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Beste deelnemers aan de Nivon (95) jaarmarkt op 6 april aanstaande 
 
Hierbij de laatste informatie over de Nivon (95) Jaarmarkt op zaterdag 6 april en de Nivonraad op zondag 
7 april aanstaande in en rond het Koos Vorrinkhuis, Koudelaan 16, 3749AM in Lage Vuursche. 
 
Openbaar Vervoer. 
Er is een buslijn van en naar Lage Vuursche. Dat is Lijn 59 van Hilversum naar Zeist (vv) uitstappen halte 
Lage Vuursche Dorp. Daarna lopen naar het Koos Vorrinkhuis. Tegenover restaurant De Bosrand de 
Koudelaan in en dan 600 meter lopen. De dienstregeling zit in de bijlagen van deze brief.  
 
Let op: op zondag 7 april is er geen openbaar vervoer beschikbaar. We verzorgen wel, tussen 09.00 uur en 
10.00 uur en van “einde Nivonraad” (+/- 15.00 uur) tot 16.00 uur een pendel van en naar station 
Hilversum Sportpark. Opgave voor de pendel via nivonraad@nivon.nl. 
 
Het programma. 
1. Vrijdagavond 5 april: deelnemers en belangstellenden voor de Nivon [95] Jaarmarkt kunnen al 

voorovernachten in KOOS:  
a. Op basis van zelfverzorging op vrijdagavond, 
b. Ontbijt zaterdagmorgen wordt verzorgd, 
c. Aanmelden voorovernachting via koosvorrinkhuis@nivon.nl. 
 

2. Zaterdag 6 april: Jaarmarkt [95 jaar] Nivon: 
a. Ontbijt voor de voorslapers wordt verzorgd, 

i. Van 08.00 tot 09.00 uur. 
b. Programmatijden Jaarmarkt: 

i. 10.00 uur: Gezamenlijke koffiestart, 
ii. 10.30 uur: Opbouwen van “jouw” stand, presentatie, workshop, 

iii. 12.00 uur: Gezamenlijke lunch, 
iv. 13.30 uur tot 16.30 uur: Nivon (95) Jaarmarkt, 
v. 16.30: afbouwen Jaarmarkt, 
vi. 18.00 gezamenlijk diner met de Nivonraad bezoekers die voorovernachten, 

vii. Aanmelden voor voorovernachting via koosvorrinkhuis@nivon.nl. 
 
3. Zondag 7 april: Nivonraad: 

a. Van 09.00 uur tot 10.00 uur een pendel van station Hilversum Sportpark. 
b. Aanvang: 10.30 uur. 
c. Van einde Nivonraad (+/- 15.00 uur) tot 16.00 uur een pendel naar station Hilversum 

Sportpark. 
 
De jaarmarkt 
De jaarmarkt is in het Koos Vorrinkhuis. Gezien de deelname denken wij dat we aan de grote zaal genoeg 
hebben. Is er meer ruimte nodig dan kan het ook in de (wat) kleinere zaal. 
 
Een “stand” bestaat uit een (of meer) tafel (s). Dat zijn de bekende Nivon tafels, 70 cm breed en 140 cm 
lang. We hebben voor een aantal tafels een klem waardoor er een soort marktkraam ontstaat. 
Laat via vz.koosvorrinkhuis@nivon.nl weten of je daar gebruik van wilt maken. 
Laat ook via vz.koosvorrinkhuis@nivon weten hoeveel tafels je wilt gaan gebruiken of hoeveel m2 je nodig 
hebt. 
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Verzorging. 
Vanaf het ontbijt op zaterdagmorgen tot en met de lunch op zondagmiddag wordt u geheel verzorgt door 
een groep van ongeveer 20 vrijwilligers van het Koos Vorrinkhuis. Ontbijt, lunch, diner, hapjes en drankjes 
in de avond en de koffie en thee worden door deze groep voor jullie verzorgd. 
Tijdens de Jaarmarkt is er de gehele dag koffie en thee met wat er bij beschikbaar. Natuurlijk ook tijdens 
de pauzes van de Nivonraad. 
 
Kosten. 
Aan de overnachtingen zijn geen kosten verbonden. Het Centraal Bestuur heeft het gehele weekend het 
Koos Vorrinkhuis gehuurd. Ook aan de verzorging van zaterdagmorgen tot zondagmiddag zijn geen kosten 
verbonden.  
 
Overnachten. 
Er zijn in het Koos Vorrinkhuis 39 kamers met in totaal 100 bedden. Gezien de grote belangstelling kan het 
zijn dat u met een ander gast op een kamer moet slapen.  
 
De deelnemers tot nu toe. 

Afdelingen: 
• Aalsmeer 
• Arnhem 
• Hengelo 
• Rotterdam 
• Utrecht 
• Gooi-Eemland & 

Amersfoort 
• Regio Noord 

Accommodaties: 
• Morgenrood 
• Zeehuis 
• Koos Vorrinkhuis 
• De Meenthe 

 

Landelijke groepen: 
• Nivon historie 
• Sociale Groepsvakanties 
• Vrouwencursusweken 
• Zang en muziekgilde 
• Zomer treffen 

 
Anders: 

• Vogelhuisjes maken 
 
Vragen? 
Stel ze via vz.koovorrinkhuis@nivon.nl of bel met Dannie Brus 06 51408584 
 
Wij hebben er heel veel zin in.  
 
 
Hartelijke groet,  
 
namens de BHC Koos Vorrinkhuis, 
 
Dannie Brus 
Voorzitter BHC 
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Bijlagen: openbaar vervoer vrijdag en zaterdag van en naar lage Vuursche
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