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Overzicht textiel  

(21 oktober 2020) 

 

Vlaggen 

01 Rechthoekig, h 141 cm, b 220, kleuren: witte ondergrond, groen op schrift, gele 
lijnen, Nivon symbool, kunststof, 1994 (2x); foto P4230021 

02 Rechthoekig, h 156 cm, b 205 cm, kleuren: rood/groen, opschrift Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling Rotterdam, katoen, voor en achterkant verschillend: 
P4230022, 23, 24 

03 Rechthoekig, h 150 cm, b 220 cm, kleuren: rode ondergrond, opschrift IvAO de 
natuurvrienden, IvAO symbool, katoen, voor- en achterkant gelijk 

04 Rechthoekig, h 98 cm, b 147, kleuren: witte ondergrond, groene golf met tekst 
”Nationale Milieu Estafette”, kunststof, 1998 - 2008 (3x); P 4230025 

05 Rechthoekig, h 112cm, b 170 cm, kleuren: witte ondergrond met rood veld  en witte 
letters Nivon. Nivon logo wit/rood/groen, eenzijdig bedrukt, kunststof, 3x 

06 Rechthoekig, h 74cm, b 114cm, kleuren: gele achtergrond, rode tekst Euratom nein 
danke!, www.Naturfreunde.de, kunststof 

07 Rechthoekig, h 146 cm, b151cm, kleuren: gele ondergrond, rode letters 
“natuurvriendenhuizen”, blauwe/groene banden, logo natuurvriendenhuizen, 
eenzijdig bedrukt, kunststof 

08 Rechthoekig, h 72 cm, b 202cm, kleuren: rode ondergrond, opgestikt Nivon logo, 
dubbelzijdig, kunststof 

09 Rechthoekig, h 147 cm, b 220cm, kleuren: rood met gekleurd Nivon logo, eenzijdig, 
kunststof 

10 Rechthoekig, h 148 cm, b 220 cm, kleuren: rood met Nivon logo en zwarte letters 
Stichting Natuurvriendenhuizen 

11 Idem als 09, h 142cm, b 223cm, katoen, 2x 
12 Rechthoekig, h 130cm, b 216cm, kleuren: wijnrode ondergrond, rode zijstrook, geel 

opgenaaide letters “Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling”, eenzijdig, zijde achtig 
13 Rechthoekig,  h 170 cm, b 300 cm, kleur  rood met tekst “verbondenheid” , katoen, 

(werd bij congressen gebruikt) 
14 Rechthoekig,  h 170 cm, b 300 cm, kleur groen met tekst “vriendschap”, katoen, 

(idem) 
15 Rechthoekig, h 170 cm, b 300 cm, kleur geel  tekst “vreugde”, katoen, erg 

beschadigd, (idem) 
16 Rechthoekig, h 140 cm, b 220 cm, witte ondergrond, Nivon letter in groen en logo 

groen, gele belijning, nieuwe algemene Nivon-vlag 1994, kunststof (3x) 
17 Rechthoekig, h 73, b 205, rode ondergrond, groen/wit/rood Nivon logo, kunststof 
18 Rechthoekig, h 130 cm, b 195 cm, rode ondergrond met oorspronkelijk Nivon logo + 

logo landelijke commissie kamperen, katoen 
19 Rechthoekig, h 117 cm, b 176 cm, rood, ingenaaid logo en toorts met ‘opschrift 

“N.I.V.O.N. Rotterdam West’, katoen. 
20 Rechthoekig, h 97, b 137 cm, rood met opgenaaide groene tekst 

“Natuurvriendengroep Rotterdam”, katoen 
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21 Rechthoekig, h 133 cm, b 210 cm, rood, opgenaaid Nivon logo met ”Natuurvrienden”, 
dubbelzijdig, katoen 

22 Rechthoekig, h 117 cm, breed 80 cm; wit met rood/groen NFI logo, tekst in zwarte 
letters Naturfreunde/Amis de la nature/friends of nature/ International, kunststof 

23 Rechthoekig, h 2 m, breed 64,5 cm 
24 Rood, verticaal opschrift “Ons Honk reunie 14-15 dec”, natuurvriendenlogo met 

opschrift “Lage Vuursche” en gekleurd Nivon symbool binnenin 
25 Rechthoekig, h 148 cm, b 2.80 m, rood, logo natuurvrienden, met randschrift NIVON-

ZAANDAM 

 

Vlaggetjes 

101 Driehoekig, h 20 cm, schuine zijde 35 cm, kleuren: rode ondergrond, tekst Nivon, Nivon 
embleem, katoen (6 ex); P4230026 

102 Driehoekig, h 15 cm, schuine zijde 23 cm, kleuren: rode ondergrond, tekst + Nivon embleem 
(4 ex); P 4230026 

103 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 36 cm, kleuren: rode ondergrond, Nivon embleem met 
tekst IvAO “De Natuurvrienden”, katoen (3 ex); P4230026  

104 Driehoekig, h 19 cm, schuine zijde 36 cm, kleuren: rode ondergrond, Nl vlag, witte baan met 
tekst Int. Pinksterkamp 1955, met embleem, tekst in de rand “De Natuurvrienden”, wapen 
van Amsterdam, tekst “Amsterdam”; P 4230027 

105 Driehoekig, h 14 cm, schuine zijde 23 cm, kleuren: witte ondergrond, rood vlak met tekst 
“Nivon pinksterkamp” , Nivon embleem, plastic, +/- 2008 (2 ex); P4230027 

106 Driehoekig, h 16 cm, schuine zijde 28 cm, kleuren: rode ondergrond, Nivon embleem met 
tekst Nivon volksontwikkeling en natuurvrienden, August Reitsmahuis Hoek van Holland, 
1953 – 1973, geplastificeerd (3 ex); P4230027 

107 Driehoekig, h 15 cm, schuine zijde 24 cm, kleuren: ondergrond rood (verschoten), 
rechthoekig Nivon embleem, tekst N’66, witte baan met tekst Den Haag (Nivon pinksterkamp 
jongeren); 4230028 

108 Driehoekig, h 19 cm, schuine zijde 34 cm, kleuren: groene ondergrond, vogel en zon, tekst 
“voor-zon-en-vrijheid”, Vierhouten  (NB: slaat op AJC); P4230028 

109 Driehoekig, h 17 cm, schuine zijde 28 cm, kleuren: voorzijde rode ondergrond, tekst LL NFI-
camp 1976, NFI embleem, tekst Marnor -farm; achterkant Zwitserse vla, geplastificeerd (3 
ex); P4230029 

110 Driehoekig, h 16 cm, schuine zijde 26,5 cm, voorkant kleuren: oranje ondergrond, tekst III-NFI 
camp 1978, NFI embleem, tekst Sollies Toucas, achterkant: Franse vlag, “zijdeachtig” (6 ex); 
P4230029 + P4230030 + P4230031 

111 Driehoekig, h 17 cm, schuine zijde 27 cm, voorkant kleuren: groene ondergrond, tekst IV. NFI 
camp 1980, NFI embleem, Blaricum, achterkant NL vlag, geplastificeerd, (14 ex); P4230030 + 
P4230031 
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112 Vijfhoekig, h 16,5 cm, b 21 cm, voorkant kleuren: rode ondergrond, Nivon embleem, 
afbeelding caravan/camper, tekst Naturfreunde  Motor touristik-camping  5.NFI-camp, 24.7.-
7.8.1982, achterkant wit-blauwe diagonale ruitjes , tekst Dinkelsbϋhl romantik am Wasser 
und Wiesen, katoen; P4230032 + P4230033  

113 Driehoekig, h 16 cm, schuine zijde 26 cm, voorkant kleuren: ondergrond oranje, tekst 6.NFI-
camp Naturfreunde Internationale Motor touristik-camping, NFI embleem met afbeelding 
camper/caravan/tent, Urshult Schweden 1984; achterkant Zweedse vlag, zijdeachtig  (2 ex); 
P4230034 + P4230035 

114 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 28 cm, voorkant kleuren: ondergrond groen, tekst VII. NFI-
camp 1986, NFI embleem, Hafnersee; achterkant Oostenrijkse vlag, tekst Kärnten-Feriendorf-
camping-Hafnersee, vogeltje, geplastificeerd; P 4230036 +37 + 38 + 39 

115 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 28 cm, voorkant kleuren: groene ondergrond, tekst 
VIII.NFI-camp 1988, NFI embleem, Alsace.F; achterzijde Franse vlag, stadswapen, camping 
caravanning, geplastificeerd;P4230040 +41 

116 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijden 28 cm, voorkant kleuren: witte ondergrond, tekst 
Zwiesel-Bayer. Wald, 10.NFI camp, 18.7. – 1.8.1992, NFI embleem,  Fachgruppe camping; 
achterkant: Duitse vlag, tekst Stadt Zwiesel, stadswapen, geplastificeerd: P4230042 +43 

117 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 28 cm, voorkant kleuren: groene ondergrond, tekst  
Bundestreffen der Naturfreunde-Fachgruppe Motottouristik-camping Himmelfahrt 1987 
Heilbronn Käthchen- und Weinstadt, NFI embleem, caravan/camper/tent; achterkant vlag 
met adelaar, geplastificeerd; P4230044 

118 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 28 cm, voorkant kleuren: gele ondergrond met rode en 
groene letters, tekst Die Natur braucht Freunde 3. Bundestreffen der Naturfreunde 2. – 5. 
Juni 1988 in Lünen Westf., NFI embleem en tekening; achterkant rood-gele vlag met leeuw, 
geplastificeerd; P4230045 

119 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 28 cm, voorkant kleuren:groene ondergrond met zwarte 
letters en tekening,  Kӧln 8. Bundestreffen Naturfreunde-Fachgruppe Motortouristik-
Camping himmelfahrt 1986; achterkant rood-witte vlag met wapen, geplastificeerd; 
P4230046 

120 Driehoekig, h 18 cm, schuine zijde 28 cm, voorkant  kleuren:witte ondergrond met rode 
letters en tekening, Touristenverein “Die Naturfreunde” Bundesgruppe Deutschland e.V. 
Fachgruppe Touristik-Camping, NFI embleem, tekening caravan/camper/tent; achterkant 
rode ondergrond, zwarte letters en tekening, 15. Bundescampingtreffen 1993 20. – 23. Mai 
in Münster, zwartwitte tekening kathedraal, geplastificeerd; P4230047 

121 Driehoekig, h 16 cm, schuine zijde 27 cm, voor- en achterkant kleuren: rode ondergrond, 
creme NFI embleem met groene letter Touristenverein Die Naturfreunde, katoen; P4230048 

122 Driehoekig, h 17,5 cm, schuine zijde 25,5 cm, voorkant  kleuren: rood-wit-groen, NFI 
embleem in geel/goud, tekst Természetbarat szӧvetseg * Magyar  (Hongarije); achterkant 
effen rood, katoen (2 ex); P4230049 

123 Driehoekig, h 21 cm, schuine zijde 34 cm, voor- en achterkant kleuren: rood, NFI embleem in 
rood/wit/blauw, tekst in rode letters Naturfreunde Touristik und Kultur, katoen (2 ex); 
P4230050 
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124 Zelfde als 123, kleiner formaat, h 13 cm, schuine zijde 20 cm, katoen (2 ex); P4230051    

125 Rechthoekig, h29 cm, b 40 cm, witte ondergrond, opgenaaid groene strook met Nivon logo, 
katoen (2x) 

126 Driehoekig, h 20 cm, schuine zijde 33 cm, rode ondergrond, logo met tekst | Touristenverein 
Die Naturfreunde”, tafelstandaard van steen (fossiel), achterzijden groen met wapen van 
Duitsland en tekst “Aalen” 

  

Wandkleden 

201 Klein rechthoekig kleedje, h 17,5 cm, b 34,5 cm, opening August Reitsmahuis hoek van 
Holland ?, 1953, met gedicht van Henriette Roland Holst? En voorstelling,  1953 1x + 1x 
ingelijst 

202 Wandkleed, Vrouwen Ontwikkelings Weken, h 136, b 163, met diverse applicaties, 
achterkant rood, 1983 

203 Wandkleed, Vrouwen Ontwikkelings Weken, h 136, b 139, met applicaties, 1983 week III, 
achterkant wit 

204 Groot kleed paaskampen, h 120 cm, b 205 cm, grijze ondergrond met diverse applicaties, 
paaskampen 1966 t/m 2019, jute 

205 Rechthoekig kleed, h 158 cm, b 99 cm, met viltschrift geschreven Nederlands 
Natuurvriendenlied tekst en kleurig Nivon logo op witte ondergrond, katoen (Bram Slaager) 

206 Rechthoekig kleed, rood, ingenaaid Nivon logo 

207 Rechthoekig kleed, hoog 100cm, breed 70cm; wit met rood/groen NFI logo, tekst in zwarte 
letters: Naturfreunde/Amis de la nature/Friends of nature/ international; katoen  

 

T-shirts  

301 Wit, Pieter pad Milieu Estafette, zwarte opdruk “een wereld vol bomen”, maat XL 

302 Groen, zwarte opdruk Nivon Jong, 1x damesmaat M en 1x herenmaat M 

303 Wit met opdruk Milieu estafette, tweezijdig, katoen,  

304 Idem met opdruk 10 jaar milieu estafette 1995 

305 Wit, Pieter pad Milieu estafette, zwart/groene opdruk “A world full of trees”, tweezijdig 
bedrukt, katoen 

306 Wit met groene opdruk Pieter Pad enz 

307 Groen T-shirt, geel met groen Nivon logo 

308 Groen sweatshirt met geel Nivon logo 

309 Rood T shirt met zwart Nivon logo, op de rug tekst “Nivon goed genieten”, 2x 
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310 Beige T-shirt met wit Nivon logo, op de rug tekst “nature friends, not naturists …. “ met 
bijpassend  stripverhaal  

311 Grijs T shirt met tekst “Umwelt Kultur Sport Sanfter Tourismus” rondom een getekende berg 
met tekst “100 Jahre Naturfreunde berg frei” 

312 Wit T shirt, op de mouw NFI logo met tekst “Naturfreunde ….”, tekst op de voorkant “ARC 
Jurassin paysage de l’année 2005-2006 Landschaft des Jahres Jura”  

 

Banners 

401 Banner, 265x50 cm, punt ; 1x met kwast en 1x zonder kwast, kleuren: rood met opgeplakt 
Nivon logo, katoen, 2x 

402 Banner, h 48 cm, b 131 cm, basis kleur rood, tekst Nivon Goes, Nivon logo, katoen met 2 
houten rollers 

403 Banner, h 122 cm, b 150 cm, witte ondergrond, opschrift Naturfreunde…. Nivon, 
Maaslandschap van het jaar, 1997-98, blauwe rivier, kunststof 

404 Banner,120 x 96 cm, crème ondergrond met diagonaal rood kruis, middenin N.A.R.V. logo 
afd. Haarlem, dubbelzijdig bewerkt, zijde achtige stof 

405 Banner, h 88 cm, b 84 cm, rood, tekst Instituut voor Arbeidersontwikkeling waarin 
opgenomen De Natuurvrienden afd. Koog-Zaandijk, gekleurd symbool   

   

Overig  textiel 

801  Kussenhoes borduurwerk, h 54 cm, b 46 cm, voorkant geel met Nivon logo enz 

802 Lapje met groene ster  met 5 punten (esperanto?), h76, b 76 cm, katoen 

803 Theedoek, crème met beige ruit, h 63 cm, b 63 cm, letters Nivon en logo opdruk, katoen 

804 Linnen tas, crème, opdruk woord Nivon met logo en tekst  “Een ontmoetingsplek voor 
progressieve mensen” 

805 Lapje, h 41 cm, b 36 cm, crème met blauwe voetafdrukken, (LAW?), katoen 

806 Linnen tas, Nivon logo in zwart/wit, tekst “Naturfreunde 100 Jahre”, katoen 

807 Linnen tas, Nivon logo met tekst “Jongeren PC Hooftstraat 163 Amsterdam (020-726003)”, 
katoen 

808 Linnen tas, opschrift in rood/zwart  “Neon nee Joh” (Nivon jongeren cabaret groep), katoen 

809 Jute tas, rood Nivon logo met tekst “Natuurvriendenhuizen Nivon”, enkele draagband 

810 Jute tas, logo + Touristenverein Die Naturfreunde in rood, opschrift “Umweltschutz ist 
Menschenschutz”, draagkoord 

811 Linnen tas, Nivon zang- en muziekgilde, notenbalken in zwart, katoen 
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812 Linnen tas, rood Nivon logo met tekst “Nivon jongeren” en rood opschrift “PC Hoofstraat 163 
Amsterdam’, Katoen 

813 idem, achterkant  tekst in rood/zwart  “Jongeren centrum Lage Vuursche Bilthoven” + 
tekening, katoen 

814 Linnen rugzak, tekening in blauw/zwart en tekst  “Nivon jeugd & jongeren, ik vind jij vindt wij 
vinden”, katoen 

815 Heren zakdoek, wit met groene opdruk “Stichting  Natuurvriendenhuizen en 
Kampeerterreinen Morgenrood Oisterwijk”, katoen + idem met opdruk Eikhold en 1x met 
opdruk Den Broam + 1x August Reitsmahuis 

816 Badhanddoek, rood met wit ingeweven “Natuurvrienden Nivon Nederland”, katoen (2x)  

817 2 rode lappen 

818 Mouw embleem met IvAO logo in kleur, klein 

819 Linnen tas, 60 jaar Arbeidersbeweging en kultuur, 1924-1984 (tekst in rood), 2x 

820 Linnen tas, Nivon logo. Tekst in rood “Nivon jongeren, PC Hooftstraat 163 Amsterdam (020-
726003) 

821 Hoofdband badstof elastisch, groen met witte tekst “Naturfreunde PSK”     

822 Badhanddoek, grijs/wit/groen/geel gestreept, tekst “Nivon” in groen 

823 Badhanddoek, groen/wit met Nivon logo en tekst “Nivon Nederland” 

824 Linnen tas, tekst in rood “Nivon natuurvrienden”, 3x 

825 Stropdas, groen/grijs/geel gewerkt, klein Nivon logo 

  


