juli 2020

Activiteiten
Waarschijnlijk zullen er in september weer activiteiten van start gaan.
1 november 2020 onder voorbehoud Koffieochtend in Banjaert. Noteer deze datum vast in uw agenda.

En verder
Gelukkig is er wel weer veel positiefs te melden. We doken in de Flits, digitaal tijdschrift voor vrijwilli
gers, en in de laatste editie van De Toorts, tegenwoordig ook digitaal, en kozen voor u de volgende be
richten uit.
Na de zorgen om een eventueel verlopen kampeerseizoen kan de voorzitter van het Centraal Bureau
met trots melden, dat het heel goed gaat met de boekingen op natuurkampeerterreinen en natuur
vriendenhuizen. Er zijn op de campings al meer dan 5500 overnachtingen geboekt. Ook in de natuur
vriendenhuizen is het druk. Een en ander leidde ook tot een forse toename van het aantal Nivonleden:
in juni waren er al 600 bijgekomen!
Dat dit alles niet zonder slag of stoot ging spreekt eigenlijk vanzelf. Er is hard gewerkt, veel geïmpro
viseerd, gezucht en gekreund om alles binnen de beschikbare tijd bedrijfsklaar te maken. Maar het is ge
lukt, en hoe!
Er is een grote campagne voorbereid die zich gaat afspelen op sociale media als Instagram en Facebook
onder de titel ‘Verborgen plekken ontdekken – Nederland, natuur, Nivon – samen buiten’. Zo hoopt
men de mensen te bereiken die tot dusver nog niet op de hoogte zijn van het bestaan en de doelstellin
gen van Nivon.
Ook de inhoud van De Toorts is weer zeer de moeite waard, met naast de vaste rubrieken (denk aan de
Agenda) bijvoorbeeld een poster vol nuttige yogaoefeningen die voor iedereen geschikt zijn.
Heel blij zijn wij met de Nivon Fietsgids, die Marga Vodde, lid van de afdeling Zaanstad, samenstelde.
Zij beschrijft daarin een achttiental tochten, die allemaal beginnen en eindigen bij een Nivonhuis of
kampeerterrein. Ze heeft ze ook zelf allemaal op de fiets afgelegd. Als bijzonderheid meldt Marga dat
zij nog steeds op een 'gewone' fiets rijdt zonder hulpmiddelen. Applaus!
De pers heeft uitgebreid aandacht aan deze gids geschonken. Er kwam een groot artikel in het Noord
Hollands Dagblad. Daarnaast vermeldingen in bijvoorbeeld PLUS magazine, de nieuwsbrief van Bever
Sport, en de 50pluswijzer.
In KekMama Magazine stond overigens een artikel over fietsen en overnachten bij Banjaert. KekMama is
een glamourblad (luxe blad voor een bepaalde doelgroep van jonge moeders). Een mooiere opsteker
kun je bijna niet krijgen!

