


WANDELING SPIJKERKWARTIER 
Op vrijdag 12 juni wordt onder begeleiding van een 
IVN-gids een wandeling gemaakt door het Spijker-
kwartier. In het Spijkerkwartier en de Spoorhoek be-
vinden zich negen openbare tuinen die door de bewo-
ners worden onderhouden. Bent u altijd al nieuwsgie-
rig geweest naar de  binnentuinen en de buurtmoes-
tuin in het Spijkerkwartier, ga dan mee met deze wan-
deling.  

Kosten:     Nivonlid € 2,- niet-lid € 2,50. 
Tijd:      vrijdag 12 juni van 14.00 tot 15.30 
uur.  
Startpunt:    Vanaf De Wasserij, Molenbeekstraat 
26A        om 13.45 uur.  
Opgeven:    Hoewel de opgave termijn reeds ver-
streken is kunt u proberen u alsnog op te geven bij 
marion-gerritsen@planet.nl of tel. 026 333 78 86 mis-
schien is er nog een plaatsje vrij. 

 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  
 
Ver in Duitsland achter Nürnberg ligt de stad Pom-
melsbrunn met het gelijknamige Natuurvriendenhuis. 
Het huis ligt aan de rand van de stad onder de burg-
ruïne Lichtenstein in het beschermde landschap van 
de Noordelijke Jura. Vanuit het huis heeft men een 
mooie blik over de stad en het Högenbachtal. Uitzich-
ten in de omgeving zijn o.a. Zankelstein, Mühlkoppe 
en Houbirg. Vanuit het huis zijn vele wandelingen mo-
gelijk naar de eerder genoemde uitzichtpunten. 
 

 
 
Het huis is het gehele jaar geopend op zon- en feest-
dagen of via aanmelding. De kamers hebben warm en 
koud stromend water en zijn onderverdeeld in: 1 ka-
mer met 1 bed,  3 kamers met 2 bedden, 1 kamer met 
3 bedden, 1 kamer met 4 bedden, 1 kamer met 7 bed-
den en 1 matratzenlager met 11 bedden. De over-
nachtingskosten zijn laag ze  variëren van € 3.50 tot  
€ 6.00 voor leden en € 5.50 tot € 8.00 voor niet leden. 
Enkele tips in de omgeving die het bezoeken waard  
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zijn o.a.: Opgravingen Steinberghöhle in Hunas of de  
Zyprian-stein, een Kwartssteen van 100 ton, de groot-
ste van Duitsland. Andere vrijetijdsbestedingen zijn: 
wandelen, fietsen, kajakken en kanoën, kletteren en 
langlaufen of het bezichtigen van diverse musea in de 
omgeving. Aanmelden bij: Hermine Haberman, Nel-
kenstrasse 6, 91217 Hersbruck,  
Telefoon +49 91515588 of via email:  
nfi-pommelsbrunn@naturfreunde.de Website: 
http://www.naturfreunde-pommelsbrunn.de 
Willem Wegenaar. 
 

EÉN DAGDEEL IN DE MAAND ?  

Een heel concrete vraag om het nieuwe seizoen 
zonder problemen te kunnen starten. 
 
Wilt u ons één dagdeel in de maand komen helpen bij 
het beheer van het Nivongebouw De Wasserij in de 
Molenbeekstraat in Arnhem? 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

• Schoonmaak, 

• Gastvrouw en gastheer (koffie, thee schenken enz.) 

• Onderhoud gebouw en techniek.  

Eén dagdeel in de maand, dat is onze concrete vraag 
aan u. Het mogen er ook twee zijn. 

Het gaat om wisselende en vaste dagdelen. U wordt 
gebeld en ingepland en u mag ook nee zeggen als het 
een keer niet uitkomt. 

Doen hè ! 

Opgeven kan bij secretaris@nivon-arnhem.nl 
of tel. 06 14 51 79 92. 
 

PROGRAMMABLAD 2015/2016  

De programmacommissie is momenteel druk bezig het 
samenstellen van het programma voor het seizoen 
2015/2016. En wanneer dat klaar is begint een flinke 
klus. Het programmablad moet een herkenbare en 
leesbare layout hebben en dan naar de drukker. In 
afwijking van de najaars- en voorjaarsflyers van het 
vorig seizoen wordt het weer een programma voor het 
hele seizoen. Er is gekozen voor het A4 formaat ver-
gelijkbaar met het landelijk  blad De Toorts. Er staan 
weer heel veel cursussen, lezingen en activiteiten in. 
Aangezien het samenstellen van zo’n groot blad vrij 
hectisch is zal de verschijningsdatum niet meer in juli 
vallen maar later, waarschijnlijk pas in de eerste helft 
van augustus.  
Om verzendtechnische eisen staat op de adreswikkel:  
Nivon Mededelingen no 7/8 met programma 
2015/2016. Het programmablad wordt verstuurd naar 
alle leden en belangstellenden. Mensen die tot nu toe 
een email versie van het maandblad ontvingen, krijgen  
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nu een papieren versie van het programmablad als 
handig naslagwerk.  
Heeft u kennissen of bekenden die ook graag een 
programmablad van Nivon-Arnhem seizoen 2015/16 
willen ontvangen geef dan hun namen en adressen 
door dan krijgen ook zij het belangeloos toegestuurd. 
Stuur een mailtje naar mededelingen@nivon-arnhem.nl  
of bel naar Rob Kooderings tel.026 333 60 58. 
 

HULP BIJ VERZENDEN  
Zo midden in de vakantie wanneer ons programma 
uitkomt kunnen we wel wat hulp gebruiken. Een pre-
ciese dag is nog niet bekend, maar het is wel begin 
augustus. De hulp houdt in: wikkels plakken, vouwen 
en etiketteren. Verder moeten er stapels voor allerlei 
instanties zoals bibliotheken worden klaargemaakt. 
Verder kunnen we ook wat hulp voor bezorging ge-
bruiken aangezien sommige bezorgers met vakantie 
zijn. Meestal plannen we dat dan bij u in de buurt voor 
zo’n 20 stuks. Gaarne opgave van waar u mee wilt 
helpen bij Rob Kooderings tel 026 333 60 58  of email 
mededelingen@nivon-arnhem.nl  
U wordt altijd gebeld of gemaild wanneer het precies is 
en met de vraag of u dan kunt, want de datum zou niet 
goed uit kunnen komen. 
 

NIVONBLAD PER E-MAIL IS 
VEEL GOEDKOPER en MOOIER 
 
De oproep in het meinummer heeft aardig wat aan-
meldingen opgeleverd. We zitten nu in totaal op ca 
160 mensen die ons blad via email ontvangen een 
heel mooi resultaat. Natuurlijk mogen het er nog meer 
worden, want besparen doet het, niet alleen portokos-
ten maar ook drukkosten, papierkosten en niet te ver-
geten moeite zoals vergaren, nieten, sorteren en be-
zorgen waar veel vrijwilligers mee bezig zijn.  
Bovendien zijn er veel voordelen. U ontvangt het blad 
veel eerder dan via de post en de weergave is zeer 
realistisch (kleurenfoto’s) En mocht het toch niet zo 
goed bevallen dan is de stap terug naar papier makke-
lijk gemaakt. Omdat het jaarlijkse programmaboekje 
digitaal wat moeilijker ligt en voor veel mensen als 
naslagwerk prettig wordt ervaren, krijgt u dat wel op 
papier toegestuurd. Wilt u het Mededelingenblad ook 
digitaal ontvangen stuur dan een mailtje naar Rob 
Kooderings  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
Of bel 026 333 60 58. 
 

KENNISMAKINGS AANBIEDING  
NIVON ARNHEM LOOPT NU AF 
 
Heeft u in het najaar van 2014 of in het voorjaar van 
2015 gebruik gemaakt van de speciale aanbieding om  
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als niet-lid één seizoen Nivoncursussen tegen ledenta-
rief te mogen volgen en ook nog het Mededelingen-
blad te ontvangen (=herkenbaar want de eerste regel 
van uw adressticker begint dan met een 0), dan is dat 
voordeel binnenkort afgelopen.  
U ontvangt nog wel het jaarprogramma, maar daarna 
beëindigt de voordeelactie. Is het u goed bevallen, of 
wilt u ook profiteren van alle  voordelen van het Nivon-
lidmaatschap, dan kunt u lid worden. Wordt u na 1 
september lid dan kunt u gebruik maken van de lande-
lijke najaarsactie die weer van start gaat. Wordt u na 1 
september lid dan loopt uw lidmaatschap met het beta-
len van de contributie van 2016 door tot 31-12-2016. 
Dus 16 maanden lid voor de prijs van 1 jaar!  De 
contributie voor 2016 is op dit moment nog niet be-
kend maar die zal niet veel hoger liggen dan die van 
2015. 

Wilt u per 1 september lid worden, dan kan dat ui-
teraard via de website. www.nivon-arnhem.nl Maar 
ook via ledenadministratie@nivon-arnhem.nl Vergeet 
hierbij niet uw geboortejaar  en eventueel telefoon-
nummer en emailadres te vermelden. 

 
NIVON BIEDT VEEL VOORDELEN 
 
Een Nivonlidmaatschap biedt aardig wat voordelen.  
We zetten ze hierbij op een rijtje: 

•  korting op alle natuurvriendenhuizen en kampeer-
terreinen in heel Europa.  

•   in Frankrijk hebt u toegang tot huizen en terreinen 
die voor niet-leden gesloten zijn. 

•  korting op Nivonreizen en -activiteiten zoals in 
Arnhem o.a. cursussen, lezingen en excursies. 

•  voordelige aanschaf van Nivon publicaties en 
wandelgidsen. 

•  Toezending landelijk kwartaalblad De Toorts. 

•  korting (10% op maaltijden en 15% op losse in-
grediënten bij Globetrotter Buitensportvoeding    
Bij vermelding lidnummer en een minimale bestel-
ling van € 25. Besteltijd: een week. 

•  korting 10% bij Carl Denig buitensportwinkels en 
hun  webshop  

  
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 

WANDELING WANDELCAFÉ 
 
Op zondag 28 juni wordt er door het wandelcafé Arn-
hem een rondwandeling georganiseerd.  

Rondwandeling vanaf NS-Station Wolfheze 
-4- 



Op het in 2011 gereedgekomen ecoduct over de A50 
bij Wolfheze is ook een voetpad aangelegd, daardoor 
is het mogelijk om een rondwandeling te maken die 
zowel door het Renkums als het Heelsums beekdal 
voert. De sprengenbeken in die dalen zijn vroeger 
gegraven om watermolens aan te drijven, ooit wel 20 
in totaal. 
De wandeling begint bij Station Wolfheze, en gaat over 
de Duitsekampweg naar het nieuwe natuurgebjed de 
Reyerskamp. Vandaar lopen we naar Quadenoord met 
zijn permanente openluchtexpositie van kunst uit Ke-
nia. Verder langs de Molenbeek en vervolgens langs 
de noordrand van Renkum en Heelsum naar de Heel-
sumse beek en de Wolfhezerheide. Over het ecoduct 
komen we op de Doorwertsche Heide, om tenslotte via 
het terrein van Pro Persona terug te komen bij ons 
beginpunt. 
aanvang:    11 uur  
startpunt:    café-restaurant De Tijd, Wolfhezerweg 
87, Wolfheze, dit is naast (zuidkant) NS-station Wolf-
heze bereikbaar met trein, vertrek uit Arnhem 10.37 u 
Bij het station is parkeerruimte. 
afstand:     ca. 15 km. 
horeca:    Aan begin en aan het einde van de 
wandeling, en halverwege bij café-restaurant Airborne. 
leiding:    Jan Altena, tel. 026 445 00 28 of  
06 12 54 60 72 (alleen op de wandeldag) 
organisatie:  Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek en TeVoet, vereniging van wandelaars. 
  
deelname is gratis. 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 
 
nieuw telefoonnummer De Bosbeek  
 
Sinds kort is De Bosbeek overgegaan op nieuwe tele-
foons met een nieuw telefoonnummer: 088 099 09 54. 
Het huidige telefoonnummer blijft voorlopig -via num-
merbehoud- beschikbaar. 

 

nieuwe huiswachten gezocht 
 
We zijn steeds weer op zoek naar nieuwe huiswach-
ten. Elk jaar vallen er weer een aantal af door leeftijd 
en ziekte, maar ook omdat ze te druk zijn met andere 
activiteiten. Zijn er mensen die het leuk vinden om af 
en toe een week, midweek of weekend op De Bos-
beek gasten te ontvangen of kent u mensen die dat 
zouden willen, stuur dan een mailtje naar Jory de 
Greef  jory38@gmail.com  Zij kan u nader informeren. 
Gewenste kwaliteiten zijn: sociaal vaardig, gastvrij en 
zelfstandig kunnen werken. 
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activiteiten in de komende maanden 
 
Fiets4daagse Veluwe-Vallei: 
 
Van zondag 12 tot zaterdag18 juli De Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs:€ 130,- (lid), € 160,- (niet lid) en kinderen € 100,-  
Zelfverzorging en Individueel meetrappen tijdens de 
Edese fiets4daagse rondom natuurvriendenhuis De 
Bosbeek, 25, 40 of 60km. 
 

Onderdak tijdens Nijmeegse 4-daagse: 

Van maandag 20 tot zaterdag 25 juli De Bosbeek.  
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 90,- (lid), € 115,- (niet lid) en € 70,- kinderen  
Zelfverzorging. Onderdak tijdens de Nijmeegse 4 
daagse als wandelaar of toeschouwer. 
 

(Groot) Ouder en kind-midweek: 

Van maandag 27 tot vrijdag 31 juli in De Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs € 15,- per kind 5 t/m 11 jaar (excl. kosten verblijf).   

Dit jaar wordt de reis om de wereld in 5 dagen rondom 
De Bosbeek gemaakt. Deze reis wordt gemaakt met 
Phileas Fogg vergezeld door zijn knecht Passepartout. 
Net als voorgaande jaren organiseren we dagelijks op 
één dagdeel meerdere activiteiten voor kinderen. De 
midweek wordt weer afgesloten met het kinderdiner. 
De (groot)ouders zullen zich niet vervelen, er zal af en 
toe een beroep op hen worden gedaan om een handje 
mee te helpen. Maak dit bekend aan familie, vrienden 
en kennissen.   
 

De Paarste 4-daagse van Nederland: 

Van dinsdag 25 tot zondag 30 augustus De Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 115,- (lid), €140,- (niet lid) kinderen € 90,- . 
Zelfverzorging en individueel meewandelen tijdens de 
Edese wandel4daagse 10, 20 en 30 km. 
 

Beeldhouwen in speksteen:                                                                                 

Van zondag 25 tot vrijdag 30 oktober De Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 175 (lid), € 200 (niet-lid) zelfverzorging. 
 

Wolvilten:                                                                                

Van maandag 26 tot vrijdag 30 oktober De Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 145,-  (lid), €170,- (niet-lid) zelfverzorging 
Wolvilten, onder begeleiding van ervaren wolvilters. 
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Wereld van Woorden: 

Van vrijdag 30 okt tot maandag 2 nov De Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com                  
prijs: € 70,-  (lid), € 85,- (niet leden)  Zelfverzorging. 
Inspirerend schrijfweekend met leuke oefeningen. 
 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 
 

 

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.  Er zijn in de omgeving zowel op wan-
del- als op klimgebied prachtige tochten te maken. 
Voor de liefhebbers van klettersteigen zijn hier viafer-
rata's te vinden, en op de Dora Baltea is het goed 
raften. Bij wildliefhebbers is het Gran Paradiso gebied 
beroemd: nergens anders in de Alpen vind je zoveel 
steenbokken als hier.  

Kijk voor de voorwaarden en eventueel aanmelden 
(niet verplicht) op http://bergsport.trefkamp.nl. 
 

Wandelweek Allgauer Alpen 
Nu in prijs verlaagd ! 

Een heerlijke individuele wandelweek vanuit het be-
kende 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. 

 

prachtige omgeving 
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Aanmelden en info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
Prijs: € 250,-  (lid) € 300,- (niet lid)  halfpension excl 
reiskosten. Wel snel opgeven i.v.m. reservering.  
Mogelijkheden van vervoer zijn: 
Eigen auto, maar ook Schönes Wochenende trein-
kaartje vanaf Emmerich (5 personen € 12 tot € 15 p.p. 
enkele reis) of sparpreis vanaf NS-Arnhem € 39 p.p. 
enkele reis. Info hierover bij Rob Kooderings 
mededelingen@nivon-arnhem.nl 

 
Huttentocht vanuit NFH Freibergsee 

Vanuit het natuurvriendenhuis Freibergsee bij Oberst-
dorf (Duitsland) wordt weer een huttentocht door de 
Allgauer en Lechtaler Alpen georganiseerd van zon-
dag 23 t/m zondag 30 augustus. Het is wel een tocht 
voor diehards! Maandag start van Freibergsee naar de 
Kemptener Hütte dan afdalen naar Holzgau naar de 
Frederik Simms Hütte dan naar de Ansbacher Hütte 
en via Memminger Hütte naar Bach. Aanmelden en 
informatie: bergsport@nivon-arnhem.nl  
Prijs is verhoogd naar  € 350,- (lid) € 400,- (niet lid) 
halfpension excl reis. Ook hiervoor snel aanmelden. 

Wandelen in de Aveyron 

Van vrijdag 11 tot vrijdag 18 september. 
Wandelen onder leiding van een gids (of fietsen, klet-
tersteigen, kanoën) in het Centraal Massief in Frank-
rijk. In de Aveyron schijnt volop de zon en bloeien de 
najaarsbloemen. Prijs: € 625 (lid), € 675 (niet-lid), ver-
blijf inclusief reiskosten. Informatie + opgeven:  
bergsport@nivon-arnhem.nl of 0481 35 43 08. 

----------------- 
 
WALK OF WISDOM 
 
Op 21 juni opent de burgemeester van Nijmegen 
Hubert Bruls de Walk of Wisdom. Het wordt de eerste 
pelgrimsroute ter wereld die onafhankelijk is van een 
religie en draait om de wijsheid van het leven: de erva-
ring.  
Pelgrims lopen in 4 tot 8 dagen 136 kilometer met 
telefoon en internet zoveel mogelijk uit om na te den-
ken over hun leven en plaats in het grotere geheel. 
Begin- en eindpunt is de Stevenskerk van Nijmegen. 
De route gaat langs de heuvels, rivieren, bossen en 
oude cultuurlandschappen rond Nijmegen. Voor € 22 
exclusief verzendkosten krijgt u een startpakket en 

veel informatie. In dit pakket zit: 
• Pelgrim: het icoon van de route in cortenstaal, 
afmeting 99 mm. Pelgrim is de beschermheilige en het 
herkenningsteken van de route. 

• Pelgrimsveter: een leren schoenveter die dienst 
doet als bedelband. Bij elk van de 11 gemeenten langs 
de route haal je een vogelringetje op als bewijs dat je 
de route hebt gelopen.  
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• Pelgrimspaspoort: een vogel knijpring met je 
naam en het jaartal van je pelgrimstocht. Dit is het 
bewijs van je inschrijving.  

• Routegids : een compact gidsje met detailkaarten, 
precieze routebeschrijving en overnachtingsadressen 
en halteplaatsen.  

De startdata zijn na opgave vanaf 21 juni vrijwel dage-
lijks tot en met oktober.  
Het belooft op 21 juni een bijzondere dag te worden 
met o.a. een ‘donderpreek’ van Jan Terlouw over de 
stand van de samenleving. De opening begint om 
12.30 uur in de Stevenskerk.  informatie over de ce-
remonie. Kijk op http://walkofwisdom.org voor alle 
informatie opgave enz. of stuur een e-mail of bel naar 
damiaan@walkofwisdom.org tel 06 47 835 298 
Speciaal voor natuurliefhebbers zoals nivonners van 
harte aanbevolen en beslist een belevenis! 
 
 
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 11 juni om 13.30 uur 
Wandeling van 10 of 12 km Bennekomsebos, Ooster-
eng, Quadenoord, Panoramahoeve. Start: Renkum 
hoek Bennekomseweg/Telefoonweg.  

Zondag 21 juni om 11.00 uur  
Wandeling van 7 of 10 km Gelderse Poort, Millinger-
waard vanaf Kekerdom. Start: P: Rijnhal/Olympus en 
gezamenlijk rijden naar startplaats. 

Donderdag 2 juli om 13.30 uur 
Wandeling van 6 of 10 km Meinerswijk, Westerveld, 
Elderveld. Start: Arnhem, P: onder Nelson Mandela-
brug aan zuidzijde Rijn.  

Donderdag 6 augustus om 13.30 uur 
Wandeling van 8 of 10,5 km Hoog Erf, Warnsborn, 
Westerheide, Vijverberg. Start: P: tegenover camping 
Warnsborn, Bakenbergseweg. 

Zondag 16 augustus om 11.15 uur 
Castricum, duin- en strandwandeling van 13 of 15 km. 
Start: NS Arnhem, trein Den Helder 09.31 spoor 11. 

Donderdag 27 augustus om 13.30 uur 
Wandeling van 8 of 13 km Mill Hill, Lichtenbeek, Bo-
schveld, Hartenstein, Sonnenbergbossen. Start: Oos-
terbeek hoek v Limburg Stirumweg/Dreyenseweg. 

Zondag 6 september om 11.00 uur  
Wandeling van 10 of 14 km Terletseheide, Delhuyzen. 
Start: Arnhem, carpool De Waterberg (Motel Mercure). 
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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 9), dat uiterlijk 
woensdag 9 september bij u in de bus valt vóór 26 
augustus versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  
OOSTERBEEK,  
email:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaarmaken vrijdag 4 september 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, 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, Hilversumstraat 332   
1024 MB  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 (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 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 


