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ACTIEF

 

De bergen in, wandelen, yoga, qigong, taiji,
schaken: pagina's 7, 8, 9

Inhoud

CULTUUR & CREATIE

 

Beelden maken, boekbinden, schilderen,
schetsen, creatieve inloop, pagina's 10, 11, 21

NIVON

 

Nivon en natuurvriendenhuizen in binnen- en
buitenland, pagina's 17, 18, 31, 32
 

MUZIEK

 

Cursussen, lezingen en concerten waar muziek
in zit... pagina's 22, 23

SAMEN

 

Samen op pad, aan de dis, in gesprek, pagina's
7, 8, 21, 28

DISCUSSIE

 

Praat mee over voeding, economische groei,
kapitalisme en energie, pagina's 26, 27

NATUUR

 

Groencursus, lezing en excursie
Meinerswijk, pagina 16

LEZINGEN

 

Luister naar presentaties over Costa Rica en
het humanisme, pagina's 24, 25

TAAL

 

Leer meer over literatuur en gedichten in onze
eigen taal én de Engelse taal, pagina's 12, 15
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Voorwoord

N
ivon afdeling Arnhem is er weer in
geslaagd een geweldig programma
te ontwikkelen voor het komend
seizoen 2015 – 2016. Het hele
programma staat in dit mooie

programmaboekje. Voor nog meer informatie
bent u welkom op onze website, 
www.nivon-arnhem.nl 
 
Onze programmacommissie heeft kans gezien om
een stevig aanbod van lezingen, cursussen,
excursies en wandelingen neer te zetten. Geniet
van het lezen en laat u verleiden om deel te nemen
aan één of  meerdere activiteiten uit dit programma. 
 
Het is een aanbod dat recht doet aan de oude en nieuwe waarden van het Nivon in een actuele vorm, 
passend bij de huidige ingewikkelde tijdgeest. Het Nivon bestaat sinds 1924 en is lid van de Internatio
nale Natuurvrienden, de NFI. Wij hebben natuurvriendenhuizen door de hele wereld, zelfs in Senegal is
er een.  
Sinds 1924 heeft ontplooiing centraal gestaan in het aanbod van activiteiten. Naast ontplooiing is ‘ont
moeting’ een van de pijlers van ons werk. Het ontmoeten van elkaars verschillende gedachten die vrij
zijn, in dialoog gaan met elkaar over de belangrijke en actuele thema’s van vandaag de dag. Wij hebben
geen grenzen, iedereen kan meedoen, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond, lid of geen lid
van het Nivon.
 
De deelnemersprijs is aantrekkelijk. Dat kan alleen omdat wij een vereniging zijn waarin de leden het
werk doen, vrijwillig en kosteloos. Daardoor kan iedereen deelnemen aan onze activiteiten, ook de min
der kapitaalkrachtigen. Dat neemt niet weg dat de tijden veranderen en ook wij de kostprijs van een
activiteit scherp in de gaten moeten houden. We hebben dit jaar een heel kleine verhoging van de deel
nemersprijs moeten doorvoeren. De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde betaalde docen
ten. Alle activiteiten vinden plaats in De Wasserij, het Nivoncentrum in de Molenbeekstraat. Zo niet dan
wordt dit vermeld.
 
Wilt u meer informatie hebben over onze cursussen en andere activiteiten, meer weten over het Nivon
of over het werk van de NFI dan nodigen wij u graag uit voor ons open huis op 12 september in
De Wasserij, Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 
 
Veel plezier bij het lezen van dit boekje vol activiteiten. We hopen u te ontmoeten in ons centrum.
 
Namens het Nivon Arnhem,
Dannie Brus, voorzitter

Een Programma voor iedereen!

Voor u ligt het programma van Nivon Arnhem
vol cursussen, lezingen en excursies.  Evenals
voorgaande jaren willen we weer zoveel mo
gelijk lezingen en excursies met elkaar verbin
den. 
 
Als rode draad hebben wij het thema samen
doen gekozen. Het gaat hierbij niet alleen om
de gezelligheid om met elkaar activiteiten te
ondernemen maar ook om de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving
en voor elkaar. 
Zo worden in een drietal lezingen in het najaar
milieuvragen van alle kanten belicht en zullen
in het voorjaar twee lezingen worden gehou
den over voeding. 
Inzicht krijgen en daar met elkaar over in ge
sprek gaan vinden wij belangrijk.  Maar er is
meer.  Het thema heeft ook zijn weerslag op
de manier waarop we met elkaar omgaan en
elkaar bevragen. De cursus verbindend
communiceren  helpt ons daarbij een handje
en de Socratische Dialogen biedt wellicht nieu
we doorkijkjes.
 
Over samen gesproken. We willen gaan koken
en eten met elkaar in de fraaie keuken van De
Wasserij. De Vrijdagdis wordt opgezet en we
hopen elkaar regelmatig aan tafel te ontmoe
ten. 
Liever knutselen? Dat kan in de Knutselgroep. 
 
Natuurlijk is er weer een boeiende kunstge
schiedeniscursus onder leiding van Cees Vos,
waarbij Het Rijksmuseum centraal staat. Om
naar uit te kijken, letterlijk en figuurlijk. Ans
Mansveld neemt ons mee naar prachtige schil
derijen en beelden onder andere van Turner
van wie in het najaar een bijzondere over
zichtstentoonstelling wordt gehouden.  
 
Literatuur en poëzie komen aan bod en werk
plaatsen voor schilderen/tekenen, beeldhou
wen en boekbinden hebben de deuren wijd
open staan. 
 
Ook dit seizoen gaan we weer genieten van
twee prachtige concerten met voorafgaand
een bezoek aan de repetitie van HGO en een
lezing in De Wasserij.
 
De natuur, het buiten zijn en genieten van de
omgeving, reizen en indrukken opdoen, dicht
bij en ver weg. Het Wandelcafé, een excursie
en lezing over Meinerswijk, een reisverhaal
met beelden, u vindt het allemaal in ons pro
gramma.
 
Te veel om alles op te noemen maar keus ge
noeg. Voor iedereen.
We hopen u het komende seizoen te verwel
komen in De Wasserij !
 
Namens de Programmacommissie
Eva Hupkes      OPEN DAG IN DE WASSERIJ

Op zaterdag 12 september, van 11 uur tot 15 uur, willen we op een feestelijke manier het seizoen
openen. Maak kennis met ons nieuwe cursus- en lezingenprogramma door middel van korte work
shops 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.
Blok je agenda op 12 september tussen 11 en 15 uur en kom naar De Wasserij !
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Actief

Even voorstellen

 

Ik ben, vanuit TeVoet, één van de initiatiefne
mers van Wandelcafé Arnhem, dat nu aan zijn
negentiende seizoen bezig is. Zelf ben ik een
enthousiast wandelaar en heb samen met
mijn vrouw Dini vele binnen- en buitenlandse
langeafstandsroutes gelopen. Ik geniet van de
gezonde beweging,  de natuurbeleving en de
sociale contacten. Ook ben ik vrijwilliger bij
Wandelnet Overleg Gelderland, de provinciale
afdeling van de landelijke wandelkoepel Wan
delnet, met als doel bevordering van wandel
belangen. Zo verzetten we ons tegen barrière
vorming door onder andere snelverkeer, zet
ten ons in voor oversteekmogelijkheden van
(snel)weg en spoor voor de wandelaar en
nemen het initiatief voor de ontwikkeling van
nieuwe wandelroutes. Wij zien je graag bij een
van onze wandelcafés het komende seizoen!
 
Met vriendelijke groet,
Jan Altena van TeVoet,
vereniging van wandelaars

WANDELCAFE

 

Wandelcafé Arnhem gaat zijn 18e levensjaar in en is een initiatief van wandelvereniging  “Te Voet”,
het Bezoekerscentrum Sonsbeek en Nivon Arnhem. Er worden jaarlijks negen wandelingen
georganiseerd, altijd op de laatste zondag van de maand.
 
In de oneven maanden (maart, mei, september en november) wordt voorafgaand aan de wandeling
een korte lezing gehouden in de Molenplaats in Sonsbeek. De inhoud van deze lezingen worden
aangekondigd op onze website en in het mededelingenblad. Na afloop van de lezing wordt er een
wandeling gemaakt van ca 10 kilometer in een rustig tempo.
In de even maanden (februari, april, juni, augustus en oktober) worden langere wandelingen ge
maakt van ca 17 kilometer die plaatsvinden in de omgeving van Arnhem en starten en eindigen bij
een OV punt.  
Het Wandelcafé begint altijd om 11 uur bij het bezoekerscentrum Sonsbeek en de toegang is gratis.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Eva Hupkes: 026 361 98 43 of eva.hupkes@kpnplanet.nl

HET PIETERPAD

Met een kleine 600 kilometer is het Pieterpad de langste aaneengesloten wandelroute van Neder
land, dat wordt onderhouden door vrijwilligers van het Nivon. Het pad start in Pieterburen (Gronin
gen) en leidt u door een prachtig Nederland naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Voor wie de
schoonheid van Nederland op een rustig tempo wil aanschouwen is het wandelpad een echte aan
rader. Het pad leidt u over de rijke Groninger klei, De Drentse zandgronden, de Sallandse Heuvelrug,
door de lommerrijke Achterhoek, het prachtige Montferland en tenslotte het langgerekte Limburg
waar u zich in het buitenland waart. Het is niet alleen het plotselinge hoogteverschil dat u zult gaan
ervaren maar ook de karakteristieke eigenschappen van elk gebied, zoals de boerderijtypen, flora,
fauna, cultuurlandschap, waardoor dit pad zo bijzonder is. U kunt de route in één keer lopen maar
ook prima in etappes. 
Wij nodigen iedereen graag uit om Nederland eens van een andere kant te bekijken!
Voor meer informatie en het bestellen van de gids: www.pieterpad.nl

Het Pieterpad voert de wandelaar van het noor
delijke Pieterburen naar de St.Pietersberg in het
zuiden.
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Actief

'Nu ik weet wat ik wil, brengt de situatie me
niet meer uit evenwicht. Ongelofelijk hoeveel
dit me heeft opgeleverd. Dank voor je respect
volle en ruimte-gevende begeleiding.'

SCHAKEN

code 420
 
Oeroud denkspel 
Wist u dat het schaakspel afkomstig is uit Perzië en stamt vanuit de 6e eeuw (of eerder) en dat het
woord Schaak is afgeleid van het Perzische woord shāh, wat koning betekent. Shāh māta betekent ‘
schaakmat en geeft aan dat de koning is verslagen of zich in een hinderlaag bevindt. En dat is waar
je uiteindelijk naar toe werkt tijdens dit spel, maar dan natuurlijk niet in het veld maar op het bord.
Vanaf 1100 was het schaakspel, na een lange weg,  bekend in Europa maar genoot pas vanaf de 18e
eeuw alom bekendheid. In 1851 werd het eerste schaaktoernooi gehouden in Londen.
 
Rust concentratie en passie
Schaken is een sport die tot op de dag van vandaag zijn aantrekkingskracht nooit heeft verloren.
Naast het feit dat het cognitief, sociaal en emotioneel goed is voor de mens (vooral voor kinderen en
ouderen) blijft je geest alert door de vele strategieën die er in dit spel mogelijk zijn. Geen partij is
hetzelfde en iedereen kan het (leren). 
Samen met de Arnhemse Schaakvereniging (ASV) organiseren wij vrij schaken en toernooien. Ook
beginnende schakers zijn van harte welkom. U wordt ingedeeld in een aparte groep waaraan u op
uw eigen niveau kunt deelnemen. Aanmelden is niet nodig.
 
Wanneer: 7x op de 1ste dinsdag van de maand van 13.30 tot 14.00 uur  aanmelden en vrij schaken.
Van 14.00 tot 17.00 uur drie partijen in toernooivorm, 25 min. p.p.
Data: 6 okt, 3 nov, 1 dec, 5 jan, 2 febr, 1 mrt,
5 apr.
Contactpersoon: Jan Vermeer: tel. 026 445 23 35, email: vermeer.jan@hetnet.nl
Kosten: € 2,50 per middag en € 11,50 per seizoen
Waar: De Wasserij

'Verhelderend en effectief  in situaties waarin
ik spanning of verwarrende emoties ervaar.'

‘Echt Samen in Gesprek’ 

code 705
 
Echt samen in gesprek gaan is gericht op het openen van je hart in de uitwisseling tussen jezelf en
de ander. Gevoelens, gedachten en oordelen spelen daarbij een rol en hebben ook een functie.
Deze kunnen een heldere aanwijzing zijn van waar je behoefte aan hebt om de uitwisseling plaats te
laten vinden.
Wilt u begrijpen wat er achter moeilijke of verwarrende gesprekken zit?
Wilt u anders omgaan met conflicten?
Wilt u meer voor uzelf kunnen staan?
Verlangt u ernaar om open gesprekken te voeren met uw kinderen, vrienden, familie of collega’s?
Kom dan naar deze basiscursus en maak kennis met de vier stappen in Verbindend Communiceren
waarmee eerlijk uiten en empatisch luisteren naar jezelf en de ander ook praktisch en efficiënt wordt
beoefend. We werken met voorbeeldmateriaal en we oefenen veel met situaties uit de groep. Ver
bindend Communiceren is gebaseerd op Geweldloos Communiceren dat ontwikkeld is door Mar
shall Rosenberg ( www.cnvc.org ) 
 
Wanneer: 6 x op dinsdag van 19.30-21.30 uur
Data: 15, 22, 29 sept, 6, 13, 20 okt
Docent: Helmie Willems, www.stilts.nl
Kosten: leden € 72, niet-leden € 106

Even voorstellen

 

Met een open blik en de intentie tot verbin
den is voor mij elke training en workshop die
ik geef een nieuw moment om samen te leren
en groeien. Ik deel graag vanuit mijn
ervaring als trainer in volwasseneneducatie en
begeleid of coach ook individueel, als je vast
zit in een dilemma of een frustratie wilt trans
formeren. De ontdekking van
Verbindend Communiceren als concreet
handvat heeft mij persoonlijk veel gebracht.
Het helpt me om gemakkelijker met conflicten
om te gaan en het contact met collega’s,
vrienden en werkrelaties te laten stromen. Ik
deel er dan ook graag over en nodig je van
harte uit om dit zelf te ervaren. De kern van al
mijn activiteiten is mensen in verbinding bren
gen met hun eigen wijsheid, kracht en plezier
in het contact met de ander.
 
Ik zie u graag,
met vriendelijke groet,
Helmie Willems, trainer/coach Stilts
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Actief

Yoga

code 402 
'Yoga is het tot rust brengen van de golven van
de geest.’  Patanjali (Yoga Sutra’s)
 

Foto: Aaron Neifer
 
Met liefde en respect voor ons lichaam wor
den de yogahoudingen (asana’s), adem-
halingstechnieken (pranayama’s) en ontspan
ningstechnieken toegepast. Zo brengen we
balans in lichaam, geest en ziel. De energie
gaat weer op een natuurlijke wijze stromen en
allerlei blokkades in het lichaam kunnen wor
den opgeheven. De bewegingen en houdin
gen kunnen op eigen niveau uitgevoerd wor
den. De lessen eindigen met een ontspanning
en soms met een meditatie of mantra. Na af
loop van de les is er de mogelijkheid om geza
menlijk een kopje thee/koffie te drinken. 
 
Wanneer: 29 x op woensdagmorgen van
10.00 tot 11.00 uur
Data: 2, 9, 16, 23, 30 sept, 7, 14, 21 okt, 4, 11,
18, 25 nov, 2, 9, 16 dec, 6, 13, 20, 27 jan, 3, 17,
24 febr, 2, 9, 16, 23, 30 mrt, 6, 13 apr 
Docent: Grace Luijkenaar-van Norden, tel. 026
495 39 00
Kosten: Leden € 181; niet-leden € 268
Bijkomende kosten: Geen
Max. aantal deelnemers: 15

'Grace zet je niet in hele ingewik-
kelde standjes, maar je spieren
worden wel opgerekt. En je komt
ook nog helemaal relaxed weer
thuis!’ -Jacqueline Scheer

Even voorstellen

 
Yogales geven is voor mij het allerleukste dat ik tot nu
toe heb gedaan. Uit eigen ervaring weet ik wat de effec
ten van yoga kunnen zijn; ik vind het een verrijking van
mijn leven. Dit wil ik graag doorgeven en delen met an
deren. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik yogalessen gaan
volgen, heb ik een aantal opleidingen gedaan en sinds 7
jaren geef ik zelf yogales, ook voor kinderen. Al 2 seizoe
nen mag ik de yogalessen bij het NIVON in Arnhem ver
zorgen en dat doe ik met veel plezier. Ik geef Hatha-
yogalessen met een sportieve twist en die lessen op elk
niveau kunnen worden aangepast. Yoga beoefenen be
tekent werken aan jezelf; je lichaam soepel houden,
maar ook leren luisteren naar de signalen die je lichaam
afgeeft en daarmee omgaan. Zo ontstaat er een balans
tussen lichaam en geest en kunnen bepaalde blokkades
opgeheven worden. Een yogales bestaat uit oefeningen,
ademhalingstechnieken, soms een meditatie of mantra
en tenslotte een eindontspanning. Daarna is er de moge
lijkheid om samen een kopje thee of koffie te drinken.
 

Met warme groet,
Grace Luijkenaar- van Norden Taiji (Tai Chi Quan, Tai Chi

Chuan)

code 403 
 
Taiji is alert en ontspannen bewegen met
mentale en fysieke ruimte voor veranderin
gen.
Het is ontstaan uit diverse Chinese vechtkun
sten, lichaamskunsten en de geneeskunde. Te
genwoordig wordt het veelal toegepast als ge
zondheidssysteem.
Je oefent een goede lichaamshouding, verbin
ding met de aarde, balans houden, bewegen
vanuit je centrum en totaal bewegen. Door
middel van een korte serie van langzame be
wegingen en houdingen die in elkaar over
vloeien passen we de Taiji-filosofie toe. 
Taiji kan helpen om je meer bewust te worden
van je zijn en handelen en rustig en alert mee
gaan in veranderingen die zich voordoen in je
leven. Beginners en gevorderden trainen
samen met begeleiding op ieders eigen ni
veau. Na de les drinken we gezamenlijk nog
een kopje koffie of thee.
 
Wanneer: 25 x op donderdag van 10.15 tot
11.30 uur (let op: aangepaste tijden)
Data: 1, 8, 15, 22 okt, 5, 12, 19, 26 nov, 3, 10, 17
dec, 7, 14, 21, 28 jan, 4, 18, 25 febr, 3, 10, 17,
24, 31 mrt, 7, 14 apr 
Docent: Frans v.d. Meer Mohr, 06 13 42 56 96
Kosten: Leden € 166,-, niet-leden € 247,-
Bijkomende kosten: geen
Kleding: warme kleding en schoenen met
platte zolen
Max. aantal deelnemers: 10
-------------------------------------
Kennismaking Taiji                        
code 405
 
Wie wil kijken of Taiji wat voor je is, bieden we
de mogelijkheid om in vier lessen met deze
sport kennis te maken. Je doet mee met de
cursisten die zich al hebben ingeschreven om
te kijken of Taiji bij je past. Bevalt het je, dan
kun je jezelf inschrijven voor de gehele cursus.
Data: 1, 8, 15, 22 okt  
Kosten: Leden € 29,-, niet-leden € 42,-

Qigong (Chi Kung)

code 404
 
Qigong is een Chinees gezondheidssysteem
waarbij je de Chi (levensenergie) activeert en
door je lichaam begeleidt. De circulatie van je
levensenergie en je coördinatie kan er door
verbeteren. Je komt beter in je vel te zitten en
voelt je energieker.
Bij Qigong besteed je veel aandacht aan je
lichaamshouding, de verbinding met de aarde
en het afvoeren van onnodige fysieke en men
tale spanningen. Je traint een beperkt aantal
korte fysieke bewegingsvormen die je vaak
herhaald. Het is veel rekken en strekken in
staande houdingen gecombineerd met ont
spanning, intentie en speciale ademhalings
technieken die de oefeningen ondersteunen.
Door je geest tot rust te brengen tijdens het
oefenen kan de gevoeligheid voor veranderin
gen in je lichaam toenemen. Je kunt daardoor
steeds dieper doordringen in je lichaam en
geest om je gezondheid te helpen reguleren.
Voor wie van gedetailleerd en aandachtig wer
ken aan de eigen energiehuishouding houdt,
is Qigong een mooi oefensysteem. Beginners
en gevorderden trainen samen met begelei
ding op ieders eigen niveau. Na afloop van de
les is er gelegenheid om gezamenlijk koffie en
thee te drinken.
 
Wanneer: 25 x op dinsdagochtend:
10.15 -11.30 uur (let op: aangepaste tijden)
Data: 29 sept,  6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1,
8, 15 dec, 5, 12, 19, 26 jan, 2, 16, 23 febr, 1, 8,
15, 22, 29 mrt, 5, 12 apr 
Docent: Frans v.d. Meer Mohr,
tel. 06 13 42 56 96
Kosten: Leden € 166, niet-leden € 247
Bijkomende kosten: geen
Kleding: warme kleding en schoenen met
platte zolen         Max. aantal deelnemers: 14
---------------------------------------------
Kennismaking Qigong
code 406
 
Wie wil kijken of Qigong iets voor hem/haar is
bieden we de mogelijkheid om in vier lessen
met deze sport kennis te maken. Je doet mee
met de cursisten die zich al hebben ingeschre
ven om te kijken of Qigong bij je past. Bevalt
het, dan kun je je inschrijven voor de gehele
cursus.
Data: 29 sept,  6, 13, 20 okt
Kosten: Leden € 29; niet-leden € 42
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Cultuur & creatie

’Schilderles bij Willy geeft altijd een verrassend
resultaat. Juist de verschillende stijlen van de
medecursisten maakt het elke keer weer
boeiend.’ - Joke Arends

SCHILDERATELIER
 
Een ontdekkingsreis langs verschillende schilderstijlen vormt de rode draad in deze beide cursussen. Er
wordt aandacht besteed aan het mengen van kleuren, het leren kijken naar vorm, restvorm en verhou
dingen tussen voor en achtergrond.
We onderzoeken de functies en de eigenschappen van verschillende schilderstijlen vanuit de geschie
denis van de schilderkunst.
Ervaring is geen vereiste, het plezier in het steeds weer anders leren zien en het ontdekken van je eigen
stijl en mogelijkheden staan centraal. 
Het werk wordt zowel individueel als met elkaar bekeken en besproken. Verschillende schilder- en
tekenmaterialen zijn aanwezig.
Het volgen van beide cursussen geeft geen doublure van opdrachten.

Even voorstellen

Wat ik zo leuk vind aan lesgeven is om cursisten te begeleiden om hun eigen mogelijkheden te ont
dekken. Dit doe ik door opdrachten te geven die je net even uit je comfortzone halen maar die je
uiteindelijk zullen helpen een eigen stijl te ontwikkelen. Uiteraard is er ruimte voor eigen invulling.
De opdrachten worden samen bekeken en besproken en geven altijd weer een verrassend resultaat.
Zelf teken, schilder en fotografeer ik en maak collages en ruimtelijk werk. Daarbij is het landschap
mijn inspiratiebron. Ik ben afgestudeerd aan ArtEZ Arnhem en woon en werk in het prachtige Oos
terbeek.
Wil je kijken waar je talenten liggen en/of een eigen stijl ontwikkelen, dan ben je van harte welkom
in ons schilderatelier.
 
Met vriendelijke groet,
Willy ten Bras, docent schilderatelier

Teken- en schilderatelier

Najaar 
code 311 
 
Wanneer: 11 x op maandag van 13.30 tot
16.00 uur
Data: 28 sept, 5,12,19 okt, 2, 9, 16, 23, 30 nov,
7, 14 dec 
Docente: Willy ten Bras, tel. 026 334 12 62
Kosten: Leden € 155 ; niet-leden € 217
Bijkomende kosten: geen 
Max. aantal deelnemers: 10
 

Voorjaar
code 312
 
Wanneer: 14 x op maandag van 13.30 tot
16.00 uur
Data: 4, 11, 18, 25 jan, 1, 15, 22, 29 febr, 7,
14 ,21 mrt, 4, 11, 18 apr
Docente: Willy ten Bras, tel. 026 334 12 62
Kosten: Leden € 188; niet-leden € 266
Bijkomende kosten: geen
Max. aantal deelnemers: 10

Workshop: Schetsen valt te leren

code 318
 
Tekenoefening
Wel eens gedroomd van werken op papier? 
Doe dan mee met de workshop schetsen. Te
kenen is een speciale manier van hoofd-hand
coördinatie. Je schetst wat je ziet en leert
scherper kijken. Schetsen is de vaste lijnen los
laten, zoeken op papier, intuïtief ruw en glo
baal tekenen. Een interessant proces dat zeker
te leren is. Een schets is een niet uitgewerkte
tekening, vaak bedoeld om iets op eenvoudi
ge manier duidelijk te maken maar ook een
vorm van voorstudie voor het echte werk. Of
je nu architect, kunstschilder of cartoonist
bent, het begint allemaal met een schets. In
deze ochtend zet de cursist samen met Johan
Meeus de eerste stap. Ook wie al wat meer er
varing heeft en het gewoon leuk vindt om te
schetsen is van harte welkom.
 
Wanneer: 1 x zaterdagochtend van 10-12 uur
Datum:     16 april
Docent:    Johan Meeus
Kosten:    Leden € 17, niet-leden € 20
Meenemen:    handzaam schetsboekje en
tekenpotlood of tekenpennetje
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Cultuur & creatie

’In september mag ik weer naar boekbinden;
ik kan bijna niet wachten! Behalve gezellig en
betrokken bij elkaars werk, is de begeleiding
van Gerard altijd inspirerend en vol nieuwe
dingen. ’t Is echt een feest; kom het zelf
ervaren’ - Mieke Caron

’Een nieuw boek maken, fotoalbums en kapot
te, oude boeken herstellen is mogelijk door de
kennis, uitleg en geduld van Gerard. Echt leuk
om te doen!’ - Marjan

Boekbinden

 

Basiscursus
code 423
In deze cursus leer je de principes van verschil
lende inbindtechnieken. Voor het versieren
van omslagen maak je kennis met de vele mo
gelijkheden, die papier geeft. Ook het maken
van kartonnen doosjes en mappen, die we be
plakken met papier, hoort bij deze cursus. 
 
Wanneer: 11 x op maandag van 14 tot 16 uur
Data: 28 sept, 5, 12, 19 okt, 2, 9, 16, 23, 30 nov,
7, 14 dec
Docent: Gerard Honkoop, 026 442 18 20
Kosten: Leden € 113; niet-leden € 158
Bijkomende kosten: Voor de eerste les mee
nemen: snijmat, stanleymesje, metalen liniaal,
schaar, potlood, gum
Max. aantal deelnemers: 10
 
Boekbinden, groepswerk I 
code 424
Samen met mensen die in het verleden een
basiscursus hebben gevolgd ben je op je
eigen niveau bezig met boekbinden. Bij dit
groepswerk begeleidt de docent, zelf boekbin
der van beroep, de deelnemers.
 
Wanneer: 25 x op maandag van 13.30 tot
15.30 uur
Data: 28 sept, 5, 12, 19 okt, 2, 9, 16, 23, 30 nov,
7, 14 dec, 4, 11, 18, 25 jan, 1, 15, 22, 29 febr, 7,
14, 21 mrt, 4, 11, 18 apr 
Docent: Gerard Honkoop, 026 442 18 20
Kosten: Leden € 225; niet-leden € 327
Bijkomende kosten: Geen
Max. aantal deelnemers: 15
 
Boekbinden, groepswerk II 
code 425
Na afsluiting van de basiscursus van dit sei
zoen of van een eerder seizoen is het mogelijk
deel te nemen aan het groepswerk vanaf janu
ari. Voor de omschrijving: zie hierboven.
 
Wanneer: 14 x op maandag van 13.30 tot
15.30 uur
Data: 4, 11, 18, 25 jan, 1, 15, 22, 29 febr, 7, 14,
21 mrt, 4, 11, 18 apr 
Docent: Gerard Honkoop, 026 442 18 20
Kosten: Leden € 137 ; niet-leden € 194
Bijkomende kosten: Geen

Beelden maken in steen en klei, papier maché of in gietcement via een mal
Maak je eigen beeld voor binnen of buiten. De opzet van de cursus is een werkplaats bieden waar ieder
zijn of haar eigen creativiteit kan ontdekken. Je werkt vanuit eigen idee en bespreekt vooraf met de do
cent hoe dat kan worden vormgegeven, afgestemd op jouw niveau. Om de techniek te leren kan de do
cent je een verkennende opdracht geven. Besproken wordt welke materialen en techniek geschikt zijn
voor je plan en welke gereedschappen daarbij nodig zijn. Daarna ben je bezig het plan optimaal te reali
seren of onderweg bij te sturen. Door voorbeelden en uitwisseling krijg je meer kijk op wat er mogelijk
is en zul je zelf ideeën kunnen gaan ontwikkelen. Er wordt één keer aan een gezamenlijke opdracht ge
werkt, die zoveel of weinig tijd  kost als je zelf wilt. We leren ervan om elkaars werk te bekijken en te be
spreken welke stappen daarin zijn gemaakt.
Al het materiaal om beelden te maken is aanwezig en bij de cursusprijs inbegrepen. De gegoten beel
den echter worden naar gewicht van het beeld afgerekend. De steen dien je zelf aan te schaffen. 

Beelden maken, najaar avond 

code 321
 
Wanneer: 11 x op dinsdag van 19.30 tot 22.00
uur
Data: 29 sept,  6, 13, 20 okt, 3, 10, 17, 24 nov, 1,
8, 15 dec
Docent: Sophie Bekkering, 06 23 72 21 43
Kosten: Leden € 139; niet-leden € 200
Bijkomende kosten: Zelf steen kopen: Moge
lijk bij Art Supplies, Steenstraat 36a, Arnhem;
Peter van Ginkel, Nieuwe Kade 2, Arnhem;
Dirks Artist Supplies b.v, Nijverheidsweg 19,
Druten; De Beeldhouwwinkel, Laarstraat 139,
Zutphen. Enkele materiaalkosten met de do
cent af te rekenen
Max. aantal deelnemers: 10

Beelden maken, voorjaar avond 

code 323
 
Wanneer: 14 x op dinsdag van 19.30 tot 22.00
uur
Data: 5, 12, 19, 26 jan, 2, 16, 23 febr, 1, 8, 15,
22, 29 mrt, 5, 12 apr
Docent: Sophie Bekkering, 06 23 72 21 43
Kosten: Leden € 171; niet-leden € 249
Bijkomende kosten: Zelf steen kopen: Moge
lijk bij Art Supplies, Steenstraat 36a, Arnhem;
Peter van Ginkel, Nieuwe Kade 2, Arnhem;
Dirks Artist Supplies b.v, Nijverheidsweg 19,
Druten; De Beeldhouwwinkel, Laarstraat 139,
Zutphen. Enkele materiaalkosten met de do
cent af te rekenen
Max. aantal deelnemers: 10

Even voorstellen

 
Mijn naam is Gerard Honkoop en ben geboren in Haarlem. Het patroons diploma boekbinden heb
ik verkregen na het volgen van de opleiding bij het Grafisch Lyceum in Amsterdam. Als werkleiding

van de afdeling boekbinderij van de Sociale Werkplaats Presikhaaf heb ik vele
mensen het vak boekbinden mogen leren en begeleiden. Daarnaast heb ik
landelijke examens mogen afnemen op de Grafische Lycea van Zwolle, Am
sterdam en Utrecht. Na mijn pensionering ben ik het vak boekbinden met veel
liefde en plezier blijven uitvoeren, zowel thuis en als docent bij verschillende
verenigingen en dus ook bij het Nivon in Arnhem. Bent u geïnteresseerd in
boekbinden, dan bent u van harte welkom om mijn cursus te volgen. Ik leer u
graag de kneepjes van dit bijzondere vak.

 
 
Met vriendelijke groet,
Gerard Honkoop

________________________________________________________________________________________
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Literatuur

Bespreken van gedichten 

code 226        
 
Ilija Leonard Pfeijffer en Gert Jan de Vries
(red), De 100 allermooiste gedichten van de
Europese poëzie, Meulenhoff Amsterdam
2010
• 23 okt Kavafis  In afwachting van de
barbaren
• 4 december  Bob Dylan Vluchtig in de wind 
Jacques Brel Laat me niet alleen            
Dylan Thomas Ga in die goede nacht niet al te
licht
• 22 januari Lucebert  oh dolorosa
• 12 februari W. H. Auden Begrafenisblues
 
 
Wanneer: 4 x op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Data: 23 oktober, 4 december, 22 januari en
12 februari
Docent: Jopie den Besten, tel. 0316 52 66 83
Kosten: Leden € 41; niet-leden € 59
Bijkomende kosten: Gedichtenbundels zelf
aanschaffen
Max. aantal deelnemers: 15

Bespreken van boeken

code 225
• Lázló Darvasi De tranengoochelaars Wereldbibliotheek 2008 (1.1999)
• Katja Petrowskaja Misschien Esther De Bezige Bij 2015 (1.2014)
• Tomás Eloy Martínez De tangozanger Cossee 2008 (1.2005)
• Esther Gerritsen Roxy De Geus 2014 (1.2014)
• Siegfried Lenz Schitterlicht Van Gennep 2012 (1.2011)
• Marilynne Robinson Lila De Arbeiderspers 2015 (1.2014)
 
 
Typering romans
 
1. Lázló Darvasi De tranengoochelaars 
Wereldbibliotheek 2008 (1.1999)
Darvasi – De tranengoochelaars –
vertaling Frans van Nes
De Hongaarse auteur László Darvasi (1962),
eerder journalist, wijdt zijn leven sinds 1994
aan het schrijven van literatuur. 
De tranengoochelaars
‘Er zullen vijf tranengoochelaars blijven
rondtrekken langs de dreven der tijden.’
‘Met tranen die gevaarlijk zijn of tranen die
veranderen in een milde wolk van vergeving,
tranen die al je geheimen kennen, tranen van
verzoeking of tranen als een wapen in de strijd.’
(391)
 
2. Katja Petrowskaja Misschien Esther vertaling 
W. Hansen
In Misschien Esther completeert Katja Petrowskaja
(Kiev, 1970) het onafgemaakte verhaal van haar
familie. Petrowskaja reisde langs de plaatsen waar
haar familiegeschiedenis zich heeft afgespeeld en
reflecteert op een gefragmenteerde en
getraumatiseerde eeuw. 
 
3. Tomás Eloy Martínez De tangozanger vertaling 
Trijne Vermunt
De tangozanger
Tomás Eloy Martínez 1934 - 2010) was een Argentijns journalist en schrijver. Hij werd wereldbe
roemd met romans als Santa Evita en De tangozanger. 
‘In Buenos Aires is een zonderlinge figuur die heel oude tango’s zingt, zei ze. Je zou hem eens moe
ten horen. Op een avond was ik in de Club del Vino, daar kwam hij het podium op. De gitarist die
hem begeleidde speelde eerst een vreemdsoortige muziek. Onverwacht zette hij in. Het was onge
looflijk. Ik zweefde.’(11)
 
4. Esther Gerritsen Roxy De Geus 2014 (1.2014)
De verhalen en romans van Esther Gerritsen (1972) zijn altijd extreem, dramatisch, confronterend.
Haar hoofdpersonen, vrouwen van tussen de twintig en de veertig, handelen en denken zowel in
een opwelling als met overleg. In haar boeken gaat het om personen die zich vastbijten in een ge
dachte.
‘Roxy sloeg concrete doelen op, het waren wegwijzers in die vreemde wereld van de wil.’
Siegfried Lenz Die Maske (Schitterlicht) vertaling Gerrit Bussink
 
5. Siegfried Lenz  (1926-2014) een van de belangrijkste Duitse schrijvers na W.O. II beeldt zijn
personages graag af op een beslissend moment in hun leven.
In het titelverhaal is er sprake van aangespoelde dierenmaskers. Dan volgt er die avond een feest als
was het carnaval. Het verloop bepaalt de relatie tussen van Draak Jan en Kat Lene.
 
6. Marilynne Robinson Lila vertaling Janine van der Kooij
De romans van de auteur Marylynne Robinson spelen zich af in Iowa. De roman Lila is het laatste
deel van een trilogie bestaande uit Gilead (2005) Home (2008) en Lila (2014)
In dit deel probeert de auteur de ruwhartige geest te doorgronden van een onontwikkelde vrouw.
 
 
Wanneer: 6 x op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Data: 9 okt, 6 nov, 11 dec, 15 jan, 19 febr, 1 apr
Docent: Jopie den Besten, tel. 0316 52 66 83
Kosten: Leden € 58; niet-leden € 85
Bijkomende kosten: Zelf boeken aanschaffen of lenen
Max. aantal deelnemers: 15 - 20

Marilynne Robinson
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Natuur

Natuur en Milieu

Deze cursussen worden georganiseerd in sa
menwerking met de Vereniging voor Natuur-
en Milieueducatie (IVN) en de Vereniging voor
Veldbiologie (KNNV).
 

Groencursus Najaar
code 902
Dit is een cursus voor nieuwsgierige mensen
van 14 tot 100 jaar, die zich willen verbazen
over de slimheid, waarmee de natuur de herfst
en de winter door komt. De onderwerpen, die
aan de orde komen zijn: bomen in herfst en
winter, paddenstoelen en we zoeken het ant
woord op de vraag: Hoe komt de natuur de
winter door?
Begeleiding/ contactpersonen: Nirma & Martin
van Rijn - van Atteveldt, 026 442 87 60. 
 
Waar: Natuurcentrum Arnhem, locatie Stads
boerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, Arn
hem.
Wanneer: 3 x op donderdag 1, 8, 15 oktober
van 20.00 - 22.00 uur en 3 excursies van ander
half à twee uur op zaterdag 3, 10 en 17 okto
ber, aanvang 10.00 uur.
Kosten: Leden en niet-leden € 15
 
Groencursus Voorjaar 
code 901
Deze cursus voor nieuwsgierige mensen van
14 tot 100 jaar is de leukste manier om de
lente te beleven en de natuur in en om Arn
hem beter te leren kennen. In negen lesavon
den en vijf excursies bent u bezig met onder
werpen als: 
het landschap rondom Arnhem, 
zoogdieren, 
bomen, 
reptielen en amfibieën, 
planten, 
water, 
insecten, 
vogels. 
De verschillende docenten brengen hun on
derwerpen op een eigen manier, die de
nieuwsgierigheid prikkelt. In een aantal lessen
wordt gebruik gemaakt van levend materiaal.
Begeleiding/ contactpersonen: Nirma & Martin
van Rijn - van Atteveldt, 026 442 87 60.
 
Waar: Natuurcentrum Arnhem, locatie Stads
boerderij Presikhaaf, Ruitenberglaan 4, Arn
hem.
Wanneer: 9 x op donderdag 25 febr, 3, 10, 17,
24, 31 maart, 7, 14, 21 apr van 20.00 - 22.00 uur
en 6 excursies van anderhalf à twee uur op za
terdag 19 en 26 maart, 2, 9, 16  en 23 april,
aanvang wisselend tussen 8.00 en 11.00 uur.
Kosten: Leden en niet-leden € 45

'In de Groencursus worden theorie en praktijk
mooi afgewisseld. Zeer geschikt voor mensen
die graag wat meer van de natuur willen 
weten!' - Sanne Dibbets
 

Zo dichtbij is de natuur
soms in de Groencursus.

Natuurontwikkeling

Lezing en excursie naar Meinerswijk door Fokko Erhart
 
Millennia lang heeft de mens gevochten tegen de natuur. Toen de meest verschrikkelijke verschijn
selen min of meer onder controle waren, zijn mensen zich gaan inzetten voor het behoud van die
natuur. Ondanks de inzet van mens en geld zijn sindsdien veel  dier- en plantsoorten verdwenen of
afgenomen. Daarom bedachten een aantal heldere geesten een fundamenteel andere aanpak: het
teruggeven van landbouwgronden aan de natuur. Het doel was om de natuur weer zoveel mogelijk
zijn gang te laten gaan. 
Middenin Arnhem ligt een van de gebieden waar dit principe als een van de eersten in Nederland in
praktijk is gebracht. Tijdens de lezing en de excursie wordt stilgestaan bij verleden, heden en toe
komst van dit grootschalig natuurontwikkelingsproject.
 
Wanneer: vrijdag 18 september 19.30-21.30 uur
Kosten: Leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden is niet nodig.
 
Excursie naar Meinerswijk onder begeleiding van Fokko Erhart     code 903
(ingang “Drielsedijk” ter hoogte van Hannesstraatje 2, 6843 NV Arnhem) Buslijn 36 richting Driel,
halte ‘Elden Steenfabriek”. Laarzen of stevige wandelschoenen worden aanbevolen, als u een came
ra en/of verrekijker heeft, kunt u die meebrengen.
 
Wanneer: zondag 20 september 10.00-12.00 uur 
Kosten: Leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden is noodzakelijk

Even voorstellen

Ik ben sinds 1995 beheerder bij FREE Nature, een afsplitsing hedendaagse ARK Natuurontwikkeling.
Mijn loopbaan startte in Meinerswijk, maar ben nadien in vele andere gebie
den werkzaam geweest. Onder andere in de nabij gelegen Gelderse Poort,
maar ook verder van huis in de Oostelijke Rodopen (Bulgarije). Mijn werk richt
zich op natuurontwikkeling in het algemeen en natuurlijke begrazing in het
bijzonder. Naast het werk voor FREE heb ik (in 2003) mijn eigen bedrijfje wil
dernisfoto.nl opgericht. De lezing is rijkelijk voorzien van prachtige foto’s uit
mijn eigen archief.
 
Ik zie u graag bij de lezing en de excursie,
Met vriendelijke groet,
Fokko Erhart

’Met veel plezier dit jaar de Groencursus ge
volgd. Negen cursusavonden en zes excursies
met inspirerende inleiders, veel (levend) les
materiaal en bij elke les een heldere lesbrief.
Zeer aan te bevelen!’ - Frank Wittens, Arnhem
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Nivon natuurvriendenhuizen

NIVON NATUURVRIENDENHUIZEN
Verspreid in prachtige natuurgebieden staan na
tuurvriendenhuizen van Nivon Natuurvrienden
Nederland. Hier kunnen leden en niet-Nivonleden
overnachten.
 
Ontmoeting 
Verblijven in een natuurvriendenhuis betekent
andere gasten ontmoeten: in de gemeenschappe
lijke ruimten en in de keukens. Voor gezinnen met
kinderen is een verblijf in een natuurvriendenhuis
een prachtige ervaring: kinderen komen makkelijk
met elkaar in contact en spelen samen. Dat kan
ook, want natuurvriendenhuizen liggen middenin
de natuur met meer dan voldoende speelmoge
lijkheden. Onze gastvrouwen en -heren én de gas
ten zorgen er samen voor dat iedereen het naar
de zin heeft.
 
Sfeervol verblijf voor eerlijke prijs
In een natuurvriendenhuis word je nadrukkelijk
uitgenodigd WEL je meegebrachte eet- en drink
waren te nuttigen. Je neemt je boodschappen
mee en gaat zelf aan de slag in één van de goed
geoutilleerde keukens, geschikt voor individuele
gasten en voor groepen. Ervaar dat natuur-vrien
denhuizen sociaal en duurzaam zijn en dat je er
verblijft voor een eerlijke en betaalbare prijs door
het concept van zelfverzorging en het ontbreken
van consumptiedwang. Zeker voor gezinnen met
kinderen een betaalbare verblijfsmogelijkheid. Lid
of geen lid, iedereen is van harte welkom. Nivon-
leden mogen ook in de buitenlandse huizen
tegen gereduceerd tarief overnachten. 

Groene stroom 
De energie in de huizen is afkomstig uit groene
stroom en gas. Waar mogelijk wordt gebruik ge
maakt van zonne-energie via collectoren en

Het Nivon-ABK-huis in Hall/Eerbeek waar Nivon-leden en niet-leden welkom zijn. Het natuurvriendenhuis
wordt gerund door vrijwilligers.

wordt regenwater opgevangen en gebruikt. Afval
wordt gescheiden. De inrichting van de kamers is
bewust sober, de gezamenlijke ruimten smaakvol
en comfortabel. Iedereen wordt uitgenodigd om
gebruik te maken van de gemeenschappelijke zit
kamers. In de meeste huizen is  wifi (gratis draad
loos internet). Natuurvriendenhuizen bestaan al
decennia, zij zijn vaak gebouwd door de leden
zelf en worden onderhouden en beheerd door
commissies van vrijwilligers met de nodige vak
kennis en competenties.
 
Vraag je gastvrouw of -heer eens naar de rijke his
torie van het huis. Je zult verbaasd staan.

Zelf meehelpen?
Dat kan natuurlijk. Er is altijd wel wat te doen,
een hotelletje runnen,
een reis of kamp begeleiden,
een natuurvriendenhuis of kampeerterrein
onderhouden,
er is altijd wel een plek waar je je ei kwijt kunt.

Meer weten? Kijk op www.nivon.nl

Natuurvriendenhuizen beschikken over goed
geoutilleerde keukens.
Foto Yolanda Bergman

_______________________________________________________________________________________
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Natuurvriendenhuizen internationaal

EVEN HELEMAAL WEG

Land(en) Naam Woonplaats Telefoon

Frankrijk, België en Italië G. Kerkhoven Boxtel 0411 676 288

Zwitserland R. Mulder Heiloo 072 533 3127

Duitsland en Oostenrijk D. Bakker Meppel 0522 262 309

Algemeen W. Wegenaar Westervoort 026 311 4626

De Nederlandse natuurvriendenhuizen maken onderdeel uit van een internationaal netwerk van
ruim 1.000 natuurvriendenaccommodaties in Europa, Afrika, Israël en de Verenigde Staten. In Euro
pa vind je deze goed geoutilleerde huizen in o.a.  België, Duitsland, Polen, Frankrijk, Zwitserland, Ita
lië, Oostenrijk en Finland. Voor een volledig overzicht van onze huizen kun je het best kijken op na
turfreunde-haeuser.net (duitstalige website) en nivon.nl. Daar kunt u ook de bovenstaande folder
downloaden)
Wilt u meer weten over de natuurvriendenhuizen in het buitenland dan kunt u ook contact opne
men met de volgende personen:

Hütte Schriesheim
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Nivon winter- en zomerreizen

19programma De Wasserij Nivon Arnhem 2015/2016



www.jumpzomerkampen.nl
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Minder mobiel en toch genieten van de schitterende Veluwe

code 910 
IVN biedt mooie excursietochten aan, maar helaas is niet iedereen zo mobiel dat hij/zij een tocht van
ruim anderhalf  uur over moeilijk begaanbaar terrein aankan, zonder tussendoor uit te rusten.
Om toch te kunnen genieten van een IVN-wandeling, ook als u minder mobiel bent, wordt op dins
dag 22 september een bustocht gehouden die ons brengt naar het Nationaalpark Veluwezoom
waar een wandeling is van drie kwartier. Vervolgens gaan we naar het Nivon- ABK huis voor de
lunch. De tweede wandeling van drie kwartier is in het Webersbos in Eerbeek. Beide wandelingen
staan onder begeleiding van IVN-gidsen, die vertellen over de bijzondere natuur en monumenten in
het gebied.
Het is ook mogelijk om aan een van beide wandelingen deel te nemen. De startpunten bieden u vol
doende vertier bij het wachten op de overige wandelaars.
De bustocht is een deel van een tocht van 120 km beschreven in 'Beleef de Seizoenen tussen Velu
wemassief en IJsseldal', 2015. De auteurs zijn Lambert Kouwenberg, Bert en Gustien van der Saag.
Datum: dinsdag 22 september, 2015
Tijd: 10.00 tot 16.30 uur
Vertrek en aankomst: De Wasserij 26 a
Kosten: € 30
Max. aantal deelnemers: 18  
Eigen lunchpakket meenemen.
Aanmelden voor 3 september. 

Creatieve inloop

Heeft u iets met papier, klei, kralen, wol, lap

jes... Kom dan gezellig meedoen.
We willen elkaar inspireren en helpen met di
verse creatieve activiteiten. De bedoeling is
dat u uw eigen materialen en ideeën mee
brengt om aan de slag te gaan. De eerste bij
eenkomst willen we besteden aan kennisma
king en ideeën uitwisselen. Dan zullen we ook
wat voorbeelden van mogelijke creatieve be
zigheden meenemen. En bovendien zorgen
we voor een kleine activiteit om mee te star
ten. De opzet is dus geen cursus , maar de mo
gelijkheid bieden om in elkaars gezelschap
met verschillende materialen en werkstukjes
bezig te zijn.
Wij willen graag weten of er belangstelling is
voor zo’n groep. Daarom de vraag: lijkt u dit
leuk en hebt u zin om mee te doen?
Meld u dan voor de eerste keer aan bij Marion
Gerritsen. E-mail  marion-gerritsen@planet.nl 
of  tel.nr.: 026 333 78 86
 
Groepsgrootte:  max.15 mensen 
Wanneer: 13 x op donderdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur
Data: 2015: 17 sep, 1 okt, 22 okt, 12 nov, 3
dec, 
2016: 7 jan, 28 jan, 18 feb, 10 mrt, 31 mrt, 21
apr, 12 mei, 2 jun
Kosten: Nivon-leden €  5, niet-leden € 7
(i.v.m. pauzeloos bezig zijn incl. koffie/thee)

Foto: Rusva Plauke

De Vrijdagdis

In het komend seizoen bestaat de mogelijk
heid om op enkele vrijdagmiddagen/
-avonden met twaalf mensen samen te komen
om te koken en te eten.
Rondom deze Vrijdagdis zal er een korte
uiteenzetting zijn over een onderwerp dat met
eten te maken heeft. 
 
De data van deze bijeenkomsten zijn:
Vrijdag 2 oktober, 27 november, 5 februari, 8
april
De kosten zullen liggen tussen € 10 en € 15.
 
In het mededelingenblad van september en
op onze site www.nivon-arnhem.nl vindt u
meer informatie over de invulling van de
avonden.

 
NIEUW!!
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Muziek

'Een bijzondere ervaring om mee te maken,
zowel de lezing, de repetitie en het concert,
een echte aanrader!'

HET GELDERS ORKEST

LEZING – BIJWONEN ORKESTREPETITIE
EN CONCERT
 
Een concert van Het Gelders Orkest (HGO) bij
wonen is altijd de moeite waard. Een optimale
voorbereiding vóór een concertbezoek maakt
het luister(en kijk)genot nog groter !
 
Wouter Schmidt , die ruim 20 jaar als violist
deel uitmaakte van het HGO en daar momen
teel  de functie van manager artistieke zaken
ad interim vervult, zal twee cursussen
aanbieden, bestaande uit een lezing waarin
het programma van het te bezoeken concert
wordt toegelicht, het bijwonen van een or
kestrepetitie van het HGO en het concertbe
zoek zelf. 

HET GELDERS ORKEST

De wortels van het orkest stammen uit 1889, toen de Arnhemsche Orkest Vereeniging (AOV) werd
opgericht door altviolist Albert Kwast. Dit eerste Arnhemse beroepsorkest speelde op zondagavond
13 oktober 1889 zijn allereerste concert in de inmiddels verdwenen Planten- en Vogeltuin aan de
Velperweg in Arnhem. ‘Stadgenooten’ moesten negenenveertig cent betalen om naar binnen te
mogen, ‘vreemdelingen’ negenennegentig cent. Het zijn woelige tijden vol muzikale kinnesinne, lo
kale onenigheid en financiële problemen.
 
Na eerste periode Albert van Kwast neemt het bestuur Martin Heuckeroth aan. Deze maestro, af
komstig uit een oud Amsterdams geslacht van musici, legt veel meer dan Kwast de nadruk op sym
fonische werken. Onder zijn leiding voert de AOV voor het eerst Beethovens Negende symfonie en
Mahlers Derde symfonie uit. Beide zijn vandaag de dag nog steeds inspirerende en karakteristieke
hoogtepunten in het repertoire van Het Gelders Orkest. In 1949 gaat het orkest verder als Het Gel
ders Orkest. Vanaf die tijd zwaaien onder anderen Carl von Caraguly en Yoav Talmi de scepter over
het orkest. Vanaf 1989, onder chef-dirigent Roberto Benzi en zijn opvolgers Lawrence Renes en Mar
tin Sieghart, ontwikkelt Het Gelders Orkest zich tot één van de belangrijkste orkesten.
 
Het Gelders Orkest is feitelijk al 125 jaar in beweging. Altijd op zoek naar het optimum tussen pu
blieksbereik, inkomsten, muzikale kwaliteit en artistieke ambities. Het Gelders Orkest staat open
voor experiment en vernieuwing. Het succesvolle Gelders OrkestLAB, broedplaats voor vernieu
wende muzikale initiatieven en multimediale cross overs, was hiervan een voorbeeld. Maar ook Col
lege Klassiek, een verdiepende ervaring van de grote meesters, brengt de prachtige composities
van vroeger dicht bij het nu.
De bevlogen, communicatieve stijl en gedrevenheid van chef-dirigent Antonello Manacorda bren
gen het orkest tot grote artistieke hoogte. Het orkest laat voelen en beleven welke emoties er alle
maal schuil gaan in de muziek, op een manier die bij hen past én die recht doet aan de muziek. Ons
doel is zoveel mogelijk mensen hiervan te laten genieten, ze in vervoering te brengen en ‘mee te ne
men’ vanuit onze rijke traditie naar onze levendige toekomst.          (bron: www.hetgeldersorkest.nl)

MAHLER   

code 546
In september kunnen we genieten van een bijzonder programma met twee werken van Gustav
Mahler. Het concert begint met het Adagio uit de 10e Symfonie.  Mahler heeft dit machtige werk
niet kunnen voltooien voor zijn dood maar dat geldt niet voor het Adagio. Na de pauze volgt het
bijzondere “Lied von der Erde”.  Het werk bestaat uit zes liederen, gebaseerd op oude Chinese
poëzie, die worden gezongen door de mezzosopraan Anna Larsson en de tenor Mati Turi.  Dirigent is
Antonello Manacorda, vaste dirigent van HGO.

Lezing*: Dinsdag 29 september 2015, 19.30 uur in De Wasserij
Toegang: leden € 5,-, niet-leden € 7,-

Orkestrepetitie: Donderdag 1 oktober 2015, 9.30 tot 12.30 uur in Musis
                               
Concert: Zondagmiddag 4 oktober 2015, 14.15 uur in De Vereeniging in Nijmegen
Kosten voor orkestrepetitie en concertbezoek: € 25,- p.p.
Aanmelden vooraf noodzakelijk.
*Voor de lezing aanmelden niet nodig

BRAHMS ELGAR MENDELSSOHN

code 547
In maart staat een romantisch programma op
stapel.  Van Johannes Brahms wordt de
Tragische Ouverture  gespeeld. Daarna het
prachtige celloconcert van Edward Elgar. Na
de pauze volgt de vrolijke ‘Italiaanse’
symfonie van Felix Mendelssohn. Dirigent is
Benjamin Wallfisch, solist is de cellist (en zoon
van de dirigent !) Raphael Wallfisch. 
 
Lezing*: Vrijdag 26 februari 2016
19.30 uur in De Wasserij
Toegang leden € 5-, niet-leden € 7,-
 
Orkestrepetitie: Dinsdag 1 maart 2016
9.30 tot 12.30 uur in Musis
 
Concert: Zondagmiddag 6 maart 2016
14.15 uur in De Vereeniging in Nijmegen
Kosten voor orkestrepetitie en concertbezoek
€ 25,- p.p. 
Aanmelden noodzakelijk met code 547              
     
*Voor de lezing aanmelden niet nodig
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Muziek

Geboorte van de jazz  

code 543
 
Met jazz wordt een op improvisatie gebaseer
de muziekstijl bedoeld die beïnvloed is door
West-Afrikaanse ritmes en rond 1900 is ont
staan in New Orleans uit een kruisbestuiving
van ragtime en blues, folk, negrospirituals en
Franse marsmuziek.
 
Oorspronkelijk betekende het woord jazz een
"zeer energieke dans". Jazz werd in de beginja
ren door het grote publiek niet erg geaccep
teerd, vooral omdat deze soort muziek geasso
cieerd werd met losse zeden en een lage soci
ale status. Toen blanke en gemengde jazzor
kesten zoals het orkest van Benny Goodman
vanaf de jaren dertig deze muziek begonnen
te spelen, werd het ook voor blanken een aan
vaarde vorm van entertainment.
 
Dansmuziek
De swingperiode die toen begon betekende
een hoogtepunt in de populariteit van jazz,
iets dat voornamelijk te danken was aan het
feit dat jazz toen nog steeds uitsluitend dans
muziek was. Toen jazz vanaf de jaren vijftig
evolueerde naar meer experimentele muzikale
vormen, ging de verkoop van jazzplaten sterk
achteruit mede vanwege de opkomst van op
windende dansmuziek zoals rock-'n-roll. De
jazzmuziek is echter gebleven, en blijft zich
vernieuwen. 
 
New Orleans
We verplaatsen ons met film, foto’s en natuur
lijk veel muziek naar het New Orleans van toen
en maken de snelle ontwikkeling en versprei
ding van de jazz tot in de dertiger jaren mee. 
Belangrijke musici zoals Louis Armstrong
komen aan bod, maar ook andere prachtige
muziek die vergeten is. Deze muziek was toen
revolutionair.
Samen gaan we na waarom hier de basis is ge
vormd voor de latere jazz, en de pop- en rock
muziek. Het is soms complexe muziek die ver
van ons af lijkt te staan.
 
Onze docent Gerrit Romeijn verzamelt al sinds
zijn jeugd jazzopnamen uit deze tijd en zal het
bijzondere en boeiende van deze muziek naar
ons toe halen. 
 

Wanneer: 5 x op woensdag van 19.30 tot
21.30 uur
Data: 7, 14, 21 okt, 4, 11 nov
Docent: Gerrit Romeijn, tel. 026 442 54 65
Kosten: Leden € 40; niet-leden € 60  
Bijkomende kosten: Geen
Max. aantal deelnemers: n.v.t.

POPMUZIEK

INVLOEDRIJKE ARTIESTEN / BANDS 
en STROMINGEN 
code 545
 
Een heel nieuwe gevarieerde serie muziek, een
mix van stijlen. Soms obscuur, maar ook her
kenbaar. Van bands die voor een massapu
bliek speelden tot worstelende singer/song
writers die het moesten opnemen tegen het
geluid van de biertap.
In willekeurige volgorde komen aan bod:
Het leven en de muziek van Hank Williams,
een van de grondleggers van Country &
Western Surf, begin jaren 60, met natuurlijk
the Beach Boys, maar ook met Dick Dale. Baan
brekend en van grote invloed  op de vele in
strumentale bands uit die periode Townes van
Zandt, volgens Steve Earle een betere singer/
songwriter dan Bob Dylan. Met in zijn voetspo
ren Guy Clark en anderen. 
 
Folkrock met the Byrds. Een band met een
stamboom die er niet om liegt. Crosby, Stills,
Nash & Young, the Flying Burrito Brothers en
nog meer.
 
The Missing Link, muziek uit de jaren 40 die
de overgang vormt naar de Rock & Roll in de
jaren 50.
 
Let freedom sing, de muziek van de
Burgerrechtenbeweging
 
The blues van Bessie Smith, een van de popu
lairste vertolkers van de blues uit de jaren 20
en 30. Janis Joplin was een groot fan van haar
werk. 
Muddy Waters en de bluesscene in Chicago. In
de jaren 40/50 voltrok zich onder zijn leiding
de overgang naar elektrisch versterkte blues.
Op de bijeenkomsten zijn naast allerlei (sappi
ge) anekdotes en verhalen, natuurlijk ook veel
muziekfragmenten  te horen. En er wordt veel
uniek beeldmateriaal getoond.
 
De deelnemers krijgen elke bijeenkomst een
cd met de muziek die is besproken. Voor de
muziekliefhebber een woensdagavond om
naar uit te kijken!
 
Wanneer:  8 x op woensdagavond van 19.30
tot 21.30 uur
Data: 13, 20, 27 jan, 3, 17, 24 febr, 2, 9 mrt
Docent: Sjoerd Kemeling
Kosten: leden € 69, niet-leden € 101
Bijkomende kosten: geen

 

Voor zover bekend hebben alle culturen in alle
tijden muziek gekend, maar omdat deze kunst
op verschillende plaatsen en in verschillende
tijden steeds weer anders beoefend (en erva
ren) werd en wordt, is er geen eensgezindheid
omtrent de definitie van muziek:
wanneer is iets muziek en wanneer niet? Het
uiteindelijke antwoord op deze kernvraag ver
schilt bij de diverse muziektheoretici en filoso
fen. Dit verklaart wel de grote verscheiden
heid aan muziekstijlen door de tijden heen, in
diverse (sub)culturen.

Samenspel muziekgroep 

code 531
 
Fijn met elkaar musiceren. Er wordt van alles
gespeeld, naast barok- en klassieke muziek
ook moderne- en volksmuziek. Iedereen die
een instrument bespeelt kan meedoen.
Kom eens kijken of liever, kom meedoen, want
door mee te spelen ervaart u het best hoe het
is om in zo’n muziekgroep te spelen.
 
Wanneer: 14 x op vrijdag van 13.30-15.30 uur
Data: 2, 16, 30 okt, 13, 27 nov, 11 dec,
8, 22 jan, 5, 19 febr, 4, 18 mrt, 1, 15 apr
Docent: Truus Siddré, tel. 0313 41 66 50
Kosten: Leden € 85; niet-leden € 123
Bijkomende kosten: Bladmuziek te voldoen
aan docent
Max. aantal deelnemers: 30
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Het tropisch paradijs Costa Rica

Reisverslag door Thea en Will Kuiper (Grey
Nomads)
 
Will en Thea Kuiper zijn verslaafd aan het
maken van interessante en verre reizen. Zij
worden ook wel de Grey Nomads genoemd
vanwege het feit dat ze vaak te voet, per kano
of met een campertje ergens in de wereld op
pad zijn.  Deze avond nemen zij u mee op een
fantastische reis naar het prachtige en avon
tuurlijke land in Midden-Amerika, Costa Rica. 
Costa Rica ligt ingeklemd tussen Nicaragua en
Panama en is niet zo heel erg groot, nauwe
lijks groter dan Zwitserland.  Het is een tro
pisch paradijs van exotische dieren, apen, le
guanen, rode ara's en fel gekleurde vlinders,
als theeschoteltjes zo groot. Maar het is ook
het land van uitgestrekte tropische regenwou
den, ruige bergen, vuurspugende vulkanen en
verlaten stranden, met onmiddellijk daarach
ter de geheimzinnige jungle. 
Het is een land voor natuurliefhebbers en
avonturiers, geen wonder dus, dat de Grey No
mads hier met heel veel plezier een paar
maanden hebben rond getrokken. Van dat
reisavontuur hebben ze een heel interessante
en kleurrijke reportage gemaakt, die zoals u
van ons gewend bent, omlijst wordt door
prachtige muziek. Thea en Will nemen u graag
mee naar dit natuurparadijs met zijn kleurrijke
vogels, de intens groene regenwouden, de
mooie stranden en de o zo vriendelijke en vro
lijke bevolking. 
 
Wanneer: vrijdag 8 januari 2016, 19.30 uur
Kosten: Leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden is niet mogelijk
 

Lezing
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Lezing

Socratische Dialoog
over humanisme 

code 707
Inleiding – gezamenlijke maaltijd – gespreks
voering in de praktijk door Bart Petersen

Velen zijn geïnspireerd door de klassieke dia
logen van Plato, waarin diens leermeester So
crates de rol van kritische ondervrager speelt. 
De Duitse  filosoof en pedagoog Leonard Nel
son heeft hieruit een methode van gespreks
voering ontwikkeld die bekend is geworden
als het ‘Socratische Gesprek’.  In de inleiding
wordt uitgelegd wat het achterliggende theo
retische model van de klassieke dialogen is en
in hoeverre dit verschilt van de door Nelson
ontwikkelde praktijk.
Na de gezamenlijke maaltijd in de Wasserij
gaan we een ‘klassieke Socratische dialoog’ in
de praktijk brengen. Deelnemers mogen zelf
vragen/dilemma’s in verband met het huma
nisme inbrengen, waaruit er één zal worden
gekozen die als richtlijn kan dienen voor de
dialoog. Net als in Plato’s dialogen zal de on
dervrager uitgaan van de bij de deelnemers
aanwezige kennis en zo nodig ook zelf kennis
inbrengen. Anders dan bij Plato is er aan het
eind ruimte om een of meer conclusies te trek
ken,  naar een consensus (zoals in het Socra
tisch Gesprek) zal niet worden gestreefd. De
docent treedt op als ondervrager/gesprekslei
der maar heeft niet de pretentie een tweede
Socrates te zijn ! 
 
Datum: vrijdag 13 mei 2016
Lezing: 16.30 tot 17.45 uur
Maaltijd: 18.00 tot 19.00 uur
Socratisch Gesprek: 19.15 tot 21.00 uur
Kosten: leden € 26, niet-leden € 34
Aanmelden noodzakelijk

HUMANISME

Humanisme tussen twee polen: van Erasmus
tot Marx 
code 706
Presentatie – wandeling – nagesprek in
Nijmegen
Door Bart Petersen
Desiderius Erasmus (1469 – 1536) wordt be
schouwd als grondlegger van het West-Euro
pese humanisme. Dat humanisme heeft zich
sindsdien ontwikkeld van een geestesweten
schappelijke stroming tot een meer maat
schappelijk betrokken beweging. Een radicale
impuls voor deze ontwikkeling komt halver
wege de 19e eeuw van Karl Marx (1818 –
1883). In zijn vroege geschriften stelt hij dat al
leen opheffing van privé-eigendom leidt tot
praktisch humanisme.
Om 10.30 uur worden we in de Radboud Uni
versiteit  met koffie/thee  ontvangen en houdt
religiehistoricus Peter Nissen een inleiding over
Erasmus. Vandaar wandelen we ca. 5 km naar
de Nijmeegse benedenstad, waar het geboor
tehuis van Marx’ moeder stond. Daarna koffie
of lunch naar eigen keuze en een korte toe
lichting op de invloed van Marx, gevolgd door
een gedachtewisseling over de betekenis van
Erasmus en Marx voor onze tijd. Einde rond
15:30 uur. 
NB Voor degenen die deelnamen aan de Marx
wandeling op 1 mei 2015: de enige overlap zit
in het laatste (biografische) deel van de wan
deling.
Datum: vrijdag 15 april 2016
Start: 10 uur NS Nijmegen. We gaan met de
bus naar de Erasmuslaan en ontmoeten Bart
Petersen bij het standbeeld van Erasmus voor
de Universiteitsbibliotheek.
Kosten: leden € 18 , niet-leden € 27
Lunch op eigen kosten.
Aanmelden noodzakelijk

Humanisme in de 21e eeuw

Door Bart Petersen
Na de historische lessen van de wandeling en
het filosofische onderzoek van de klassieke
dialoog wordt het tijd om een realistische ba
lans op te maken. Daarom ter afsluiting een in
teractieve bijeenkomst met als insteek de
vraag: Waar en hoe herken ik het humanistisch
streven in de samenleving en in mijn eigen le
ven?  Vóór de pauze een informatief vraagge
sprek met een door de wol geverfde Neder
landse humanist, na de pauze een discussie
met het publiek. Deze bijeenkomst kan ook
worden bijgewoond zonder deelname aan
één van de andere bijeenkomsten.
 
Datum: vrijdag 27 mei 2016 
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden niet nodig.
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Lezing e.a.

Achtergrond Taste the Waste

Jaarlijks gooien Nederlanders gemiddeld 100
euro aan eten weg, heeft Wageningen UR
onderzocht. Er zijn inmiddels veel initiatieven
om mensen hiervan bewust te maken. Maar
voedselverspilling heeft niet alleen effect op
de portemonnee, ook het milieu kent gevol
gen. Machines die onnodig werken, vrachtwa
gens die voor niets naar supermarkten rijden,
koelingen die moeten draaien. 
In de hele keten wordt er voedsel verspild, van
de boer tot aan de consument. Tijdens dit
diner willen we ons vooral richten op de con
sument: hoe kunnen wij kritisch blijven bij het
kopen van producten en zorgen dat we zo ef
ficiënt mogelijk inkopen zodat we daarna zo
min mogelijk verspillen? En wat doen we daar
na met eventuele restjes?

TASTE THE WASTE
Een smakelijke maaltijd zonder verspilling!    
 
Na het succes van de Arnhemse “Taste the Waste”
diners in 2015, organiseren wij, in samenwerking
met Milieu-defensie Arnhem, weer een viertal Taste
the Waste-avonden. Want hoe leuk is het om van
restjes nog een lekkere, creatieve maaltijd te maken?
Het geeft veel voldoening om van eten dat anders wordt weggegooid, nog iets lekkers op tafel te zet
ten. Alleen al door het geld dat je ermee bespaart.
 
Heerlijk
De Taste the Waste avonden staan in het teken van voedselverspilling en hoe je van producten die an
ders door supermarkten en/ of groenteboeren worden weggegooid, toch nog een heerlijke maaltijd
kunt bereiden. Het gaat om levensmiddelen die wettelijk niet meer verkocht mogen worden, maar nog
prima eetbaar zijn. Meerdere Arnhemse winkels zijn bereid om deze actie (anoniem) met kwalitatief
goede ingrediënten te sponsoren, waarvoor dank!
Nivon Arnhem organiseert o.a. activiteiten met een focus op natuur en milieu, mens en maatschappij.
De gemeenschappelijke visie van Milieudefensie en Nivon op voedselverspilling is de basis voor een
fijne samenwerking en samen willen we op een positieve manier een bijdrage te leveren aan het ver
minderen van de voedselverspilling bij consumenten.
Iedereen koopt wel eens teveel eten dat blijft liggen in de koelkast en uiteindelijk eindigt in de prullen
bak. Maar hoeveel geld en energie ons dat eigenlijk kost, staan we niet bij stil. Denk eens aan alle fabrie
ken die onnodig draaien, en de extra CO2-uitstoot door transport 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. Een mooi gebruik uit oma’s tijd is de
kliekjesdag. Laat u inspireren om thuis de halve porties en de restje niet weg te gooien maar te gebrui
ken voor een originele maaltijd.
 
Koks gevraagd!
Houd je van koken, ben je inventief en vind je het leuk om een maaltijd met ons mee te bereiden voor
ongeveer 25 mensen. Dan ben je van harte welkom in onze mooie keuken. Mail ons
(arnhem@milieudefensie.nl) en vermeld daarbij dat je het leuk vindt om mee te koken.
 
Kom ook langs, eet gezellig mee en doe inspiratie op voor je eigen waste-diner.
Tijd: woensdag van 18.00 – 20.00 uur    Data: 19 aug en 11 nov 2015, 17 feb en 18 mei 2016
Kosten: € 7,50 per persoon (ter plekke te voldoen)
Aanmelden via: arnhem@milieudefensie.nl
Max aantal personen: 26 (incl. koks)

Even voorstellen

 

 
Als coördinator van de Taste-the-Waste-diners bij Milieudefensie Arnhem heb ik inmiddels samen
met Pauline van NIVON drie diners georganiseerd. De opkomst is tot nu toe erg hoog en de reacties
zijn altijd positief. Ik ben nu twee jaar vrijwilliger bij Milieudefensie Arnhem en de diners zijn mijn fa
voriete acties. Ik vind het leuk om 's ochtends nog niet te weten wat we 's avonds gaan serveren aan
de gasten. We maken een driegangendiner voor ongeveer 25 gasten. Het creatieve proces om te kij
ken wat we met de spullen doen we hebben verzameld is hartstikke leuk. Ik leer er zelf ook veel van.
We blijven voorlopig nog diners organiseren, dus iedereen is welkom om mee te eten!
 
Met vriendelijke groet,

TUINEN WE ER MET OPEN MOND
EN OGEN IN....

....OF HOUDEN WE EEN VINGER IN DE PAP? 
 
Twee interessante lezingen over voedsel die je
aan het denken zullen zetten.
 
Wat slikken we wel, wat slikken we niet?
Over eten en gezond zijn/blijven
 
Er worden heel wat tegenstrijdige meningen
verkondigd over wat gezond eten is. De een
beweert: je moet beslist alle koolhydraten
laten staan, zeker geen vetten eten enzo
voorts. De ander is overtuigd van het tegen
overgestelde. Wat moet je nu geloven en
welke keuzes maak je, passend jouw leefstijl? 
Tijdens de lezing zal er  ook aandacht zijn voor
voedsel, je afweer en de rol van je darmflora.
 
Wanneer: vrijdag 4 maart, 19.30 uur
Kosten: leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden niet nodig
 
----------------------------------
 
Openen we onze ogen 
voordat we gaan slikken?
Over voedsel en duurzaamheid
 
De roep om voedsel anders  te produceren is
groot. Er zijn veel vragen zoals:  Kan de verspil
ling van energie en water bij het produceren
van voedsel niet wat minder? Moeten er zo
veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt? Is
het nodig de veestapel  te behandelen met
hormonen en antibiotica? Hoe kan het dat een
handelaar lange tijd  paardenvlees als rund
vlees verkoopt? 
Willen we onszelf en onze omgeving gezond
houden, dan moet dit anders. Maar hoe?
Welke nieuwe ontwikkelingen en technieken
kunnen  hiervoor worden ingezet?  Tijdens de
lezing komen deze aspecten ter sprake.
 
Wanneer: 18 maart, 19.30 uur
Kosten: leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden niet nodig
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De grote transitie

Energie, het is maar hoe je  
ermee omgaat

Lezing door Dick Biesta en Kees Hogervorst
 
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 kooldioxi
de schrikbarend toe. Dit laatste is door de le
vensbedreigende klimaatverandering met stip
het grootste probleem. Laten we beginnen
met de economische 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 ge
houden. Daar komt nog bij dat de winning
steeds meer energie vergt met nog meer CO2-
uitstoot als gevolg. Mede hierdoor is de ecolo
gische voetafdruk in Nederland 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 be
wustwording en gedragsverandering in alle
lagen van de samenleving en leidinggeven
den in de politiek. Veranderen hoeft niet zo in
gewikkeld te zijn. Het zijn onze geestesge
steldheid, gewoontes en onze drive naar
meer, die het moeilijk maken.

Hoe kunnen wij, als Nivonners ons steentje bij
dragen aan deze transitie, in onze huizen en
op onze terreinen? Wat kunnen Nivon-leden in
dit verband voor elkaar betekenen? En voor de
samenleving? 
 
Wanneer: 27 november, aanvang 19.30 uur
Kosten: Leden € 5, niet-leden € 7

Kapitalisme en de achteruitgang
van de aarde

Lezing door Egbert Tellegen
 
Kenmerkend voor het kapitalisme is het stre
ven naar voortdurende groei van de productie
ten behoeve van de vermeerdering van kapi
taalbezit en het scheppen van werkgelegen
heid. De belasting van de aarde is daardoor
enorm toegenomen. Egbert Tellegen pleit
voor een andere economische orde om verde
re achteruitgang van de aarde tegen te gaan.
In die orde zullen ondernemers – in plaats van
maximale productie – een optimale behoefte
bevrediging van consumenten moeten nastre
ven die het milieu niet belast. Met ons wil hij
nagaan wat de mogelijkheden 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 mi
lieuwereld: hij was al in de jaren ’70 voorzitter
van Milieudefensie. Hij is socioloog en emeri
tus hoogleraar milieukunde. 
 
Wanneer:  vrijdag 25 september, aanvang
19.30 uur
Kosten: Leden € 5, niet-leden € 7
Aanmelden niet nodig

Is groei echt zo belangrijk?

Lezing door Paul Metz
 
Er wordt veel onzin beweerd over economi
sche groei. Het Platform voor een Duurzame
en Solidaire Economie bestudeert de vele kri
tieken, die worden geuit in samenhang met
begrippen als welvaart, duurzame ontwikke
ling en geluk. Wij benadrukken dat er een ‘
transitie' mogelijk is, die grote maatschappelij
ke ongelukken in de toekomst kan voorkomen
of verzachten. Zowel van bovenaf als van on
derop is veel mogelijk, en beide benaderingen
zijn nodig om met de nodige snelheid veran
deringen aan te brengen  in onze buurt, in
onze stad, in ons land, in Europa en in de hele
wereld. De hamvraag van deze avond: waar
gaat het echt om, wat is wezenlijk en wat kun
nen wij daar zelf en in onze eigen omgeving
aan doen. Daarop proberen wij, tijdens dit
debat, samen een antwoord te vinden.
 
Wanneer: 13 november, aanvang 19.30 uur
Kosten: Leden € 5, niet-leden € 7

Illustratie: Kifah_Al-Reefi

DE GROTE TRANSITIE

De Grote Transitie is een visie die uitgaat van
kwaliteit en van welzijn, niet van alsmaar meer
willen hebben. In deze visie staan mens- en
natuurwaarden boven financiële waarden,
geld is slechts een middel. 
 
De dwang om economisch alsmaar te groeien
is een beperkt begrip van wat echte welvaart.
Het zijn dezelfde krachten die achter de aan
houdende economische, sociale en ecologi
sche problemen schuilgaan. Door die verwe
venheid kunnen problemen alleen in samen
hang met elkaar worden aangepakt. Een ont
spannen samenleving kan alleen worden be
reikt door herverdeling van werk en dat is al
leen mogelijk als belasting verschuift: minder
op arbeid, meer op vervuiling, gebruik van
grondstoffen, winst en vermogen. Daardoor
wordt de energietransitie vanzelf aantrekkelij
ker en komt ook de circulaire economie in
zicht. Alleen als de economie weer in balans is
met de Aarde, dienstbaar wordt aan de sa
menleving en de ongelijkheid afneemt, kan
vertrouwen het winnen van de angst voor ver
andering. Platform Duurzame en Solidaire
Economie laat zien welke tien veranderingen
mogelijk én noodzakelijk zijn om die Grote
Transitie tot stand te brengen. Als we daar al
lemaal aan bijdragen, dan komt die transitie
er!
We zijn ons ervan bewust dat we in een geglo
baliseerde wereld leven met sterke onderlinge
afhankelijkheden. Die kunnen we ook vóór
ons laten werken door nu met elkaar aan te
pakken wat we in en vanuit Nederland en Eu
ropa kunnen doen. Zo laten we zien hoe we
overal ter wereld kunnen werken aan een
goed leven voor iedereen.
 
Bron: www.degrotetransitie.nl

10 thema's, 10 debatten

27programma De Wasserij Nivon Arnhem 2015/2016



Zin om twee dagen te wandelen met een over
nachting? Ontdek Nederland en Nivon Natuur
vrienden Nederland via de tweedaagsen. Loop
van ov-punt naar ov-punt via de Nivon-wandel
routes, zoals het Veluwe Zwerfpad, het Trekvogel
pad en het Maarten van Rossumpad die beide
over de Veluwe lopen en slaap in een Nivon Na
tuurvriendenhuis. In de regio van Arnhem liggen
op wandelafstand twee Natuurvriendenhuizen:
het ABK-huis aan het Apeldoorns kanaal in Hall/
Eerbeek en de Bosbeek in de bossen bij Benne
kom. Kijk voor alle mogelijkheden, de routebe
schrijving en boeking voor de overnachting op
www.nivon.nl/wandeltweedaagse. 
 
Koninklijke route
Start op NS-station Baarn en loop over het Nivon-
Utrechtpad door bossen en parken langs paleis
Soestdijk naar het Nivon-Koos Vorrinkhuis in Lage
Vuursche. Op steenworp afstand ligt kasteel Dra
kensteyn, de huidige woning van prinses Bea
trix. Op de tweede dag wandel je over het Trekvo
gelpad naar NS-station Hilversum-Noord. 
 
Hoogveen en smokkelpaden
Vanaf Haaksbergen voert de tocht door de ruigte
die de grens hier eeuwenlang heeft gevormd.
Zompig hoogveen en oude bossen worden afge
wisseld met al even oude boerderijen die over het
landschap uitgestrooid lijken te zijn. Aan de Buur
serbeek overnacht je in Nivon-natuurvrienden
huis Den Broam. De tweede dag gaat deels door
Duits grensgebied. 
 
Zilte zeelucht
Zin in een wandeling langs de zee? Vanuit
Alkmaar over dijken, langs vaarten en gemalen,
door de duinen gaat de tocht naar Bergen aan
Zee waar het natuurvriendenhuis Het Zeehuis
staat. Verrassende architectuur van de Amster
damse School. De terugtocht brengt je via een an
dere route weer terug in Alkmaar. 
 

WANDELTWEEDAAGSEN NIVON

IVN

Vanuit de Nivon-Natuurvriendenhuizen
ABK-huis in Hall/Eerbeek en de Bosbeek bij
Bennekom worden regelmatig voor gasten die
in het huis verblijven, wandelingen gehouden.
Deze worden  geleid door natuurgidsen van
het IVN, een organisatie voor natuureducatie
en duurzaamheid. Op de genoemde huizen
zijn de wandeldata bekend. 
 

Wandeltweedaagsen

Zuidelijk heuvelland 
Waan je in het buitenland in onze eigen Limburg
se heuvels, over holle wegen en geniet van mooie
vergezichten. Van Spaubeek via kastelen en mer
gelgroeves naar natuurvriendenhuis Eikhold in
Heerlen. Op de tweede dag door stegelkes en
langs doornheggen naar NS-station Schin op
Geul.
Deze routes en andere wandeltochten worden re
gelmatig ook aangeboden met verzorging.
Kijk voor routekaartjes, routebeschrijvingen en
aanbiedingen op 
www.nivon.nl/wandeltweedaagse.

Trailruntweedaagsen

Inmiddels is er ook een hardloopvariant van
de tweedaagse: de trailruntweedaagse. Deze
trailruntocht staat onder leiding van een na
tuurgids die onderweg stilstaat bij bijzondere
flora en fauna. Je rent in dit mini-avontuur van
24 uur twee dagen 21 km dus een marathon in
totaal, in een tempo van zo’n 8,5 km per uur
door het bos en over de hei. Je rent van een
station naar natuurvriendenhuis de Bosbeek
waar je overnacht en samen trailen we de vol
gende ochtend via een andere route weer
terug naar een station. Geen wedstrijd. www.
GAANenBeleven.nl (diverse data) in samen
werking met Bergsport Zon en natuurvrien
denhuis de Bosbeek.
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Pinksterkamp
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Terugblik
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'Met Taiji quan vergroot je het lichaams-
bewustzijn en verruim je de geest’.
- Cursist van Frans van de Meer Mohr

Over de drempel van ....

 
Arnhem heeft er een nieuw centrum bij. Een
stedelijk centrum voor Natuur & Milieu – Cul
tuur – Mens & Maatschappij. De Wasserij, Mo
lenbeekstraat 26a in Arnhem.
 
Meerdere organisaties
In De Wasserij worden rond deze thema’s tal van
activiteiten georganiseerd door meerdere stede
lijke organisaties. Het Nivon is de hoofdbewoner
en organiseert de meeste activiteiten. Maar ook
het Humanistisch Verbond Arnhem, Milieudefen
sie Arnhem en het IVN Arnhem organiseren activi
teiten in De Wasserij. Politieke partijen en stedelij
ke bedrijven en instellingen hebben ook de weg
naar De Wasserij gevonden. Diverse ZZP’ers zijn
nu al vaste gebruiker van De Wasserij. In korte tijd
heeft De Wasserij haar plaats in het stedelijke
spectrum ingenomen.
 
De Wasserij was de oorspronkelijk functie van het
gebouw aan de Molenbeekstraat. Dat is ook terug
te vinden in de namen van de zalen: de strijkzaal,
de ververij en het ketelhuis.
 
Stedelijk podium 
De Wasserij wil meer zijn dan een zalenverhuur
centrum. Juist de synergie tussen de gebruikers
moet tot gevolg hebben dat De Wasserij uitgroeit
tot een stedelijk podium waar de dialoog plaats
vindt over actuele maatschappelijke thema’s. 
Het Nivon Arnhem heeft het voortouw genomen
in de ontwikkeling van De Wasserij. Wilt u een bij
drage leveren aan de ontwikkeling van ambities
van De Wasserij neem dan contact met ons op via
info@dewasserij.nl

Even voorstellen

 
Ik heb altijd een voorliefde voor bewegen gehad. Mijn
vader komt uit Indonesië, daar ben ik ook geboren, en
leerde mij al vroeg over de Indonesische vechtkunst
Pentjak Silat.  Ondertussen heb ik veel verschillende
sporten gedaan maar de liefde voor de vechtkunst bleef.
Mijn basis heb ik gelegd met  judo, jiujitsu, tae kwon do,
aikido en kung fu.  Eind jaren ’70 maakte ik kennis met
taiji quan. Het waren de verhalen van oude meesters die
mij tot op de dag van vandaag blijven inspireren. De
veelzijdigheid en het meditatieve karakter van deze
sport vind ik erg interessant. Van origine is het een
vechtkunst en dat is terug te zien in de gecontroleerde
bewegingen. Deze bewegingen stimuleren de loop van
de levensenergie en ondertussen vergt het focus en con
centratie. En dat sterkt je ook mentaal. Daarom is het ook
een hele goede gezondheidsoefening voor lichaam en
geest. 
Degene die nog niet bekend zijn met deze sport, nodig
ik van harte uit om de heilzame werking van Taiji aan
den lijve te ondervinden tijdens een korte introductie
cursus (zie pag. 9). Ik ben er zeker van dat deze ervaring
u zal inspireren.
 
Ik zie u graag,
Frans van de Meer Mohr, docent Taiji sinds 1994

Meer weten over De Wasserij en
verhuur?

Neemt u dan contact op met Dinie Rengers 
Penningmeester@nivon-arnhem.nl
of bel  026 361 03 55.
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Om uit te leggen wat Nivon is moeten we begin
nen bij de Naturfreunde Internationale (NFI). De
NFI werd opgericht in 1895 door Oostenrijkse so
cialisten, en is één van de oudste en grootste mili
euorganisaties met Natuurvriendenhuizen (zie
pag. 18 en pag. 28) over de hele wereld. NFI heeft
51 aangesloten Natuurvriendenorganisaties en
circa 500.000 leden wereldwijd. De Nederlandse
Natuurvrienden voeren de naam Nederlands Insti
tuut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden
werk, afgekort als Nivon Natuurvrienden Neder
land en heeft ongeveer 20.000 leden. 

 
Milieu, cultuur en
vrijetijdsbesteding
Als milieubewuste organisatie willen we toekom
stige generaties een wereld nalaten die leefbaar
is. Wij informeren en maken bewust, sluiten ons
aan bij milieuacties en initiatieven. Milieu- en na
tuurbewustzijn gaat samen met sociale rechtvaar
digheid en cultuur. Onze toeristische activiteiten
en reizen worden op een milieuvriendelijke ma
nier georganiseerd. Er worden lokale producten
gebruikt, waardoor onnodig transport wordt
voorkomen. Alle accommodaties maken uitslui
tend gebruik van gegarandeerd groene stroom.
Ook dat is onze bijdrage aan de bescherming van
de natuur en het klimaat.
 
Nivon is er voor alle leeftijden 
Bij het Nivon hebben de leden het voor het zeg
gen en zij doen ook het werk. Dat doen ze voor
zichzelf, voor anderen en voor de samenleving.
Naast de politiek-maatschappelijke activiteiten,
gericht op het bereiken van onze doelstellingen -
een duurzame en sociaal maatschappelijk eerlijke
samenleving, vanuit de beginselen van het demo

cratisch socialisme - organiseren de Nivon-leden
allerlei activiteiten voor jong en oud!
 
Ontdek ons aanbod van cursussen,
excursies, wandelingen en reizen
Nivon Natuurvrienden Nederland heeft meer te
bieden dan natuurvriendenhuizen: de vereniging
heeft ook (natuur)kampeerterreinen, biedt reizen
aan, heeft activiteitengroepen en afdelingen
waarbij je je kunt aansluiten. Afdelingen organise
ren cursussen, lezingen, excursies, wandelingen.

Wat te denken van het uitzetten van wandel-

paden, maken van een routebeschrijving en on
derhouden van de markeringen? Ook dat is mo
gelijk bij het Nivon. Het Nivon heeft de Lange-Af
stand-Wandelpaden in Nederland geïntrodu
ceerd. Met als eerste het Nivon-Drenthepad, uit
gezet in de jaren zeventig. Het meest bekend is
het Nivon-Pieterpad. 
 
Begin als onbekenden en eindig als
vrienden bij Nivon 
Het leuke van zo’n veelzijdige vereniging als het
Nivon Natuurvrienden Nederland is dat je er on
gelooflijk veel leuke dingen kunt doen en mee
maken. Een ontzettend mooie kans om leuke
mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te leren en
op een bewuste manier met jezelf, de omgeving
en de wereld om te gaan.

(zie ook www.naturfreunde.at, www.nivon.nl en
natuurlijk www.nivon-arnhem.nl)
 
Lid worden*
Leuk! Dat kan door aanmelding via de landelijke
website www.nivon.nl, de website van de afde
ling Arnhem www.nivon-arnhem.nl of door het
invullen van het aanmeldingsformulier op de laat
ste pagina in dit programmaboekje.
Telefonisch: Nivon Amsterdam ledenadministratie
: 088 099 09 14
Nivon Arnhem, Rob Kooderings Clemens : 026
333 60 58
* informatie over o.a. tarieven vindt u op pagina 33

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

Lid zijn van Nivon Arnhem brengt mooie voordelen met zich mee. Natuurlijk korting op onze
cursussen, excursies en overige activiteiten waardoor u het bedrag van het lidmaatschap er al bijna
uit heeft. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat wij u meenemen op een reis waarin u
leuke mensen ontmoet, veel verschillende dingen kunt ondernemen, nieuwe plekken en bovenal
uzelf kunt (her)ontdekken. Schrijf u in en ga met ons mee op avontuur!
 
Nivon-leden:
• kunnen deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten
• korting op overnachtingen in Nivon-natuurvriendenhuizen en op -kampeerterreinen
• ontvangen korting op Nivon reizen en -activiteiten
• ontvangen korting op aanschaf Nivon-wandelgidsen en -publicaties
• ontvangen korting op Globetrotter Buitensportvoeding (10% op maaltijden en 15 % op losse
  ingrediënten bij vermelding van het lidmaatschapnummer en minimale besteding van € 25,00)
• ontvangen 10 % korting in Carl Denig buitensportwinkels en webshop
• ontvangen het Nivon-kwartaaltijdschrift Toorts 
• ontvangen van het Mededelingenblad (10x per jaar) van de Nivon-afdeling Arnhem

WAT IS NIVON 
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COLOFON

Programmagids Nivon afdeling Arnhem
2015/2016
 
Aan dit nummer werkten mee
Agnes Legierse, Dannie Brus, Dinie Rengers,
Eva Hupkes, Ineke Nengerman, Jet Kood
erings, Jolanda Denekamp, Marion Gerritsen,
Pauline Waltmann
 
Coördinatie/eindredactie
Jet Kooderings, Jolanda Denekamp, Pauline
Waltmann
 
Kopij & reacties
Info@nivon-arnhem.nl
Nivon afdeling Arnhem
Molenbeekstraat 26a, 6824 AX Arnhem
 
Contact
Nivon afdeling Arnhem
Bank: NL65 INGB 0000947801
t.n.v. Penningmeester Nivon afd. Arnhem
(geldt niet voor cursussen)
info@nivon-arnhem.nl
Agenda/berichten:
www.nivon-arnhem.nl
Advertenties:
Secretaris@nivon-arnhem.nl
 
Verschijningsdatum: medio 2015 
Verschijningsdatum : 1x per jaar
Productie: Senefelder Misset
 
-------------------------------
 
WIE doet WAT bij NIVON Arnhem
Voorzitter
Dannie Brus, telefoon: 06 51 40 85 85
voorzitter@nivon-arnhem.nl
Penningmeester    
Dinie Rengers, telefoon: 026 361 03 55 
penningmeester@nivon-arnhem.nl 
Secretaris
Pauline Waltmann
secretaris@nivon-arnhem.nl
Adviseur bestuur
Rita Weeda, telefoon: 06 30 37 06 96
hjw@xs4all.nl 
Ledenadministratie
Rob Kooderings, telefoon: 026 333 60 58
ledenadministratie@nivon-arnhem.nl
 
Centrale ledenadministratie
Nivon-ledenadministratie, telefoon: 088 099 
09 14
leden@nivon.nl
Cursusadministratie
Ingrid Lodewijk , telefoon: 06 22 98 14 90
cursussen@nivon-arnhem.nl
Financiële cursusadministratie
Leo van Manen, telefoon 0481 371 153
cursusgelden@nivon-arnhem.nl
Programmacommissie
Eva Hupkes, telefoon: 026 361 98 43
programmacommissie@nivon-arnhem.nl 
Mededelingenblad
Rob Kooderings, telefoon: 026 333 60 58
mededelingen@nivon-arnhem.nl
Perscontacten
Onno Boonstra owa.boonstra@gmail.com
 

Bestuur

Webmaster
Pauline Waltmann
webmaster@nivon-arnhem.nl 
Coördinatie gastvrouwen – heren
Ineke Nengerman, telefoon: 026 361 16 41
cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl  
Bergsport
Henk Houthuijzen, telefoon: 0481 354 308
bergsport@nivon-arnhem.nl
Wandelcafés
Eva Hupkes , telefoon: 026 361 98 43
wandelcafe@nivon-arnhem.nl 
-------------------------------------------------------------
De Wasserij
Molenbeekstraat 26a
6824 AX Arnhem
Telefoon: 06 15495058
Website: www. dewasserij.nl
 
Verhuur aan derden
Dinie Rengers, telefoon: 06 15495058
penningmeester@nivon-arnhem.nl
Beheer & onderhoud
Willem Wegenaar, telefoon: 026 311 46 26
beheer@nivon-arnhem.nl

NIVON Arnhem
Nivon-Arnhem is een afdeling waarin ontplooiing,
ontspannen en ontmoeten, natuur en cultuur
centraal staat. De Arnhemse afdeling organiseert
(berg)wandelingen, excursies, lezingen, cursussen
en overige activiteiten zoals de Vrijdagdis en
Taste the Waste waarin we graag gebruik maken
van onze mooie keuken. Ook kinderactiviteiten
zoals de Zingende zeemeerminnen komen voor
bij. Sommige activiteiten worden ad hoc georga
niseerd en staan daarom nog niet in dit magazine
maar worden zeker vermeld in ons Mededelin
genblad, op de website, in de dagbladen en de
sociale media.

Vrijwilligersorganisatie
Het Nivon is een vrijwilligersorganisatie, we huren
een pand voor onze lezingen en cursussen en we
betalen de docenten een passende vergoeding,
maar verder doen we alles in eigen beheer. Onge
veer  honderd leden leveren vrijwillig een bijdra
ge aan het beheer van het gebouw, de organisa
tie van de activiteiten, het maandelijks rondbren
gen van het Medelingenblad,  het ontvangen van
de cursisten als gastvrouw of -heer en het pro
grammaboekje maken.  Ze steken daar samen
met plezier jaarlijks duizenden uren in. 
Wilt u uzelf aanmelden als vrijwilliger, stuurt u
dan een mailtje naar 
secretaris@nivon-arnhem.nl
 
Deelnemersprijzen (zie www.nivon-arnhem.nl)
Inschrijvingen activiteiten
U kunt uzelf inschrijven door gebruik te maken
van het aanmeldingsformulier in dit boekje. Of via
het formulier op internet : www.nivon-arnhem.
nl/contact. Dit geniet de voorkeur. Tijdens het
open huis in september kunt u ook nog het aan
meldingsformulier inleveren.  De sluitingsdatum
voor de (na)jaarcursussen is circa 3 weken voor
aanvang van de cursussen. Voor de overige activi
teiten staat de uiterste aanmeldingsdatum bij de
beschrijving elders in dit boekje.
 
Betaling
Op het aanmeldingsformulier kunt u de wijze van
betaling aangeven. Betaling vindt bij voorkeur

plaats via automatische incasso. Bij bedragen
boven de € 50 vindt desgewenst de afschrijving in
twee termijnen plaats. U kunt dit aangeven op het
inschrijfformulier. Het bedrag wordt voor aan
vang van de activiteit van uw rekening afgeschre
ven. 
Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u
contact opnemen met Ingrid Lodewijk (zie aan
meldingsformulier of colofon). Indien het ver
schuldigde bedrag niet voor aanvang van de acti
viteit op de rekening van Nivon-Arnhem is bijge
schreven, is deelname aan de activiteit niet moge
lijk.
 
Cursusbevestiging
Ongeveer voor aanvang van de cursus krijgt u be
richt of u geplaatst bent. Dit kan zijn per mail of
per brief, afhankelijk van het feit of uw e-mail
adres bij onze administratie bekend is.
Plaatsing (zie www.nivon-arnhem.nl) 
Annuleren van een activiteit
Bij te weinig aanmeldingen behoudt Nivon-Arn
hem zich het recht voor de activiteiten te annule
ren. De deelnemers worden daarover zo spoedig
mogelijk geïnformeerd.
Annulering deelname
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor en activi
teit, kunt u zich tot uiterlijk drie weken voor aan
vang van die activiteit schriftelijk bij Ingrid Lode
wijk of per e-mail cursussen@nivon-arnhem.nl af
melden. Houdt u dan rekening met €10 admini
stratiekosten die in rekening worden gebracht.
Meldt u zich na de bovengenoemde datum af,
dan wordt 50% van de deelnemersprijs plus €10
administratiekosten in rekening gebracht.  Na
aanvang van de cursus is restitutie in principe niet
meer mogelijk, tenzij dit een geval van overmacht
betreft, dit ter beoordeling van het bestuur Ni
von-Arnhem. Mocht er vervanging van de deelna
me mogelijk zijn, dan zijn slechts de administra
tiekosten verschuldigd.
Afwijkende regelingen (zie 
www.nivon-arnhem.nl) 
Aansprakelijkheid
De afdeling is niet aansprakelijk voor schade en
extra kosten, die het gevolg zijn van vertraging,
pech onderweg, achterblijven door ziekte of on
geval van de deelnemers. Kijkt u voor de volledige
tekst op de website www.nivon-arnhem.nl.
Voorbehoud prijzen (zie 
www.nivon-arnhem.nl)
Contributie Nivon zie www.nivon-arnhem.nl
Landelijke najaarsactie!
Wordt u na 1 september lid dan loopt uw lidmaat
schap door tot 31-12-2016 en betaalt u alleen de
contributie over 2016. Dus 16 maanden lid voor
de prijs van 1 jaar! De contributie van 2016 is op
dit moment (begin juli) nog niet bekend maar zal
niet veel hoger liggen dan die van 2015.
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(advertorial)
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Aanmelden
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