


EEN VOORSPOEDIG 2016 
TOEGEWENST 

Voor u allen een gezond en voorspoedig 2016 toege-

wenst. Vaak heb je dat niet zelf in de hand, maar de 

intentie is er. Voor Nivon Arnhem gaat 2016 een 

spannend jaar worden. Het hele bestuur is na de jaar-

vergadering niet meer herkiesbaar. De secretaresse is 

al enige tijd geleden afgetreden en nog niet vervangen 

en de voorzitter en penningmeester stoppen na de 

jaarvergadering in maart. Daarnaast wil de webmaster 

ook  stoppen en doet nu nog de noodzakelijke dingen. 

Om nog maar niet te praten over de financiën en een 

teruglopend ledental. Al met al redelijk heftig voor 

2016. In hoeverre vervanging in aantocht is valt nog 

niet te zeggen. Alle reden om naar de nieuwjaarsre-

ceptie te gaan, misschien dat daar het een en ander 

duidelijk wordt. 

de redactie 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2016 
Misschien dat u dit blad nog voor zondag in de bus 

heeft dan treft u hierbij nogmaals de aankondiging van 

de nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari van 15 tot 

17 uur in De Wasserij, Molenbeeekstraat 26A te Arn-

hem. Kom meepraten en elkaar ontmoeten. U bent 

van harte welkom op deze gezellige bijeenkomst. 

  

WERKDAG IN DE WASSERIJ 

Op zaterdag 30 januari 2016 aanvang 10.00 uur heb-

ben we een klussendag in de Wasserij georganiseerd. 

Voor koffie en thee wordt gezorgd en is er tussen de 

middag een lunch. Tegen 15 uur gaan we naar huis. 

We proberen er een vaste cyclus van te maken dat we 

1 maal 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 

gebouw door. Als er leden zijn die met deze klus mee 

willen helpen moeten zij zich opgeven bij Willem We-

genaar email: beheer@nivon-arnhem.nl of tel. 026 311 

46 26. 

 
ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 

Ten noord-westen van Stendal ligt het natuurvrien-

denhuis Arendsee in de gelijknamige stad in de Alt-

mark(Saksen-Anhalt). Wie op doorreis is naar de Bal-

tische staten, Polen of Berlijn kan hier overnachten. 

Het huis ligt niet ver van de Arendsee waar men lekker 

kan zwemmen en andere watersporten kan beoefenen.  
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Het huis heeft overnachtingsmogelijkheden voor 80 

personen en is voorzien van een permanente huis-

wacht. Adres: Am Lindenpark 12, 39619 Arendsee. 

Prijzen overnachtingen: 

Logies: € 20,-  Logies-ontbijt: € 25,- Halfpension:  

€ 31,-  Volpension: € 37,- p.p.p.n 

Aanmelden bij: Ralf Meyer 0049 162 7561169 of via 

email: info@ferienland-arendsee.de of via de website: 

WWW.ferienland-arendsee.de.  De Arendsee heeft 

mogelijkheden om in de directe omgeving boten/ fiet-
sen te huren.  

NFH Arendsee 

Het huis is te bereiken met openbaar vervoer: Bahnhof 

Salzwedel of Seehausen/Altmark van daaruit met de 

buslijn 200 naar Arendsee tot aan bushalte Seehau-

serstrasse en dan te voet naar het huis. Met de auto: 

Naar Salzwedel of Seehausen/Alt-mak en dan over de 

B190 naar Arendsee. Stendal is de grootste in Altmark 

gelegen stad van Saksen Anhalt en behoort tot de 

oudste steden van Mark Brandenburg. Stadsrechten 

stammen uit het jaar 1022 en het is een Hanzestad. In 

de stad zijn verschillende plaatsen die het bezichtigen 

waard zijn, zoals de markt, het raadshuis en de oudste 

profane wanduitsnedes van Duitsland. Verder zijn de 

Rathaus kerk en de 22 glazen vensters van de Dom 

St. Nikolaus een bezichtiging waard. Via een stads-

wandeling komt men langs tal van musea en oude 
gebouwen met ieder zijn eigen geschiedenis. 

Willem Wegenaar.  

 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
JANUARI T/M MAART 

In januari gaan weer tal van nieuwe cursussen van start. 

Een goede reden om te kijken of er nog wat van uw ga-

ding bij is. Heeft u interesse wacht dan niet te lang met 

aanmelden want bij te weinig aanmeldingen gaat de cur-

sus van uw keuze niet door.  Zo gaat de bergsport basis-

cursus waarbij u tal van interessante bergsport- en berg-

wandelzaken voor weinig geld had kunnen leren wegens 

te weinig belangstelling niet door. Voor cursussen in het 

overzicht waarbij doorgaan nog niet zeker is, is een  

-2- 



telefoontje naar de cursusadministratie tel. 06 22 98 

14 90 wel handig.  

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.  

 

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 is 

nog een enkele plaats 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,-. 

 

GROENCURSUS VOORJAAR   code 901 

Deze cursus georganiseerd door NIVON, IVN en    

KNNV wordt gegeven in de stadsboerderij Presikhaaf 

Ruitenberglaan 4 te Arnhem. 

Het zijn 9 lessen op donderdagavond van 20 tot 22 uur 

en 6 excursies van anderhalf tot twee uur op zaterdag. 

Start lessen op donderdag 25 februari en start excur-

sies op 19 maart. Heel veel onderwerpen over natuur, 

planten en dieren komen aan de orde en worden ge-

bracht door verschillende docenten. Heeft u interesse 

wacht dan niet te lang met aanmelden. Op dit moment 

zijn er nog niet voldoende aanmeldingen.  

De kosten zijn voor leden en niet-leden € 45,- 

 

BRAHMS, ELGAR, MENDELSSOHN code 547 

Wilt u na de lezing over de uitvoering van Het Gelders 

Orkest van Brahms, Elgar en Mendelssohn op 26 fe-

bruari in De Wasserij ook nog een bezoek brengen 

aan een repetitie van HGO op dinsdag 1 maart en het 

concert op zondagmiddag 6 maart in Nijmegen dan 

moet u zich aanmelden. Er zijn op dit moment al rede-

lijk wat aanmeldingen, dus wacht niet te lang!  

De kosten voor repetitie en concert zijn € 25,- 

Voor de lezing is aanmelden niet nodig. 
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Het concert op 6 maart in ‘De Vereeniging’ in Nijme-

gen is een romantisch programma. Van Johannes 

Brahms wordt de Tragische Ouverture gespeeld. 

Daarna het prachtige celloconcert van Edward Elgar. 

Na de pauze volgt de vrolijke ‘Italiaanse’ symfonie van 

Felix Mendelssohn. Dirigent is Benjamin Wallfisch. 

 

KUNST BIJ DE KOFFIE      code 206 
(bouw- en tuinkunst) 

Op 6 maandagmorgens wordt tussen 10 en 12 uur 

naar bouw- en tuinkunst gekeken onder het genot van 

een kopje koffie of thee. De start is op 7 maart. Er zijn 

al redelijk wat aanmeldingen dus wacht niet te lang 

met aanmelden. Kosten leden € 47,- niet-leden € 67,- 

incl. koffie/thee. 

 

SCHAKEN  (GEEN CURSUS)   code 420 

7 maal op de 1
e
 dinsdag van de maand wordt er ’s 

middags in De Wasserij geschaakt met medewerking 

van de Arnhemse Schaakvereniging. De eerstvolgen-

de middag is dinsdag 2 februari. 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 toernooi-

vorm gespeeld. Kosten: € 2,50 per middag.  Aanmel-

den 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 

donderdag 17 september gestart, maar u kunt natuur-

lijk meedoen wanneer u maar wilt. De eerstvolgende 

data zijn 28 jan,.16 febr. Zie blz 21 van ons jaarpro-

gramma. 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. 

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. 
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VRIJDAGDIS 
2016, het jaar van de peulvrucht 
 
Omdat 2016 is uitgeroepen tot het jaar van de peul-

vrucht zal de vrijdagdis van vrijdag 5 februari in dit 

teken staan. 

Arno de Vries van Ekoplaza zal tijdens deze maaltijd 

aanwezig zijn om het een en ander te vertellen over 

het gebruik van peulvruchten. Daarna zullen we sa-

men een maaltijd voorbereiden en gezellig samen 

eten. Om 17.00 uur is de Wasserij open. 

Om ons goed te kunnen voorbereiden is het nodig dat 

mee-eters zich vooraf aanmelden. Via email 

cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl of tel. 026 361 16 

41. Meld daarbij ook uw eventuele dieetwensen. 

De kosten, verbonden aan de maaltijd zijn € 10 en 

kunnen ter plekke worden voldaan. 

Hélène Bontjer en Ineke Nengerman 

TASTE THE WASTE 

Na het succes van eerdere edities van de Arnhemse 

‘Taste the Waste’ diners  gaan wij, in samenwerking 

met Milieudefensie Arnhem door met het organiseren 

van Taste the Waste avonden. Want hoe leuk is het 

om van restjes nog een lekkere, creatieve maaltijd te 

maken? Het geeft veel voldoening om van eten dat 

anders wordt weggegooid, nog iets lekkers op tafel te 

zetten. Alleen al door het geld dat je ermee bespaart. 

De Taste the Waste avonden staan in het teken van 

voedselverspilling en hoe je van producten die anders 

door supermarkten en/ of groenteboeren worden weg-

gegooid, toch nog een heerlijke maaltijd kunt bereiden. 

Het gaat om levensmiddelen die wettelijk niet meer 

verkocht mogen worden, maar nog prima eetbaar zijn. 

Meerdere Arnhemse winkels zijn bereid om deze actie 

(anoniem) met kwalitatief goede ingrediënten te spon-

soren, waarvoor dank! 

Plaats:  De Wasserij, Molenbeekstraat 26A te Arnhem 

Datum: woensdag 17 februari 

Tijd:   18 tot 20 uur 

Kosten: € 7,50 per persoon (ter plaatse te voldoen) 

Opgave: bij arnhem@milieudefensie.nl o.v.v. Taste 

the Waste 17 febr. Wacht niet te lang met aanmelden! 

Het kan al vol zijn! 

Tip: neem een bakje mee er blij ft wel eens wat over. 

Hulp gevraagd: Houd je van koken, ben je inventief 

en vind je het leuk om een maaltijd met ons mee te 

bereiden voor ongeveer 25 mensen. Dan kunnen we 

je hulp goed gebruiken. Geef dat bij je aanmelding 

even aan. 

 

 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
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WANDELEN IN HET ‘NU’ 
(stiltewandeling) 

Wandelen met een groep mensen is meestal een druk 

en sociaal gebeuren. Maar deze wandeling is anders. 

We gaan genieten van het bos, de hei, de beekdalen 

en lopen langs historische plaatsen maar deze keer 

wordt er niet gepraat. 

Bewegen in en beleven van de omgeving in het ‘NU’ is 

het motto. Laat gedachten komen en meteen weer 

gaan (hello and goodbye). Adem ontspannen en laat 

de zintuigen stilzwijgend spreken en je zult merken dat 

de combinatie van bewegen, zien en horen zonder te 

praten of verder te gaan in je gedachten een hele bij-

zondere beleving creëert. 

Opgave bij de cursusadministratie via de website of 

met het aanmeldingsformulier uit ons programma. 

Wandelen in het ‘NU’ (stiltewandeling) code 915 

Datum tijd:  vrijdag 15 januari 9.45 uur 

Kosten:    € 3,- p.p. 

Startpunt:   Eethuys Airborne, Telefoonweg 2,    

     Renkum 

Openbaar vervoer: lijn 51 Wageningen-Arnhem  

       (zie OV9292 voor actuele reisinfo) 

Lengte wandeling: 16 km 

Route:     Molenbeeksepad Renkum 

Eten en drinken:  1 horeca-stop tijdens de wandeling  

        (zit niet bij de prijs in, dus zelf betalen)  

 

ENTHOUSIASTE ONTVANGST  
VLUCHTELINGENWANDELING  

Op dinsdag 15 december was er door Nivon Arnhem 

in overleg met ‘Arnhem voor vluchtelingen’ een wan-

deling georganiseerd voor vluchtelingen. De bedoeling 

was om vluchtelingen die in de Koepel in Arnhem ver-

bleven kennis te laten maken met de prachtige natuur 

in onze omgeving. En op deze manier ook nader ken-

nis te maken met onze medemensen en meer inzicht 

te krijgen in elkaars werelden.   
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De wandeling van ongeveer anderhalf uur startte van-

af Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden richting 

de Posbank. Aangezien de vluchtelingen (jonge en 

oudere mannen) geen vervoer en geld voor het OV 

hebben werden zij met de auto vanaf de Koepel opge-

haald en later ook weer teruggebracht. 

Het initiatief werd enthousiast ontvangen in de Koepel 

en resulteerde in een inschrijving van 20 mensen. Het 

werd een mooie dag! 

KLIMAATAKKOORD  
PRESTATIE VAN FORMAAT 

Het is een prestatie van formaat dat 195 landen zich 

achter het klimaatakkoord van Parijs geschaard heb-

ben zei Corinne de Jonge van Ellemeet, netwerkdirec-

teur van de Natuur en Milieufederaties. ‘Dit is een 

enorme steun in de rug voor onze ambities’. Dankzij 

het klimaatakkoord zullen duurzame energiebronnen 

als wind en zon flink toenemen. In de provincies kun-

nen de ruim 800 lokale energie initiatieven daarbij een 

belangrijke rol spelen: samen duurzame energie op-

wekken, samen duurzame energie inkopen en energie 

besparen. 

Nivonner Magda Vodde die samen met Milieudefensie 

naar Parijs was gefietst ziet het helemaal voor zich. 

Het is nu tijd voor het Nivon om in groter verband sa-

men met Greenpeace, Milieudefensie, IVN, Groen 

Links, PvdA,….  acties te organiseren over klimaat, 

duurzaamheid etc.  

Overigens: milieu-initiatieven zijn geen nieuw feno-

meen binnen het Nivon. Het Nivon was daar altijd al 

mee bezig, incidentele samenwerking met andere 

organisaties kwam regelmatig voor. In het januari-

nummer van Nivon Mededelingen van 1988 stond 

onderstaande kop al, een slogan van 28 jaar geleden 

waar we tegenwoordig nog eens over na zouden moe-

ten denken met die 130 km grens!! 

 

Uit Nivon Mededelingen januari 1988 no 1 
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NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 

Activiteiten Bergsport ZON in 2016  

In 2016 worden weer heel veel nieuwe activiteiten 

door de Nivon bergsportgroep ZON georganiseerd. Er 

is evenals in 2015 weer veel gepland. Wat daar alle-

maal van gerealiseerd gaat worden is de vraag. In 

ieder geval gaat winterkamperen en sneeuwschoen-

wandelen (2x vol) door. Voor de geplande trektochten 

en bergsportcursus in Kirgizië vlakbij de Chinese 

grens in de loop van 2016 ligt dat wat anders. Maar 

mooi is het daar zeker. 

 

Nivon bergsportgroep ZON 
‘25 jaar’ Winterkamperen 

Van vrijdag 29 t/m zondag 31 januari Winterkamperen 

we in Sauerland vlakbij Winterberg. Bij natuurvrien-

denhuis Mollseifen. 

 

nu op 3 januari ligt er al sneeuw bij Mollseifen 
dat wordt dus wat op 29 januari !! 

De eerste sneeuw is begin januari in het Sauerland 

gevallen dus ga mee kamperen in de winter! Leer wat 

wel en niet werkt tijdens zo’n winter’bivak’. Hoor hoe 

de vorst ’s morgens je tentje doet kraken. Overdag 

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 nabijgelegen (natuurvrienden)huis Moll-

seifen. Ook spelen we zaterdagavond weer ons over-

bekende ruilspel. 

Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl 

Prijs: € 15,- (lid), € 25 (niet-lid) excl. reis- en verblijfs-

kosten weekend 

Ook voor de kampeerders is het mogelijk om in het 

natuurvriendenhuis te eten. 

 

Bergsportcursus Kirgizië  

29 mei tot 7 juni 2016, 10 dagen 

Prijs € 1099,- volpension, oefenmateriaal, excl. vlucht, 

verzekering en persoonlijke uitrusting. 
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info/aanmelden: bergsport@nivon-arnhem.nl 

 

Wandeltrektocht Zuid-Kirgizië 

3 juli –14 juli 2016,  12 dagen 

info/aanmelden: jolanda@denekamptaalenteken.nl; 

www.sergereizen.com 

Prijs: € 1889,-   Incl. bagagevervoer, volpension, excl. 

vlucht, verzekering, persoonlijke uitrusting. 

Korting voor Nivonners. 

 

Expeditie naar Peak Lenin (7200 m) 

Van 28 juli tot 17 augustus naar Peak Lenin 7200 m. 

Kosten excl. reis € 3195,- 

Wandel2daagse 

Van vrijdag 8 tot zondag10 april wandel2daagse, met 

bepakking naar natuurvriendenhuis De Bosbeek waar 

we overnachten in tent of huis. Dit alles onder meer 

als voorbereiding voor wandeltrektochten in Zuid-

Kirgizië, Frankrijk of Oostenrijk. 

Prijs: € 25,- (niet leden € 30,-) incl warme maaltijd. 

Info: bergsport@nivon-arnhem.nl 

 

MTB3daagse enduro 

Samen met GAANenBeleven.nl is er van vrijdag 8 tot 

zondag 10 april een MTB-3daagse enduro 

Drie dagen MTB-en over de Zuid Veluwe, per dag 

trappen we zo’n 50 km over onverharde paden over de 

hei, door het bos o.l.v. een natuurgids vanuit natuur-

vriendenhuis De Bosbeek waar we ook overnachten. 

Prijs € 75,- (niet-leden € 85), incl. lakenpakket, avond-

eten, ontbijt en lunchpakket. 

Info: bergsport@nivon-arnhem.nl   

 

OV wandel2daagse 

Twee wandelingen van zaterdag 9 tot zondag 10 april  

Bergwandelen Zuid-Veluwezoom. 

Een rivierenlandschap dat wordt afgewisseld met bos-

sen en beken. De meest bekende ‘berg’ in dit stuwwal-

lengebied is de Grebbeberg. De eerste dag   (20 km) 

van NS-station Rhenen naar De Bosbeek. De tweede 

dag ( 20 km) naar NS-station Arnhem 

Veluwe Zwerfpad 

Wekeromse Zand langs de Planken Wambuis en de 

Ginkelsche heide. De eerste dag (24 km) van NS-

station Lunteren naar De Bosbeek. De tweede dag (13 

km) naar NS-station Oosterbeek. Je wandelt op eigen 

gelegenheid en overnacht in natuurvriendenhuis De 

Bosbeek. 

Prijs € 50,- (niet leden € 60,-) incl. lakenpakket, 

avondeten, ontbijt en lunchpakket. 

Info: info: 088 0990974 / bosbeek@nivon.nl 
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Het NIVON Mededelingenblad verschijnt maandelijks.    
Eén exemplaar per adres. 

REDACTIECOMMISSIE 
Rob Kooderings, tel.: 026 333 60 58 en Tom Bohle   
KOPIJ voor het volgende nummer (no 1), dat uiterlijk 
woensdag 10 februari bij u in de bus valt  vóór 26 ja-
nuari versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOS-
TERBEEK, email:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaar maken vrijdag 5 februari vanaf 13.00 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 


