NIEUWSBRIEF
NIVON ALMELO EXTRA
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Helaas gooien de aangescherpte coronamaatregelen roet in het eten en
verplaatsen we dit feestje
naar het voorjaar van 2022
als het weer mag.

VERHUIZING

NATUURHUS BRUIST

Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel
gebeurd!

Binnen het Natuurhus zorgen de
deelnemende organisaties en het
bestuur van de stichting Natuurhus
voor een bruisende situatie. Dat er
veel activiteiten zijn blijkt wel uit het
magazine dat jullie een aantal keren
per jaar ontvangen en de nieuwsbrief die je onder het logo kunt
aanklikken. Graag zou de werkgroep NIVON (Dick Frikke, Fimke
Kalsbeek en Hans Rijper) bij deze
dynamiek willen aansluiten door
vanuit het NIVON ook meer activiteiten in het Natuurhus aan te bieden. Om dat voor elkaar te krijgen
hadden we op zaterdag 15 januari
ter kennismaking voor de NIVONleden afdeling Almelo een housewarmingparty/ kennismakingsbijeenkomst willen organiseren waarbij ook

Het NIVON-nus is na vele jaren
verlaten. Alle bezittingen zoals tafels
en stoelen, kasten, ja zelfs de
heugafelt vloertegels zijn door
vrijwilligers (waarvoor dank !!!)
verhuisd
naar
het
nieuwe
Natuurhus. Dit gebouw staat in
Doepark de Hagen (voormalig
Hagenpark)
en
is
de
basis
geworden van een aantal “groene”
organisaties:
AstronA,
Imkersvereniging ’t Iemenschoer, IVN,
Groei & Bloei, KNNV en NIVON.

deze extra activiteiten aan de orde
zouden komen. - >

PEILING ONDER ONZE LEDEN
De werkgroep wil graag
weten of er binnen het
NIVON voldoende interesse
is voor extra activiteiten. Niet
alleen om er aan deel te
nemen maar ook om ze te
organiseren.
Om daar achter te komen
wil de werkgroep een peiling
houden onder de leden. In
eerste instantie per mail en
zonodig door telefonisch
contact op te nemen.
We willen deze peiling de
komende maanden uitvoeren.

Krantbericht in ‘Het Volk’ van
11 september 1931 .
Lees hier verder.

Klik hier voor de nieuwsbrief
van het Natuurhus!
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Wandeling
Normaal gesproken is er op de tweede
zondag in de maand een wandeling.
De wandeling van 9 januari 2022 gaat
vanwege corona echter niet door.
Buiten mag de groepsgrootte namelijk
maximaal twee personen zijn en dat
maakt deze wandeling onmogelijk.

Oogstfestival 10 oktober 2021,
(Foto’s Ellen Rodenstein)

FEESTDAGEN
Het bestuur, (Dick Frikke) en werkgroepleden (Fimke Kalsbeek en
Hans Rijper) wensen alle leden fijne kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar toe. Of er nog een nieuwjaarsbijeenkomst komt is door de
huidige onzekerheid vanwege corona niet te zeggen. Eventuele
ontwikkelingen laten wij u zo spoedig als mogelijk weten.
Bestuur: Dick Frikke
Werkgroep: Fimke Kalsbeek en Hans Rijper

NIVON BIEDT U
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Activiteiten, o.a.
Schildergroep
Quiltgroep
Leeskring

Prachtige
wandelingen (met
gids)
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04

Inspirerende
fietsroutes (met gids)

Natuurlijke
accomodaties
Klik hier voor de nieuwsbrief van het Natuurhus!

