


De Grote Transitie 
 
Verbetering van de kwaliteit van ons leven kan alleen 
door een herverdeling van werk en verschuiving van 
belasting op arbeid naar belasting op vervuiling, 
grondstoffenverbruik, winst en vermogen. Dit is de 
zogenaamde Grote Transitie. In dit kader zijn nog twee 
lezingen gepland. 
 

ZIN EN ONZIN VAN DE  
ECONOMISCHE GROEI 
 
Een lezing door Paul Metz op vrijdag 13 november in 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26A te Arnhem.  
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: leden: € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden: niet nodig.  

Er wordt veel onzin be-
weerd over economische 
groei. Het Platform voor 
een Duurzame en Solidai-
re Economie bestudeert de 
vele kritieken, die worden 
geuit in samenhang met 
begrippen als welvaart, 
duurzame ontwikkeling en 
geluk. Wij benadrukken 
dat er een ‘transitie’ moge-
lijk is, die grote maat-

schappelijke ongelukken in de toekomst kan voorko-
men of verzachten. Zowel van bovenaf als van onder-
op is veel mogelijk, en beide benaderingen zijn nodig 
om met de nodige snelheid veranderingen aan te 
brengen in onze buurt, in onze stad, in ons land, in 
Europa en in de hele wereld. 
De hamvraag van deze avond is dan ook: Waar gaat 
het echt om, wat is wezenlijk en wat kunnen wij daar 
zelf en in onze eigen omgeving aan doen. Daarop 
proberen wij, tijdens dit debat, samen met u een ant-
woord te vinden. 
 

ENERGIE, HET IS MAAR  
HOE JE ERMEE OMGAAT 
Deze lezing door Dick Biesta en Kees Hogervorst 
wordt gehouden op vrijdag 27 november in De Wasse-
rij, Molenbeekstraat 26A te Arnhem. 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: leden: € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden: niet nodig.  

In hoog tempo verstoken we de fossiele brandstoffen 
die in vele miljoenen jaren zijn gevormd. Daardoor 
raken deze brandstoffen uitgeput en neemt de uitstoot 
van kooldioxide schrikbarend toe. Dit laatste is door de 
levensbedreigende klimaatverandering met stip het  
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grootste probleem. Laten we beginnen met de econo-
mische gevolgen van het snel opraken van fossiele 
brandstoffen, tevens de belangrijkste oorzaak van het 
broeikaseffect. De motor van de huidige economie 
draait hier immers op. Met kunst- en vliegwerk wordt 
de productie van fossiele brandstoffen op peil gehou-
den. Daar komt nog bij dat de winning steeds meer 
energie vergt met nog meer CO2-uitstoot als gevolg. 
Mede hierdoor is de ecologische voetafdruk in Neder-
land 3,5 keer zo groot als ecologisch verantwoord is. 
Om een daling te bereiken is een economie nodig die 
niet van groei afhankelijk is. Dat vereist bewustwording 
en gedragsverandering in alle lagen van de samenle-
ving en leidinggevenden in de politiek. Veranderen 
hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Het zijn onze gees-
tesgesteldheid, gewoontes en onze drive naar meer, 
die het moeilijk maken. 

Hoe kunnen wij, als Nivonners ons steentje bijdragen 
aan deze transitie, in onze huizen en op onze terrei-
nen? Wat kunnen Nivon-leden in dit verband voor 
elkaar betekenen? En voor de samenleving? Met deze 
vragen houden we ons tijdens de lezing bezig. 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  

Wie de Donau-fietsroute volgt komt in Pöchlarn het 
bootshuis tegen van de waternatuurvrienden Pöchlarn. 
Overnachten is daar mogelijk op het matrassenlager. 
 

 
Bootshaus Pöchlarn 

Het Bootshuis bevindt zich direct aan de route langs 
de Donau en beschikt over een keuken met de bijbe-
horende keukeninventaris. Bij het huis is kamperen 
mogelijk. De kosten voor overnachting zijn laag te 
noemen  en liggen tussen € 4 en € 10. Verder is alles 
wat men nodig heeft aanwezig voor een aangenaam 
verblijf. Pölchlarn is een kleine gemeenschap van zo’n 
3000 zielen en valt onder de Kreis Melk. Een beziens-
waardigheid in de buurt is het Kokoschka-Haus.  Dit is 
het geboortehuis van de expressionistische kunst-
schilder Oskar Kokoschka. Het herbergt een do- 
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cumentatiecentrum over het werk van de kunstenaar. 
Ieder jaar wordt er een zomertentoonstelling georgani-
seerd die gewijd is aan een specifiek aspect van het 
leven en werk van Kokoschka. Er wordt ook een ver-
zameling grafisch werk, foto’s en ander bronnenmate-
riaal uitgestald. Ook de plaats Melk heeft het nodige te 
bieden. Daar staat de wereldberoemde abdij van 
Melk met een geweldige hoeveelheid barokke kunst. 
De abdij is ontworpen door Jakob Prandtauer en in 
1702 gebouwd. Vooral de bibliotheek en de klooster-
kerk met zijn vele fresco's zijn het bezichtigen waard. 
Keizer Franz Jozef verbleef regelmatig in het sticht als 
hij op doorreis was. Het enorme gebouw is vanaf de 
snelweg Linz-Wenen goed zichtbaar. Aanmelden voor 
overnachting in het Bootshuis bij: Franz Statt-
ler,Schiffhausweg  A-3380 Pöchlarn, tel. 0676-
898921745 of via e-mail:  
naturfreunde.poechlarn@gmail.com 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
NOVEMBER T/M JANUARI 
 
Er is veel belangstelling voor diverse cursussen. Vooral 
de ‘kunst’ cursussen lopen erg goed. Ook is er een nieu-
we cursus als vervolg op een reeds bestaande. Dat is de 
cursus ‘samen in gesprek, verdieping in verbindend 
communiceren code 704’ 
Wilt u extra informatie over cursussen dan is een tele-
foontje naar de cursusadministratie tel. 06 22 98 14 90 
wel handig. Dat geldt ook voor eventueel instromen in 
een reeds gestarte cursus. Correctie: In ons program-
ma staat een foutief telefoonnummer voor de financië-
le cursusadministratie.  Financiële cursusadministratie 
Leo van Manen, telefoonnummer moet zijn 0481 372 
153 email cursusgelden@nivon-arnhem.nl 
Voor mensen die niet zo’n behoefte hebben aan een 
cursus maar wel lekker met anderen gezellig creatief 
bezig willen zijn, is er Creatieve Inloop op 13 donder-
dagmiddagen van 14 tot 16 uur. Zie pagina 11 van onze 
programmagids. De kosten zijn per keer slechts € 5,- 
voor leden en € 7,- voor niet-leden inclusief koffie of thee.  
Cursussen worden gegeven in De Wasserij, Molen-
beekstraat 26A tenzij anders aangegeven.  
Hieronder volgt een lijst van cursussen gerangschikt naar 
datum.  
 

SCHILDERKUNST BIJ DE KOFFIE code 205 

Op 6 maandagmorgens wordt tussen 10 en 12 uur 
naar kunst gekeken onder het genot van een kopje  
koffie of thee. Start was al op 2 november. Wilt u nog 
instromen, informeer bij de cursusadministratie of dat 
nog kan, want er zijn erg veel aanmeldingen.  
Leden € 47,- niet-leden € 67,- incl. koffie/thee. 
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SAMEN IN GESPREK, VERDIEPING IN 
VERBINDEND COMMUNICEREN code 704 
 
Heb je kennis gemaakt met de basisprincipes van 
Verbindend communiceren en merk je dat het integre-
ren ervan moeizamer of langzamer gaat dan je had 
gehoopt? Misschien wil je hier graag verder in groeien. 
Dat kan in de verdiepingsgroep waarin we de theorie 
verdiepen en vooral ook véél oefenen. 
Neem de ruimte om je kennis weer wat op te frissen 
en te oefenen met situaties uit je eigen praktijk  
 
Wanneer: 5 x op dinsdag van 19.30-21.30 uur 
Data:  17, 24 nov, 1,8,15 dec 
Docent:  Helmie Willems, www.stilts.nl 
Kosten: leden € 61,- , niet-leden € 90,- 
 
Het doorgaan van deze cursus die op dinsdagavond 
17 november start, is afhankelijk van voldoende deel-
nemers. Dus bij interesse snel aanmelden! 
 

TEKEN- EN SCHILDERATELIER code 312 
 
Op 14 maandagmiddagen krijgt u tussen 13.30 en 16 
uur les in teken en schildertechnieken. Start is op 
maandag 4 januari. Er zijn nog weinig aanmeldingen 
dus doorgaan is afhankelijk van aantal deelnemers.  
Kosten leden € 188,- niet-leden € 266,-. 
Geen bijkomende kosten. 
 

BEELDEN MAKEN       code 322 
 
Deze dinsdagavondcursus van 14 lessen tussen 19.30 
en 22 uur start op dinsdag 5 januari. Er wordt gewerkt 
met steen, klei, papier maché of in gietcement. Er zijn 
nog weinig aanmeldingen dus doorgaan is afhankelijk 
van aantal deelnemers.  
Kosten leden € 171,- niet-leden € 249,-. Bijkomende 
kosten: materiaal in overleg met de docent. 
 

BERGSPORT BASISCURSUS code 434  

 
Deze cursus wordt op 6 woensdagavonden van 20 tot 
22 uur gegeven. De start is op woensdag 6 januari met 
als onderwerp Alpine gevaren. Daarna volgen achter-
eenvolgens: Tochtenplanning, Touwtechnieken, 
Weerkunde, Materialen en Sneeuw&ijs. Verder zijn 
drie weekenden onderdeel van de cursus: 29-31 ja-
nuari Winterkamperen, Kaart en kompasweekend in 
maart en Wandel/klimweekend in april. Kosten: leden 
€ 90,- niet-leden € 120,-  Dit is exclusief reis- en ver-
blijfskosten. Informatie is te krijgen via email:  
bergsport@nivon-arnhem.nl  
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BEELDHOUWKUNST BIJ DE KOFFIE code 206 
 
Op 6 maandagmorgens wordt tussen 10 en 12 uur 
naar beeldhouwkunst gekeken onder het genot van 
een kopje koffie of thee. De start is op 11 januari. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij dus wacht niet te lang met 
aanmelden. Kosten leden € 47,- niet-leden € 67,- incl. 
koffie/thee. 
 

POPMUZIEK                           code 545  

Op 8 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur krij-
gen we een mix van artiesten, bands en stromingen te 
zien en te horen. Start woensdag 13 januari. Aan het 
eind van iedere avond krijgt u een CD mee naar huis 
met muziek die besproken is. Er zijn nog een aantal 
plaatsen vrij, dus wacht niet te lang met aanmelden. 
Kosten: leden € 69,- niet-leden € 101,-. 
 

SCHAKEN  (GEEN CURSUS)   code 420 

7 maal op de 1e dinsdag van de maand wordt er ’s 
middags in De Wasserij geschaakt met medewerking 
van de Arnhemse Schaakvereniging. De eerstvolgen-
de middagen zijn dinsdag 1 december en 5 januari.  
Tussen 13.30 en 14 uur kunt u zich aanmelden. Vanaf 
14 uur tot 17 uur worden er drie partijen van 25 min. 
p.p. in toernooivorm gespeeld. Kosten:  
€ 2,50 per middag of € 11,50 voor het hele seizoen. 
Aanmelden niet nodig. 
 

CREATIEVE INLOOP  (GEEN CURSUS) 

Op 13 donderdagmiddagen kunt u samen met ande-
ren heerlijk creatief bezig zijn. Er kan met allerlei mate-
rialen worden gewerkt zoals papier, klei, kralen, wol, 
lapjes enz. Er wordt van 14 tot 16 uur gewerkt en tus-
sendoor drinken we een kopje koffie of thee. De be-
doeling is dat we elkaar stimuleren en ideeën uitwisse-
len. Heeft u zin om mee te doen meld u dan aan bij 
Marion Gerritsen tel 026 333 78 86 of email  
marion-gerritsen@planet.nl  Dit experiment is al op 
maandag 17 september gestart, maar u kunt natuurlijk 
meedoen wanneer u maar wilt. De eerstvolgende data 
zijn 12 nov, 3 dec, 7 jan.,28 jan,.16 febr. Zie blz 21 van 
ons jaarprogramma. Kosten: leden € 5,- niet-leden  
€ 7,-per keer inclusief koffie of thee. 
 

AANMELDEN CURSUSSEN  

Aanmelden kan via de website www.nivon-arnhem.nl of 
u vult het aanmeldingsformulier uit onze programmagids 
in. Dit moet u gefrankeerd opsturen naar:  
Cursusadministratie NIVON Arnhem 
I. (Ingrid) Lodewijk, Valkenburgstraat 19 
6845 HW  ARNHEM  
Informatie is te krijgen op tel. 06 22 98 14 90. 
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Wilt u last minute nog snel een cursus volgen of tus-
sentijds instromen, dan is een telefoontje naar Ingrid 
Lodewijk tel. 06 22 98 14 90 wel zo handig. 

 

GEZELLIG SAMEN KOKEN EN 
ETEN MET DE VRIJDAGDIS 
 
Na een eerste geslaagde bijeenkomst in oktober staat 
de tweede Vrijdagdis gepland voor vrijdag 27 novem-
ber aanvang 17 uur. Deze maaltijd staat in het teken 
van de peulvruchten en Arno de Vries van Ecoplaza 
zal ons deze bijeenkomst iets vertellen over het ge-
bruik van peulvruchten en ons wellicht ook begeleiden 
bij het gereedmaken van de recepten.  
Om ons goed te kunnen voorbereiden is het nodig dat 
mee-eters zich vooraf aanmelden. Dit kan tot 24 no-
vember bij Ineke Nengerman, 
cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl  tel. 026 361 16 41. 
Meldt daarbij ook uw eventuele dieetwensen. 
De kosten, verbonden aan de maaltijd zijn € 12,50 en 
kunnen ter plekke worden voldaan. 
Hélène Bontjer en Ineke Nengerman 
 

TASTE THE WASTE 
 
Ook dit jaar wordt er door Milieudefensie in samen-
werking met Nivon Arnhem weer ieder kwartaal een  
Taste the Waste maaltijd in De Wasserij, Molenbeek-
straat 26A te Arnhem georganiseerd. 
De avonden staan in het teken van voedselverspilling 
en hoe je van producten die anders door supermark-
ten en/ of groenteboeren worden weggegooid, toch 
nog een heerlijke maaltijd kunt bereiden. De eerstvol-
gende maaltijd is op woensdag 11 november. 
Tijd: 18 tot 20 uur 
Kosten: € 7,50 
Opgave: bij arnhem@milieudefensie.nl o.v.v. Taste 
the Waste. Wacht niet te lang met aanmelden! Het kan 
al vol zijn! 
Hulp gevraagd 
Houd je van koken, ben je inventief en vind je het leuk 
om een maaltijd met ons mee te bereiden voor onge-
veer 25 mensen. Dan kunnen we je hulp goed gebrui-
ken. Geef dat bij je aanmelding even aan. 
 

KLIMAATCONFERENTIE PARIJS  
 
Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt 
in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferen-
tie van de Verenigde Naties  plaats. De wereldleiders 
moeten hier afspraken maken over de samenwerking 
in de strijd tegen klimaatverandering. Extreem belang-
rijk, want zonder samenwerking komen we er niet. Of 
deze afspraken echt tot een ambitieus klimaatbeleid  
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leiden is onzeker, maar dat maakt het moment niet 
minder belangrijk. Door met z'n allen in Parijs te staan, 
laten we aan de wereldleider zien dat WIJ het anders 
willen en dat WIJ het al anders doen. Wij gaan voor 
een duurzame en fossielvrije toekomst.  
Hoe staat Nederland ervoor? Uiterst belabberd! Tus-
sen 2007 en 2009 mikte Nederland nog op 30 procent 
reductie ten opzichte van 1990. Maar nu is die ver-
wachting bijgesteld naar 14 tot 17 procent. Daarmee 
komen we onder de gestelde EU-norm. De rechter 
heeft al bepaald dat de overheid een zorgplicht heeft 
naar haar burgers en haar moet beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. Voor 2020 moet de 
CO2-uitstoot met 25 procent gereduceerd zijn. De re-
gering moet dus aan de slag met stevige klimaatdoe-
len. Het is dus tijd voor actie zowel nationaal als inter-
nationaal. 

MET DE MILIEUDEFENSIE BUS 
NAAR DE KLIMAATTOP IN PARIJS   

Wil je in actie komen tegen klimaatverandering? Wil je 
de wereld laten zien dat meer tegen klimaatverande-
ring moet worden gedaan? Dat het klimaatbeleid moet 
worden aangescherpt? Stap dan in de Milieudefensie-
bus en ga mee naar de klimaatacties in Parijs! Op 11 
december vertrekken we vanuit Arnhem (6:30) en 7 
andere steden naar Parijs en komen op 12 december 
in de nacht weer terug. Neem met ons deel aan de 
klimaatacties van Milieudefensie en internationale 
milieugroepen en -organisaties rondom de VN-
klimaattop in Parijs! Ook de Internationale Natuur-
vrienden Organisatie, Nivon en dus ook Nivon Arnhem 
doen mee. 
Laat jouw stem horen tijdens de onderhandelingen in 
Parijs. Ga mee met de bus.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
Vrijdag 11 december  
6.30   - Vertrek bus uit Arnhem.  
14.00 - Aankomst op de slaaplocatie, een gymzaal in 
Montreuil bij Parijs.  
16.00 - Samenkomst op Place de la Republique met 
het Friends of the Earth netwerk van organisaties. 
17.00 - Start van de People Power Action, waarbij we 
een reusachtige menselijke keten in hartje Parijs ma-
ken met als thema:  

Join the Energy Revolution!   
Zaterdag 12 december 
12.00 – Verzamelen voor de grootste klimaatmobilisa-
tie ooit gehouden (locatie volgt) 
14.00 – Terug naar slaaplocatie 
16.00 – Vertrek bussen uit Parijs naar huis 
23.30 –  Aankomst in Arnhem 
Praktische informatie: 
De kosten voor de busreis inclusief overnachting 
(gymzaal) en eenvoudige vegetarische maaltijd en 
ontbijt € 60,- 
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Zelf meenemen matrasje en slaapzak. 
Informatie: mail naar arnhem@milieudefensie.nl 
Aanmelden: via www.milieudefensie.nl/klimaattop-
parijs/busreis-naar-parijs  Bij het kopje Reserveer een 
plek kan je al je gegevens invullen en betalen. Op die 
pagina kan je meteen ook de petitie ondertekenen 
 ‘Ja ik wil fossielvrije energie’ 
Attentie: schrijf je wel snel in voor de busreis want 
mogelijk is de bus al vol? Voor de email ontvangers 
van dit Mededelingenblad kan inschrijven ook met de 
link  Reserveer hier je plek. 

Niet met de bus mee naar Parijs? 
Dan toch zeker bij het vertrek op vrijdag 11 december 
meedoen aan de uitzwaai actie om zo je solidariteit te 
tonen. 
Wat kan je nog meer doen? 
 

KLIMAATPARADE IN AMSTERDAM 
 
Samen met vele andere milieuorganisaties roepen wij 
in een wereldwijde mars de politiek op klimaatverande-
ring aan te pakken. In een creatieve parade laten we 
zien dat Nederlanders klaar zijn voor de overstap naar 
een duurzame samenleving.  

 
 

Op zondag 29 november start van de parade vanaf 12 
uur vanaf het Museumplein. Motto:  

Wij zijn niet te stoppen, klimaatverandering wel! 
Wil je meelopen meldt je dan aan op 
www.klimaatparade.nl of via de link Loop je mee? 
Via je aanmelding wordt gekeken naar efficiënte mee-
reismogelijkheden naar Amsterdam. Na afloop worden 
alle gegevens verwijderd. 
 

FIETSEN NAAR PARIJS 
 
Op 4 december wordt er met een groep waaronder 
ook enkele Nivonners in 7 dagen naar Parijs gefietst 
om mee te doen aan de demonstratie. Er wordt gestart 
om 10.30 uur vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht. Je 
kunt je niet meer aanmelden want het is al vol. Wel 
mag je het eerste traject tot Breda meefietsen.  Meld je 
dan aan via doemee@milieudefensie.nl  o.v.v. ‘Mee-
fietsen 4 december’.  
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WERKDAG WASSERIJ 
 
Op zaterdag 28 november aanvang 10.00 uur organi-
seren we een klussendag in de Wasserij. We proberen 
er een vaste cyclus van te maken dat we eenmaal in 
de twee maanden op de laatste zaterdag van de 
maand een klusdag plannen. Iedere keer komt er een 
oproep in het mededelingenblad te staan voor helpers. 
We gaan lokaal voor lokaal voorzien van een nieuw 
laagje verf, zodat het gebouw weer toonbaar wordt. 
We beginnen in de wasserij en gaan zo het hele ge-
bouw door. Als er leden zijn die met deze klus mee 
willen helpen kunnen zij zich opgeven bij Willem We-
genaar E-mail: beheer@nivon-arnhem.nl of tel. 026 
311 4626. 
 

NIEUWE MENSEN GEZOCHT 
 
Onze secretaris Pauline Waltmann heeft enige tijd 
geleden aangegeven dat ze haar secretariaatswerk-
zaamheden moest stoppen omdat ze haar handen vol 
had aan het up-to-date houden van de Nivon website. 
Daarnaast vroegen de nieuwe media en alle andere 
PR klussen ook veel energie. Nu geeft ze aan dat ze 
met een eigen project aan de slag gaat wat veel van 
haar aandacht zal vragen zodat er ook voor de reste-
rende Nivon activiteiten weinig tijd overblijft. Wel zal ze 
haar taken op website en PR-gebied op een lager 
tempo vervolgen tot er vervanging is. Ze heeft nu twee 
vacatures gemeld. 
 

1e VACATURE WEBMASTER 
 
Ter vervanging van de huidige webmaster zoekt Ni-
von-Arnhem een nieuwe webmaster. Het is vrijwilli-
gerswerk maar daarom niet minder interessant. Zeker 
als je gedreven bent om nieuwe markten aan te boren, 
goede ideeën hebt, een gezonde dosis motivatie bezit 
en lekker bezig wilt blijven. 
 
Wat zijn de taken:  
-  Het bijhouden van onze website in Wordpress 
-  Het bijhouden van onze Facebook pagina 
-  het bijhouden van onze Twitter pagina 
-  Het plaatsen van artikelen in Buurtlink en/of andere 

social media kanalen 
-  Het versturen van onze tweewekelijkse nieuwsbrief 

met behulp van het programma MailChimp 
-  het plaatsen van  ons programma op nivon.nl 

Je werkt nauw samen met het bestuur, de program-
macommissie en onze overige communicatiemede-
werkers. Je kunt omgaan met internettoepassingen 
(Wordpress, Mailchimp) en bent (bij voorkeur) actief 
met social media. Het is een uitdagende functie met  
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als doel de naamsbekendheid van Nivon-Arnhem te 
vergroten. Je krijgt dan ook veel vrijheid van het be-
stuur om dit te bewerkstelligen. Ook wanneer je van 
mening bent dat huidige taken verbeterd kunnen worden. 

Lijkt het je wat, stuur dan een mail naar  
webmaster@nivon-arnhem.nl 

   
2e VACATURE OPMAAK PROGRAMMAGIDS 
 
Ter vervanging van de huidige webmaster zoekt Ni-
von-Arnhem een nieuwe maker programmagids. Ook 
dit is vrijwilligerswerk en zeer interessant om te doen. 
Zeker als je goede ideeën hebt, een gezonde dosis 
motivatie bezit en het leuk vindt om dingen te regelen. 
De programmagids wordt weer opgeleverd in mei 
2016 en wordt opgemaakt in een vast stramien van de 
Toorts (magazine van Nivon.nl) maar er is ruimte voor 
eigen creativiteit. 
 
Wat zijn de taken:  
-  Bespreken van het programma met onze Pro-

grammacommissie 
-  Het verzamelen van de teksten en afbeeldingen 
-  Begeleiden van de teksten en afbeeldingen (tijdige 

aanlevering) 
-  Het doorsturen van de content naar de tekstcontrole 
-  Het doorsturen van de content naar de opmaak 
-  Het nakijken van de opmaak 

 
Je werkt nauw samen met het bestuur, de program-
macommissie en onze overige communicatiemede-
werkers. Ook hier, buiten het op de hoogte stellen van 
het programma aan nivon-arnhem leden,  ligt de uit-
daging in het vergroten van naamsbekendheid van 
Nivon-Arnhem.  Je krijgt dan ook veel vrijheid van het 
bestuur om dit te bewerkstelligen. Ook wanneer je van 
mening bent dat er zaken verbeterd kunnen worden. 

Lijkt het je wat, stuur dan een mail naar  
webmaster@nivon-arnhem.nl 
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 

WANDELCAFÉ  EN WANDELING 
Op zondag 29 november is er weer een Wandelcafé 
Arnhem vanuit de Molenschuur (voorheen Bezoekers-
centrum Sonsbeek) Zijpendaalseweg 24A te Arnhem. 
We starten om 11 uur met een lezing gevolgd door 
een rondwandeling van 10 km die begint om 12 uur. 
De lezing gaat over: 

Wandelen in Kirgizië 
Ons Nivonlid Jolanda Denekamp die wij nog kennen 
van haar mooie lezing over de Elbroes expeditie in dit  
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wandelcafé zal nu wat vertellen over de trektocht die 
ze onlangs heeft gemaakt naar Kirgizië. Dat belooft 
weer een interessante lezing te worden. 
Kirgizië is een onbekend land in Centraal Azië en grenst 
aan China, Oezebekistan, Kazachtstan en Tadjikistan.  
De helft van het land bestaat uit bergen, met pieken 
van 7000 m. Er zijn onbevaarbare rivieren en grote 
meren, nomaden trekken rond met hun vee. Het land 
is grotendeels ongerept, een eldorado voor de wande-
laar. Jolanda zal ons deelgenoot maken van haar er-
varingen op deze reis in dit bijzondere land. 

 
Na de lezing, om ongeveer 12 uur gaan we op pad. 
Een rondwandeling van ongeveer 10 km. 
Organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek/ Molenplaats en TeVoet, vereniging van wande-
laars. 
Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 

Vacature 

De Bosbeek zoekt een vrijwilliger met twee rechter-
handen of liever nog een duizendpoot die iets van 
bouwen en techniek afweet. Deze  technische 
man  geeft adviezen en steekt ook zelf de handen uit 
de mouwen, samen met ons technisch team. 
Als  technische man maak je ook deel uit van het Bos-
beek organisatie team. Heb je interesse of weet je 
iemand in je omgeving,  dan graag reageren. 
Eddy Oudshoorn 024 356 80 09 
Hans Alink 0344 63 56 97 
eddyoudshoorn@live.nl 
 

Herfstwandel(midweek): 

Van donderdag 19 t/m zaterdag 21 nov., De Bosbeek 
Info en opgave:  088 099 09 74, 
ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 100 (lid), € 120 (niet-lid)  inclusief verzorging 
Dagelijks wandelen we onder begeleiding 15 km, niet 
alleen door de bosrijke omgeving van de Bosbeek, 
maar ook over zandverstuivingen, door het rivieren-
landschap, langs de stuwwallen en over de heide’s. 
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Kerst in De Bosbeek  

Op De Bosbeek wordt van donderdag 24 tot zondag 
27 december een Kerstarrangement aangeboden. De 
verzorging bestaat uit eenmaal Kerstontbijt, 1e Kerst-
dag Kerstmaaltijd en 2e Kerstdag ‘snertmaaltijd’. Voor 
de overige maaltijden geldt zelfverzorging. Er worden 
een aantal activiteiten georganiseerd (voor wie dat wil). 
Leden betalen € 115,--, niet-leden € 130,--. 
Informatie bij Jory de Greef, 072 520 87 19.  
Opgeven voor 10 december bij Marianne Elemans, 
088 - 0990974 of bosbeek@nivon.nl. 
 

DAT WAS LEUK 
Heeft u zondag 1 november ook zo genoten van de 
speciale Vroege Vogels radio uitzending vanuit ons 
natuurvriendenhuis Het Hunehuis te Havelte in het 
kader van 90-jarig bestaan van de VARA en het 90 
jarig bestaan van Het Hunehuis? 
 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 
Trailruntweedaagse  
 
Datum:  vrijdag 20 t/m zaterdag 21 nov.  De Bosbeek 
Info en opgave: j_denekamp@hotmail.com,  
bergsport@nivon-arnhem.nl   
Prijs: € 50 (lid), € 60 (niet-lid) volledig verzorgd.    
Dag 1  lopen we 25 km onder leiding van een natuur-
gids van NS station naar De Bosbeek. Dag 2 lopen we 
20 km van De Bosbeek naar NS station.  Uitleg over 
hardlopen door het bos. Geen wedstrijd.       
 

Winterkamperen   

 

 
Bij natuurvriendenhuis Mollseifen 

Datum: vrijdag 29 t/m zondag 31 jan, in Sauerland 
vlakbij Winterberg.  
Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl  
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Prijs: € 15,- (lid), € 25 (niet-lid) excl. reis- en verblijfs-
kosten weekend. Ga mee in de winter kamperen! Leer 
wat wel en niet werkt tijdens zo’n winter’bivak’. Hoor 
hoe de vorst ’s morgens je tentje doet kraken. Over-
dag maken we stevige wandelingen van zo’n 15 a 20 
km over de heuvels.  

Niet-kampeerders die wel graag mee willen, kunnen 
terecht in het naastgelegen natuurvriendenhuis.  

Het winterkamperen is tevens onderdeel van de berg-
sport basiscursus van Nivon-Bergsportgroep ZON 
(jan-mrt), maar kan ook ’los’ geboekt worden. 
www.nivon-arnhem.nl 
 

Sneeuwschoenwandelweekenden    

Beide sneeuwschoenwandelweekenden van vrijdag 12 
t/m zondag 14 febr, en van vrijdag 19 t/m zondag 21 
febr, zijn volgeboekt. Ook hierbij wordt overnacht in 
het natuurvriendenhuis Mollseifen vlakbij Winterberg in 
Sauerland,  
 

CONCERT BEAUFORT ORKEST  
Het landelijk bamboefluitorkest Beaufort komt op zon-
dag 8 november naar De Wasserij, Molenbeekstraat 
26A in Arnhem in verband met hun 25-jarig bestaan. 
Ze zullen het een ander van hun repertoire laten horen 
en ook enkele stukken samen spelen met bamboe-
fluitspelers uit de regio! 
Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen 
luisteren. Zaal open vanaf 15 uur. Het programma 
start om 15.30 uur en duurt ca 1 uur. De toegang is 
gratis (koffie/thee moet wel worden betaald). een vrij-
willige financiële bijdrage is natuurlijk altijd welkom. 

----------------- 
 

WANDELPROGRAMMA DOORLOPEN(D) FIT 

Ook in 2015 worden onder de noemer Doorlopen(d) 
Fit weer wandelingen door de gemeente Arnhem ge-
organiseerd voor 50-plussers. Dit is dus geen Nivon-
activiteit.  De kosten per wandeling inclusief routebe-
schrijving zijn  € 1,50.  
Informatie: www.sportinarnhem.nl/senioren  
tel. (026)377 57 57. 

donderdag 19 november om 13.30 uur 
Wandeling van 8 of 11 km naar Ossendaal, Beekhui-
zen, Kamerdalseberg. Start: Velp, Biesdelselaan.  

zondag 29 november om 11.00 uur   
Wandeling van 9 of 12  km naar Koningsheide, Via 
Dolorosa, Plagdel, Roozendaalseveld. Start: Arnhem 
carpool De Waterberg en samen rijden naar start.  

donderdag  10 december om 12.30 uur 
Wandeling van 10 km naar Schaarsbergen, Zonheu-
vel, Kemperheide. Seizoenssluiting bij Pannenkoekhuis 
Den Strooper. Start: Schaarsbergen Den Strooper.  
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Het NIVON Mededelingenblad verschijnt maandelijks   
behalve in de zomermaanden. Eén exemplaar per adres. 

REDACTIECOMMISSIE 
Rob Kooderings, tel.: 026 333 60 58 en Tom Bohle   
KOPIJ voor het volgende nummer (no 12), dat uiterlijk 
woensdag 9 december bij u in de bus valt vóór 25 
nov. versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOS-
TERBEEK, email:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaar maken vrijdag 4 december vanaf 13.30 u. 

VOORZITTER   
Dannie Brus, Fruithoeve 8,  
6845 BS  Arnhem tel. 026 379 33 90 
email: voorzitter@nivon-arnhem.nl 
 
SECRETARIS   
email: secretaris@nivon-arnhem.nl  

PENNINGMEESTER NIVON-ARNHEM  
Dinie Rengers, Kraijesteinlaan 17,  
6891 EA  ROZENDAAL tel. 026 361 03 55  
IBAN NL65INGB0000947801 t.n.v.  
Penningmeester Nivon Afd Arnhem 
(Geldt niet voor workshops/cursussen/groeps- 
werk of  contributie) 
 
DE WASSERIJ ACTIVITEITENCENTRUM 
Molenbeekstraat 26A, 6824 AX  ARNHEM.  
tel.026 389 38 65. e-mail: info@nivon-arnhem.nl 

BEHEER / VERHUUR DE WASSERIJ 
email: beheer@nivon-arnhem.nl 

CURSUSCOÖRDINATIE a.i. 
Ineke Nengerman tel. 026 361 16 41. 
email: cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl 

CURSUSADMINISTRATIE   
Ingrid Lodewijk, Valkenburgstraat 19 
6845 HW  Arnhem tel. 06 22 98 14 90  
email: cursussen@nivon-arnhem.nl  

LEZINGEN 
email: lezingen@nivon-arnhem.nl  

EXCURSIES en MUSEUMBEZOEK 
email: excursies@nivon-arnhem.nl 

LEDENADMINISTRATIE  
Voor NIVON-leden :  Alle wijzigingen melden aan :  
NIVON-ledenadministratie, Plantage Middenlaan 2-F 
1018 DD AMSTERDAM tel. 088 099 09 14   
Of per email leden@nivon.nl. Afdeling Arnhem krijgt 
van de wijzigingen t.z.t bericht uit Amsterdam.  
Contributie (2016) € 40,- p.j. inwon/reductie € 26,70 
Voor overige ontvangers  van dit blad: Gaarne wijzi-
gingen doorgeven aan: Rob Kooderings, Transvaalstr 
28   6861 CX  Oosterbeek. tel. 026 333 60 58. of email: 
ledenadministratie@nivon-arnhem.nl 

ADVIESBUREAU NIVON NATUURVRIENDENHUIZEN 
Informatie over binnen- en buitenlandse  
Natuurvriendenhuizen/kampeerterreinen  
en LAW-paden. Willem Wegenaar, Koeweide 150, 
6931 WK WESTERVOORT. tel. 026 311 46 26. 
email: accommodaties@nivon-arnhem.nl 

BUITENACTIVITEITEN 
email:natuurvrienden@nivon-arnhem.nl  

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 
Henk Houthuijzen, tel. 0481 35 43 08 
email: bergsport@nivon-arnhem.nl 
website www.bergsport-zon.nl 

WEBSITE NIVON-ARNHEM 
www.nivon-arnhem.nl      
Webmaster: Pauline Waltmann 
email:  webmaster@nivon-arnhem.nl 


