


HAD MARX TOCH GELIJK? 
 
Op vrijdag 17 april komt Bart Petersen naar de Wasse-
rij, Molenbeekstraat 26A in Arnhem om met ons te 
praten over de visie van Marx in deze maatschappij. 
Aanvang lezing: 19.30 uur 
Kosten: € 6,- 
Aanmelden: niet nodig 
Na de ineenstorting van het Sovjetcommunisme in 
1989 heerste aan beide kanten van het gevallen IJze-
ren Gordijn het gevoel, dat het ongelijk van Karl Marx 
nu definitief aangetoond was. De marxistische preten-
ties waren hoog, maar het realiteitsgehalte bleek laag. 

Westers kapitalisme en 
liberale democratie kon-
den aan een wereldwij-
de zegetocht beginnen. 
Het liep anders. De vrije 
markt lijkt niet opge-
wassen tegen een reeks 
van rampen zonder 
einde: zoals voedselcri-
sis, grondstoffencrisis, 
energiecrisis, klimaat-
crisis, kredietcrisis. 
Staat het kapitalisme op 
springen? 

Hoogste tijd om Marx’ scherpzinnige analyses en sce-
nario’s nog eens onder de loep te nemen. 
Let op: Als vervolg op deze lezing is er op 1 mei een 
Marx wandeling in Nijmegen. 
 
 

LEERZAME MARX WANDELING 
DOOR NIJMEGEN 
 
Van beneden naar boven 
 
Slechts weinig denkers hebben zulke onuitwisbare 
sporen in ons wereldbeeld achtergelaten als Karl Marx 
(1818 – 1883). Minder bekend is dat zijn moeder Hen-
riëtte Presburg is geboren en getogen in de Nijmeegse 
benedenstad. Na een wandeling met Bart Petersen 
door deze interessante buurt zoeken we het hogerop 
voor een uitleg van Marx’ ontleding van de samenle-
ving en gaan we in gesprek over de actualiteit van zijn 
visie. 
Rondleiding door: Bart Petersen  
Datum: heel toepasselijk vrijdag 1 mei  
Start: stationshal Nijmegen 12.00 uur  
Duur wandeling en gesprek: tot 15.30 uur 
Kosten: Nivonlid € 8,- niet-lid € 10,- 
Bijkomende kosten: Vervoer en consumpties 
voor eigen rekening.  
Aanmelden: noodzakelijk tel.06 22 98 14 90 of e-mail 
cursussen@nivon-arnhem.nl  
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KOOKWORKSHOP ROOTS OF FOOD 
Wilt u weer eens iets anders serveren? Dan nodigen 
wij u graag uit voor een bijzondere Nivonactiviteit op 
zondag 19 april, 14.00 uur in de Wasserij, Molen-
beekstraat 26A in Arnhem. Van 14 tot 18 uur zal de 
oprichter van Roots of Food, Amit Rabin een bijzonde-
re kookworkshop geven. 
Kosten: € 45,- per persoon 
Voertaal: Engels 
Amit Rabin houdt van eten in al zijn verscheidenheid. 
Hij vindt dat koken veel interessanter wordt wanneer je 
de herkomst van het eten weet. Verhalen die afkom-
stig zijn uit familietradities, verhalen van de herkomst 
van de kruiden en specerijen, verhalen van bijzondere 
recepten en nog meer. 
Roots of Food vertelt deze mooie verhalen door het 
geven van lezingen en workshops over de mediterri-
aanse, Midden-Oosten, Balkan, Oost en Noord Euro-
pese, vegetarische en duurzame keukens. Speciaal 
voor ons geeft Amit Rabin de workshop ‘Van Laffa tot 
Baba-Ganoush’, Het is een kleurrijke, smaakvolle 
workshop over een belangrijk onderdeel van het menu 
in en rond het Midden-Oosten: Brood en dips. Pita, 
Laffa en heerlijke dips zoals Baba-Ganoush, Msabba-
ha, Tahini, Toum en vele andere lekkernijen, die op 
onze eigen kookunit gemaakt en geproefd zullen worden.  

 
Aanmelden voor deze workshop uiterlijk 14 april via 
http://rootsoffood.com/workshops 
Hier vindt u onder workshops & lectures de workshop 
From Laffa to Baba Ganoush 4 hour Workshop (14:00-
18:00) / Arnhem / 19 April / 45 Euro – p.p. 
Betaling kan via IDeal maar ook is het mogelijk om het 
bedrag te storten op NL16ABNA0494310332 t.n.v. 
Roots of Food 
Meer informatie vindt u op: http://nivon-
arnhem.nl/kookworkshop-roots-of-food/ 
 

TASTE THE WASTE DINER 
smakelijke maaltijd zonder verspilling !     

In oktober 2014 hadden we samen met Milieudefensie 
een heerlijk Taste the Waste Diner in onze Wasserij,  
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Molenbeekstraat 26A. Veel Nivonners hebben ervan 
genoten. Het tweede diner in februari, stond vlak voor 
de start alleen op facebook en op onze website. Dus 
behalve wat ingewijden hebben geen Nivonners er van 
kunnen genieten. Maar nu met het derde diner op 
woensdag 13 mei hebben we de aankondiging op tijd zij 
het met enige moeite rond gekregen. Dus geniet ervan! 

Kom heerlijk genieten van een Taste the Waste Diner  
(vegetarisch) dat grotendeels bereid wordt van produc-
ten die anders door supermarkten en/ of groenteboe-
ren worden weggegooid. Het gaat om levensmiddelen 
die wettelijk niet meer verkocht mogen worden, maar 
nog prima eetbaar zijn. Meerdere Arnhemse winkels 
waren bereid om deze actie (anoniem) met kwalitatief 
goede ingrediënten te sponsoren, waarvoor we hen 
dankbaar zijn! 

Datum/tijd: woensdag 13 mei om 17.45 uur 
Plaats: De Wasserij, Molenbeekstraat 26A, Arnhem 
Kosten: € 7,50 per persoon 
Aanmelden: email  arnhem@milieudefensie.nl aange-
zien niet iedereen over email beschikt, is het mis-
schien handig dit dan via kennissen/bekenden te rege-
len. Attentie: geef u snel op want vol is vol. 

Nivon Arnhem organiseert veel activiteiten met een 
focus op natuur en milieu, mens en maatschappij. De 
visie van Milieudefensie op voedselverspilling sluit hier 
naadloos bij aan en is een basis geworden voor een 
goede samenwerking. Samen willen we de onnodige 
voedselverspilling verminderen. 

Iedereen koopt wel eens teveel eten dat blijft liggen in 
de koelkast en uiteindelijk eindigt in de vuilnisbak. 
Maar hoeveel geld en energie ons dat eigenlijk kost, 
daar staan we niet bij stil. Denk eens aan alle fabrie-
ken die onnodig draaien, en de extra CO2-uitstoot 
veroorzaakt door transport en afvalverwerking. In En-
geland heeft onderzoek aangetoond dat met de ver-
spilling bijna 1 miljoen mensen kunnen worden ge-
voed. Het is makkelijk om hier zelf wat aan te doen. 
Een mooi gebruik uit oma’s tijd is de kliekjesdag. Laat 
u inspireren om thuis de halve porties en de restjes 
niet weg te gooien maar creatief te gebruiken voor een 
originele maaltijd. 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  
 
Voor een korte vakantie is het gebied achter Kassel in 
Duitsland heel geschikt. Veel mogelijkheden op wan-
del- en fietsgebied heeft deze omgeving te bieden. 
Lekker wandelen door de uitgestrekte bossen met 
talloze wandelpaden of fietsen lans de Werra, Fulda of 
Wezer. Op de hellingen van de ‘Meinhard’ aan de rand 
van het natuurpark ‘Eichsfeld-Hainich-Werratal’ aan de  
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grens met Thüringen ligt het natuurvriendenhuis ‘Haus 
Am Meinhard’. 
Het huis heeft 16 bedden in 5 kamers en is een zelf-
verzorgingshuis. In de omgeving, binnen een straal 
van 50 km, liggen de steden Göttingen, Eisenach, Bad 
Hersfeld, Kassel en Hann-Münden. Verschillende vak-
werkhuizen zijn te vinden in Hann-Münden en Witzen-
hausen. In de buurt van het huis kan men boten en 
fietsen huren om een tochtje te maken op de Werra of 
te fietsen door de bossen in de omgeving van het huis. 
Aanmelden en inlichtingen bij: Naturfreunde Deutsch-
lands, Herr Axel Ziska, Siedlungstr. 2, D-37276 Mein-
hard. Tel.: 0049 565150809 of via E-Mail: 
axel.ziska@naturfreunde-hessen.de . Het adres van 
het huis is Am Meinhard 3, 37276 Meinhard-
Neuerode. Het huis is bereikbaar met de trein: Bhf. 
Eschwege, Busverbinding Meinhard–Neuerode of met 
de taxi. Met de auto: A7 Afrit Bad Hersfeld, B27 rich-
ting Eschwege-Grebendorf – Neuerode NFH. Vanaf  
Göttingen – B27 Eschwege – Grebendorf – Neuerode. 

 
Naturfreundehaus Am Meinhard 

Willem Wegenaar, tel. 026 311 46 26. 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
 
De laatste cursussen t/m juni zullen we hieronder ver-
melden. Voor de cursus Rondje Buitenland om snel 
wat buitenlandse talen te leren is het gelukt een do-
cent Italiaans, Spaans en Fries (toch bijna buitenland) 
te vinden. Helaas geen Frans. 

OPGAVE CURSUSSEN MRT t/m JUNI 
 
Deze zomer op vakantie naar het buitenland? 
 
Gaat u dit jaar op vakantie en wilt u ook graag het 
juiste kopje koffie kunnen bestellen of het lekkere ijsje 
dat u bedoelde? Denkt u dan eens aan onze vakantie-
cursus. Gedurende deze 4 lessen zal de leerstof eenvou- 
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dig en praktisch zijn, zodat de cursist het geleerde 
meteen kan toepassen.  
Er zullen drie talencursussen tegelijkertijd plaatsvin-
den. In een gezamenlijke koffiepauze is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten.  

Voor de drie cursussen 145,146 en 147 geldt: 
 
Wanneer:   4 x op zaterdag van 10.00-12.00 uur 
Data:    6, 13, 20 en 27 juni 
Kosten:    Leden: € 58, niet-leden € 82 
 

Italië             code 145 

Cursusboek: ‘Italiaans à la carte’ van Intertaal, ISBN 
978 94 6030 1599  
In de afzonderlijke hoofdstukken komen de volgende 
thema’s aan bod: in de winkel, op de markt, in het 
museum en in het restaurant, etc. Er wordt een actieve 
inzet in de groep verwacht. 
Docent:            Elena Giacchini, 026 362 12 92  
elena.giacchini@gmail.com 
 

Spaans            code 146 

Er is een leuke taalcursus genaamd “Spaans voor 
genieters” een uitgave van Van Dale. Bij deze leer-
gang is het luistermateriaal alleen maar beschikbaar 
via inloggen op de site van Van Dale, de audiobestan-
den. Er is geen cd bij. 
Docent:   Marieke Rutten  
mariekerutten-spaans@hotmail.com 
 

Fries             code 147 

In de eerste bijeenkomst maakt u kennis met Friesland 
en het fries. In de vervolgbijeenkomsten wordt meer 
ingegaan op het eigene van de Friese taal en wordt 
met de cursisten de Friese uitspraak geoefend. 
Docent:   Obe Posthumus, 026 361 55 65  
 

Schetsen valt te leren     code 318  

Deze workshop wordt gehouden op zaterdagmorgen 
18 april van 10 tot 12 uur.  Leer snel een schets ma-
ken. Kosten: leden* € 13,- niet-leden € 19,-. 
 

AANMELDEN EN INFORMATIE  

 
Aanmelden voor cursussen gaat heel gemakkelijk. Via 
de website www.nivon-arnhem.nl komt u via het kopje 
activiteiten  bij de cursussen, waar u ook het aanmeld-
formulier tegenkomt. Uiteraard kunt u ook het aan-
meldingsformulier uit onze flyer gebruiken. Dit brengt 
dan echter wel de kosten met zich mee van een post-
zegel. Informatie bij Ingrid Lodewijk tel. 06 22 98 14 90  
of e-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl  

-5- 



 
NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 

WANDELING WANDELCAFÉ  
 
Op zondag 26 april maken we een rondwandeling van 
15 km over de Grebbelinie vanaf Restaurant De Den-
nen in Renswoude. 
De Grebbelinie is een van de drie Nederlandse waterlinies, 
aangelegd in de 18e eeuw, om het westen van Nederland te 
beschermen tegen vijanden. Door water in te laten uit de Rijn 
zou een waterlinie gevormd worden tussen de Grebbeberg 
en de Zuiderzee. In de omgeving van Renswoude zijn een 
aantal aarden vestingwerken en wallen, kaden en sluisjes, 
die allen deel uitmaakten van de Grebbelinie, hersteld. We 
wandelen langs het fort ‘Werk aan de Daatselaar’ en het 
‘Fort aan de Buurtsteeg’. Verderop zien we kasteel Rens-
woude liggen. Op het laatste deel van de wandeling komen 
we langs het ‘Werk aan Engelaar’. Over de Groeperkade 
lopen we terug naar het restaurant. 

Start wandeling: 11.00 uur 
startpunt: restaurant de Dennen, Utrechtseweg 34, 
3927AW Renswoude tel 031 857 12 74  
(open vanaf 10.30u).  
Startpunt is bereikbaar met bus 80, vertrek van station 
Veenendaal de Klomp om 10.20 u, halte ‘de Dennen’ 
leiding: Bert Quist, tel. 06 49 83 62 62 (alleen op de 
wandeldag) 
horeca: aan het begin en het eind van de wandeling. 
organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek en TeVoet, vereniging van wandelaars 
Deelname is gratis. 
 

DAGFIETSTOCHT 
Op donderdag 7 mei gaan we een fietstocht maken 
met als thema natuur en cultuur. 
Vertrek: 10 uur vanaf het pontje in Rheden. 
Onderweg zullen we verschillende watertjes overste-
ken en 3 x gebruik maken van een pontje. 
De totale afstand zal ca. 45 km bedragen. 
We bezoeken de Hanzestad Doesburg en het stadje 
Bronkhorst. 

In Doesburg bekijken we onder leiding van een gids  
de historische binnenstad. Hier is ook voldoende gele-
genheid om een kopje koffie of iets anders te nuttigen. 
Om ongeveer 13.30 uur gaan we weer op de fiets, 
over de dijk richting Bronkhorst. 
Bij het gemaal van Bronkhorst zetten we de fiets neer 
en kunnen in het gemaal een expositie bezoeken.  
Mensen die liever Bronkhorst willen bekijken kunnen 
binnendoor in 10 minuten het stadje bereiken en daar 
eventueel nog een terrasje pikken. Gerekend wordt op  
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totaal een uur zodat we tegen half vijf de pont naar 
Brummen kunnen nemen. We fietsen vervolgens door 
het Hammeler, langs  Huize Den Bosch, Leuvenheim,  
Dieren en uiteindelijk naar Rheden waar iedereen zijn 
eigen route weer oppakt. 

Deze dag zal per persoon ongeveer € 3,- aan pontgel-
den en  € 3,25 aan gidsengeld kosten. 
Laat iedereen zorgen voor voldoende muntgeld!! 
Fietshuur is mogelijk bij het station in Rheden, 
www.roelefietsen.nl  tel: 026 495 29 10 
Mocht je lid zijn van de OV-fiets dan is het mogelijk om 
de fiets te huren bij de NS. Vanaf het station naar het 
pontje fiets je in ongeveer 10 minuten. 

Deelname aan de rondleiding in Doesburg is slechts 
voor 10 personen. Je moet je dan wel aanmelden en 
bij meer liefhebbers wordt geloot. 
Aanmelden bij: Hermien Bas e-mail  bas.bas@net.hcc.nl 
of tel. 0313 45 04 33 liefst tussen 18 - 20 uur. Mobiel : 
06 40 89 98 25. 
Bij slecht weer zal de tocht niet doorgaan. 

WANDELCAFÉ + WANDELING 
Noteer vast in je agenda. Ook op zondag 31 mei is er 
weer een wandelcafé in bezoekerscentrum Sonsbeek, 
Zijpendaalseweg 24A in Arnhem. We krijgen om 11 
uur een presentatie te zien van de expeditie van een 
stel Nivonners naar de hoogste berg in Europa De 
Elbroes 5642 m. Ze hebben het net niet gehaald, maar 
spannend was het wel.  
Om 12 uur gaan we in de omgeving een korte wande-
ling maken met mogelijk wat kleine hoogteverschillen. 
De toegang is vrij. 

 
Elbroes expeditie 2014 van rechts naar links gids Serge 
Bulatov, Ronald Portier, Lyke Bosma, Jolanda Denekamp 

 

PINKSTERKAMP  

Iedereen kijkt natuurlijk al reikhalzend uit naar de 
Pinksterkampen die er ongetwijfeld weer aan staan te 
komen. Wat betreft het afdelings Pinksterkamp moe-
ten we u teleurstellen. Er komt dit jaar geen door de  
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afdeling Arnhem georganiseerd Pinksterkamp. Wilt u 
wat meer weten, bel of mail naar Willem Wegenaar. 
tel. 026 311 46 26. e-mail willemwegenaar@planet.nl 

Maar niet getreurd, want wat vanzelfsprekend wel 
doorgaat is het landelijk Pinksterkamp in Hall bij Eer-
beek op het Nivon kampeerterrein Het Hallse Hull. Van 
vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei wordt het weer 
genieten voor jong en oud. Er zullen natuurlijk weer 
allerlei activiteiten worden georganiseerd: spellen voor 
de kinderen, creatieve workshops, muziek, lezingen en 
nog veel meer! Kom ook weer lekker kamperen en 
schrijf je in op http://nivonpinksterkamp.nl/ op deze 
website kun je je via een digitaal invulformulier aan-
melden en ook online betalen. Wil je graag overnach-
ten in het ABK-huis, dan kan de opgave alleen schrif-
telijk, stuur dan de bon uit de Toorts no 2 blz 23 op, of 
neem contact op met het aanmeldingssecretariaat 
aanmelding@nivonpinksterkamp.nl. 

Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelin-
gen en activiteiten? Volg het Nivon Pinksterkamp dan 
ook op Facebook:  
https://www.facebook.com/NivonPinksterkamp 

Hopelijk tot op het pinksterkamp 

Prijzen Landelijk Pinksterkamp kamperen in de voor-
verkoop. 
          Leden     niet-leden 
23 jaar of ouder    € 51,50     € 65,- 
18 t/m 22 jaar     € 37,-     € 49,50 
7 t/m 17 jaar      € 29,50     € 40,- 
3 t/m 6 jaar      € 24,-     € 35,- 
Parkeerkaart     € 6,-      € 6,- 
Let op  na 12 mei betaalt u € 4,- per persoon meer! 
 

RONDLEIDING DOOR DE ZOMP 
Onderstaand bericht kregen we van het IVN Zuidwest 
Veluwe. Beslist een aanrader! 
Vlakbij het Oude Kerkje in Oosterbeek ligt verscholen 
tussen villa’s, heemtuin De Zomp.  

 
Zelfs bij veel IVN’ers is deze heemtuin nauwelijks be-
kend. Toch wordt De Zomp al sinds 1997 door en- 
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thousiaste vrijwilligers van de afdeling Zuidwest Velu-
we van het IVN onderhouden.  
Op een terrein van niet meer dan 1/3 hectare zorgen 
een natuurlijke bron en flinke hoogteverschillen op de 
stuwwal voor een grote verscheidenheid aan vegeta-
tiezones. Bij recente door de KNNV uitgevoerde inven-
tarisaties zijn maar liefst 175 verschillende inheemse 
planten geteld. Vooral in het vroege voorjaar, wanneer 
de bosanemonen, de kievitsbloem, de dotter en het 
paarbladig  goudveil  bloeien, is De Zomp op z’n 
mooist. 
Dit voorjaar worden er voor het eerst publieksrondlei-
dingen georganiseerd en wel op zondag 10 mei. Ge-
start wordt om 14.00 uur. De rondleiding duurt ca 1,5 
uur. De gids besteedt aandacht aan de ontstaansge-
schiedenis van De Zomp en aan de namen en bijzon-
dere eigenschappen van de planten, die er voorko-
men. Vanwege de smalle paden kunnen er max. 12 
mensen mee. Daarom wordt u verzocht  zich van te 
voren op te geven voor de rondleiding per e-mail  
jfstorm@hetnet.nl of telefoon (0317 42 58 02)  
De ingang van De Zomp bevindt zich op de hoek van 
de Fangmanweg en De Dam (postcode 6862 EH) in 
Oosterbeek. 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 
Nieuws van natuurvriendenhuis De Bosbeek, Bos-
beekweg 19 6721 MH  BENNEKOM  
 
Vacature  

De Bosbeek zoekt per 1 januari 2016 een 
Coördinator technische zaken (vrijwilliger) 

Omschrijving functie: 

De coördinator draagt zorg voor de instandhouding 
van de bouwkundige en technische voorzieningen op 
basis van een meerjarenonderhoudsplan en onder-
neemt noodzakelijke acties in geval van acute noodsi-
tuaties. 

Gewenste kwaliteiten zijn: 

Technische kennis/inzicht, organisatievermogen, oog 
hebben voor veiligheid en kostenbewust. 

Info: Eddy Oudshoorn, 024 356 80 09, 
eddyoudshoorn@live.nl 
of Hans Alink, 0344 63 56 97, 
theahansalink@hotmail.com    
 

Beeldhouwen in Speksteen  

datum: zondag 25 t/m vrijdag 30 oktober, Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 175 (lid), € 200 (niet-lid) zelfverzorging 
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Beeldhouwen met speksteen. Een zachte steen die 
geen ‘harde arbeid’ nodig heeft en bewerkt kan wor-
den met bijvoorbeeld een houtrasp, mesje e.d. 
 
Groot(ouder) en kind midweek 

datum: maandag 27 t/m vrijdag 31 juli, Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs € 25 per kind 5 t/m 11 jaar (excl. kosten verblijf) 
Dit jaar maken we een reis om de wereld; niet in 80 
dagen maar in 5 dagen, we zien jullie weer graag op 
de Bosbeek. Zorg dat je erbij bent.  
 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 
Wandelen in de Aveyron (Frankrijk)  

datum: vrijdag 1 t/m vrijdag 8 mei, Aveyron (Frankrijk) 
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl of  
tel. 0481 35 43 08 
prijs: € 425 (lid), € 480 (niet-lid), volpension en vervoer 
ter plaatse excl. reis. Nog enige plekken vrij.  
We wandelen onder leiding van een gids (of fietsen, 
klettersteigen, kanoën) in Centraal Massief in Frank-
rijk. Overnacht wordt in Banes in mobilhomes of 
chambre d'Hotel. In de Aveyron schijnt volop de zon 
en bloeien de bloemen. Genieten van dit prachtige 
landschap. 

Elektrisch bergbeklimmen rondom Banes   

datum: vrijdag 8 t/m vrijdag 15 mei, Aveyron(Frankrijk)  
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 525 (lid), € 580 (niet-lid) volpension en vervoer 
ter plaatse, e-bike, excl reis. 
Voor iedereen die op twee wielen in de natuur wil ge-
nieten van de Franse voorjaarszon. Je actieradius 
wordt door de elektro-bikes vergroot en hoogtever-
schillen worden overwonnen.  

Bergsport basisvervolgcursus  

datum: vrijdag 15 t/m vrijdag 22 mei,  Aveyron(Frankrijk)  
Info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs: € 475 (lid), € 525 (niet-lid) volpension en vervoer 
ter plaatse excl. reis. Het doel van deze cursus is om 
je de vaardigheden bij te brengen om met plezier en 
veilig in de bergen op pad te gaan. 

Wandelweek la Bouysse Vallée du Tarn 

Periode: maandag 25 mei t/m maandag 1 juni.  
Aanmelden en info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
Prijs € 400, (niet leden) € 450 volpension excl. reiskos-
ten. La Bouysse is een oude schapenboerderij, aan de 
rivier de Tarn in het zuidelijk deel van het departement  
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Aveyron in Zuid-Frankrijk. We wandelen door een 
prachtig natuur en wandelgebied, dagelijks 15-18 km. 

Trailrun-2daagse De Bosbeek 

Nadat de eerste trailrun2daagse in maart al snel vol-
geboekt was, hebben Adriaan en Jolanda van 
GAANenBeleven.nl samen met de Nivon bergsport-
groep ZON een tweede editie gepland naar Nivon-
natuurvriendenhuis de Bosbeek op  

vrijdag 5 en zaterdag 6 juni = 24 uur avontuur.  
Vind je het rennen in de natuur prachtig en zou je dat 
best wel eens wat langer willen doen? Dan is dit je 
kans, we rennen in een heel rustig tempo, genieten 
van de natuur en nemen onze spullen mee in een 
klein rugzakje. Geniet van de bosgeuren, van bosge-
luiden, van prachtige paddenstoelen en zwammen 
onderweg, en misschien spotten we nog wild.   

 
 
Op dag 1 vertrekken we omstreeks 12 uur van NS-
station Oosterbeek en rennen onder leiding van een 
natuurgids langs de Wodans-eiken en beekjes over de 
Veluwe naar Nivon-natuurvriendenhuis de Bosbeek 
waar we overnachten. De volgende dag rennen we 
via andere paadjes weer terug naar NS Oosterbeek. 
Totaal ongeveer 20 km per dag. Je moet tenminste 
een halve marathon kunnen rennen. Het tempo zal 
ongeveer 8 km per uur zijn zodat we onderweg kun-
nen genieten van de dieren en planten.  
Af en toe stoppen we voor een fotomoment of een 
rustpauze. In het Nivon-natuurvriendenhuis de Bos-
beek bij de Ginkelse Hei wacht het avondeten, je bed 
en de volgende  dag een ontbijt en lunchpakket. Het is 
geen wedstrijd, de beleving staat voorop. De tocht 
wordt begeleid door twee ervaren trailrunners, waar-
van er een natuurgids is. 
Info/aanmelden Jolanda Denekamp, 
j_denekamp@hotmail.com 
Prijs € 50,- (niet-Nivon-leden € 60), incl. overnachting, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
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Bergsport cursusweek (Oostenrijk)  
datum: midden juni 2015, Hallstatt (Oostenrijk) 
info/aanmelden: bergsport@nivon-arnhem.nl 
Prijs:€ 610,- (lid) € 670,- (niet-lid) half pension. 
Deze cursusweek biedt het nodige voor elke alpine-
liefhebber. Variërend van eenvoudige wandelingen, 
tochten over de gletsjer tot klettersteigtoeren en rots-
klimmen in alpinegebied. Prijs incl. Oostenrijkse gid-
sen en Nivon begeleider.  

Wandelweek Allgauer Alpen 

Opnieuw georganiseerd. Een heerlijke wandelweek 
vanuit het bekende natuurvriendenhuis Freibergsee bij 
Oberstdorf (Duitsland). We zitten er van zondag 23 t/m 
zondag 30 augustus en kunnen iedere dag alleen of 
samen in de omgeving van het bekende bergsportdorp 
Oberstdorf mooie wandelingen maken. 
Aanmelden en info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
Prijs: € 300,-   (lid) € 375,- (niet lid) halfpension 
Attentie  bijna vol: . i.v.m. reserveringen moet je niet te 
lang wachten met opgeven. 

 

Huttentocht vanuit NFH Freibergsee 

Het oude moet je koesteren. Vanuit het natuurvrien-
denhuis Freibergsee bij Oberstdorf (Duitsland) wordt 
weer een huttentocht door de Allgauer en Lechtaler 
Alpen georganiseerd van zondag 23 t/m zondag 30 
augustus. Dat wordt weer genieten. Aanmelden en 
info: bergsport@nivon-arnhem.nl  
Prijs: € 300,-   (lid) € 375,- (niet lid) halfpension 
Attentie  bijna vol: . i.v.m. reserveringen snel opgeven! 

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

APRIL IS DE MAAND VAN DE FILOSOFIE  

Dit jaar is het thema ‘ongelijkheid’, wanneer en tot op 
welk niveau is ongelijkheid acceptabel? Er zijn 
verschillende (niet-Nivon) activiteiten rond dit thema. 

Ongelijkheid. W at doet Arnhem?  

Op dinsdag 14 april is er van 20 tot 22 uur bij Hijman 
Ongerijmd, Grote Oord 15 (Jansstraat) een debat-
avond met vertegenwoordigers van de Gemeenteraad. 
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Na een inleiding door econoom Anton Nanninga over 
het gedachtengoed van Thomas Piketty volgt er een 
debat met de zaal o.l.v. Dannie Brus. Entree vrij. 

Ongelijkheid. Had Marx toch gelijk? 

Nivon activiteit, vrijdag 17 april, zie elders in dit blad. 

Ongelijkheid.  Diner pensant 

Dinsdag 21 april 18 – 21 uur bij Dudok. Een filosofisch 
gesprek met Dick Kleinlugtenbelt over ‘ongelijkheid’ 
tijdens een informele maaltijd. Entree € 20,- € 35,- 
naar draagkracht. 

Ongelijkheid.  Hoe te leven met de ander?  

Op woensdag 29 april van 20-22 uur gaan vertegen-
woordigers van religieuze en andere levensbeschou-
wingen in gesprek. Stadspastoraat Arnhem, Drieko-
ningendwarsstraat 30. Entree vrij. 

Ongelijkheid.  En nu verder!  

Op donderdag 30 april van 20-21.30 uur sluit uitgever 
Erno Eskens de maand af met een verrassing. Borrel 
na! Entree vrij. Boekhandel Hijman Ongerijmd , Grote 
Oord 15, Arnhem 

Ongelijkheid. Essay Maand van de Filosofie  
Ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie ver-
schijnt het essay ‘Waarom vuilnismannen meer ver-
dienen dan bankiers’ . Het is geschreven door Rutger 
Bregman en Jesse Frederik en kost € 4,95. Deze 
maand te koop bij boekhandel Hijman Ongerijmd.  

------------------------------ 
 
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. Voor 13 wandelingen € 10,- 
Informatie: www.sportinarnhem.nl/senioren  
tel. (026)377 57 57 

zondag 19 april om 11.00 uur 
Wandeling van 7,5 of 10 km naar Ubbergen, Elyzeese 
Velden, Heerlijkheid Beek, Berg en Dal. Verzamelen 
parkeerplaats Rijnhal. En gezamenlijk verder reizen. 

donderdag 30 april om 13.45 uur 
Wandeling van 8,5 of 10,5 km naar Sonsbeek, Gulden 
Bodem, Hoog Erf. Start Bezoekerscentrum Sonsbeek,  
Zijpendaalseweg 24A,  Arnhem.  

zondag 10 mei om 11.15 uur   

Wandeling van 5 tot 15 km naar ’t Zand, Schaarsber-
gen, Zijpendaal, Klarenbeek, Bronbeek, Presikhaaf 
(Lengtewandeling!) Start Schaarsbergen, Dorpskerk, 
Kemperbergerweg 804 
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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 meinummer (no 5), dat uiterlijk woens-
dag 13 mei bij u in de bus valt (i.v.m. beschikbaarheid 
Wasserij 1 week later dan normaal), vóór 28 april ver-
sturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOSTER-
BEEK, e-mail:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaarmaken op vrijdag 8 mei vanaf 13.30 u. 

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

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

CURSUSADMINISTRATIE   
Ingrid Lodewijk, tel. 06 22 98 14 90  
e-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl  

LEZINGEN 
e-mail: lezingen@nivon-arnhem.nl  

EXCURSIES en MUSEUMBEZOEK 
e-mail: excursies@nivon-arnhem.nl 

LEDENADMINISTRATIE  
Voor NIVON-leden :  Alle wijzigingen melden aan :  
NIVON-ledenadministratie, Hilversumstraat 332   
1024 MB  AMSTERDAM. tel. 088 099 09 14   
Of per e-mail leden@nivon.nl. Afdeling  Arnhem krijgt 
van de wijzigingen t.z.t bericht uit Amsterdam.  
Contributie (2015) € 39,60 p.j. inwon/reductie € 26,40 
Voor overige ontvangers  van dit blad: Gaarne wijzi-
gingen doorgeven aan: Rob Kooderings, Transvaalstr 
28   6861 CX  Oosterbeek. tel. 026 333 60 58. of e-mail: 
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. 
e-mail: accommodaties@nivon-arnhem.nl 

BUITENACTIVITEITEN 
e-mail:natuurvrienden@nivon-arnhem.nl  

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

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


