


HET PROGRAMMA 2015-2016  
 
Het programma 2015 en 2016 is uit en het ziet er fraai 
uit, helemaal á la landelijk blad de Toorts. De gelijke-
nis is zo sterk dat sommige mensen het al De Toorts 
noemen. Maar dat is het niet, het blijft ons eigen pro-
gramma, dat nu ook in zijn geheel op de website van 
Nivon Arnhem www.nivon-arnhem.nl staat. 
Zoals gebruikelijk zijn er wel wat correcties te melden, 
maar tot nu toe is er maar één die het vermelden 
waard is. Op het aanmeldingspapier voor de cursus-
sen en lezingen (achterzijde programma) is per abuis 
het verzendadres weggevallen. De mensen die zich op 
papier willen aanmelden en dat zijn er nog heel wat, 
hebben dan een klein probleem.  
Maar dat kunnen we oplossen! 
Stuur uw aanmelding naar: 
Cursusadministratie NIVON Arnhem 
I. (Ingrid) Lodewijk 
Valkenburgstraat 19 
6845 HW  ARNHEM 
tel. 06 22 98 14 90 
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.  
Tarieven en voorwaarden 2016 
Eerste lid (normaal tarief)          € 40,00 

Tweede en derde lid (reductie)  € 26,70 

Tot  en met 5 jaar                      €   0,00 (alleen in-
schrijfgeld € 2,50) 
max. per huishouden                 € 93,40 

Het normaaltarief geldt voor een volwassene (26+) 
Het reductietarief geldt voor: 
- medebewoners, van 6 jaar en ouder  
- jongeren van 6 t/m 25 jaar 
- voor alle volwassenen met een minimum inkomen                          
(alleenst. € 1000, paar/gezin € 1500 netto p.mnd).  
Het inschrijfgeld is € 2,50 p.p. Betaling vooraf per ka-
lenderjaar. 
Het lidmaatschap van onze vereniging wordt automa-
tisch verlengd, tenzij  u vóór  6 november schriftelijk 
(via de website, mail of brief) hebt opgezegd. 
 

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

  

OPEN DAG IN DE WASSERIJ  

Op zaterdag 12 september willen we op een feestelijke 
manier het seizoen openen. Maak tussen 11 en 15 uur 
kennis met ons nieuwe cursus- en lezingenprogramma 
door middel van korte workshops en inleidingen. Wij 
zorgen voor een lekkere lunch uit onze mooie keuken. 
Hester Macrander zal, net als vorig jaar,  op ludieke 
wijze de dag aftrappen en afsluiten. 
Kom 12 september naar De Wasserij, Molen-
beekstraat 26A  6824 AX ARNHEM. En neem ook uw 
geïnteresseerde kennissen mee. 
 

LEZING EN EXCURSIE  
MEINERSWIJK 
 
Op vrijdag 18 september komt Fokko Erhart naar De 
Wasserij, Molenbeekstraat 26A in Arnhem om ons aan 
de hand van zijn prachtige foto’s wat te vertellen over 
Meinerswijk. 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: leden € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden voor lezing niet nodig. 
 

 
 
Millennia lang heeft de mens gevochten tegen de na-
tuur. Toen de meest verschrikkelijke verschijnselen 
min of meer onder controle waren, zijn mensen zich 
gaan inzetten voor het behoud van die natuur. On-
danks de inzet van mens en geld zijn sindsdien veel 
dier- en plantsoorten verdwenen of afgenomen. Daar-
om bedachten een aantal heldere geesten een funda-
menteel andere aanpak: het teruggeven van land-
bouwgronden aan de natuur. Het doel was om de 
natuur weer zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. 
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Middenin Arnhem ligt een van de gebieden waar dit 
principe als een van de eersten in Nederland in prak-
tijk is gebracht. Tijdens de lezing en de excursie wordt 
stilgestaan bij verleden, heden en toekomst van dit 
grootschalige natuurontwikkelingsproject. 
 
Fokko Erhart is sinds 1995 beheerder bij FREE Natu-
re, een afsplitsing van hedendaagse ARK Natuuront-
wikkeling. Zijn loopbaan startte in Meinerswijk, daarna 
in de nabij gelegen Gelderse Poort, maar ook verder 
van huis in de Oostelijke Rodopen (Bulgarije). Zijn 
werk richt zich op natuurontwikkeling in het algemeen 
en natuurlijke begrazing in het bijzonder. Hij heeft ook 
een eigen bedrijfje wildernisfoto.nl opgericht. De lezing 
is rijkelijk voorzien van prachtige foto’s uit zijn eigen 
archief. 
 

EXCURSIE MIJNERSWIJK code 903 

De lezing krijgt natuurlijk een vervolg met een excursie 
naar Meinerswijk op zondag 20 september van 10 tot 
12 uur onder leiding van Fokko. 
Kosten: leden € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden: noodzakelijk dit kan via het aanmeldings-
formulier achterop het programmaboekje of via de 
website www.nivon-arnhem.nl. 
Start: ingang ‘Drielsedijk’ ter hoogte van Hannes-  
   straatje 2, 6843 NV Arnhem. Buslijn 36 richting 
   Driel, halte ‘Elden Steenfabriek’ 
Advies: Laarzen of stevige wandelschoenen worden  
   aanbevolen, als je een camera en/of verrekij- 
   ker hebt kan je die meebrengen. 
 

KAPITALISME EN DE ACHTER-
UITGANG VAN DE AARDE  

Op vrijdag 25 september houdt Egbert Tellegen om 
19.30 uur een lezing in De Wasserij, Molenbeekstraat 
26A te Arnhem. Kosten: leden € 5,- niet-leden € 7,- 

Kenmerkend voor het 
kapitalisme is het stre-
ven naar voortdurende 
groei van de productie 
ten behoeve van de 
vermeerdering van 
kapitaalbezit en het 
scheppen van werkge-
legenheid. De belasting 
van de aarde is daar-
door enorm toegeno-
men. Egbert Tellegen 

pleit voor een andere economische orde om verdere 
achteruitgang van de aarde tegen te gaan. In die orde 
zullen ondernemers – in plaats van maximale produc-
tie – een optimale behoeftebevrediging van consu- 
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menten moeten nastreven die het milieu niet belast. 
Met ons wil Egbert Tellegen nagaan wat de mogelijk-
heden hiervoor zijn en welke inspanning daarvoor 
nodig is. 
Wie zich wil voorbereiden raden wij aan zijn boekje 
“Afscheid van het kapitalisme, over de aarde en onze 
economische orde” te lezen. Egbert Tellegen is een 
oude bekende in de milieuwereld: hij was al in de jaren 
’70 voorzitter van Milieudefensie. Hij is socioloog en 
emeritus hoogleraar milieukunde. 

EXCURSIE MINDER MOBIEL TOCH 
GENIETEN VAN DE NATUUR 
 
Op dinsdag 22 september gaan we onder leiding van 
IVN-ers een mooie tocht maken naar het Nationaal-
park Veluwezoom. 
Start:  De Wasserij, Molenbeekstraat 26A Arnhem 
Tijd:    van 10 uur tot 16.30 uur 
Vervoer:  per bus 
Kosten:  € 30,- p.p. 
Eten:   eigen lunchpakket 
Opgave: voor 4 sept. Onder code 910 via aanmeld-
formulier op de website. Informeer via tel. 06 229 81 
490  of u met uw aanmelding niet te laat bent. 

 
 
IVN biedt mooie excursietochten aan, maar niet ieder-
een is zo mobiel dat hij/zij een tocht van ruim ander-
half uur over moeilijk begaanbaar terrein aankan. 
Om toch te kunnen genieten van een IVN wandeling, 
ook als u minder mobiel bent, wordt op dinsdag 22 
september een bustocht georganiseerd die ons brengt 
naar het Nationaalpark Veluwezoom waar een wande-
ling is van drie kwartier. Vervolgens gaan we naar het 
ABK huis om het eigen lunchpakket te gebruiken. De 
tweede wandeling van drie kwartier is in het Webers-
bos in Eerbeek.. Beide wandelingen staan onder be-
geleiding van IVN gidsen, die zullen vertellen over de 
bijzondere natuur en monumenten in het gebied. 
Het is ook mogelijk om aan één van beide wandelin-
gen deel te nemen. De startpunten bieden u voldoen-
de vertier bij het wachten op de overige wandelaars. 
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LEZING HET GELDERS ORKEST  

Op dinsdag 29 september 19.30 uur houdt Wouter 
Schmidt een lezing in De  Wasserij, Molenbeekstraat 
26A te Arnhem. Hij zal het programma toelichten van 
het te bezoeken concert waar twee werken van Mahler 
worden gespeeld en het bijwonen van een repetitie 
van het HGO.  
Wouter Schmidt, die ruim 20 jaar als violist deel uit-
maakte van het HGO is daar momenteel manager 
artistieke zaken a.i.  
Toegang lezing: leden € 5,- niet-leden € 7,- 
Aanmelden voor lezing is niet nodig. 

REPETITIE HGO + CONCERT code 548 

Op donderdag 1 oktober kunnen we van 9.30 tot 12.30 
uur een concertrepetitie van het HGO bijwonen in 
Musis Sacrum te Arnhem. Gevolgd door een concert 
op zondagmiddag 4 oktober 14.15 uur in De Vereeni-
ging in Nijmegen. Twee werken van Gustav Mahler 
worden gebracht. Het Adagio uit de 10e Symfonie en 
na de pauze het ‘Lied von der Erde’ gebaseerd op 
oude Chinese poëzie. Gezongen door mezzosopraan 
Anna Larsson en tenor Mati Turi. Dirigent is Antonello 
Manacorda, vaste dirigent van HGO. 
Voor repetitie en concert is aanmelden vooraf noodza-
kelijk via de website www.nivon-arnhem.nl of via het 
aanmeldformulier uit ons programmaboekje. Vermeld 
bij uw aanmelding code 548. 
De kosten zijn € 25,- p.p. 
 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  
 
Sinds kort is het ook mogelijk om naar Griekenland op 
vakantie te gaan in een natuurvriendenhuis. De plaats 
waar de goden hun heiligdommen hebben gehad is 
rondom de stad Mycenes. Al meer dan 40 jaar beheert 
de familie Dassis hotel Le Little Planet dat is 
geïnspireerd op de held van de beroemde roman 

 
van Antoine de Saint-Expury “de kleine Prins” die om  
geluk en schoonheid te ondekken een lange reis 
maakte.  Het hotel is gebouwd op een heuvel 500  
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meter van het centrum van de stad en 1000 meter van 
diverse archeologische opgravingen. Het hotel heeft 
29 kamers die comfotabel zijn ingericht met 
bad/douche, föhn, airco, telefoon, balkon en satelliet 
TV. Kosten voor een overnachting bedraagt € 40,- 
voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt. 
Mycenes is een knooppunt van Argolida met veel 
acheologische vindplaatsen. Er zijn tal van activiteiten 
in de omgeving, mountainbiken en wandelen. Voor 
klimmers is dit een ideaal gebied met verschillende 
routes door de bergen van Prophet Hlia, Sara en 
Aetovoyni die een schuilplaats zijn van adelaars en 
valken. Ook komen hier nog kruiden voor in het wild, 
zoals oregano en kamille. Reserveren bij: La Petite 
Planete, Vassiliki Dassas, Christos Tsountas Avenue 
Mycenes, 21200 Mycenes.                   
Tel: 0030 275 107 6240 of  
email: info@petite-planet.gr  
Willem Wegenaar, 026 311 46 26. 
 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
SEPTEMBER T/M OKTOBER 
 
De aanmeldingen komen gestaag binnen. Het lijkt erop 
dat u voldoende tijd heeft om u aan te melden, maar dat 
is zeker niet waar! In tegenstelling tot andere jaren star-
ten een aantal cursussen al in september en een enkele 
al begin september zoals Yoga op 2 september. Kijk dus 
snel in uw programma en maak uw keuze. Let op bij te 
weinig aanmeldingen gaat een cursus niet door en dat 
zou jammer zijn. Cursussen worden gegeven in De 
Wasserij, Molenbeekstraat 26A tenzij anders aangege-
ven.  
Hieronder volgt een lijst van cursussen gerangschikt naar 
datum. 
 

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,-. 
 

HET SUBLIEME IN DE KUNST   code 208 
Een cursus van 6 lessen op maandagmorgen van 10 tot 
12 uur. Start maandag 14 september. Er is nog plaats 
dus geef u snel op! Kosten: leden € 47,- niet-leden € 67,- 
inclusief koffie/thee. 
 

ECHT SAMEN IN GESPREK        code 705 
6 bijeenkomsten op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 
uur. Start dinsdag 15 september. Er is nog volop plaats 
maar doorgaan is afhankelijk van het aantal aanmeldin-
gen. Kosten: leden € 72,- niet-leden € 106,- 
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BOEKBINDEN BASIS      code 423 
Een cursus van 11 lessen op maandagmiddag van 14 tot 
16 uur. Start maandag 28 september. Er is nog volop 
plaats maar doorgaan is afhankelijk van het aantal aan-
meldingen. 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. Start maandag 28 september. Er is nog volop 
plaats maar doorgaan is afhankelijk van het aantal aan-
meldingen. 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. Er zijn nog enkele plaatsen 
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. Er is nog erg veel 
plaats. Doorgaan is afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen. Kosten: leden € 139,- niet-leden € 200,- 
 

QIGONG            code 404 
Een cursus van 25 lessen op dinsdagmorgen van 10.15 
tot 11.30 uur.  Start 29 september. Er is nog volop plaats. 
Doorgaan is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 
Leden € 166,- niet-leden € 247,-. 
 

ENGELS 1           code 112 
Een cursus in spreekvaardigheid van 25 lessen op 
woensdagmorgen van 11 tot 12.30 uur. Start woensdag 
30 september. Er is nog volop plaats. Doorgaan is af-
hankelijk van het aantal aanmeldingen.  
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. 
Er is nog volop plaats. Doorgaan is afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen. Kosten: leden € 180,- niet-leden  
€ 267,- 

TAJI WORKSHOP       code 405 
Een kennismakingscursus van 4 lessen op donderdag-
morgen van  10.15 tot 11.30 uur. Start donderdag 1 ok-
tober. Er is nog volop plaats. Doorgaan is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen. Leden € 29,- niet-leden € 42,- 
 

TAJI CURSUS          code 403 
Een cursus van 25 lessen op donderdagmorgen van 
10.15 tot 11.30 uur. Start donderdag 1 oktober. Er is nog 
volop plaats. Doorgaan is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. Leden € 166,- niet-leden € 247,-. 
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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-
dag 3 oktober. 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. Er zijn nog enkele 
plaatsen 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. Er is nog volop plaats. 
Doorgaan is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 
Leden € 40,- niet-leden € 60,-. 
 

BESPREKEN VAN BOEKEN     code 225 
Bespreken op 6 vrijdagmorgens van 9.30 tot 12 uur. Start 
vrijdag 6 oktober. Er is nog plaats. 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 nog enkele plaatsen, op vrij-
dag meerdere plaatsen. 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 is nog volop plaats. Doorgaan 
is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Leden € 41,- 
niet-leden € 59,-. 

AANMELDEN CURSUSSEN  

Zie de beschrijving op pagina 1 van dit blad. 
 

NIVONBLAD PER E-MAIL  
Het gaat goed met de aanvragen om Nivon Medede-
lingen per e-mail te ontvangen. We zitten nu op bijna 
200 aanvragen en dat 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 probe-
ren het blad per e-mail te ontvangen, dan is een over-
stap makkelijk gemaakt. Stuur uw gegevens door naar 
Rob Kooderings, mededelingen@nivon-arnhem.nl  
En bevalt het niet dan is de stap terug zo gemaakt. 

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)  
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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.  
 

WERKDAG IN WASSERIJ  

 
Op zaterdag 26 september aanvang 10.00 uur organi-
seren we een klussendag in de Wasserij georgani-
seerd. We proberen er een vaste cyclus van te maken 
dat we 1 maal in de twee maanden op de laatste za-
terdag van de maand een klusdag plannen. Iedere 
keer komt er een oproep in het mededelingenblad te 
staan voor helpers. We gaan lokaal voor lokaal voor-
zien van een nieuw laagje verf, zodat het gebouw 
weer toonbaar wordt. We beginnen in de wasserij en 
gaan zo het hele gebouw door. Als er leden zijn die 
met deze klus mee willen helpen kunnen zij zich opge-
ven bij Willem Wegenaar tel. 026 311 4626  of 
email: beheer@nivon-arnhem.nl . 
 

MEESLAAPBON 
 

Nivonleden kunnen niet-leden een keer meenemen 
naar een natuurvriendenhuis of kampeerterrein voor 
maximaal twee overnachtingen voor een symbolisch 
bedrag van 90 cent exclusief toeristenbelasting. Voor-
waarde is wel dat u zich aanmeldt via de aanmel-
dingssecretaris van het betreffende huis of terrein. U 
moet de bon uitknippen of kopiëren uit ons program-
maboekje op blz 17 en uw lidmaatschapskaart mee-
nemen. Deze actie loopt tot eind 2015 en vol is vol. Ga 
samen met je vriend, vriendin, neef, nicht, buurman, 
buurvrouw, moeder, dochter, vader, zoon, kleinkind of 
medecursist lekker naar een Nivonhuis of terrein en je 
bespaart al gauw enkele tientjes. Is mooi meegeno-
men. 
  

VRIJDAGDIS 
Op vrijdag 2 oktober is de start van de Vrijdagdis. Op 
die dag hopen we met een aantal mensen aan te 
schuiven aan tafel, niet nadat we samen wat voorbe-
reidend werk hebben gedaan in de vorm van koken, 
tafel dekken etc.  
Wij willen deze bijeenkomsten gepaard laten gaan met  
een korte lezing, een verhaal, wat informatie over een 
onderwerp dat met voeding te maken heeft. Als Mede-
delingen uitkomt is de voorbereiding daarvan in volle 
gang. 
Omdat het voor de voorbereiding nodig is dat we we-
ten hoeveel mensen willen deelnemen aan de Vrijdag-
dis, wordt u gevraagd zich op te geven via 
cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl of  
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tel. 026 361 16 41. De eerste keer zullen we vegeta-
risch koken, zodat ieder kan aanschuiven.  

Datum: vrijdag 2 oktober, 17.00 uur in de Wasserij. 
Kosten: € 12,50 p.p., ter plekke te voldoen. 

Hélenè Bontjer en Ineke Nengerman 
 
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 

WANDELCAFÉ EN WANDELING 
 
Op zondag 27 september is er in Bezoekerscentrum 
Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A te Arnhem om 11 uur 
weer een inleiding gevolgd door een wandeling. 

 
Stadslandbouw 
 
Stadslandbouw, het telen van voedingsgewassen in of 
zeer dichtbij de stad, is in opkomst: we willen weer 
weten waar ons eten vandaan komt. 
Over dit onderwerp gaat het Wandelcafé Arnhem op 
zondag 27 september.  
Jeroen Voskuilen, directeur van het Bezoekerscentrum 
Sonsbeek/ Molenplaats, zal een korte inleiding hou-
den. Daarna gaan we op pad, omstreeks 11.30 u (wat 
vroeger dan gebruikelijk). 
 
We lopen via Sonsbeek en Klarenbeek naar zorgboer-
derij Tokhok, aan de stadsrand, naast Valkenhuizen. 
Daar krijgen we een korte rondleiding; tevens is er 
gelegenheid te pauzeren. 
Verder lopen we via Rozendaal naar het eindpunt park 
Presikhaaf, vanwaar terugreis per trein of bus. 
Aanvang: 11.00 uur 
Plaats: Bezoekerscentrum Sonsbeek/ Molenplaats, 
Zijpendaalseweg 24 a, Arnhem 
Afstand: ongeveer 11 km 
Organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek/ Molenplaats en TeVoet, vereniging van wande-
laars.    Deelname is gratis  
 

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 
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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? 
 

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 

 
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.    
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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:  zaterdag 20 t/m zondag 21 nov. 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.       
 

Wandelen in de Aveyron 
 
Datum: van vrijdag18 t/m vrijdag 25 september,  
Aveyron (Frankrijk)  let op datum is anders dan in het 
vorige blad 
Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl 
tel. 0481 35 43 08 of 06 388 29 051 
Prijs: € 425 (lid), € 475 (niet-lid) inclusief vervoer ter 
plaatse. Er wordt gewandeld in het Centraal Massief 
met een gids. In de Aveyron schijnt nog volop de zon.  
Organisatie vervoer v.v. is mogelijk. 
 

Winterkamperen  

Datum: vrijdag 29 t/m zondag 31 jan, Sauerland of 
Belgische Ardennen.  
Info en opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl  
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.  
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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 
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. 

donderdag 17 september om 13.30 uur 
Wandeling van 6 of 11 km Deelerwoud. Start: Brandts 
Buysweg Alteveer en gezamenlijk rijden naar startpunt.  

zondag 27 september om 11.15 uur  
Wandeling van 8 of 12 km Westervoort, Hondsbroekse 
Pleij, Schans, Horsterpark. Start NS-Westervoort. 

donderdag 8 oktober om 13.30 uur 
Wandeling van 7 of 10 km Sonsbeek, Zijpendaal, 
Braamberg, Steenen Tafel, Klarenbeek. Start: bezoe-
kerscentrum Sonsbeek Zijpendaalseweg 24a  
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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 10), dat uiterlijk 
woensdag 7 oktober bij u in de bus valt vóór 23 sept. 
versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOSTER-
BEEK, email:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaarmaken vrijdag 2 oktober 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 


