


DE ZINGENDE ZEEMEERMINNEN  
Al aangekondigd in het blad van februari, maar voor 
de snelle ontvangers van het blad, zoals onze email-
klanten, nog even een herinnering. 
Op zondag 15 maart spelen de Zingende Zeemeer-
minnen speciaal voor het Nivon twee korte voorstellin-
gen voor kinderen en volwassenen. De voorstellingen 
zijn van 11 tot 12.15 uur in ons centrum De Wasserij, 
Molenbeekstraat 26A in Arnhem.  
1e Zoek de prins (alle leeftijden) 
2e De nachtegaal (ouder dan 4 jaar 
Kosten:  volwassenen € 5,- kinderen tot 12 jaar € 3,- 
Aanmelden: niet nodig. 
Aparte ruimte voor de allerkleinsten is aanwezig 

 
 

LEZING OVER VEGETARISME  
 
Op vrijdag 27 maart kunt u in De Wasserij, Molenbeek-
straat 26A te Arnhem alles horen over vegetarisme.  
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: € 5,- 
Opgave: niet nodig. 
Alles wat je altijd al wilde weten over vegetariërs, komt 
deze avond aan de orde. Vegetarisme is een voe-
dingswijze waarbij men geen vlees, vis, schaaldieren 
en insecten eet of voedsel waarin deze voedingsmid-
delen zijn verwerkt. Ondanks dat wetenschappers 
hebben aangetoond dat vegetarisch eten minstens zo 
gezond is, blijven velen vasthouden aan de oude ver-
trouwde gehaktbal. Maar misschien ben je na deze 
avond overtuigd of word je wellicht flexitariër. 
 

VEGETARISCH ETENTJE EN 
RONDLEIDING FELIXOORD 
 
Natuurlijk willen we ook weten hoe een vegetarische 
maaltijd proeft. Daarom gaan we eten bij vegetarisch  
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verzorgingshuis Felixoord, Ommershoflaan 35, 6861 
CH Oosterbeek. Daar krijgen we een rondleiding en 
een heerlijke 3-gangen maaltijd opgediend, vegeta-
risch uiteraard! 
Datum: donderdag 9 april 
Tijd:  12:00 uur 
Plaats: Felixoord, Ommershoflaan 35, Oosterbeek 
Kosten: Nivonlid € 9,- niet-lid € 10,- 
Aanmelden: noodzakelijk  bij Marion Gerritsen tel. 
026 333 78 86  of e-mail marion-gerritsen@planet.nl    
 

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 konden 
aan een wereldwijde zegetocht beginnen. Het liep 
anders. De vrije markt lijkt niet opgewassen tegen een 
reeks van rampen zonder einde: verschillende voed-
selcrises, grondstoffencrisis, energiecrisis, klimaatcri-
sis, 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: gevolgd door Marx wandeling op 1 mei. 
 

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 samenleving 
en gaan we in gesprek over de actualiteit van zijn visie. 
Rondleiding door: Bart Petersen  
Datum: heel toepasselijk 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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JAARVERGADERING NIVON 
ARNHEM EN OMSTREKEN 
 
Op vrijdag avond 20 maart aanstaande is de jaarlijkse 
jaarvergadering van onze afdeling Arnhem en omstre-
ken. Deze jaarvergadering wordt gehouden in De 
Wasserij, Molenbeekstraat 26a te Arnhem 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Zaal open vanaf: 19.00 uur 
 
Agenda: 
 
1.  Welkom & huishoudelijke zaken 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

4.  Huldiging jubilarissen 

5.  Bestuurlijk verslag 

6.  Financieel verslag  

7.  Verslag kascommissie 

8.  Rondvraag 

Pauze  

9.  Stand van zaken nieuw beleid Ramen en Deuren 

Open 

10. Afsluiting  

De jaarstukken zijn vanaf 12 maart beschikbaar via de 
website www.nivon-arnhem.nl of op te halen in De 
Wasserij, Molenbeekstraat 26a te Arnhem. 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
 
De laatste cursussen t/m juni zullen we hieronder ver-
melden. Jammer dat er toch een aantal vanwege te 
weinig belangstelling zijn afgevallen zoals de bijdetijd-
se workshops geocaching 430,  bergsport basiscursus 
434 en fotobewerking 363. We melden hieronder de 
cursussen die nog komen en waaraan u kunt deelne-
men bij voldoende belangstelling. 

  
OPGAVE CURSUSSEN MRT t/m JUNI 
 

Rondje buitenland      code 145  

Vier korte talencursussen tegelijkertijd en ieder vier 
lessen. Zo kun je straks op een simpele manier je iets 
van de taal eigen maken zodat je bijvoorbeeld iets 
kunt bestellen of kunt tellen. Het gaat om vier talen, 
Italiaans, Spaans en nog twee talen waarvoor nog 
docenten worden gezocht. Informeer hiervoor bij de 
cursusadministratie. Start zaterdag 6 juni van 10 tot 12  
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uur. Kosten: leden* € 46,- niet-leden € 64,-. Nog zeer 
veel plaatsen vrij. 
 

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,-. 
 

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,- 
 

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,- 
 

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  
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 

WANDELCAFÉ  + WANDELING  
 
Zondag 29 maart wandelcafé met wandeling vanuit 
bezoekerscentrum Sonsbeek. 

Thema:  Vogels in onze omgeving 
Natuurfotograaf Koos Dansen zal ons vertellen, en 
vooral ook laten zien, hoe groot de verscheidenheid 
aan vogels in onze omgeving is. In de loop der jaren 
heeft hij veel vogels gefotografeerd en hun gedrag 
daardoor goed leren kennen. Hij is actief lid van de  
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Vogelwerkgroep Arnhem en heeft meegewerkt aan 
verschillende publicaties over vogels. 
 
Na de lezing, ongeveer 12 u, gaan we op pad met 
Koos Dansen. Een rondwandeling vanuit het Bezoe-
kerscentrum Sonsbeek, door Sonsbeek, Zijpendaal, 
Gulden Bodem, Warnsborn, Lichtenbeek en Mariën-
daal, waarbij we veel vogels hopen te zien en te horen. 
Aanvang: 11.00 uur, Bezoekerscentrum Sons-
beek,  Zijpendaalseweg 24A, Arnhem 
Afstand: ongeveer 10 kilometer        
Horeca: in het Bezoekerscentrum 
Deelname is gratis. 
organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek en TeVoet, vereniging van wandelaars. 

 
WANDELCAFE + WANDELING 
Noteer vast in je agenda. Op zondag 31 mei is er een 
presentatie van de beklimming van de Elbroes in 2014 
met aansluitend een wandeling. 
 

DAGFIETSTOCHT 
Noteer vast in je agenda, Op donderdag 7 mei is er 
een dagfietstocht naar o.a. Doesburg. 
Nadere gegevens in het blad van april. 
 

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 bekend. Toch 
wordt De Zomp al sinds 1997 door enthousiaste vrijwil-
ligers van de afdeling Zuidwest Veluwe 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 
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de bosanemonen, de kievitsbloem, de dotter en het 
paarbladig  goudveil  bloeien, is De Zomp op z’n 
mooist. 
Dit voorjaar organiseren we voor het eerst twee pu-
blieksrondleidingen op zaterdag 11 april en zondag 10 
mei. We starten beide dagen om 14.00 uur. De rond-
leidingen duren ca 1,5 uur. De gids besteedt aandacht 
aan de ontstaansgeschiedenis van De Zomp en aan 
de namen en bijzondere eigenschappen van de plan-
ten, die er voorkomen. Vanwege de smalle paden 
kunnen er per rondleiding maximaal 12 mensen mee. 
Daarom vragen we u ons van te voren even per e-mail  
jfstorm@hetnet.nl of telefoon (0317 42 58 02) te laten 
weten of u met één van de rondleidingen mee wilt. 
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  

Verdwalen is Balen 

datum: vrijdag 20 t/m zondag 22 maart, Bosbeek. 
prijs € 75 (lid), € 90 (niet-lid)  incl warme maaltijd op 
zaterdag. Leren omgaan met kaart, kompas en gps. 
Hoe zorg je ervoor dat je niet meer verdwaalt?  
Opgeven / informatie bij: Henk Houthuijzen  tel.:  0481 
35 43 08  email: bergsport@nivon-arnhem.nl 
 

OV Bergwandel 2-daagse Z- Veluwezoom 

datum: zaterdag 21- zondag 22 maart, Bosbeek 
Tweedaagse wandeling 20 km per dag met overnach-
ting in natuurvriendenhuis de Bosbeek. Van NS-station 
Rhenen naar NS-station Arnhem. 
prijs: € 50 (lid), € 60 (niet-lid) inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
Opgeven / informatie bij: Henk Houthuijzen  tel.:  0481 
35 43 08  email: bergsport@nivon-arnhem.nl 

OV Wandel 2-daagse Veluwe Zwerfpad  

datum: zaterdag 21 en zondag 22 maart, Bosbeek  
Tweedaagse wandeling resp. 24 en 13 km met over-
nachting in natuurvriendenhuis de Bosbeek.  Van NS-
station Lunteren naar NS-station Oosterbeek.  
prijs € 50 (lid), € 60 (niet-lid) inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
Opgeven / informatie bij: Henk Houthuijzen  tel.:  0481 
35 43 08  Email: bergsport@nivon-arnhem.nl 
 

Trailrun tweedaagse 

datum: zaterdag 21 en zondag 22 maart, Bosbeek 
info: j_denekamp@hotmail.com  of 
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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.   

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

 
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), € 475 (niet-lid), volpension en vervoer 
ter plaatse excl. reis. We wandelen onder leiding van 
een gids (of fietsen, klettersteigen, kanoën) in Centraal 
Massief in Frankrijk. Overnacht wordt in Banes in mo-
bilhomes of chambre d'Hotels. In de Aveyron 
schijnt volop de zon en bloeien de bloemen. 
 

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 eigen te maken om met plezier en 
veilig de bergen in te kunnen gaan. 
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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 15 tot 18 
km. 
 

Bergsport cursusweek (Oostenrijk)  

datum: midden juni 2015, Hallstatt (Oostenrijk) 
info/aanmelden: Marco Ouwehand tel. 06 51 34 95 41 
of e-mail marco.ouw@online.nl  
Prijs:€ 610,- op basis van half pension, incl. Oosten-
rijkse gidsen, Nivon-begeleider (bij minder dan 5 deel-
nemers € 750,-, (niet-Nivonleden + € 80) 
We zitten in het Wiesberghaus op 1864 m aan de 
noordzijde van het Dachsteinmassief. Het Wiesberg-
haus is een van de trainingscentra van de Natuur-
vrienden, midden in een heerlijk berglandschap. De 
wandeling naar deze Wiesberghut duurt ongeveer drie 
uur. De bagage kan via een materiaal’lift’ vervoerd 
worden. Het huis is recent gerenoveerd en heeft nieuw 
sanitair, douches en een seminarzaal. De oorspronke-
lijke gemoedelijkheid van het huis is prima behouden. 
In de nabijheid van de hut liggen twee klimtuinen, een 
oefenklettersteigroute (via ferrata) om touwtechnieken 
onder de knie te krijgen en natuurlijk ook om het rots-
klimmen met één touwlengte te oefenen in alpine-
gebied. De ‘Niedere Ochsenkogel’, ongeveer een half 
uur van het Wiesberghaus gelegen, biedt talrijke rots-
klimroutes. Ook op toppen als de ‘Taubenkogel’, 
‘Schöberl’, ‘het niedere Kreuz’ kunnen heerlijke rots-
klimtochten gemaakt worden: het panorama is adem-
benemend. De ‘Hohe Dachstein’ (2995 meter) is een 
van de begerenswaardigste toppen in de noordelijke 
Kalkalpen. Voor klettersteigliefhebbers biedt de ‘Schö-
berl’ drie Klettersteigen, het ‘Niedere Kreuz’ met de 
imposante ‘Wildkarklettersteig’ en natuurlijk de ‘Hohe 
Dachstein’. De noordzijde van het Dachsteinmassief 
biedt ook voor wandelaars fantastische tochten, zoals 
de Natura-Trail met info over flora, fauna en geologie 
in het Dachsteingebied. 
Duidelijk een cursusweek voor elke alpine-liefhebber. 
Variërend van eenvoudige wandelingen, tochten over 
de gletsjer tot klettersteigtoeren en rotsklimmen in 
alpinegebied.  
 

Wandelweek Allgauer Alpen 

Opnieuw georganiseerd. Een heerlijke wandelweek 
vanuit het bekende natuurvriendenhuis Freibergsee bij 
Oberstdorf (Duitsland). We zitten er van zondag 23 t/m  
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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  
Prijs: € 300,-   (lid) € 375,- (niet lid) halfpension 
Attentie : i.v.m. reserveringen moet je niet te lang 
wachten met opgeven. 

 
 

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 19 maart om 13.30 uur 
Wandeling van 8,5 of 10,5 km naar Presikhaaf, Bron-
beek, Paasberg, Larenstein, Velp. Start winkelcentrum 
Presikhaaf Shell tankstation. 

zondag 29 maart om 11.15 uur 
Wandeling van 8 of 16 km naar Ugchelen, het Lees-
ten, Hoog Buurlo, Schaapskooi, Hoenderloosche 
Bosch. Start Arnhem carpoolplaats Waterberg en ge-
zamenlijk rijden naar startplaats 

donderdag 9 april om 13.30 uur  
Wandeling van 7 of 11 km naar Biljoen, Ossendaal, 
Beekhuizen, Kamerdalseberg. Start voormalig AZC 
Rhederhof Snippendaalseweg. 
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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 aprilnummer (no 4), dat uiterlijk 
woensdag 15 april bij u in de bus valt (i.v.m. Pasen 1 
week later dan normaal), vóór 31 maart versturen 
naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOSTERBEEK of   
e-mail:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaarmaken op vrijdag 10 april 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 


