


REISVERSLAG VAN TROPISCH 
PARADIJS COSTA RICA 
 
We beginnen het nieuwe jaar goed, want op vrijdag 8 
januari komen de bij veel Nivonners bekende Will en 
Thea Kuiper naar De Wasserij om daar weer één van 
hun fantastische presentaties te geven. Dit keer is het 
een reisverslag van Costa Rica. In het verleden moes-
ten we diverse keren de zaal sluiten omdat we vol 
zaten, dus heeft u belangstelling kom dan op tijd, want 
reserveren is niet mogelijk. 

Datum en tijd:  vrijdag 8 januari 19.30 uur 
Plaats:   Molenbeekstraat  26A, 6824 AX ARNHEM 
Prijs: Leden € 5,-  niet-leden € 7,-. 

 
 
Will en Thea Kuiper komen ons aan de hand van hun 
belevenissen op zeer professionele en vaak humoristi-
sche wijze verslag doen van hun reis naar Costa Rica. 
Ze zijn verslaafd aan het maken van interessante en 
verre reizen en worden ook wel de Grey Nomads ge-
noemd 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 avontuurlijke land in Midden-
Amerika, Costa Rica. 

 

Costa Rica ligt ingeklemd tussen Nicaragua en Pana-
ma en is niet zo heel erg groot, nauwelijks groter 
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dan Zwitserland.  Het is een tropisch paradijs van exo-
tische dieren, apen, leguanen, rode ara’s en fel ge-
kleurde 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 daarachter de geheimzinni-
ge jungle. 
 
Het is een land voor natuurliefhebbers en avonturiers, 
geen wonder dus, dat de Grey Nomads hier met heel 
veel plezier een paar maanden hebben rondgetrok-
ken. Van dat reisavontuur hebben ze een heel interes-
sante 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 natuurpara-
dijs met zijn kleurrijke vogels, de intens groene regen-
wouden, de mooie stranden en de o zo vriendelijke en 
vrolijke bevolking. 
  

NIEUWJAARSRECEPTIE 2016 
 
Een nieuw jaar, een nieuw programma, nieuwe activi-
teiten, nieuwe gebruikers van ons pand en wat komt er 
nog meer aan nieuwe dingen. Een nieuw bestuur….? 
Het meest belangrijke is dat we in goede gezondheid 
dit jaar beginnen en er zin in hebben. Kom dus op 
zondag 10 januari naar de nieuwjaarsbijeenkomst van 
Nivon afdeling Arnhem en omstreken in De Wasserij 
Molenbeekstraat 26a te Arnhem. Lekker meepraten en 
elkaar ontmoeten. Inloop vanaf 15.00 uur. Bijeenkomst 
duurt tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Het 
programma wordt een verrassing, maar gezellig blijft 
het ! 

 
SCHOONMAAKDAG 
 
Op zaterdag 2 januari is er weer een schoonmaakdag. 
Halverwege het seizoen maken we het gebouw 
schoon.  Wie mee wil helpen verwachten we om 10.00 
uur. We drinken eerst een kopje koffie of thee en wen-
sen elkaar een gelukkig 2016. Tijdens de koffie delen 
we het werk uit en gaan we poetsen. Tussen de mid-
dag serveren we een lunch. Tegen 14.00 uur stoppen 
we, ruimen de boel op en drinken nog een kopje koffie 
of thee en keren 15.00 uur huiswaarts. Zoals jullie 
allemaal weten maken vele handen licht werk dus geef 
je op voor deze bijeenkomst bij Willem Wegenaar,  
tel. 026 311 46 26 of liever via e-mail  
willemwegenaar@planet.nl 
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ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND  
 

Het natuurvriendenhuis Hitzacker-Tiessau  bevindt 
zich ten zuid oosten van Hamburg aan de Elbe. 

 
natuurvriendenhuis Hitzacker-Tiessau 

Het natuurvriendenhuis heeft 14 bedden verdeeld over 
2 eenpersoonskamers en 6 twee persoonskamers. De 
overnachtings mogelijkheden bestaan uit logies met 
ontbijt, half pension of volpension. De kamers zijn 
allen voorzien van een douche en toilet. Helaas is er 
geen mogelijkheid om zelf te koken. De overnach-
tingspijzen (2-persoonskamer inclusief ontbijt) zijn voor 
leden € 29,50 tot € 35,- p.p.  In het huis is een theater 
aanwezig waar de thuiswacht in het zomerseizoen 
poppenspelen opvoert. Verder is het mogelijk om in de 
directe omgeving boten en fietsen te huren. Voor de 
kinderen is er in de omgeving een binnenbad en klet-
termogelijkheden in het nabij gelegen klimparadijs. 
Hitzacker maakt deel uit van Landkreis Lüchow-
Dannenberg in de deelstaat Neder Sacksen. Het ge-
bied grenst aan deelstaat Meckelenburg Vorpommern 
en deelstaat Brandenburg. Het voormalige Oost Duits-
land(DDR), dat door de Russen werd gecontroleerd, is 
dan ook niet ver weg. Bezienswaardigheden zijn o.a. 
de vele musea en kunstgalerieën in de buurt. Voor de 
fietsers  is het een prachtig natuurgebied (Elbe, Grü-
nes Band, Nemitzer Heide, Göhrde, Swin- und Alt-
mark) dat langs de Elbe is gelegen. Echt een gebied 
om uit te rusten. Aanmelden bij Dr. Manfred Fortmann 
(05862) 98 51 19 info@naturfreundehaus-hitzacker-
tiessau.de of www.naturfreundehaus-hitzacker-
tiessau.de 
Adres: Tiessauer Str. 32, 29456 Hitzacker-Tiessau. 
Met de auto vanuit Hamburg over Lünenburg(A250) 
richting Dannenberg/Hizacker(B191). 
Willem Wegenaar.  

 
NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
DECEMBER T/M MAART 
De belangstelling voor nieuwe cursussen is wat aan het 
afnemen. Heeft u interesse wacht dan niet te lang met 
aanmelden want bij te weinig aanmeldingen gaat de cur- 
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sus van uw keuze niet door. Zo is helaas de nieuwe cur-
sus ‘samen in gesprek II code 704 geannuleerd vanwege 
te weinig deelname.  
Wilt u extra informatie over cursussen en of ze door-
gaan dan is een telefoontje naar de cursusadministra-
tie tel. 06 22 98 14 90 wel handig.  
Voor mensen die niet zo’n behoefte hebben aan een 
cursus maar wel lekker met anderen gezellig creatief 
bezig willen zijn, is er Creatieve Inloop op 13 donder-
dagmiddagen van 14 tot 16 uur. Zie pagina 11 van onze 
programmagids. De kosten zijn per keer slechts € 5,- 
voor leden en € 7,- voor niet-leden inclusief koffie of thee.  
Cursussen worden gegeven in De Wasserij, Molen-
beekstraat 26A tenzij anders aangegeven.  
Hieronder volgt een lijst van cursussen gerangschikt naar 
datum.  
 

TEKEN- EN SCHILDERATELIER code 312 
 
Op 14 maandagmiddagen krijgt u tussen 13.30 en 16 
uur les in teken- en schildertechnieken. Start is op 
maandag 4 januari. Er zijn nog weinig aanmeldingen 
dus doorgaan is afhankelijk van aantal deelnemers.  
Kosten leden € 188,- niet-leden € 266,-. 
Geen bijkomende kosten. 
 

BEELDEN MAKEN       code 322 
 
Deze dinsdagavondcursus van 14 lessen tussen 19.30 
en 22 uur start op dinsdag 5 januari. Er wordt gewerkt 
met steen, klei, papier maché of in gietcement. Er zijn 
nog weinig aanmeldingen dus doorgaan is afhankelijk 
van aantal deelnemers.  
Kosten leden € 171,- niet-leden € 249,-. Bijkomende 
kosten: materiaal in overleg met de docent. 
 

BERGSPORT BASISCURSUS   code 434  

Deze cursus wordt op 6 woensdagavonden van 20 tot 
22 uur gegeven. De start is op woensdag 6 januari met 
als onderwerp Alpine gevaren. Daarna volgen achter-
eenvolgens: Tochtenplanning, Touwtechnieken, 
Weerkunde, Materialen en Sneeuw&ijs. Verder zijn 
drie weekenden onderdeel van de cursus: 29-31 ja-
nuari Winterkamperen, Kaart en kompasweekend in 
maart en Wandel/klimweekend in april. Op dit moment 
zijn er nog te weinig aanmeldingen dus is doorgaan 
nog niet zeker. Kosten: leden € 90,- niet-leden € 120,-  
Dit is exclusief reis- en verblijfskosten. Informatie is te 
krijgen via email: bergsport@nivon-arnhem.nl  
 

BEELDHOUWKUNST BIJ DE KOFFIE code 206 

Op 6 maandagmorgens wordt tussen 10 en 12 uur 
naar beeldhouwkunst gekeken onder het genot van 
een kopje koffie of thee. De start is op 11 januari. Er is 
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 nog een enkele plaats vrij dus wacht niet te lang met 
aanmelden. Kosten leden € 47,- niet-leden € 67,- incl. 
koffie/thee. 
 

POPMUZIEK                           code 545  

Op 8 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur krij-
gen we een mix van artiesten, bands en stromingen te 
zien en te horen. Start woensdag 13 januari. Aan het 
eind van iedere avond krijgt u een CD mee naar huis 
met muziek die besproken is. Er zijn nog een aantal 
plaatsen vrij, dus wacht niet te lang met aanmelden. 
Kosten: leden € 69,- niet-leden € 101,-. 

 
GROENCURSUS VOORJAAR   code 901  

Deze cursus georganiseerd door NIVON, IVN en    
KNNV wordt gegeven in de stadsboerderij Presikhaaf 
Ruitenberglaan 4 te Arnhem. 
Het zijn 9 lessen op donderdagavond van 20 tot 22 uur 
en 6 excursies van anderhalf tot twee uur op zaterdag. 
Start lessen op donderdag 25 februari en start excur-
sies op 19 maart. Heel veel onderwerpen over natuur, 
planten en dieren komen aan de orde en worden ge-
bracht door verschillende docenten. Heeft u interesse 
wacht dan niet te lang met aanmelden. Op dit moment 
zijn er nog niet voldoende aanmeldingen.  
De kosten zijn voor leden en niet-leden € 45,- 
 

BRAHMS, ELGAR, MENDELSSOHN code 547 

Wilt u na de lezing over de uitvoering van Het Gelders 
Orkest van Brahms, Elgar en Mendelssohn op 26 fe-
bruari in De Wasserij ook nog een bezoek brengen 
aan een repetitie van HGO op dinsdag 1 maart en het 
concert op zondagmiddag 6 maart in Nijmegen dan 
moet u zich aanmelden. Er zijn op dit moment al rede-
lijk wat aanmeldingen, dus wacht niet te lang!  
De kosten voor repetitie en concert zijn € 25,- 
Voor de lezing is aanmelden niet nodig.  
 

KUNST BIJ DE KOFFIE      code 206 
(bouw- en tuinkunst)  
 
Op 6 maandagmorgens wordt tussen 10 en 12 uur 
naar bouw- en tuinkunst gekeken onder het genot van 
een kopje koffie of thee. De start is op 7 maart. Er zijn 
al redelijk wat aanmeldingen dus wacht niet te lang 
met aanmelden. Kosten leden € 47,- niet-leden € 67,- 
incl. koffie/thee. 
 

SCHAKEN  (GEEN CURSUS)   code 420 

7 maal op de 1e dinsdag van de maand wordt er ’s 
middags in De Wasserij geschaakt met medewerking 
van de Arnhemse Schaakvereniging. De eerstvolgen-
de middagen zijn dinsdag 5 januari en 2 februari. Tus- 
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sen 13.30 en 14 uur kunt u zich aanmelden. Vanaf 14 
uur tot 17 uur worden er drie partijen van 25 min. p.p. 
in toernooivorm gespeeld. Kosten: € 2,50 per middag.  
Aanmelden niet nodig. 
 

CREATIEVE INLOOP  (GEEN CURSUS) 

Op 13 donderdagmiddagen kunt u samen met ande-
ren heerlijk creatief bezig zijn. Er kan met allerlei mate-
rialen worden gewerkt zoals papier, klei, kralen, wol, 
lapjes enz. Er wordt van 14 tot 16 uur gewerkt en tus-
sendoor drinken we een kopje koffie of thee. De be-
doeling is dat we elkaar stimuleren en ideeën uitwisse-
len. Heeft u zin om mee te doen meld u dan aan bij 
Marion Gerritsen tel 026 333 78 86 of email  
marion-gerritsen@planet.nl  Dit experiment is al op 
donderdag 17 september gestart, maar u kunt natuur-
lijk meedoen wanneer u maar wilt. De eerstvolgende 
data zijn 7 jan.,28 jan,.16 febr. Zie blz 21 van ons jaar-
programma. Kosten: leden € 5,- niet-leden  
€ 7,-per keer inclusief koffie of thee. 
 

AANMELDEN CURSUSSEN  

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

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

 
EEN HEEL NIEUW BESTUUR 
VAN NIVON ARNHEM IS NODIG 
 
We vallen maar met de deur in huis. Dinie Rengers, na 
6 jaar, en Dannie Brus, na 3 jaar, zijn niet meer her-
kiesbaar als respectievelijk penningmeester en voorzit-
ter van de afdeling Arnhem van het Nivon. Zij blijven 
actief tot de Algemene Ledenvergadering op vrijdag-
avond 18 maart 2016. 

Zoals jullie weten werken wij momenteel ook weer 
zonder secretaris. Er is dus behoefte aan een geheel 
nieuw bestuur. Dinie en Dannie zullen een ruime peri-
ode voor de overdracht nemen, ze lopen niet direct 
weg.  

Het kloppend hart van de afdeling wordt gevormd door 
de programmacommissie, de cursusadministratie, de 
PR commissie, de beheercommissie en onze gast-
vrouwen en gastheren. Dat zijn al die mensen die er 
voor zorgen dat alle activiteiten van onze afdeling op- 
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gezet en uitgevoerd worden. Het afdelingsbestuur 
moet deze mensen faciliteren om hun werk voor Nivon 
Arnhem te kunnen doen en leuk te vinden. 
 
In die rol is de functie van de penningmeester essenti-
eel!! Gezien de omvang van ‘de begroting’ is het een 
rol die niet te vergelijken is met die in andere Nivon 
afdelingen. Je runt een organisatie met een behoorlij-
ke omzet en dat in een tijd waarin de inkomsten terug 
lopen en dus de uitgaven beheerst moeten worden. 
Daarom is het van groot belang dat er mensen op-
staan die de taak van Dinie over willen nemen.  
 
De rol van voorzitter is een andere. Gezien de transitie 
die wij aan het maken zijn is de voorzittersrol zowel 
intern als extern gericht. Intern om, als dat nodig is, 
met de andere bestuursleden besluiten te nemen zo-
dat de andere vrijwilligers weer verder kunnen. Maar 
ook om vooruit te denken, richting te geven zonder 
voor de troepen uit te lopen. Het is op dit moment een 
rol die niet onbezet kan blijven. Dus ook hier: heb je er 
zin in laat het weten. 
 
Het secretariaat is van belang voor de ‘controle’ op 
alle afspraken. Het is de plek waar alles samenkomt 
en waar het overzicht is, en in die zin essentieel voor 
het functioneren van de afdeling. Het is meer dan een 
besluitenlijst maken. Het is zo iets als een projectbu-
reau. Op het secretariaat komen alle lijntjes samen. 
 
Samen vormen deze drie ‘rollen’ het bestuur van de 
afdeling. Deze drie moeten er voor zorgen dat de afde-
ling functioneert en kan blijven functioneren. Op de 
korte en nadrukkelijk op de lange termijn. 

Er zitten tussen de vele leden van onze afdeling echt 
mensen die deze rollen prima kunnen overnemen. Jij? 
 
Wij gaan er van uit dat deze oproep mensen in bewe-
ging brengt. Heb je zin in één van deze functies stuur 
dan een mail naar voorzitter@nivon-arnhem.nl. Wij 
gaan dan een bijeenkomst organiseren voor alle kan-
didaten. Op die bijeenkomst kunnen wij uitgebreid 
praten over de functies, de tijdbesteding en wat er nog 
meer komt kijken bij het vervullen van deze taken in 
onze inspirerende afdeling. 
Doen hoor! 
Dinie en Dannie  
 

VREDE & VERDRAAGZAAMHEID  
.  
De landelijke Nivonraad van zaterdag 21 november 
heeft besloten dat het thema Vrede en Verdraag-
zaamheid centraal komt te staan in de activiteiten van 
het Nivon. Naast duurzaam en sociaal is het volgens 
de Nivonraad van belang in deze tijd een ander ant- 
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woord te laten horen dan de oorlogstaal van velen in 
de media.  
 
De landelijke werkgroep die zich richt op de thema’s 
duurzaam en sociaal is gevraagd het thema Vrede en 
Verdraagzaamheid in concrete acties om te zetten. 
Het gaat er niet om dat het Nivon  zelf van alles gaat 
organiseren. Ook nu weer wil het Nivon zijn mens-
kracht en accommodaties inzetten om verbinding te 
maken met andere organisaties die op dit thema actief 
zijn. Om samen te kijken wat we kunnen doen om 
Vrede en Verdraagzaamheid te bevorderen. 
 
In onze afdeling wil het bestuur op korte termijn de 
vredesgroepen die in Arnhem actief zijn uitnodigen 
voor een eerste verkenning van de kansen en moge-
lijkheden. Arnhem Mondiaal is daarvoor een platform. 
Kijk voor meer informatie over dit platform op 
www.arnhemmondiaal.nl  
 
Wil je meedoen aan het verkennen van de mogelijk-
heden rond het thema Vrede en Verdraagzaamheid 
laat dat dan weten aan voorzitter@nivon-arnhem.nl 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 
 

WANDELEN MET VLUCHTELINGEN 
 
Arnhem wil vluchtelingen uit de Koepel kennis laten 
maken met de mooie Nederlandse natuur en daar 
willen wij als Nivon Arnhem graag bij helpen.  
In overleg met de organisatie ‘Arnhem voor vluchtelin-
gen’, die allerlei initiatieven vanuit de bevolking koppelt 
aan de behoeften van vluchtelingen en ook fungeert 
als aanspreekpunt voor het COA en de gemeente is 
deze wandeling opgezet. Zie ook de Facebook-
pagina van Arnhem voor Vluchtelingen. 
 
Wij organiseren op dinsdag 15 december een wande-
ling voor Nivonners samen met de vluchtelingen uit De 
Koepel. Het wordt een wandeling van ongeveer an- 
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derhalf uur die start vanaf Bezoekerscentrum Veluwe-
zoom in Rheden en gaat richting de Posbank. Aange-
zien deze mensen (jonge en oudere mannen) geen 
vervoer en geld voor het OV hebben is het voorstel om 
ze met de auto vanaf de Koepel op te halen en na de 
wandeling weer terug te brengen. Bij slecht weer kun-
nen we ons beperken tot het bezoekerscentrum en 
mogelijk de ernaast gelegen IVN tuin. Op deze manier 
kunnen we nader kennismaken met onze medemen-
sen en meer inzicht krijgen in elkaars werelden. 
 
Datum: dinsdag 15 december 
Tijd:  9.30 uur verzamelen bij De Koepel 
Terug: ca 12.15 uur 
Wandel mee en meld je aan!  
Het zou fijn zijn als we op jouw inzet zouden mogen 
rekenen. Wil je deze activiteit ook mogelijk maken, 
stuur dan voor 5 december een mail naar 
lezingen@nivon-arnhem.nl 
 

KERSTWANDELING 
PARK LINGEZEGEN 
 
Op zondag 27 december  maken we een mooie, bij-
zondere kerstwandeling door landschapspark Linge-
zegen. Het wordt een wandeling in de Betuwe tussen 
Bemmel en Lent van 15 km waarbij we gedeeltelijk 
over het 'Zeegsepad' (een klompenpad) en het ‘Om-
metje Doornik de Pas’ lopen. 
 
Park Lingezegen is een groot landschapspark in ont-
wikkeling tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte 
voor mensen, landbouw, natuur en water. We komen 
al snel in het dorp Ressen met z'n fraaie kerkje en 
proeven de Betuwse sfeer langs fruitboomgaarden en 
knotwilgen. Het Zeegsepad gaat verder over ruige 
velden langs de Bemmelse Zeeg, een ecologische 
verbindingszone tussen Waal en Rijn.  

 
 
We wandelen verder over landgoed Doornik, een af-
wisselend gebied met veel graspaden en nieuwe na-
tuur. De Doornikse natuurakkers zijn omzoomd met 
heggen. Het volgende traject gaat door de ruige uiter- 
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waarden op het Lenter eiland en in de Bemmelse 
waard. Langs de Strang, een oude rivierloop van de 
Waal, keren we terug naar de Waaldijk. We komen 
door buurtschap de Pas en op het laatste deel van de 
tocht lopen we met het Zeegsepad dwars door de 
fruitboomgaarden terug naar Ressen. 

Opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl.   
Start: 10.00 uur, afstand 15 km 

Startplaats/bushalte wordt bij opgave bekend ge-
maakt, en is met bus vanuit Arnhem en Nijmegen te 
bereiken. Hoge schoen aanbevolen, kan drassig zijn, 
eten en drinken meenemen (startplaats is afhankelijk 
van hoeveel mensen er met auto komen) 
 

WANDELEN IN HET ‘NU’ 
(stiltewandeling) 
Wandelen met een groep mensen is meestal een druk 
en sociaal gebeuren. Maar deze wandeling is anders. 
We gaan genieten van het bos, de hei, de beekdalen 
en lopen langs historische plaatsen maar deze keer 
wordt er niet gepraat. 
Bewegen in en beleven van de omgeving in het ‘NU’ is 
het motto. Laat gedachten komen en meteen weer 
gaan (hello and goodbye). Adem ontspannen en laat 
de zintuigen stilzwijgend spreken en je zult merken dat 
de combinatie van bewegen, zien en horen zonder te 
praten of verder te gaan in je gedachten een hele bij-
zondere beleving creëert. 
Opgave bij de cursusadministratie via de website of 
met het aanmeldingsformulier uit ons programma. 
Wandelen in het ‘NU’ (stiltewandeling) code 915 

Datum tijd:    vrijdag 15 januari 9.45 uur 
Kosten:      € 3,- p.p. 
Startpunt:    Eethuys Airborne, Telefoonweg 2,  
       Renkum 
Openbaar vervoer:lijn 51 Wageningen-Arnhem  
       (zie OV9292 voor actuele reisinfo) 
Lengte wandeling:16 km 
Route:      Molenbeeksepad Renkum 
Eten en drinken:  1 horeca-stop tijdens de wandeling  
       (zit niet bij de prijs in, dus zelf betalen)  

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 

Vacature 

De Bosbeek zoekt een vrijwilliger met twee rechter-
handen of liever nog een duizendpoot die iets van 
bouwen en techniek afweet. Deze  technische 
man  geeft adviezen en steekt ook zelf de handen uit 
de mouwen, samen met ons technisch team. 
Als  technische man maak je ook deel uit van het Bos-
beek organisatie team. Heb je interesse of weet je 
iemand in je omgeving,  dan graag reageren. 
Eddy Oudshoorn 024 356 80 09 
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Hans Alink 0344 63 56 97 
eddyoudshoorn@live.nl 
 

Kerst in De Bosbeek  

Op De Bosbeek wordt van donderdag 24 tot zondag 
27 december een Kerstarrangement aangeboden. De 
verzorging bestaat uit eenmaal Kerstontbijt, 1e Kerst-
dag Kerstmaaltijd en 2e Kerstdag ‘snertmaaltijd’. Voor 
de overige maaltijden geldt zelfverzorging. Er worden 
een aantal activiteiten georganiseerd (voor wie dat wil). 
Leden betalen € 115,--, niet-leden € 130,--. 
Informatie bij Jory de Greef, 072 520 87 19.  
Opgeven voor 10 december bij Marianne Elemans,  
tel. 088 099 09 74 of bosbeek@nivon.nl. 
 

KLIMAATTOP PARIJS 
 

De Natuurvrienden Internationale  (NFI) heeft op 
het congres in 2015 opgeroepen naar de manifes-
taties rond de klimaattop te gaan. Uit alle Natuur-
vriendenorganisaties  zouden Natuurvrienden  
naar Parijs komen en zich daar ook laten zien als 
Natuurvrienden door vlaggen en spandoeken mee 
te nemen. Helaas zijn alle grote manifestaties door 
de terreurdreigingen afgeblazen. Dat wil beslist niet 
zeggen dat we niet protesteren, want het klimaat 
en alle kwalijke gevolgen van de toekomstige tem-
peratuurstijging gaan ons ter harte.  

 
De demonstratieve fietstocht naar Parijs gaat wel 
door. In het streven naar een duurzamere en eerlij-
kere samenleving, ondersteunen de Nivonners 
Magda Vodde  en Ellis Kramer  de oude en nieuwe 
idealen van het NIVON, door met Milieudefensie 
mee te fietsen naar Parijs.  
Voor de e-mailontvangers van dit blad: kom op 4 
december tussen 10.00 en 10.30 uur naar het 
Domplein in Utrecht om de fietsers uit te zwaaien. 
Het zou prachtig zijn als meer mensen (een deel 
van) de eerste etappe van Utrecht naar Breda, 
ongeveer 70 kilometer, mee zouden fietsen.  
Iedereen is van harte welkom! 
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NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 
Activiteiten Bergsport ZON in 2016   

In 2016 worden heel veel nieuwe activiteiten door de 
Nivon bergsportgroep ZON georganiseerd. De expedi-
tie van Jolanda en Serge naar Kirgizië heeft laten zien 
dat er nog ongelooflijk mooie en vrijwel ongerepte 
streken op aarde zijn waar we nauwelijks een idee van 
hebben. Op 29 november hield Jolanda een lezing in 
het bezoekerscentrum De Molenschuur (vroeger de 
Watermolen) over hun tocht naar Kirgizië. Het was in 
één woord indrukwekkend. Het aanvankelijke doel om 
de Peak Lenin van 7200 m te beklimmen is vanwege 
de slechte weersomstandigheden niet bereikt. Als 
alternatief hebben ze een prachtige tocht gemaakt op 
de lagere gedeeltes maar toch nog wel tot 4000 m 
hoog. De natuur maar ook de contacten met de plaat-
selijke uiterst vriendelijke bevolking deden weldadig 
aan. Het is niet verwonderlijk dat voor de vervolgcur-
sus bergsport, maar ook voor een wandeltrektocht en 
opnieuw een expeditie, weer gekozen is voor Kirgizië 
bij de grens met China.  
Wil je eens wat verder weg naar een streek die lijkt op 
Zwitserland maar die veel lieflijker is, dan is dit je kans. 
In het januarinummer van Mededelingen zullen we nog 
meer activiteiten vermelden, zoals wandel2daagse, 3-
daagse mountainbiketocht en diverse 2-
daagsezwerfpadwandelingen. 
 

Winterkamperen in Sauerland 

Datum: vrijdag 29 t/m zondag 31 jan, in Sauerland 
vlakbij Winterberg. Bij natuurvriendenhuis Molseifen. 
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 naastgelegen natuurvrienden-
huis. Het winterkamperen is tevens onderdeel van de 
bergsport basiscursus van Nivon-Bergsportgroep ZON 
(jan-mrt), maar kan ook ’los’ geboekt worden. 
www.nivon-arnhem.nl 
 

Sneeuwschoenwandelweekenden    

Beide sneeuwschoenwandelweekenden van vrijdag 12 
t/m zondag 14 febr, en van vrijdag 19 t/m zondag  
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21 febr, zijn volgeboekt. Ook hierbij wordt overnacht in 
het natuurvriendenhuis Mollseifen vlakbij Winterberg in 
Sauerland,  
 

Bergsportcursus Kirgizië i.s.m  
Nivon Bergsportgroep ZON 
29 mei tot 7 juni 2016, 10 dagen 
Vervolg op de basisbergsportcursus van bergsport-
groep ZON in Arnhem. De cursus wordt dit keer gege-
ven in Ala Archa in Oost-Kirgizië, een bekend oplei-
dingsgebied voor bergsporters. Vooral in de periode 
van de Sovjet Unie genoten hier alle later bekend ge-
worden Sovjet-bergsporters hun training. Het basis-
kamp ligt op 2500 meter, daarna lopen we naar kamp 
1 op zo’n 4000 meter waar we onder meer kunnen 
oefenen op de gletsjer (o.a. remmen in de sneeuw, 
lopen op stijgijzers), lopen op rotsondergrond.  
Het gebied is ook bijzonder geschikt voor klimmers die 
een nieuw bijzonder gebied willen ontdekken: er zijn 
routes t/m niveau 8. 
Incl. begeleiding door ervaren Nederlands-Russisch 
berginstructeur Serge Bulatov (tevens Nivonner) en 
Nivonner Jolanda Denekamp. Prijs € 1099,- volpensi-
on, oefenmateriaal, excl. vlucht, verzekering en per-
soonlijke uitrusting. 
info/aanmelden: bergsport@nivon-arnhem.nl 
 

Wandeltrektocht Zuid-Kirgizië 

3 juli –14 juli 2016,  12 dagen 
Wandelen in het zuiden van kleurrijk en gastvrij Kirgi-
zië. 5 a 6 uur p/d door heuvelachtig terrein, langs 
bergmeren, orchideeën, edelweiss, welriekende wilde 
look, paddenstoelen en watervallen. Overnachten in 
yurts en tenten. Langzaam komt het basiskamp (3600 
m) dichterbij. De 7200 meter hoge Peak Lenin lonkt in 
de verte. Vanuit het basiskamp vertrekken expedities 
naar de top. Wie wil kan overnachten in kamp 1 op 
4400 meter. Onze dagrugzakken zijn licht, de overige 
bagage wordt vervoerd.  
Incl. bagagevervoer, volpension, excl. vlucht, verzeke-
ring, persoonlijke uitrusting. 
Begeleiding: Russische berggids en Nivonner (tevens 
natuurgids) Jolanda Denekamp,  
info/aanmelden: jolanda@denekamptaalenteken.nl; 
www.sergereizen.com 
Prijs: € 1889,-  korting voor Nivonners. 
 

Expeditie naar Peak Lenin (7200 m) 

Van 28 juli tot 17 augustus naar Peak Lenin 7200 m. 
Vanuit het basiskamp 3600 m via kamp 1,2,3 naar de 
top van Peak Lenin in het Pamirgebergte, Zuid-Kigizië. 
Kosten excl. reis € 3195,- 
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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 1), dat uiterlijk 
woensdag 13 januari bij u in de bus valt vóór 30 dec. 
versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOSTER-
BEEK, email:  mededelingen@nivon-arnhem.nl  
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt.  
Verzendklaar maken vrijdag 8 januari 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 


