


TASTE THE WASTE DINER 
smakelijke maaltijd zonder verspilling !     

Kom op woensdag 13 mei weer genieten van een  
Taste the Waste Diner samen met het Nivon georga-
niseerd door Milieudefensie. Het etentje (vegetarisch) 
wordt grotendeels bereid van producten die anders 
door supermarkten en/ of groenteboeren worden weg-
gegooid. Het gaat om levensmiddelen die wettelijk niet 
meer verkocht mogen worden, maar nog prima eet-
baar zijn. Meerdere Arnhemse winkels waren bereid om 
deze actie (anoniem) met kwalitatief goede ingre-
diënten 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 bij: arnhem@milieudefensie.nl  
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 voedsel-
verspilling verminderen. 
 

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. Ben je altijd al nieuwsgierig 
geweest naar de  binnentuinen en de buurtmoestuin in 
het Spijkerkwartier, ga dan mee met deze wandeling.  
Kosten:    Nivonlid € 2,- niet-lid € 2,50. 
Tijd:    vrijdag 12 juni van 14.00 tot 15.30 uur.  
Startpunt:   krijgt u na opgave te horen. 
Opgeven:   doe het snel  i.v.m. reservering gids(en) 
bij marion-gerritsen@planet.nl of tel. 026 333 78 86. 

 
Verticaal groen in Spoorhoek foto Thea van den Heuvel 
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ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  
 
In de buurt van Baden-Baden in natuurpark Mid-
den/Noord ligt natuurvriendenhuis Weise Stein.  Het 
huis is het gehele jaar geopend en in de weekenden is 
er een huiswacht. Doordeweeks is het zelfverzorging 
met drankjes van het huis. In totaal kunnen er 35 per-
sonen overnachten in acht kamers.  Voor kinderen zijn 
buiten verschillende speeltoestellen aanwezig.  Het 
natuurvriendenhuis Weise Stein is erg met de plaats 
Staufenberg verbonden. Bezoekers zijn overwegend 
vaste gasten die soms ook blijven overnachten. Vaak 
zijn er georganiseerde wandelingen en dan kan het 
wel eens druk zijn. Het huis ligt op 405 m. hoogte mid-
denin het bos. Gasten die overnachten kunnen met de 
auto tot aan het huis komen, voor passanten is het 
huis alleen te voet bereikbaar. De kosten voor over-
nachting zijn laag en variëren voor leden van € 6,- 
voor kinderen tot 14 jaar tot € 13,- voor volwassenen. 
  

 
 
Aanmelden bij: kurz@naturfreundehaus-staufenberg-
baden.de  of tel. 0049 7224 7540.  Het adres van het 
huis is HFH Staufenberg, 76593 Gernsbach-
Stafenberg. Enkele uitgaanstips zijn: Sommerberg-
Bad Herrenalb-Teufelsmühle, Kasteel Eberstein-Rote. 
Of wandelen in de omgeving Merkur-Wildgehege-
Weingut Eckhöfe- Fremersberg en natuurlijk Baden-
Baden met zijn Baden Caracalla op 5 km van het huis. 
Willem Wegenaar, tel. 026 311 46 26 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 

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 4 lessen in een taal zal de leerstof 
eenvoudig en praktisch worden uitgelegd, 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.  
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Voor de drie cursussen 145,146 en 147 geldt: 

Wanneer:   4 x op zaterdag van 10-12 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  
 

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  
 

EÉN DAGDEEL IN DE MAAND ?  

Een heel concrete vraag aan onze leden. 
 
Wilt u ons één dagdeel in de maand komen helpen bij 
het beheer van het Nivon gebouw De Wasserij in de 
Molenbeekstraat in Arnhem? 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

• Schoonmaak, 

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

• Onderhoud gebouw en techniek.  
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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. 
 

PROGRAMMABOEKJE 2015/16  

 
De programmacommissie is momenteel druk bezig het 
programmaboekje 2015/2016 samen te stellen. In 
afwijking van de najaars- en voorjaarsflyers van het 
vorig seizoen wordt het weer een programmablad of 
boekje voor het hele seizoen. Er staan weer heel veel 
cursussen en activiteiten in. Aangezien men nog volop 
in de fase van het plannen zit is niet goed aan te ge-
ven wanneer het programma precies uitkomt. Toch 
zou het fijn zijn als zich nu al wat mensen aanmelden 
om ons te helpen bij het verzendklaar maken en even-
tueel bezorgen van ons programma en met het klaar-
maken van stapels voor allerlei instanties zoals biblio-
theken. Tegen die tijd wordt u gebeld en komt het 
tijdstip niet goed uit dan zullen we een ander moeten 
bellen. Geef het door aan Rob Kooderings tel. 026 333 
60 58 of mail naar mededelingen@nivon-arnhem.nl en 
vermeld erbij of u wilt helpen of (ook) in uw buurt wilt 
bezorgen. 
 

NIVONBLAD PER E-MAIL IS 
VEEL GOEDKOPER en MOOIER 
 
Heeft u er wel eens aan gedacht om het Mededelin-
genblad per e-mail te ontvangen? Het bespaart ons 
drukkosten, vaak portokosten maar vooral ook papier-
kosten en moeite, zoals vergaren, sorteren, nieten, 
etiketteren en bezorgen waar veel vrijwilligers mee 
bezig zijn. Bovendien zijn er veel voordelen. U ont-
vangt 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 makkelijk 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.  
Zo’n 120 mensen zijn u voorgegaan, wilt u het ook 
eens proberen, stuur dan een mailtje naar Rob  
Kooderings  mededelingen@nivon-arnhem.nl 
Of bel 026 333 60 58. 
 
 
 

-4- 



 
NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 
 

WANDELCAFÉ + WANDELING 
 
Op zondag 31 mei organiseert het wandelcafé in het 
bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A te 
Arnhem een unieke presentatie van de 

Nivon expeditie naar de Elbroes  
De Elbroes is een berg in de Grote Kaukasus, de 
bergketen die de grens vormt tussen Europa en Azië, 
en is met 5642 meter de hoogste berg van Europa.  
Een aantal Nivonners hebben in september 2014 een 
expeditie ondernomen om de top van de Elbroes te 
beklimmen. Het barre weer – sneeuw en storm – heb-
ben er helaas voor gezorgd dat ze daar net niet in zijn 
geslaagd. In dit Wandelcafé nemen Jolanda Dene-
kamp en Serge Bulatov  ons mee op dit avontuur.  
 

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

 
Na de lezing, om ongeveer 12 uur, gaan we op pad.  
Niet naar de hoogtes, maar naar de laagtes namelijk 
de uiterwaarden langs onze eigen rivier. Een wande-
ling vanuit het Bezoekerscentrum Sonsbeek, over de 
Nelson Mandelabrug, over de Stadsblokken en verder 
naar Huissen. In het centrum van Huissen eindigt de 
wandeling; daar is horeca en een bushalte, vanwaar 
drie keer per uur een bus in 25 minuten naar station 
Arnhem rijdt. 
Aanvang: 11.00 uur, Bezoekerscentrum Sons-
beek,  Zijpendaalseweg 24A, Arnhem 
Afstand: ongeveer 10 kilometer        
Vervoer: neem een OV-kaart mee! 
Deelname is gratis. 
 
Organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek en TeVoet, vereniging van wandelaars. 

-5- 



LANDELIJK PINKSTERKAMP  

Van vrijdag 22 mei t/m maandag 25 mei wordt het 
weer genieten voor jong en oud op het landelijk Pink-
sterkamp op het Nivon kampeerterrein Het Hallse Hull 
te Hall bij Eerbeek. Er worden weer allerlei activiteiten 
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 aanmelden en ook 
online betalen. Wil je graag overnachten in het ABK-
huis, dan kan de opgave alleen schriftelijk, 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! 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 
activiteiten in de komende maanden 
 
Trailrun-2daagse                                                                                             

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni in De 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 van NS Oosterbeek naar De 
Bosbeek. Dag 2 20 km naar NS Wolfheze.  
 

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. 
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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 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).   
Vorig jaar hebben we Tim en Tom van 2B op bezoek 
gehad. Wie we in 2015 kunnen ontmoeten is nog niet 
bekend, maar we zullen zeker weer verrast worden. 
 

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. 
 

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 
 

 
 
Bergsport cursusweek (Oostenrijk)  
Deze week in juni gaat wegens te weinig aanmeldin-
gen niet door. 
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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.  
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. Bovenop de 
normale prijs betalen zij een éénmalige bijdrage van 
€7,00 voor deelname aan het trefkamp. 
Je kunt meer informatie vinden op 
http://bergsport.trefkamp.nl. Daar kun je je ook laten 
inschrijven voor de nieuwsbrief en andere zaken. 
 

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. 
Aanmelden en info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
Prijs: € 250,-  (lid) € 300,- (niet lid)  halfpension excl 
reiskosten. Wel snel opgeven i.v.m. reservering. 

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  
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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),  
inclusief reiskosten. Informatie + opgeven:  
bergsport@nivon-arnhem.nl of 0481 35 43 08. 

----------------- 
 
TENTSTOCK EN KAMPEER ER OP LOS  
 
Dit is geen Nivon activiteit maar wel interessant voor 
Nivonners. Na het grote succes in 2014 wordt 
Tentstock opnieuw georganiseerd. Lekker kamperen 
op een bijzondere plek in de natuur zonder stress, 
moetjes en prikkels maar wel met een verrassingspro-
gramma en dat samen met anderen, vrienden, kinde-
ren. Je krijgt zo een unieke ervaring die je volkomen 
ontspannen beleeft.  
Waar:       Buitenplaats Koningsweg (de voor- 
       malige vliegbasis) 
Wanneer:     3, 4 en 5 juli 
Kosten:    kinderen tot 12 jr gratis en verder  
       kaartjes van € 39,- tot € 55,- (all in  
       =3-daagse camping & service) 
Programma:    mix van muziek, literatuur, kunst en 
       theater. 
Capaciteit:     800 volwassenen en 150 kinderen  
       en ook dribbel mag mee. 
Voor meer informatie, kijk op http://www.tentstock.nl 
daar kun je je ook opgeven  
Of bekijk het filmpje  Tentstock in drie minuten 
Hermien Mijnen van 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.  
Informatie: www.sportinarnhem.nl/senioren  
tel. (026)377 57 57 

donderdag 21 mei om 13.30 uur 
Wandeling van 9 of 11,5 km naar Oud Reemst, Plan-
ken Wambuis. Start: Oud Reemst, Harderwijkerweg 1a 
na hm-paal 54,4 linksaf.  

zondag 31 mei om 11.00 uur   
Wandeling van 10 of 13 km naar Watergangen Elder-
veld, De Laar West, Rijkerswoerdseplassen. Start: 
Winkelcentrum Elderhof, Eldervelpplein 13.  
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Het NIVON Mededelingenblad verschijnt meestal 
maandelijks   Eén exemplaar per adres. 

REDACTIECOMMISSIE 
Rob Kooderings, tel.: 026 333 60 58 en Tom Bohle   
KOPIJ voor het volgende nummer (no 6), dat uiterlijk 
woensdag 10 juni bij u in de bus valt vóór 27 mei 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 5 juni 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 


