


LEZING ‘SLEUTELEN  
AAN ONS VOEDSEL’  
De snelle ontvangers van dit blad via email zullen het 
nog net kunnen lezen. Op vrijdag 6 februari krijgen we 
in ons centrum De Wasserij Molenbeekstraat 26A 
6824 AX in Arnhem een lezing van Michiel Korthals 
over ons voedsel. Aanvang: 19.30 u 
Kosten: € 5,- 
Aanmelden:   niet nodig maar mag wel. 
Per email:    cursussen@nivon-arnhem.nl  
Of tel.      06 22 98 14 90  of 
 

DANS ‘TUSSEN ONS’  
MET INBAL ABIR  
Op vrijdag 27 februari komt Inbal Abir met zijn groep 
jonge dansers ‘Compact Dance International’ naar ons 
centrum De Wasserij om te laten zien wat Dance in-
houdt. Ze willen Dance dichterbij de mensen brengen, 
zelfs zo dichtbij dat je de danser kunt aanraken. Ze 
zijn gespecialiseerd op dansen in een kleine ruimte.  

 

Een unieke mogelijkheid dit eens mee te maken. Laat 
je meebewegen en inspireren. 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: vrijwillige bijdrage.  
Aanmelden: niet nodig maar mag wel. 
Per email:  cursussen@nivon-arnhem.nl  
Of tel. :  06 22 98 14 90  
 

LEZING ECO TOERISME 
 
Op vrijdagavond 13 maart verzorgt Dirk Hilbers een 
lezing over Eco-toerisme in ons centrum De Wasserij, 
Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 
Dirk is directeur van en schrijver voor Stichting Cross-
bill Guides. De stichting brengt ecologische natuur-
reisgidsen uit met routes en ecologische achtergrond-
informatie (zie ook www.crossbillguides.org en 
www.issuu.com/crossbillguidesfoundation). Hij is ervan 
overtuigd dat (eco)toerisme niet per definitie schadelijk 
is  en zal vanavond vertellen over de do’s  
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en don’ts van natuurtoerisme. Leuke en interessante 
lezing als inspiratie voor de vakantie. 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: € 5,- 
Aanmelden: niet nodig maar mag wel. 
Per email:  cursussen@nivon-arnhem.nl  
Of tel. :  06 22 98 14 90  

DE ZINGENDE ZEEMEERMINNEN  
 
De Zingende Zeemeerminnen maken korte voorstel-
lingen voor kinderen en volwassenen voor festivals en 
op locatie. Vanuit hun muzikale badkuip betoveren de 
zeemeerminnen hun publiek met prachtige klassieke 
zang, feeërieke kostuums, en een gezonde dosis hu-
mor. Kinderen worden actief betrokken bij de voorstel-
lingen. Speciaal voor het NIVON spelen De Zingende 
Zeemeerminnen twee voorstellingen in ons centrum 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 
Datum:  zondag 15 maart  
Tijd:   van 11 tot 12.15 uur.  
    Zaal open vanaf 10.30 uur. 
Kosten: volwassenen € 5,-  kinderen tot 12 jaar € 3,- 
Aanmelden: niet nodig. 
Aparte ruimte voor de allerkleinsten is aanwezig 
 

 
 
De eerste voorstelling is: 

Zoek de prins (alle leeftijden) 
 
Twee zingende zeemeerminnen zijn op zoek naar hun 
droomprins en het publiek mag ze daarbij helpen. De 
kus van een echte prins zal hun vissenstaart in twee 
benen veranderen. En dat is natuurlijk de droom van 
elke zeemeermin, echte mensenbenen. Zal het ze 
lukken? 

De tweede voorstelling is: 
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De Nachtegaal (voor ouder dan 4 jaar) 
 
De zeemeerminnen geven dit prachtige sprookje van 
H.C. Andersen een sprankelend nieuw jasje. 

Voor meer informatie zie 
http://www.zingendezeemeerminnen.nl 
Kunt u niet wachten om ons te zien zingen? Bekijk het 
filmpje van de Sonsbeek Theater Avenue 2014: 
 http://m.youtube.com/watch?v=DSOSLqZ0HXE 

 
HET SUCCES STIJGT ONS 
NAAR DE LIPPEN 
 
Dit is een column met twee ‘gezichten’. Het is een 
succes verhaal. Maar ook een verhaal waaruit de be-
perkingen zichtbaar worden, en daar begin ik mee. 
 
Het bestuur van onze Nivon afdeling bestaat uit vier 
mensen. Dinie is de penningmeester, ze zorgt daar-
naast voor de verhuur van ons gebouw en verricht tal 
van hand en span diensten [gastvrouw], Pauline is 
secretaris en webmaster, Dannie is voorzitter en pro-
beert ook iets te betekenen bij de hand en span dien-
sten. Rita is onze adviseur voor de ontwikkeling van 
De Wasserij.   
 
Het is lange tijd redelijk gegaan met deze te kleine 
bezetting van de bestuursfuncties. Maar in eens was 
het over en uit. Door een combinatie van stevige ziek-
te, fysieke onmogelijkheden en agenda-problemen 
was er feitelijk geen bestuur in december en januari. 
En deze bestuurscrisis houdt nog wel even een tijdje 
aan.  

De andere kant van het verhaal is het succes van de 
nieuwe formule van De Wasserij. Bijna elke week krij-
gen wij een aanvraag voor het huren van ruimten voor 
een eenmalige of een reeks van activiteiten. Dat is 
mooi zou je zeggen want daarmee wordt het draagvlak 
voor het gebruik van het gebouw groter en dat was 
onze bedoeling van ‘de ramen en deuren open’. 
 
Maar veel van de primaire zaken die bij verhuur horen 
worden door het bestuur opgevangen. Dinie, met na-
me, is vaak gastvrouw bij verhuur-activiteiten. Dat 
hebben we zo afgesproken omdat het, in de ogen van 
sommigen, te veel werd voor de bestaande gastvrou-
wen – heren. Vooral ook omdat de huurders geen 
Nivonners zijn maar ‘anderen’. 
 
Een ander belangrijk punt bij verhuur is de techniek. 
De beamer, het geluid, het filmscherm en wat al niet 
meer. Huurders vragen om professionaliteit. Willem 
doet dat als hij kan en Tom springt bij. Maar als de één 
met vakantie in Suriname zit en de andere 3 we- 
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ken in Zuid Afrika [het is ze allebei zeer wel gegund 
natuurlijk!!!] dan ineens is er een probleem. 
 

Het succes stijgt ons naar de lippen! 
 
En ik leg het maar op tafel. We kunnen zo niet door-
gaan. 4 – 5 mensen in een programma-commissie die 
zich een slag in de rondte werken, twee mensen voor 
het beheer van het gebouw en de techniek, Ineke die 
zich elke keer in tal van bochten moet wringen om het 
rooster voor de gastvrouwen en heren rond te krijgen 
en zo kan ik nog veel meer dingen noemen. 
 
En weten jullie wat het gevolg is: de lol gaat er af bij 
deze kleine groep mensen. Ik merk dat in het bestuur. 
De opgave wordt te groot. En als je geen lol meer hebt 
in vrijwilligerswerk dan weet een ieder van ons wat dat 
vroeg of laat gaat betekenen. 
 
Ik hou het even bij mij zelf. Ik ben heel optimistisch 
begonnen aan ramen en deuren open. Ik zie zeker wel 
het succes en de kansen. Maar omdat we met zo wei-
nig mensen zijn die én het belang ervan inzien én die 
er aan willen trekken merk ik dat het voor mij meer een 
opgave wordt, waar ik niet zo maar mee kan stoppen. 
Het is geen uitdaging meer waar lol in zit. 

Ik zie ook geen oplossing. Mijn oproepen voor meer 
handen aan het bed hebben niet het gewenste resul-
taat. We hebben minimaal tien mensen nodig die mi-
nimaal één dag in de week voor Nivon Arnhem willen 
werken, vrijwillig. Dan blijft het leuk en houden we de 
lol er in. 
 
Een somber stukkie? Ja zeker. Nu we een tijdlang met 
veel uitval te kampen hebben worden de beperkingen 
ineens zichtbaar en dat maakt mij erg somber. 

Ik wil eindigen met de oproep: wie het weet mag het 
zeggen. 

Ik nodig jullie uit om te reageren op deze column. Niet 
naar mij persoonlijk maar in dit mededelingenblad. Zet 
je reactie op papier en stuur het naar Rob. 
mededelingen@nivon-arnhem.nl  Het kan zijn dat uit 
die reacties de oplossingen zo maar voor het grijpen zijn. 
En als je tijd hebt, laat het ons weten. 
Dannie Brus 
 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 
 
In het noorden van de deelstaat Beieren ligt het 
Natuurvriendenhuis  ‘An den Hofmannsteichen’ ca 10 
km ten westen van Coburg in het hartje van Duistland. 
Het is een zelfverzorgingshuis met een goed ingerich- 
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te keuken. Er kunnen 27 personen overnachten waar-
van 15 in een matratzenlager en de overigen op twee 
kamers met ieder zes bedden. Er is een wasruimte 
met acht wastafels. Verder zijn er twee groepsruimtes 
voor 30 en 40 personen. Overnachtingskosten liggen 
tussen de € 4 en € 9,- Dit huis is een goede tussen-
stop voor reizigers die naar Tsjechië op vakantie gaan. 
Het ligt niet ver van de autobaan A4 in een bosrijk 
gebied. Aanmelden bij  Herr Bernd Höhn, Im Weisen-
grund 1 D-96479 Weitramsdorf of via E-mail: 
www.hoehnis@tonline.de.  Tel. 09561 36471.  

 
An der Hofmannsteichen 

In de omgeving kan in de bossen gewandeld worden. 
Op 10 km van het huis ligt een Thermalbad leuk voor 
kinderen. Het huis is te bereiken met openbaarver-
voer: Station Coburg en dan met de bus naar Wei-
tramsdorf en dan ca. 20 min naar het huis lopen. Met 
de Auto tot Coburg op de A4. Verder op de B 303 
richting Weitramsdorf en dan is het nog 4 km tot aan 
het huis.  Coburg is een kleine stad met ca 43.000 
inwoners in het uiterste puntje van de deelstaat Beie-
ren. Het is tevens een Kreisstad waar een gedeelte 
van de omgeving in de voormalige DDR heeft gelegen. 
Na de éénwording is het gebied weer in ere hersteld. 
Coburg heeft vele culturele activiteiten van Muziek tot 
musea.  Vier kastelen pronken in de omgeving. Fiets-
toertochten van verschillende zwaarte zijn allemaal 
mogelijk. Het is heerlijk om daar te zijn. Een stad met 
veel mogelijkheden. Kijk ook eens op 
http://www.coburg.de . 

Willem Wegenaar  tel. 026 311 46 26. 
e-mail: accommodaties@nivon-arnhem.nl 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
Veel cursussen zijn inmiddels gestart of lopen nog 
door. De aanmeldingen zijn heel behoorlijk. Toch kon-
den een aantal niet doorgaan. Helaas hebben we dat 
in het vorige blad niet volledig kunnen aangeven, om-
dat de beslissing net tijdens de verzending van het 
blad plaatsvond. Ook bij dit blad kan dat voor komen. 
Heeft u achteraf toch belangstelling voor een cursus 
die al loopt, dan is instromen in overleg mogelijk.  
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OPGAVE CURSUSSEN FEBR t/m APR 
 

Tuinarchitectuurkunst bij de koffie code 207  

Deze cursus van vijf lessen kunst kijken op maandag-
morgen van 10 tot 12 uur start op 2 mrt (dus geen 12 
mrt). Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Snel opgeven. 
Kosten: leden* € 45,- niet-leden € 62,-. 
 

Reizen-Schrijven-Vertellen    code 307 

Deze cursus van vijf lessen op woensdag van 10 tot 
12.30 uur start op 25 februari. Er zijn nog veel plaat-
sen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de deelname. 
Kosten: leden* € 62,- niet-leden € 87,-. 
 

Schetsen valt te leren      code 318  

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

Fotoboeken maken       code 331  

In een korte cursus van drie zaterdagmiddagbijeen-
komsten (11 en 18 apr en 30 mei) van 13.30 tot 16 uur 
leer je een fraai fotoboek te maken volgens een speci-
aal programma. Kosten: leden* € 46,- niet-leden € 66,- 
 

Fietsonderhoud en techniek  code 350 

Op twee woensdagavonden (11, 18 maart 19.30-22 
uur) leer je alles over de verschillende fietsen, afstel-
len, controleren en onderhoud. Cursus is vrijwel vol. 
Informeer! Kosten: leden* € 30,- niet-leden € 43,- 
 

Beter fotograferen       code 367 

In vier bijeenkomsten van 10 tot 12.30 uur waarbij ook 
een keer op locatie wordt gefotografeerd leer je beter 
fotograferen. Enige camera kennis is noodzakelijk.  
Start dinsdag 24 maart. Doorgaan is afhankelijk van 
de deelname. Kosten: leden* € 59,- niet-leden € 86,- 
 

GPS en geocaching       code 430 

In twee workshops op zaterdag 7 en 14 maart leer je 
tussen 10 en 11.30 uur alles over GPS om vervolgens 
op 21 maart tussen 14 en 17 uur te gaan schatzoeken.  
Kosten: leden* € 25,- niet-leden € 32,- 
 

Groencursus          code 901 

Deze cursus van negen donderdagavonden van 20-22 
uur en zes excursies op de zaterdag wordt georgani-
seerd door IVN, KNNV en NIVON. De locatie is de 
stadsboerderij Presikhaaf. Gestart wordt op 26 febr. De 
excursies zijn vanaf 14 mrt meestal van 10 tot 12 uur. 
De kosten voor leden en niet-leden zijn € 45.- . 
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Schaken            code 420 

Iedere 1e dinsdag van de maand. Tussen 13.30 en 14 
uur aanmelden. Van 14 -17 uur worden drie partijen in 
toernooivorm gespeeld die elk 25 minuten duren. 
Kosten: € 2,50 per middag. 
Aanmelden hiervoor niet nodig.  
 

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  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Op vrijdagavond 20 maart is de Algemene ledenver-
gadering van Nivon Arnhem. Het jaarverslag, zowel 
inhoudelijk als financieel staan die avond centraal. 
Ook zal tijdens deze ALV een eerste evaluatie worden 
gemaakt van het nieuwe beleid ’ramen en deuren 
open’. 
 
Zet 20 maart in de agenda, kom om 19.30 uur naar de 
Wasserij, Molenbeekstraat 26a Arnhem. 
Vanaf 12 maart liggen de jaarverslagen klaar in ons 
centrum De Wasserij. 
 
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 

WANDELING WANDELCAFÉ  
 
Op zondag 22 februari is er weer een rondwandeling. 
Deze keer vertrekken we vanuit NS-station Dieren om 
11.00 u.  
Vanaf het station lopen we via de Carolinaberg en vele 
statige lanen met een boog om Dieren heen. Via  klei-
ne paadjes door het heuvelachtige terrein ten westen 
van de Jutberg gaan wij naar het Schaddenveld en 
vandaar naar hotel/restaurant de Harmonie in Laag-
Soeren. Na een gezamenlijke lunch wandelen wij 
langs een andere route terug naar het stationnetje van 
Dieren. Afstand ca 16 km 
Informatie voor treinreizigers: trein uit Arnhem vertrekt 
10.40 u, komt aan om 10.51 u 
Leiding Marijke Kaaijk, tel uitsluitend op deze dag  
06 22 2876 90. 

-7- 



Het Wandelcafé Arnhem wordt georganiseerd door 
Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sonsbeek en de 
vereniging van wandelaars TeVoet,. 
Deelname is gratis. 
 

100 jaar DINIE 
Dinie van der Molen is 100 jaar geworden. Sinds 1983 
is zij lid van het Nivon. Reden genoeg om haar in het 
zonnetje te zetten. Dinie was tot voor kort een actief 
vrijwilliger bij het verzendklaarmaken van dit blad en 
als bezorger in Duiven.  En ze is nog steeds actief in 
onze afdeling als cursist bij de cursus Kunstgeschie-
denis.  
Tijdens die cursus, afgelopen donderdag 22 januari, is 
ze toegezongen door de docent Cees Vos en heeft zij 
enkele cadeau’s gekregen.  

 
100 jaar en zo actief ! 

 

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

Quilt midweek                          

datum: zondag 8 t/m vrijdag 13 maart, Bosbeek.  
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 150 (lid), € 175 (niet-lid) zelfverzorging 
Quiltmidweek  met workshops met allerlei handighe-
den. Ook voor beginners.  
 

Winterwandel midweek  

datum: zondag 8 t/m vrijdag 13 maart, Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs: € 100 (lid), € 120 (niet-lid) zelfverzorging 
Dagelijks wandelen we onder begeleiding 15 km.  
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Beeldhouwen in Speksteen  

datum: zondag15 t/m vrijdag 20 maart, Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 175 (lid), € 200 (niet-lid) zelfverzorging 
Beeldhouwen met speksteen. Een zachte steen die 
geen ‘harde arbeid’ nodig heeft en bewerkt kan wor-
den met bijvoorbeeld een houtrasp, mesje e.d. 
 
Nordic Walk tweedaagse 
Data: woensdagavond 11 t/m vrijdag 13 maart, Bosbeek  
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com of 
Ank van der Zee c.vanderzee@planet.nl 
Prijs  € 90 (lid),  € 100 (niet-lid) zelfverzorging 
Voor materiaal wordt gezorgd. 
Op deze tweedaagse Nordic Walkingcursus leren we  
de grondbeginselen van deze sport. Materiaalgebruik, 
juiste houding en vooral oefenen met de stokken (po-
les).  Op beide dagen zijn we zowel ’s morgens als ’s 
middags op een speelse manier bezig. 
Op de laatste dag worden de cursisten gefilmd en dit 
wordt na deze laatste les besproken en bekeken.  
Er kunnen aanwijzingen worden gegeven voor even-
tuele verbeteringen.  
 

Wolvilten midweek  individueel                                                                                

datum:  ma 16 t/m vr 20 maart of ma 26 t/m vr 30 okt,  
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 80 (lid), € 90,- (niet-lid) zelfverzorging 
Samen Wolvilten zonder  begeleiding. 
 

Verdwalen is Balen 

datum: vrijdag 20 t/m zondag 22 maart,Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 65 (lid), € 75 (niet-lid)    
Leren omgaan met kaart, kompas en gps. Hoe zorg je 
ervoor dat je niet meer verdwaalt?  
 

OV Bergwandel 2-daagse Z- Veluwezoom 

datum: zaterdag 21- zondag 22 maart, Bosbeek 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs: € 50 (lid), € 60 (niet-lid) inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
Tweedaagse wandeling 20 km per dag met overnach-
ting in natuurvriendenhuis de Bosbeek. Van NS-station 
Rhenen naar NS-station Arnhem. 

 
OV Wandel 2-daagse Veluwe Zwerfpad  

datum: zaterdag 21 en zondag 22 maart, Bosbeek  
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 50 (lid), € 60 (niet-lid) inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
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Tweedaagse wandeling 20 km per dag met overnach-
ting in natuurvriendenhuis de Bosbeek.  Van NS-
station Lunteren naar NS-station Oosterbeek.  
 

Trailrun tweedaagse 

datum: zaterdag 21 en zondag 22 maart, Bosbeek 
info: j_denekamp@hotmail.com of  
bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 50,- (lid), € 60 (niet-lid), volledig verzorgd    
Dag 1 rennen we 25 km o.l.v. een natuurgids van NS- 
Lunteren naar De Bosbeek. Dag 2  20 km naar NS- 
Wolfheze. Het is geen wedstrijd.       

 

April Wandelmaand 

datum: maandag 13 t/m vrijdag 17 april, Bosbeek 

info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 

prijs: € 100 (lid), €120 (niet-lid) zelfverzorging 

Dagelijks wandelen we onder leiding 15 km, niet alleen 

door de bosrijke omgeving van de Bosbeek, maar ook 

over zandverstuivingen, door het rivierenlandschap, 

langs de stuwwallen en over de heide’s.   

 

ACTIVITEITEN HUMANISTISCH 
VERBOND IN DE WASSERIJ  
 

Cursus Verbindend Communiceren 
 
Conflicten lijken een groot deel uit te maken van ons 
leven. Conflicten in verre landen en dichtbij huis. Con-
flicten met anderen en met onszelf. Verbindend Com-
municeren kan een bijdrage leveren aan het voorko-
men dan wel oplossen van conflicten. 
Verbindend Communiceren kent vier pijlers:  

• Waarneming: wat neem ik waar? 

• Gevoel: wat voel ik als ik dat waarneem? 

• Behoefte: welke behoefte is wel/niet vervuld  
 als ik dat voel? 

• Verzoek: welk verzoek kan ik doen om mijn  
 onvervulde behoefte te vervullen? 

Zo kom je vanzelf je eigen aangeleerde belemmerin-
gen tegen, leer je deze te overwinnen en kun je uitein-
delijk meer jezelf zijn in het contact met anderen. Tij-
dens de training leer je samen met andere deelnemers 
hoe jij je communicatie kunt verbeteren en hoe je zo 
conflicten beter op kunt lossen. 

Deze cursus is gebaseerd op de theorie van geweldlo-
ze communicatie van Marshall Rosenberg. Door je 
beter in te leven in je eigen gevoelens en in die van je 
gesprekspartner, leer je hoe je je boodschap beter 
over kunt brengen. 
De cursus wordt gegeven in De Wasserij, Molen-
beekstraat 26A te Arnhem. 
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Cursusleider 
Koen Kleinleugenmors  
026 361 06 73 | koenklm@hotmail.com  
Dag & tijd:  
Woensdag 25 maart, 1, 8, 15, 22 en 29 april 2015 
19.30 – 22.00 uur 
Aanmelding: 
Bij de secretaris via secretaris@hv-arnhem.nl of  
Tel. 0316 - 264 332.  Uiterlijk 11 maart 2015 
Deelnemersprijs:  
Leden HV:€ 25,- Niet-leden:€ 35,- Studenten/minima € 20,- 
Wijze van betaling: 
Bedrag te voldoen op IBAN NL14INGB0000952599 
t.n.v. Humanistisch Verbond Arnhem o.v.v. verbindend 
communiceren 

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

 
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: € 625 (lid), € 675 (niet-lid) 
We wandelen onder leiding van een gids (of fietsen, 
klettersteigen, kanoën) in Centraal Massief in Frank-
rijk. Overnacht wordt in Banes in mobilhomes of cham-
bre d'Hotels. In de Aveyron schijnt volop de zon en 
bloeien de bloemen. Wandelen door dit Franse land-
schap. Prijs inclusief e-bike, reis- en verblijfskosten 
 

Elektrisch bergbeklimmen rondom Banes   

datum: vrijdag 8 t/m vrijdag 15 mei, Aveyron(Frankrijk)  
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 725 (lid), € 775 (niet-lid)  
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. Prijs inclusief e-bike, 
reis- en verblijfskosten. 
 

Bergsport basisvervolgcursus  

datum: vrijdag 15 t/m vrijdag 22 mei,  Aveyron(Frankrijk)  
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs: € 675 (lid), € 725 (niet-lid)  
Het doel van deze cursus is om je de vaardigheden 
eigen te maken om met plezier en veilig de bergen in 
te kunnen gaan. Prijs is inclusief reis en verblijfkosten. 
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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 
Aveyron in Zuid-Frankrijk. We wandelen door een 
prachtig natuur en wandelgebied, dagelijks 8 tot 15km. 
 

Bergsport cursusweek (Oostenrijk)  

datum: midden juni 2015, Hallstatt (Oostenrijk) 
info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 610 (lid), € 670 (niet-lid)  
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 o.b.v. half pension, 
inclusief Oostenrijkse gidsen, Nivon-begeleider. 
 

Wandelweek Allgauer Alpen 
 

 
Natuurvriendenhuis Freibergsee  

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 : 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  
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Prijs: € 300,-   (lid) € 375,- (niet lid) halfpension 
Attentie : i.v.m. reserveringen moet je niet te lang 
wachten met opgeven. 
 

Landelijk Bergsport Trefkamp 

Ook dit jaar is er weer een landelijk Bergsport Tref-
kamp. Het wordt gehouden van zaterdag 18 juli tot 
zondag 16 augustus in Val Di Rhêmes (Gran Paradiso 
Italië) De gelijknamige camping 'Val Di Rhêmes', op 
1150 meter hoogte, ligt dichtbij het dorpje Rhêmes-
Saint-Georges. Je kunt meer informatie vinden op 
http://bergsport.trefkamp.nl. Daar kun je je ook laten  
inschrijven Nivon Bergsport ZON 

Hoe werkt het bergsporttrefkamp?  

Bij ons kun je komen en gaan wanneer je wilt. Aan-
melden voor het trefkamp is dan ook niet verplicht, 
maar wordt wel op prijs gesteld. We reserveren dan 
ook geen plaatsen op de camping voor de deelne-
mers, dat zul je zelf moeten doen, als je zeker wilt zijn 
van een plaats op de camping. 's Avonds is er koffie, 
thee en limonade in de treftent, waar je zelf contact 
kunt leggen voor het ondernemen van gezamenlijke 
activiteiten voor de volgende dag(en). De jeugd weet 
meestal wel een mooi plekje te vinden om een kamp-
vuur aan te leggen.. 

Wat kost het bergsporttrefkamp?  

Bovenop de de prijs voor de camping is er een tege-
moetkoming voor koffie/thee. Deze bedraagt per dag 
€1,- voor volwassenen en €0,50 voor kinderen. Overi-
gens: ook niet NIVON leden zijn welkom. Boven op de 
normale prijs betalen zij een éénmalige bijdrage van 
€7,00 voor deelname aan het trefkamp. 

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

 

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 

donderdag 26 februari om 10.30 uur 
Openingswandeling van 8 of 12 km naar Schaarsber-
gen, Berkenhove, Maasbergsebos, Warnsborn. Ge-
start wordt met koffie. Start, Dorpshuis, Kemperber-
gerweg 804, Schaarsbergen 

zondag 8 maart om 11.00 uur 
Wandeling van 9 of 14 km naar Wolfheze, Buunder-
kamp, Zuid Ginkel. Start N-zijde NS-station Wolfheze 
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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 maartnummer (no 3), dat uiterlijk 
woensdag 18 maart bij u in de bus valt (i.v.m. omstan-
digheden 1 week later dan normaal), vóór 3 maart 
versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOSTER-
BEEK of  e-mail:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaarmaken op vrijdag 13 maart 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 


