: Helma: 020-6594770 

wlm.baas@quicknet.nl of 

Anneke: 020-6437489 

annekedierdorp@hotmail.com  
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 Regiobijeenkomsten 
 

Tweemaal per jaar wordt er een 

regiobijeenkomst gehouden in de 

Banjaert te Wijk aan Zee.  

Wisselend wordt deze georganiseerd 

door één van de Noord-Hollandse 

afdelingen. Zij komen met een leuk of 

informatief programma dat past binnen 

de Nivon-gedachte. 

Locatie:  

Burgemeester Rothestraat 53 a  

1949 CC Wijk aan Zee 

Dag: zondag 6 november verzorgt de   

afdeling Beverwijk het programma. 

In het voorjaar 2023 verzorgt de 

afdeling Aalsmeer het programma. 

Nadere informatie volgt nog. 

 

Tijd: Inloop vanaf 10.00 uur met koffie 

of thee. Het programma begint om 

10.30 uur 

Kosten: € 5,00 per persoon  

Info: Wim van der Velde  

telefoon 06-50472267  

e-mail wvandervelde@planet.nl       

 

mailto:wvandervelde@planet.nl

