


PROGRAMMA 2015/2016 
 
Na de turbulente septembermaand met heel veel acti-
viteiten en maar liefst drie lezingen over diverse on-
derwerpen nu een oktobermaand met geen lezingen. 
Dat wil zeker niet zeggen dat er niets te doen valt. 
Veel cursussen zijn gestart en de Wasserij wordt weer  
een gezellige plek. Ook kan er weer op diverse mo-
menten in De Wasserij gegeten worden. Kijk vooral in 
onze programmagids 2015/2016 of er nog iets van uw 
gading is en geef u snel op.  
 

De Grote Transitie 
 
Deze enigszins abstracte titel omvat de kwaliteit van 
ons leven. Een ontspannen samenleving kan alleen 
worden bereikt door herverdeling van werk en dat is 
alleen mogelijk als belasting verschuift: minder op 
arbeid, meer op vervuiling, gebruik van grondstoffen, 
winst en vermogen. In dit kader hebben we nu één 
lezing gehad. ‘Kapitalisme en de achteruitgang van de 
aarde’  In november volgen nog twee lezingen. 
 

ZIN EN ONZIN VAN DE  
ECONOMISCHE GROEI 
 
Een lezing door Paul Metz op vrijdag 13 november in 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26A te Arnhem.  
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: leden: € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden: niet nodig.  

Er wordt veel onzin be-
weerd over economische 
groei. Het Platform voor 
een Duurzame en Solidai-
re Economie bestudeert de 
vele kritieken, die worden 
geuit in samenhang met 
begrippen als welvaart, 
duurzame ontwikkeling en 
geluk. Wij benadrukken 
dat er een ‘transitie’ moge-
lijk is, die grote maat-

schappelijke ongelukken in de toekomst kan voorko-
men of verzachten. Zowel van bovenaf als van onder-
op is veel mogelijk, en beide benaderingen zijn nodig 
om met de nodige snelheid veranderingen aan te 
brengen in onze buurt, in onze stad, in ons land, in 
Europa en in de hele wereld. 
De hamvraag van deze avond is dan ook; Waar gaat 
het echt om, wat is wezenlijk en wat kunnen wij daar 
zelf en in onze eigen omgeving aan doen. Daarop 
proberen wij, tijdens dit debat, samen met u een ant-
woord te vinden. 
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ENERGIE, HET IS MAAR  
HOE JE ERMEE OMGAAT 
 
Deze lezing door Dick Biesta en Kees Hogervorst 
wordt gehouden op vrijdag 27 november in De Wasse-
rij, Molenbeekstraat 26A te Arnhem. 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: leden: € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden: niet nodig.  
 
In hoog tempo verstoken we de fossiele brandstoffen 
die in vele miljoenen jaren zijn gevormd. Daardoor 
raken deze brandstoffen uitgeput en neemt de uitstoot 
van kooldioxide schrikbarend toe. Dit laatste is door de 
levensbedreigende klimaatverandering met stip het 
grootste probleem. Laten we beginnen met de econo-
mische gevolgen van het snel opraken van fossiele 
brandstoffen, tevens de belangrijkste oorzaak van het 
broeikaseffect. De motor van de huidige economie 
draait hier immers op. Met kunst- en vliegwerk wordt 
de productie van fossiele brandstoffen op peil gehou-
den. Daar komt nog bij dat de winning steeds meer 
energie vergt met nog meer CO2-uitstoot als gevolg. 
Mede hierdoor is de ecologische voetafdruk in Neder-
land 3,5 keer zo groot als ecologisch verantwoord is. 
Om een daling te bereiken is een economie nodig die 
niet van groei afhankelijk is. Dat vereist bewustwording 
en gedragsverandering in alle lagen van de samenle-
ving en leidinggevenden in de politiek. Veranderen 
hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Het zijn onze gees-
tesgesteldheid, gewoontes en onze drive naar meer, 
die het moeilijk maken. 

Hoe kunnen wij, als Nivonners ons steentje bijdragen 
aan deze transitie, in onze huizen en op onze terrei-
nen? Wat kunnen Nivon-leden in dit verband voor 
elkaar betekenen? En voor de samenleving? 

 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  
 

 
Naturfreundehaus Haus Pasching 
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Eén van de bekendste fietsroutes is de route langs de 
Donau van Passau naar Wenen. Passau op de grens 
van Duitsland/Oostenrijk is een universiteitsstad die 
gelegen is tussen de drie stromen van de Donau, Inn 
en de Ilz een minder bekende rivier in het oosten van 
de stad. 
Van twee zijden langs de rivier loopt de route naar 
Wenen waar de hoofdzetel van het Habsburgers Heili-
ge Roomse Rijk gevestigd was. De route is ongeveer 
300 km lang en men gaat door verschillende land-
schappen. Tussen bergen en wijngebieden door naar 
het vlakke landschap bij Wenen. Eén van de steden 
waar de route langs loopt is de stad Linz.  Deze stad is 
bekend vanwege nazi-historie in de vorige eeuw.  
Ten zuid-westen ligt het natuurvriendenhuis Haus 
Pasching. Het huis is een zelfverzorgingshuis en ligt in 
het gelijknamige dorp. Voor dit huis geldt: slaapzakken 
verplicht en men slaapt op het matrassenlager met 16 
personen. Bij het huis is een klimwand, tafeltennistafel, 
skatebaan, zwembad en een volleybalveld. Ideaal voor 
kinderen. Prijzen van overnachting zijn niet bekend. 
Het huis is het gehele jaar open en men kan zich 
aanmelden bij Erich Deutsch, Poststrasse 38, 4061 
Pasching of per tel.0043(0)7221 881912.  
Via e-mail: naturfreunde.erich@aon.at  
 
Willem Wegenaar 026 311 46 26. 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
OKTOBER T/M DECEMBER 
 
Het seizoen is nu echt begonnen. Op vrijwel alle dagen 
van de week zijn er cursussen of activiteiten in De Was-
serij. Wilt u zich op het laatste moment nog inschrijven 
voor een activiteit, dan kan dat in de meeste gevallen 
nog. Vaak wordt het wel instromen in een reeds gestarte 
cursus. Voor mensen die niet zo’n behoefte hebben aan 
een cursus maar wel lekker met anderen gezellig creatief 
bezig willen zijn, is er Creatieve Inloop op 13 donder-
dagmiddagen van 14 tot 16 uur. Zie pagina 11 van onze 
programmagids. De kosten zijn slechts € 5,- voor leden 
en € 7,- voor niet-leden inclusief koffie of thee.  
Cursussen worden gegeven in De Wasserij, Molen-
beekstraat 26A tenzij anders aangegeven.  
Hieronder volgt een lijst van cursussen gerangschikt naar 
datum. Niet door gaan Taji cursus 403 en Taji workshop 
405 en Qigong cursus 404. 
 

YOGA                       code 402 

Een cursus van 29 lessen op woensdagmorgen van 10 
tot 11 uur. Start was op woensdag 2 september, maar 
tussentijds instromen is na overleg met cursusadmini-
stratie mogelijk. Kosten: leden € 181,- niet-leden € 268,-. 
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BOEKBINDEN BASIS      code 423 

Een cursus van 11 lessen op maandagmiddag van 14 tot 
16 uur. Gestart is op maandag 28 september. Er is nog 
plaats. Overleg even met de cursusadministratie. Kosten: 
leden € 113,- niet-leden € 158,- 
 

BOEKBINDEN GROEP 1     code 424 

Dit is een groepscursus van 25 lessen op maandagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur voor min of meer ervaren 
cursisten. Gestart is op maandag 28 september. Er is 
nog plaats. . Overleg even met de cursusadministratie. 
Kosten: leden € 225,- niet-leden € 327,-. 
 

TEKEN EN SCHILDERATELIER   code 311 

Cursus van 11 lessen op maandagmiddag van 13.30 tot 
16 uur. Start 28 september. Deze cursus is al gestart, 
maar als u snel reageert kunt u in overleg met de cur-
susadministratie  nog instromen, want er is nog een 
plaatsje vrij.. Kosten leden € 155,- niet-leden € 217,-. 
 

BEELDEN MAKEN       code 321 

Een cursus van 11 lessen op dinsdagavond van 19.30 
tot 22 uur. Start dinsdag 29 september. Deze cursus is al 
gestart. In overleg met de cursusadministratie zou u kun-
nen instromen, want er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Kosten: leden € 139,- niet-leden € 200,- 
 

QIGONG WORKSHOP      code 408 

Een kennismakingsworkshop op 4 dinsdagochtenden 
van 10.15 tot  11.30 uur. Start was dinsdag 29 septem-
ber. In overleg met de cursusadministratie zou u kunnen 
kennismaken. Kosten: leden € 29,- niet-leden € 42,- 

ENGELS 1           code 112 

Een cursus in spreekvaardigheid van 25 lessen op 
woensdagmorgen van 11 tot 12.30 uur. Start woensdag 
30 september. Deze cursus is al gestart. In overleg met 
de cursusadministratie zou u kunnen instromen, want er 
zijn nog enkele plaatsen vrij.  
Kosten: leden € 180,- niet-leden € 267,- 

ENGELS 2           code 113 

Een conversatiecursus van 25 lessen op woensdagmor-
gen van 9.30  tot 11 uur. Start woensdag 30 september. 
Deze cursus is al gestart. In overleg met de cursusadmi-
nistratie zou u kunnen instromen, want er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Kosten: leden € 180,- niet-leden € 267,- 

GROENCURSUS BASIS     code 902 

Een cursus van 3 lessen op donderdagavonden van 20 
tot 22 uur in de Stadsboerderij Presikhaaf en 3 excursies 
op zaterdag. Start donderdag 1 oktober excursies zater- 
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dag 3 oktober. Informeer bij de cursusadministratie over 
instromen. Kosten leden en niet-leden € 15,- 
 

SAMENSPEL MUZIEK      code 531 

Een samenspel op 14 vrijdagmiddagen van 13.30 tot 
15.30 uur. Start vrijdag 2 oktober. In overleg met de cur-
susadministratie zou u in kunnen stromen, want er is nog 
een enkele plaats vrij. Leden €  85,- niet-leden € 123,-. 
 

GEBOORTE VAN DE JAZZ    code 543 

Een cursus van 5 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 
uur. Start woensdag 7 november. Deze cursus gaat 
door. Als u snel reageert kunt u nog deelnemen, want er 
zijn nog plaatsen vrij. Leden € 40,- niet-leden € 60,-. 
 

BESPREKEN VAN BOEKEN     code 225 

Bespreken op 6 vrijdagmorgens van 9.30 tot 12 uur. Start 
vrijdag 9 oktober. Deze bespreking gaat door. Als u snel 
reageert kunt u nog deelnemen, want er zijn nog plaat-
sen vrij. Leden € 58,- niet-leden € 85,- 
 

KUNSTGESCHIEDENIS    code 211 en 212 

Cursus van 18 lessen op donderdag van 14 tot 16 uur 
(211) en op vrijdag van 10 tot 12 uur (212). Start 15 en 
16 oktober. Op donderdag en vrijdag nog één plaats vrij. 
Leden € 91,- niet-leden € 122.  

BESPREKEN VAN GEDICHTEN  code 226 

Vier besprekingen op vrijdagmorgen van 9.30 tot 12 uur. 
Start vrijdag 23 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Leden € 41,- niet-leden € 59,-. 

KUNST BIJ DE KOFFIE      code 205 

Op 6 maandagmorgens wordt tussen 10 en 12 uur 
naar kunst gekeken onder het genot van een kopje  
koffie of thee. Start is op 2 november. Er is nog een 
enkele plaats vrij. Kosten leden € 47,- niet-leden € 67,- 
inclusief koffie/thee. 

SCHAKEN  (GEEN CURSUS)   code 420 

7 maal op de 1e dinsdag van de maand wordt er ’s 
middags in De Wasserij geschaakt met medewerking 
van de Arnhemse Schaakvereniging. Start dinsdag 6 
oktober. Tussen 13.30 en 14 uur kunt u zich aanmel-
den. Vanaf 14 uur tot 17 uur worden er drie partijen 
van 25 min. p.p. in toernooivorm gespeeld. Kosten:  
€ 2,50 per middag of € 11,50 voor het hele seizoen. 
Aanmelden niet nodig. 
 

CREATIEVE INLOOP  (GEEN CURSUS) 

Op 13 donderdagmiddagen kunt u samen met ande-
ren heerlijk creatief bezig zijn. Er kan met allerlei ma- 
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terialen worden gewerkt zoals papier, klei, kralen, wol, 
lapjes enz. Er wordt van 14 tot 16 uur gewerkt en tus-
sendoor drinken we een kopje koffie of thee. De be-
doeling is dat we elkaar stimuleren en ideeën uitwisse-
len. Heeft u zin om mee te doen meld u dan aan bij 
Marion Gerritsen tel 026 333 78 86 of email  
marion-gerritsen@planet.nl  Dit experiment is al op 
maandag 17 september gestart, maar u kunt natuurlijk 
meedoen wanneer u maar wilt. De volgende data zijn 
1 okt, 22 okt,12 nov, 3 dec. Zie blz 21 van ons jaar-
programma. Kosten: leden € 5,- niet-leden € 7,-per 
keer inclusief koffie of thee. 
 

AANMELDEN CURSUSSEN  

Aanmelden kan via de website www.nivon-arnhem.nl of 
u vult het aanmeldingsformulier uit onze programmagids 
in. Dit moet u gefrankeerd opsturen naar:  
Cursusadministratie NIVON Arnhem 
I. (Ingrid) Lodewijk, Valkenburgstraat 19 
6845 HW  ARNHEM  
Informatie is te krijgen op tel. 06 22 98 14 90. 
Wilt u last minute nog snel een cursus volgen of tus-
sentijds instromen, dan is een telefoontje naar Ingrid 
Lodewijk tel. 06 22 98 14 90 wel zo handig. 

GEZELLIG SAMEN KOKEN EN 
ETEN MET DE VRIJDAGDIS 
Op vier vrijdagen wordt in De Wasserij een Vrijdagdis  
georganiseerd. We schuiven dan met een aantal men-
sen aan tafel, nadat we samen wat voorbereidend 
werk hebben gedaan in de vorm van koken, tafel dek-
ken enz. Wij willen deze bijeenkomsten vergezeld 
laten gaan met  een korte lezing, een verhaal, wat 
informatie over een onderwerp dat met voeding te 
maken heeft. De eerste vrijdagdis was/is op 2 oktober 
maar de volgende is alweer in aantocht vrijdag 27 
november. In verband met de planning opgeven tel. 
026 361 16 41 of via cursuscoordinator@nivon-
arnhem.nl  
Aanvang: 17 uur 
Kosten: € 12,50 p.p. ter plekke te voldoen. 
Informeer i.v.m. voorkeur of allergie even wat er ge-
kookt gaat worden.  
Hélenè Bontjer en Ineke Nengerman 

TASTE THE WASTE 
Ook dit jaar wordt er door Milieudefensie in samen-
werking met Nivon Arnhem weer ieder kwartaal een  
Taste the Waste maaltijd in De Wasserij, Molenbeek-
straat 26A te Arnhem georganiseerd. 
De avonden staan in het teken van voedselverspilling 
en hoe je van producten die anders door supermark-
ten en/ of groenteboeren worden weggegooid, toch 
nog een heerlijke maaltijd kunt bereiden. Het gaat om  
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levensmiddelen die wettelijk  niet meer verkocht mo-
gen worden, maar nog prima eetbaar zijn. Meerdere 
Arnhemse winkels zijn bereid om deze actie (anoniem) 
met kwalitatief goede ingrediënten te sponsoren, 
waarvoor dank! We willen zo op een positieve manier 
een bijdrage leveren aan het verminderen van de 
voedselverspilling bij consumenten. 

Iedereen koopt wel eens teveel eten dat blijft liggen in 
de koelkast en uiteindelijk eindigt in de prullenbak. 
Maar hoeveel geld en energie ons dat eigenlijk kost, 
staan we niet bij stil. Denk eens aan alle fabrieken die 
onnodig draaien, en de extra CO2-uitstoot door trans-
port en afvalverwerking. In Engeland heeft onderzoek 
aangetoond dat met de verspilling bijna 1 miljoen 
mensen kunnen worden gevoed. Het is makkelijk om 
hier zelf wat aan te doen en wij laten graag zien hoe. 

 
De opkomst voor deze avonden was tot nu toe erg 
hoog. Door niet tijdige publicatie was een aantal keren  
de deelname van Nivonners echter wat minder. Maar 
dat gaat nu veranderen. Planning: 

Datum: woensdag 11 november 
Tijd: 18 tot 20 uur 
Kosten: € 7,50 ter plekke te voldoen 
Maaltijd: drie gangenmenu  
Aantal: maximaal 26 personen (incl koks) 
Opgave: bij arnhem@milieudefensie.nl o.v.v. Taste 
the Waste. Wacht niet te lang met aanmelden! 
Hulp gevraagd 
Houd je van koken, ben je inventief en vind je het leuk 
om een maaltijd met ons mee te bereiden voor onge-
veer 25 mensen. Dan kunnen we je hulp goed gebrui-
ken. Geef dat bij je aanmelding even aan. 
 

CONTRIBUTIE 2016 
Ook belangrijk om te vermelden is de landelijke na-
jaarsactie en de Nivon-contributietarieven 2016. 
Najaarsactie: wordt u na 1 september 2015 lid dan 
loopt uw lidmaatschap door tot 31-12-2016 en betaalt 
u alleen de contributie over 2016 dus 16 maanden lid 
voor de prijs van 1 jaar.  
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Contributie 2016 (zie de website www.nivon-arnhem.nl 
kop over Nivon/lid worden)  
Normaal tarief  € 40,00 

Reductietarief (inwonend, bijstand enz.) € 26,70 

 

NIVONBLAD PER E-MAIL  
 
U kunt nog steeds aanvragen om Nivon Mededelingen 
per e-mail te ontvangen. Kwalitatief veel mooier dan 
de zwart-wit op papier gedrukte versie. Het levert een 
flinke besparing aan druk-, papier- en portokosten op. 
En daarnaast ook veel minder werk met vergaren, 
nieten, etiketteren en persoonlijk bezorgen. Mocht u 
ook eens willen proberen het blad per e-mail te ont-
vangen, dan is een overstap makkelijk gemaakt. Stuur 
uw gegevens door naar Rob Kooderings, 
mededelingen@nivon-arnhem.nl  
U krijgt altijd uw informatie toegestuurd. Mocht uw 
mailbox bijvoorbeeld vol zitten of heeft u een ander  
e-mailadres dan wordt de e-mailverzending automa-
tisch omgezet naar de papieren versie. Opnieuw aan-
melden is dan wel weer nodig.  
Onafhankelijk daarvan verzorgt ook de website van 
Nivon Arnhem www.nivon-arnhem.nl  al lang een 
nieuwsbrief waaraan ook het Mededelingenblad is 
toegevoegd. Uiteraard kunt u zich ook daarvoor aan-
melden, maar de zekerheid dat u het blad ook (op tijd) 
krijgt toegestuurd is zeker geen 100%. Vanwege pro-
blemen lag de website er maanden uit en is er in die 
periode ook niets verzonden. Bovendien is er daarbij 
geen automatische koppeling tussen digitale en papie-
ren versie en dus meestal geen kostenbesparing.  
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 

WANDELING WANDELCAFÉ 
 
Zondag 25 oktober weer een lange wandeling vanuit 
een andere locatie. Dit keer lopen we: 

Over de Posbank van Dieren naar Arnhem 
De favoriete route van Eva, elk seizoen weer anders, 
maar altijd even mooi. 
We lopen vanaf station Dieren kort door bebouwing, 
dan de Carolina Berg op, met zijn stervorm van 14 
lanen.  Door de Onzalige bossen naar de Posbank, 
eigenlijk de noordkant van het Herikhuizerveld, waar 
het uitzicht altijd adembenemend is: bij helder weer zie 
je het Montferland liggen.  
Verder langs de Beekhuizense beek en kasteel Ro-
sendael, naar ons eindpunt aan de Rosendaalseweg. 
Startpunt: Dieren. De NS-intercity uit Arnhem vertrekt  
    10.40 u, aankomst Dieren 10.51 u. 
    De NS- sprinter uit Arnhem vertrekt 10.25,  
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    aankomst Dieren 10.43 u. 
Starttijd:  11.00 uur, na aankomst van de treinen. 
Horeca:  na  4 km: Carolinahoeve, en halverwege. 
Eindpunt:  bushalte Dr. Schaepmanlaan, aan de Ro- 
    sendaalseweg (tegenover omroep Gelder- 
    land). Vandaar gaat elk kwartier de bus, 
    lijn 7, naar Arnhem CS. 
Afstand:  ongeveer 18 km. 
Leiding:  Eva Hupkes, tel  026 361 98 43  (alleen op 
    de wandeldag) 
Organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons- 
    beek/ Molenplaats en TeVoet, vereniging  
    van wandelaars. 
Deelname is gratis en aanmelding is niet nodig. 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 

activiteiten de komende maanden 
 

Beeldhouwen in speksteen:                                                                                 

Van zondag 25 tot vrijdag 30 oktober, De Bosbeek. 
Info en opgave: 088 099 09 74, 
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. 
 

Wolvilten:                                                                                

Van maandag 26 tot vrijdag 30 oktober De Bosbeek. 
Info en opgave: 088 099 09 74, 
ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 145  (lid), € 170 (niet-lid) zelfverzorging 
Wolvilten, samen voor de mooiste resultaten, onder  
begeleiding met ervaren wolvilters en beginners. 
 

Wereld van Woorden: 

Van vrijdag 30 okt tot maandag 2 nov De Bosbeek. 
Info en opgave: 088 099 09 74, 
ams.bosbeek@gmail.com                  
Prijs: € 70 (lid), € 85 (niet leden)  zelfverzorging 
In dit schrijfweekend worden leuke oefeningen, korte 
gedichtjes en kleine schrijfsels gemaakt. Allerlei bron-
nen worden gebruikt voor de inspiratie: krantenknip-
sels, foto's, soms de eigen verhalen en natuurlijk de 
natuur.   

Verdwalen is Balen: 

Van zaterdag 24 t/m zondag 25 oktober, De Bosbeek 
Info en opgave: 088 099 09 74, 
ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs € 65 (lid), € 75 (niet-lid)  inclusief warme maaltijd 
zaterdagavond. Leren omgaan met kaart, kompas en 
GPS. Hoe zorg je ervoor dat je niet meer verdwaalt? 
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Herfstwandel(midweek): 

Van donderdag 19 t/m zaterdag 21 nov., De Bosbeek 
Info en opgave:  088 099 09 74, 
ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 100 (lid), € 120 (niet-lid)  inclusief verzorging 
Dagelijks wandelen we onder begeleiding 15 km, niet 
alleen door de bosrijke omgeving van de Bosbeek, 
maar ook over zandverstuivingen, door het rivieren-
landschap, langs de stuwwallen en over de heide’s. 
 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 
 

 
 
Verslag wandelweek individueel  
in de Allgau 
 
Deze week van 23 t/m 30 augustus was een groot 
succes. We zaten met 15 deelnemers de hele week in 
het bekende natuurvriendenhuis Freibergsee in de 
buurt van Oberstdorf in Zuid Duitsland. Het huis ligt 
zo’n 400 m boven Oberstdorf dus heb je een prachtig 
uitzicht op de omliggende bergen en op de plaats be-
neden. De voorzieningen waren weer als vanouds 
perfect. Een heerlijk ontbijt, een lekker diner en mooie 
kamers. Omdat we nu niet meer half september maar 
in de tweede helft van augustus hadden gepland was 
het weer de hele week lekker warm en vrijwel iedere 
dag zonnig. Het was dus voor wandelaars maar ook 
voor niet-wandelaars genieten. Ondanks het individue-
le karakter zijn er de hele week met groepjes heel 
leuke tochten gemaakt. En was je een keer wat ver-
moeid, dan stonden er overal heerlijke rustbanken.  

 
De wandelmogelijkheden, maar ook het maken van 
uitstapjes ter plaatse zijn zo uitgebreid dat er terecht 
opmerkingen kwamen of zo’n week niet vaker georga-
niseerd kan worden. ‘Henk, dat smaakt naar meer en 
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 bedankt’. Ook de bereikbaarheid van het huis is ide-
aal, zowel per trein als met de auto. Met de trein werd 
door 8 personen gebruik gemaakt van het Schönes 
Wochenende kaartje. Deze reismogelijkheid werkte 
weer perfect. Gestart in Emmerich verliep vrijwel alles 
volgens plan en kwamen we 12 uur later in Oberstdorf 
aan en dat voor € 13 per persoon. De zogenaamde 
snelle verbindingen van meer dan € 100 p.p. deden er 
toch nog 9 tot 10 uur over, dus tel uit je winst. Dat de 
terugweg door een eigenzinnige machinist wat anders 
verliep namen we op de koop toe.  

Rob 

Trailruntweedaagse                           

                                                                  
Datum:  zaterdag 24 t/m zondag 25 okt, De Bosbeek 
Info en opgave: j_denekamp@hotmail.com,  
bergsport@nivon-arnhem.nl   
Prijs: € 50 (lid), € 60 (niet-lid) volledig verzorgd.    
 

 
 
Dag 1 lopen we 25 km onder leiding van een natuur-
gids van NS station naar De Bosbeek. Dag 2 lopen we 
20 km van De Bosbeek naar NS station.  Uitleg over 
hardlopen door het bos. Geen wedstrijd.       

Trailruntweedaagse nogmaals 
 
Datum:  vrijdag 20 t/m zaterdag 21 nov.  De Bosbeek 
Let op: dus nu geen  zaterdag-zondag. 
Info en opgave: j_denekamp@hotmail.com,  
bergsport@nivon-arnhem.nl   
Prijs: € 50 (lid), € 60 (niet-lid) volledig verzorgd.    
Dag 1  lopen we 25 km onder leiding van een natuur-
gids van NS station naar De Bosbeek. Dag 2 lopen we 
20 km van De Bosbeek naar NS station.  Uitleg over 
hardlopen door het bos. Geen wedstrijd.       
 

Winterkamperen  

 
Datum: vrijdag 29 t/m zondag 31 jan, Sauerland of 
Belgische Ardennen.  
Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl  
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Prijs: € 15,- (lid), € 25 (niet-lid) excl. reis- en verblijfs-
kosten weekend  
Ga mee in de winter kamperen! Leer wat wel en niet 
werkt tijdens zo’n winter’bivak’. Hoor hoe de vorst  
’s morgens je tentje doet kraken. Overdag maken we 
stevige wandelingen van zo’n 15 a 20 km over de 
heuvels.  

 
Niet-kampeerders die wel graag mee willen, kunnen 
terecht in het nabijgelegen (natuurvrienden)huis.   
Het winterkamperen is tevens onderdeel van de berg-
sport basiscursus van Nivon-Bergsportgroep ZON 
(jan-mrt), maar kan ook ’los’ geboekt worden. 
www.nivon-arnhem.nl 
 

Sneeuwschoenwandelweekend 
                                                                                   
Datum: vrijdag 12 t/m zondag 14 febr, Sauerland (Duit-
sl). Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl  
(in verband met reservering van het huis aanmelden  
vóór 10 oktober) 
Prijs: ong. € 100 (lid), € 115 (niet-lid) inclusief halfpen-
sion (meerpersoonskamers), beddengoed.  

 
 
Graag al eens op van die rackets door de sneeuw 
willen lopen? Of aan het trainen voor de gletsjer/berg-
tocht komende zomer?  
Dagelijks wandelen we onder begeleiding van ervaren 
ZON-(berg)gidsen 15 km (lopen op sneeuwschoenen  

-12- 



is zwaarder dan gewoon wandelen dus een goede 
conditie is vereist), vooral over niet-gebaande paden in 
heuvelachtig Sauerland. Uitvalsbasis is een natuur-
vriendenhuis aan de rand van het bos. Huur sneeuw-
schoenen 10,- p.d. www.nivon-arnhem.nl 
 

Sneeuwschoenwandelweekend 
                                                                                    
Datum: vrijdag19 t/m zondag 21 febr, Sauerland  
(Duitsl), bijspijkeren kaart & kompasvaardigheden & 
knopenkunde. 
Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl  
(in verband met reservering van het huis aanmelden   
vóór 10 oktober) 
Prijs: ongeveer € 100 (lid), € 115 (niet-lid) inclusief 
halfpension (meerpersoonskamers), beddengoed.  
Graag al eens op van die rackets door de sneeuw 
willen lopen? Of aan het trainen voor de gletsjer/berg-
tocht komende zomer?  
En wil je daarnaast ook graag je kaart & kompasvaar-
digheden & knopenkunde bijspijkeren?  
Dagelijks wandelen we onder begeleiding van ervaren 
ZON-(berg)gidsen 15 km (lopen op sneeuwschoenen 
is zwaarder dan gewoon wandelen dus een goede 
conditie vereist), op kompas over de heuvels van het 
Sauerland en vooral niet over de paden. Uitvalsbasis 
is een natuurvriendenhuis aan de rand van het bos. 
Huur sneeuwschoenen 10,- p.d.  www.nivon-
arnhem.nl 
 

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

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. 

zondag 18 oktober om 11.15 uur 
Wandeling van 9 of 12 km naar Twickel, Carolinahoe-
ve, Hagenau, Geitenberg. Start: Ellecom, Sterrebos.  

donderdag 29 oktober om 13.30 uur  
Wandeling van 8,5 km naar Mariëndaal, Boschveld, 
Lichtenbeek. Start: Oosterbeek (laan van) Mariëndaal 
na spoorviaduct. 

zondag  8 november om 11.15 uur 
Wandeling van 11 of 14,5 km naar Johannahoeve, Rijk 
ter Heide, Papendal, Lichtenbeek, Boschveld. Start: 
Oosterbeek hoek L Stirumweg/Dreyenseweg.  
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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 11), dat uiterlijk 
woensdag 11 november bij u in de bus valt vóór 28 
okt. versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOS-
TERBEEK, email:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaar maken vrijdag 6 november 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, Valkenburgstraat 19 
6845 HW  Arnhem 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, Plantage Middenlaan 2-F 
1018 DD 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 (2016) € 40,- p.j. inwon/reductie € 26,70 
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 


