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WE GAAN WEER BEGINNEN  
De vakantie is bijna voorbij dus wordt het weer tijd voor 
leuke activiteiten bij het NIVON. De fraaie programmaf-
lyer najaar 2014 heeft u vast al doorgekeken. Ruim 30 
cursussen of workshops kunt u volgen. De aanmeldin-
gen vallen nog wat tegen, maar nu de Nivon website 
helemaal up to date en online is, zal het wel snel gaan. 
Dus wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol. 
Door de PR-campagnes zoals onze deelname aan de 
Arnhemse Uitboulevard op zondag 31 augustus 
rondom Musis Sacrum en tegelijkertijd op het Poezie-
Festival ‘Het Park Vertelt’ in Park Hartenstein in Oos-
terbeek zullen veel mensen met het Nivon kennisma-
ken. 
Daarnaast ligt onze flyer al vanaf half juli op talloze 
plekken in Arnhem en omstreken. Zoals bij diverse 
bibliotheken, wijkcentra, Bezoekerscentra, Informatie-
centra, VVV’s, winkels en bedrijven.  

De aantrekkelijke actie om ter kennismaking een jaar 
lang als niet-lid tegen ledentarief cursussen en lezin-
gen  te mogen volgen en ook nog ons blad te ontvan-
gen zullen veel mensen over de streep trekken. 

Om ook voordelig van andere activiteiten zoals excur-
sies, natuurvriendenhuizen en reizen gebruik te kun-
nen maken is een lidmaatschap van het Nivon nu ex-
tra voordelig, want door nu de contributie van 2015 te 
betalen bent u van september 2014 t/m december 
2015 lid.  De contributietarieven zijn nauwelijks ver-
hoogd.         2014       2015 
Voltarief       € 39,-      € 39,60 
Reductietarief    € 26,-      € 26,40 
Gezinstarief     € 91,-      € 92,40 
(=1 vol + 2 reduc) 
 

DE KRACHT VAN HET WOORD 
 
Op zondag 21 september hebben we in ons centrum 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26 een Open Huis van 
11 uur tot 16 uur met een heel programma dat in het 
teken staat van ‘het Woord’. 
De hele dag zijn er stands en optredens, is er een 
tweedehands boekenmarkt en zijn er workshops. Op 
de boekenmarkt mag u maximaal 15 boeken inleveren 
of ruilen. Ook aanwezig is Amnesty International die u 
de gelegenheid geeft een brief te schrijven.  
De dagindeling is als volgt: 
 
11.00 uur  
 Hester Macrander, cabaretier en entertainer. 
11.20-12.30 uur 
 Haiku’s schrijven onder leiding van Els van Helden. 
11.30 uur 
 Theo Beneder van boekhandel Hijmans/Ongerijmd 
  interviewt schrijvers uit de regio. 
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12.00-12.30 uur 
 Medewerkers bibliotheek Arnhem met een sessie  
 over E-book, tablet en lenen digitale boeken. 
12.00-13.00 uur 
 Loesje met workshop eigen actuele poster maken. 
12.30-13.00 uur 
 Jopie den Besten bespreekt gedicht van Fernando 
 Pessoa ‘Aan de vooravond van nooit vertrekken’. 
13.00 uur 
 Hester Macrander 
13.00 uur 
 Officiële opening van DE WASSERIJ door  
 Dannie Brus. 
13.30-14.00 uur 
 Bibliotheek E-book, tablets. 
13.30-14.30 uur 
 Loesje 
14.00-15.00 uur 
 Spelen met perspectief. Hoe te schrijven? 
14.30 uur 
 Intervieuws Theo Beneder. 
15.00-15.30 uur 
 Bespreken gedicht door Jopie den Besten. 
15.30-16.00 uur 
 Afsluiting door Hester Macrander. 
    

LEZING PLANKEN WAMBUIS 
Op vrijdag 3 oktober komt Machiel Bosch naar de 
Wasserij, Molenbeekstraat 26 om aan de hand van het 
boek ‘Wild en Bijster land’ te vertellen over zijn erva-
ringen met het natuurgebied Planken Wambuis, een 
ruig gebied op de Veluwe. Hij is natuurbeheerder, lief-
hebber en bewoner van Planken Wambuis. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Kosten: € 6,- 
 

ook EXCURSIE PLANKEN WAMBUIS 

Op zondag 5 oktober is er onder leiding van Machiel 
Bosch een excursie naar Planken Wambuis van 10-12 
uur. Start gebouw Natuurmonumenten Oud Reemst 
aan de Harderwijkerweg. Kosten € 6,- 
Aanmelden onder code 911 bij cursusadministratie 
noodzakelijk. Kan via website www.nivon-arnhem.nl  
activiteiten aanklikken en daarna direct op lezingen 
en excursies (kleingedrukt!) .  
 

NIEUWS VAN HET PROGRAMMA 
 

Cursussen 

De aanmeldingen voor onze cursussen en workshops 
lopen nu binnen. Op dit moment is er nog voldoende 

plaats, maar zoals al eerder gemeld, het kan snel gaan 
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en dan is vol echt ook vol. 
Er is van alles te doen: Engels, Italiaans, kunstge-
schiedenis, fotografie, beelden maken, tekenen en 
schilderen, boekbinden, 2e kans voor je garderobe, 
schaken, groencursus, yoga, Qigong, Taiji, literatuur, 
bespreken gedichten, blues, musiceren. 
GEEF JE OP! 
 

Lezingen 

De lezing over de ‘De stille slag’ op 31 oktober wordt 
gehouden door Margo Klijn en niet door Marjo Klijn 
zoals per abuis in de flyer staat. 
 

AANMELDEN INFORMATIE  

Aanmelden voor cursussen gaat heel gemakkelijk. Kijk 
op www.nivon-arnhem.nl ga naar het kopje actueel  en 
klik onder cursussen direct de cursus van uw keuze  
aan (dus niet eerst cursussen aanklikken). Na het ge-
kleurde regeltje ‘klik hier’ krijgt u het inschrijfformulier. 
Uiteraard kunt u ook het Aanmeldingsformulier in onze 
flyer gebruiken. Dit brengt dan echter wel de kosten 
met zich mee van een postzegel. Wilt u wat informatie 
over de cursussen, zoals hoe groot de kans is dat een 
cursus doorgaat, dan is het handig de cursusadmini-
stratie te bellen of te mailen. Ingrid Lodewijk tel. 06 22 
98 14 90  E-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl 
 

VAN HET BESTUUR 
 
Welkom veel nieuwe actieve vrijwilligers 

Het gaat goed met onze nieuwe vrijwilligers. Op de 
voorlichtingsavond in mei hebben zich 8 nieuwe actie-
ve leden gemeld. Vooral de programmacommissie 
heeft daardoor versterking  gekregen. Lees daarover 
elders in dit blad. 

We hebben jullie al gemeld dat Rita Weeda  het be-
stuur gaat ondersteunen en adviseren. 

Nu kunnen we jullie melden dat Pauline Waltmann   
de functie van secretaris op zich wil nemen. Pauline 
heeft haar sporen in de stad verdiend. De eerste drie 
uitboulevards Arnhem heeft zij opgezet en georgani-
seerd. Wij zijn dan ook heel blij dat Pauline de stap 
naar het Nivon heeft gezet. Zij zal zich vanuit het  be-
stuur vooral richten op de naamsbekendheid en de PR 
voor onze activiteiten. Maar haar ambitie is groter. We 
gaan het meemaken. 

Onno Boonstra heeft aangegeven de PR activiteiten 
van de afdeling op zijn schouder te willen nemen. Ook 
dat is een welkome aanvulling.  

Jan Willem Kylstra, onze oud afdelingsvoorzitter, heeft 
zich aangemeld om onze afdeling te vertegenwoordi- 
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gen op bijeenkomsten zoals de landelijke Nivonraad. 
Ook dat is weer een verlichting van de taak van het 
bestuur.  

Allemaal van harte welkom en fijn dat jullie met ons 
samen de afdeling sterker willen maken. 
 

De  Wasserij 
 
Het gaat echt beginnen. Vanaf 21 september heeft het 
Nivon centrum een andere naam. De nieuwe borden 
voor aan de gevels zijn gemaakt en worden dezer 
dagen bevestigd. 

Met deze nieuwe naam wordt een koerswijziging inge-
zet. Het doel is een nieuw centrum in de stad voor 
Natuur & Milieu – cultuur – Mens & Maatschappij. 

De gesprekken met andere organisatie lopen eigenlijk 
boven verwachting goed en hebben nu al geleid tot 
concrete nieuwe activiteiten in De Wasserij. Zo gaat 
het Humanistisch Verbond Arnhem al zijn cursussen 
voor het komende seizoen in De Wasserij onderbren-
gen. Samen met het IVN gaat het Nivon er ook tal van 
activiteiten organiseren. De Gelderse Natuur en Milieu 
federatie heeft ook ruimtes gehuurd voor zijn activitei-
ten. Milieudefensie Arnhem heeft het plan om Taste 
the Waste diners in De Wasserij te organiseren. 

Dat is de oogst van een eerste verkenning van kansen 
voor samenwerking in De Wasserij. 

De domeinnaam De Wasserij hebben we over kunnen 
nemen van de vorige eigenaar dus we kunnen een 
eigen website maken voor het nieuwe centrum. 

Het bestuur van Nivon afdeling Arnhem is zeer positief 
over wat we tot nu toe hebben kunnen bereiken. Dit is 
het begin, wij gaan door………. 
 

Meedoen ? 
 
Wil je meedoen aan het uitbouwen van De Wasserij ? 

Ben je ook zo enthousiast over wat er allemaal in De 
Wasserij gaat gebeuren en wil je meedoen aan het 
verder uitbouwen van dat centrum? Dat kan op tal van 
manieren. Van gastvrouwen en –heren, mensen die 
de beheercommissie willen versterken tot aan mensen 
die er nieuwe activiteiten in willen gaan organiseren. 
Alle handen zijn welkom. Laat het weten via 
voorzitter@nivon-arnhem.nl 
 

LEDEN NIJMEGEN WELKOM 
 
De oproep in het vorige blad voor deelname aan een 
welkomstavond voor Nivonleden uit Nijmegen heeft 
nog niet tot veel aanmeldingen geleid. Twee mensen 
hebben zich opgegeven. We zien er natuurlijk graag  
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meer. Maar niet alleen Nijmeegse leden zijn welkom. 
Iedereen  is welkom op deze avond.  
Hieronder een hernieuwde poging meer Nijmegenaren 
en alle andere leden te verleiden om naar deze wel-
komstbijeenkomst te komen.  
Sinds kort zijn de leden van Nivon afdeling Nijmegen 
administratief ondergebracht bij de afdeling Arnhem. 
Wij, het bestuur en de leden van de afdeling Arnhem, 
verwelkomen jullie door middel van dit mededelingen-
blad. Maar daar blijft het niet bij. 
 
Speciaal voor alle leden in Nijmegen organiseren wij, 
op vrijdag 12 september, een welkomstavond. Op die 
avond zullen de actieve leden van de afdeling Arnhem 
uitleggen wat onze afdeling, ook voor de Nijmeegse 
leden, te bieden heeft. En een welkom kan niet zonder 
een klein hapje en een drankje.  
 
Maar de afstand dan? Van Nijmegen naar de Molen-
beekstraat 26a in Arnhem. Is die afstand niet te groot? 
Niet echt, nog geen half uur met een rechtstreekse 
trein van station Nijmegen naar station Arnhem Vel-
perpoort. En dan is het nog een klein stukje lopen of 1 
halte met de stadsbus.  
 
Het bestuur van afdeling Arnhem ziet veel kansen in 
de samenwerking met de leden in Nijmegen. Zo hopen 
wij dat onze activiteiten zo uitdagend zijn dat leden in 
Nijmegen zich als vrijwilliger willen gaan inzetten in 
onze grote bruisende Nivon afdeling. Ook daarover 
meer informatie op de welkomstavond. 
 
Wij zien jullie graag op 12 september, om 19.30 uur in 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26a in Arnhem. Als je 
komt geef dat dan door  via voorzitter@nivon-
arnhem.nl of 026 379 33 90. 
 
Uiteraard zijn jullie ook welkom op onze overige activi-
teiten. Vergeet vooral niet zondag 21 september de 
spetterende themadag ‘De Kracht van het Woord’.  
 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 
 
Veel lezers verwachten deze maand weer een leuk 
stukje over een buitenlands natuurvriendenhuis, maar 
deze keer slaan we dat even over. Misschien bent u 
zelf op een natuurvriendenhuis of kampeerterrein ge-
weest, dan kunt u nog even nagenieten, want bijzon-
der en apart is het.! 
Volgende maand zijn we weer van de partij! 
Willem Wegenaar tel.: 026 311 46 26 
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NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 

RIJNSTRANGEN WANDELING  

Voor mensen die dit blad al hebben ontvangen, onder 
de noemer van het wandelcafé wordt er om de andere 
maand een grote wandeling georganiseerd vanaf een 
andere locatie dan het bezoekerscentrum. Op zondag 
31 augustus is dat : 

Gangen door Rijnstrangen. 
Vanaf het station Zevenaar komen we na korte tijd in 
de uiterwaarden van de Oude Rijn. Stukken van deze 
oude rivierloop zijn verland, andere zijn moerassig, 
waardoor een rijke flora en fauna is ontstaan. Enkele 
jaren geleden is in dit gebied met medewerking van 
verschillende landeigenaren, een prachtige, gevari-
eerde rondwandeling ontwikkeld. Op twee plaatsen is 
een trekpontje, waarmee je de Oude Rijn oversteekt.    
Als het veel geregend heeft kunnen de paden flink 
modderig zijn, dus zorg voor waterdichte schoenen. 
Halverwege de route kunnen we bij de kleine camping 
Rijnstrangen koffie drinken en onze meegenomen 
boterham eten. Aan het eind is eventueel horeca in 
Oud Zevenaar. Daarna lopen we terug naar het stati-
on. 
Deelname is gratis. 
aanvang:  10.50 uur 
startpunt:  treinstation Zevenaar (vertrek trein uit Arn-
hem 10.33 u)  
afstand: ongeveer 17 km 
leiding:  Nico Vlasveld, tel 06-12074177 
Het Wandelcafé Arnhem is een initiatief van Bezoe-
kerscentrum Arnhem, NIVON en TeVoet. 
Graag tot 31 augustus! 
met vriendelijke groet, Annechien Saak 
 

HET PARK VERTELT 
 
Voor mensen die dit blad al hebben ontvangen. Op 
zondag 31 augustus is er in park Hartenstein in Oos-
terbeek een Poeziefestival van 12 tot 18 uur met o.a. 
optredens van de dichters K.Michels, K.Schippers en 
vele regionale coryfeeën. Daarnaast treden Roosbeef 
en een grote Gypsyband op en is er een kinderpro-
gramma. Het wordt een leuk en boeiend festival.  
Nivon Arnhem staat er met een informatie kraam. 
 

ARNHEM UITMARKT  

 
Voor mensen die dit blad al hebben ontvangen.  
Op zondag 31 augustus staat Nivon Arnhem met een 
stand op de Arnhemse Uitboulevard achter Musis 
Sacrum. 
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WANDELCAFÉ ARNHEM   

 
Op zondag 28 september is er weer een wandelcafé in 
bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A  

Het thema is: Het ontstaan van ons landschap  
Herman Heskamp zal een lezing houden over het 
ontstaan van het landschap in onze omgeving.  Hij is 
een deskundige op dit gebied en kan daar enthousiast 
over vertellen. Aansluitend gaan we wandelen ca 10 
km naar Velp en zullen voor een groot deel het Maar-
ten van Rossumpad volgen. De wandeling eindigt bij 
het Gelders Geologisch Museum, Parkstraat 32, 6881 
JG Velp. Herman zal in het museum nog een kleine 
uiteenzetting geven en illustreert zijn verhaal met bo-
demvondsten die daar zijn tentoongesteld.  Daarna 
kan het museum op eigen gelegenheid worden be-
zocht. Toegangsprijs bedraagt € 6,- p/p of bij meer dan 
10 betalende bezoekers € 4,- p/p. Museumjaarkaart is 
gratis. Terugreis met openbaar vervoer. 
Aanvang : 11.00 uur, Bezoekerscentrum Sonsbeek,  
Zijpendaalseweg 24A, Arnhem. 
Horeca:   aan begin en einde van de wandeling 
Organisatie:   Nivon,  Wandelvereniging TeVoet en 
Bezoekerscentrum Sonsbeek. 
Informatie:  Eva Hupkes  026 361 98 43  
eva.hupkes@kpnplanet.nl    
Jan Altena 026 445 00 28   jhe.altena@planet.nl  
Annechien Saak  j.g.a.saak@gmail.com  
Bezoekerscentrum   026 445 06 60   
info@bezoekerscentrum.nl 
Deelname is gratis.   
 

NACHT VAN DE NACHT IN SONSBEEK 
 
Op zaterdag 25 oktober wordt de Nacht van de Nacht 
gehouden in het Sonsbeekpark.  
 
Nederland is een van de meest verlichte landen ter 
wereld. Jaarlijks worden miljoenen euro’s verspild door 
inefficiënte verlichting. Slecht afgeschermde lichtbron-
nen veroorzaken veel stoorlicht dat niet op wegen of 
straten valt, maar omhoog straalt. Andere belangrijke 
bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw, sportveld-
verlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybea-
mers en reclameverlichting. 

Niet alleen mensen hebben last van teveel licht. Ook 
voor dieren en planten is het belangrijk dat de nachten 
duister blijven. Duisternis is net als stilte en ruimte één 
van de oerkwaliteiten van het landschap. Een over-
daad aan licht verstoort het bioritme van allerlei orga-
nismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten. 
 
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en 
aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, 
organiseren de Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de  
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Nacht van de Nacht. Dit jaar vindt de Nacht van de 
Nacht plaats op zaterdag 25 oktober. In de nacht van 
zaterdag 25 op zondag 26 oktober gaat de klok een 
uur terug en kunnen we extra lang genieten van een 
donkere nacht. 
 
In Arnhem zijn Milieudefensie en het IVN de trekkers 
van de activiteiten in het Sonsbeekpark. 

 
 
Nivon Arnhem doet mee en gaat iets doen met de 
grote oren van vleermuizen. Met deze oren op kan je 
‘blind’ de weg vinden tussen de vele bomen in Sons-
beek. De plannen zijn ontwikkeld en worden verder 
uitgewerkt door Horst Wolter. Hij zit vol ideeën dus wie 
weet horen jullie nog meer van hem 
 
Wil je meedoen aan het opbouwen en realiseren van 
deze activiteit meldt dat dan via voorzitter@nivon-
arnhem.nl  
 

GASTVROUWEN/-HEREN GEZOCHT 
 
In het nieuwe seizoen wordt voor het runnen van ons 
centrum, De Wasserij, weer een beroep gedaan op 
vrijwilligers, waaronder gastvrouwen en gastheren. Zij 
zijn het gezicht van het Nivon tijdens de cursussen en 
lezingen.  
Een half uur voor aanvang van een activiteit wordt het 
centrum geopend en wordt koffie en thee gezet, zodat 
cursisten die binnenkomen een kopje kunnen drinken. 
Ook tijdens de pauze, die in overleg met de docent 
wordt gepland, zorgt de gastvrouw of –heer voor koffie 
of thee.  
We beschikken nog niet over een afwasmachine, dus 
met de hand moet worden afgewassen. Na afloop 
wordt het centrum weer afgesloten. 
Voor enkele momenten in de week zijn wij nog op 
zoek naar zo’n vrijwilliger, n.l.: 
Zaterdagmorgen (3 x vanaf 4 oktober, Qigong) 
Zondag 21 september (1x een deel van de dag Kracht 
van het woord) 
Vrijdagavond 12 december (1x) 
 
Wilt u ons helpen of meer informatie, bel Ineke Nen-
german, tel. 026 3611641 of mail  
cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl 
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PROGRAMMACOMMISSIE  
IN EEN NIEUWE JAS  
 
De programmacommissie heeft aan het eind van het 
seizoen afscheid genomen van onze excursie ‘specia-
list’ Marleen van Noort.  Met pijn in het hart hebben we 
haar laten gaan maar niet zonder haar nog eens harte-
lijk te danken voor haar inzet. 
Marleen heeft vele leuke en creatieve excursies geor-
ganiseerd en begeleid.  Daarnaast was haar enthousi-
aste inbreng goud waard voor het activiteitenpro-
gramma.  
Marleen, dank je wel en we zien je terug als docent ! 
Blij zijn we met de nieuwe leden Erik Spaink,  Hanni 
Kuperus,  Marion Gerritsen en Jan Venema.  Vele 
handen maken het werk licht ! 
We zijn inmiddels alweer hard aan het werk voor het 
programma voor het voorjaar 2015. 
 
Een van de eerste zichtbare activiteiten voor en van 
het NIVON is de Uitboulevard op 31 augustus en het 
Poeziefestival in Oosterbeek ook op de 31e.  
Op beide markten hebben we een kraam en zullen 
onze ‘waar’ van harte aanbevelen en zoveel mogelijk 
bezoekers attent maken op het NIVON en haar pro-
gramma. Kom langs en neem vooral je vrienden mee ! 
 

AFSCHEID 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen 2014-2015 zal ik 
geen deel meer uitmaken van de programmacommis-
sie van Nivon-Arnhem. De reden hiervoor is dat ik nu 
ruim een jaar werkzoekend ben en het me tot nu toe 
nog niet gelukt is om een baan te vinden. Ik wil meer 
tijd en energie steken in het vinden van een passende 
job. Daar ligt mijn focus, en daarom neem ik afscheid 
van de programmacommissie.  
 
Zoals elders in Mededelingen staat, gaat de program-
macommissie op andere voet verder, ook de excursies 
zullen daar een nieuwe plaats in krijgen, passend bij 
de genoemde thema's. 
  
Ik bedank iedereen die de afgelopen drie jaar deelne-
mer is geweest; het waren meer dan 400 inschrijvin-
gen. Ik vond het enorm leuk om deze trips voor jullie te 
organiseren én jullie waren fijne en gezellige groepen 
om mee 'op reis' te gaan.   
In het najaar zal ik in het Centrum actief zijn als do-
cent, voor de cursus 'Geef je garderobe een tweede 
kans.' Wellicht komen we elkaar daar of ergens anders 
tegen. 
Ik wens jullie een fijn en inspirerend nieuw cursusjaar! 

Hartelijke groet, Marleen van Noort 
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OPROEP: NAAIMACHINE TE LEEN?  
 
In oktober en november 2014 begeleidt Marleen van 
Noort de nieuwe cursus: 'Geef je garderobe een twee-
de kans'. Soms past een kledingstuk niet meer goed,  
maar is het te mooi om weg te gooien. In deze cursus 
gaan we op allerlei manieren aanpassingen doen, 
zodat het opnieuw draagbaar is. Daarvoor is het ge-
bruik van een (vrije-arm-)naaimachine onontbeerlijk. 
Niet iedere cursist heeft de beschikking over een 
naaimachine of over een mogelijkheid om deze te 
vervoeren. Het zou fijn zijn wanneer we een paar ma-
chines tot onze beschikking hebben tijdens de cursus. 
Ik doe hierbij een oproep : van wie mag ik van 1 okto-
ber tot medio december een naaimachine lenen, die in 
de tussentijd in het Nivon-centrum kan blijven staan? 
Uiteraard regel ik vervoer van en naar het centrum.  
Graag contact opnemen met Marleen van Noort:  
tel.026 379 53 56 of 06 4425 2457. 
Alvast hartelijk bedankt! U maakt hiermee de toekom-
stige cursisten erg blij! 
 

ONS BLAD DIGITAAL ONTVANGEN? 
De oproep in ons vorige blad om het blad digitaal te 
ontvangen heeft veel effect gehad. Maar de bedoeling 
om Nijmeegse leden over de streep te trekken resul-
teerde in weinig respons. Het waren vooral Arnhem-
mers die reageerden. BEDANKT!  
Ter informatie: 
Om kosten te besparen kunt u ons Mededelingenblad 
ook digitaal ontvangen. U krijgt precies hetzelfde blad 
in pdf-formaat, maar natuurlijk veel mooier. Niet de 
vage zwartwit foto’s van de papieren versie maar 
prachtig in kleur. En bovendien enige dagen eerder. 
En bevalt het niet dan kunt u zo weer terug naar pa-
pier. In Arnhem bestaat dit systeem al ruim vijf jaar, 
daarnaast hebben we ook ca 30 persoonlijke bezor-
gers voor de papieren versie. In Nijmegen hebben we 
die niet, dus Nijmegenaren ga indien mogelijk over op 
digitaal.  
We gaan vertrouwelijk met uw e-mailadressen om en 
gebruiken ze alleen voor intern gebruik. Bovendien 
worden de e-mails anoniem onder BCC verzonden. 
Wilt u dit eens proberen meldt u dan aan bij  
mededelingen@nivon-arnhem.nl   
De uitgebreide najaars- en voorjaarsprogrammafolders 
krijgt u uiteraard gewoon op papier.  
 

TASTE THE WASTE DINERS 
Milieudefensie Arnhem wil onze verspilling aanpakken. 
Erg veel nog bruikbare voedingsmiddelen worden 
vanwege houdbaarheidsdatum weggegooid.  
Ze onderzoeken of het mogelijk is vanuit onze Wasse-
rij tegen lage prijzen van deze ingrediënten die in de 
winkel niet meer verkocht mogen worden (eventueel  
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aangevuld met gewone producten), maaltijden klaar te 
maken die nog goed eetbaar zijn. Op diverse plaatsen 
in Nederland loopt dat al en ook in Arnhem wil Milieu-
defensie daarmee beginnen.  
Ze leggen daarvoor contacten met natuurvoedings-
winkels en gewone supermarkten om de middelen te 
krijgen.  
Zodra we wat meer horen houden we u op de hoogte 
en wie weet kunt u binnenkort aanschuiven of eventu-
eel meehelpen aan een Taste the Waste Diner. 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 

Wolvilten in de Bosbeek 

27 oktober / 31 oktober    De Bosbeek - Bennekom 
Al jaren wordt in ons gastvrije natuurvriendenhuis het 
wolvilten beoefend. Vilten is een oeroude techniek die 
door nomaden nog steeds wordt toegepast voor het 
maken van tenten en kledingstukken. De vilttechniek is 
weer helemaal in opkomst in onze Westerse cultuur. 
Door de veelzijdigheid van het materiaal kan je er 
ontzettend veel kanten mee op. Van hoedjes, wand-
kleden, zijden sjaals, pantoffels, bloemen, tassen, 
platte werkstukken en driedimensionale werkstukken. 
De wol is er in de meest prachtige kleuren en met 
verschillende technieken om te toveren tot iets unieks. 

Of je het nu voor het eerst doet of ervaren bent, vilten 
van kleurige wol is voor iedereen te leren. Met heel 
veel plezier wordt er gewerkt en ontstaat aan het eind 
van de week een mooie vilttentoonstelling. Wol en 
ander materiaal kan op de Bosbeek aangeschaft, kof-
fie en thee is bij de prijs inbegrepen Het natuurvrien-
denhuis ligt in een prachtig natuurgebied, waar U ook 
van kunt genieten. 
Opgave : Marianne Elemans , telefoonnummer:  
06-53 15 55 01 , ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs leden: €  144,-   Prijs niet-leden: €  164,- 
 

Beeldhouwen met speksteen 

26 oktober / 31 oktober    De Bosbeek - Bennekom 
Zo langzamerhand een traditie in ons natuurvrienden-
huis De Bosbeek:  een week werken met speksteen. 
Speksteen is een geweldig stukje steen voor de be-
ginnende beeldhouwer, maar ook voor een ervaren 
beeldhouwer is het zachte, goed te bewerken steen 
iedere keer weer een plezierige uitdaging. Speksteen 
is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat uw 
kunstwerk het kleureffect krijgt waar u op uit bent. 
Onder leiding van ervaren docenten leert U  werken 
met houtrasp, verschillende soorten mesjes en ander 
materiaal. Met enthousiasme en inzet kunt U tot de 
mooiste resultaten komen. Materiaal, zoals stenen 
kunnen op de Bosbeek worden aangeschaft. Gereed-
schappen zijn aanwezig. 
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Deze activiteit is op basis van zelfverzorging, koffie en 
thee zijn bij de prijs inbegrepen. 
Opgave: Marianne Elemans , telefoonnummer:  
06-53 15 55 01, ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs leden: €  192,-  Prijs niet-leden: €  217,- 
 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 
Klimweekenden Ibbenburen 

De geplande klimweekenden in Ibbenburen voor het 
najaar 2014 gaan niet door. We hebben geen vergun-
ning gekregen. 

Huttentocht Lechtaler Alpen  
Van zondag 21 t/m zaterdag 27 september is er een 
huttentocht georganiseerd door de Lechtaler Alpen. 
Zondag 21-9 vertrek vanuit Nederland  (tijd nog nader 
te bepalen) naar Boden op 1.356 m. of een plaats in 
de buurt voor overnachting in een pension. 
Maandag 22-9 vanuit Boden lopen we  in 2.30 uur 
naar de Hanauer Hutte op 1.922 m. Van daaruit kun-
nen we een inlooptocht maken, naar keuze naar 5 
toppen tot 2800 m hoogte.  
Dinsdag 23-9 vertrekken we naar het Wurttemberger 
Haus op 2.220 m. Het is ca 6 uur lopen naar deze hut.  
Woensdag 24-9 vertrekken we naar de Augsburger 
Hutte en doen daar 8 uur over. 
Donderdag 25-9 lopen we naar de Ansbacher Hutte op 
2.376 m in 8 tot 10 uur. Dit is tevens de zwaarste dag 
met een klettersteig. 

 
Ansbacher Hütte foto Dietmar Weiss 

Vrijdag 26-9 vertrek naar Kaiserjochhaus op 2.310 m 
en lopen dan ongeveer 4.30 uur. 
Zaterdag 27-9 dalen we af naar Kaisers en gaan met 
de bus of taxi weer naar het begin punt. 

Een goede conditie en bergervaring is vereist, dus als 
je zin en tijd hebt is dit de ultieme kans om je grenzen 
te verleggen en in een leuke groep mensen nieuwe  
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ervaringen op te doen. Kosten zijn € 350,- inclusief 
overnachting, ontbijt en avondeten en excl. De reis.  
Informatie: tel. 06 51 34 95 41 of mail naar 
bergsport@nivon-arnhem.nl  

Wandelen in de Aveyron (Frankrijk) 

Van vrijdag 12 t/m vrijdag19 september gaan we wan-
delen onder leiding van een gids (fietsen, kletterstei-
gen en kanoën is ook mogelijk) door het Centraal 
Massief in Frankrijk. In de Aveyron schijnt  volop de 
zon en bloeien de bloemen. We overnachten in volle-
dig ingerichte tenten, mobilhomes of chambre hotel. 
De kosten voor volpension en vervoer ter plaatse zijn 
€ 350,- voor leden en € 400,- voor niet-leden, exclusief 
vervoer naar Frankrijk. De reiskosten zijn ongeveer  
€ 75,- met Ryanair. Opgeven en / of informatie bij: 
Henk Houthuijzen telefoon: 0481 354 308 
Email: bergsport@nivon-arnhem.nl 

Bergsport beginnerscursus 

Deze bergsport beginnerscursus van vrijdag 12 t/m 
vrijdag19 september wordt ook in de Aveyron gehou-
den. Het doel van deze cursus is om je de vaardighe-
den bij te brengen om met plezier en veilig in de ber-
gen op pad te gaan. Tijdens deze actieve week in de 
Franse Aveyron wordt het geleerde direct in de praktijk 
geoefend: Kaart, kompas en omgaan met gps – wan-
deltechnieken, bivak, klettersteig en eenvoudige klim-
technieken worden ter plaatse geoefend.  
Kosten: volpension, cursuskosten, vervoer ter plaatse, 
exclusief vervoer naar Frankrijk (Ryanair) € 400,- le-
den en € 475,- niet-leden. Ryanair (ca € 75 vliegt van 
Charleroi naar Rodez, waar je wordt opgehaald).  
Opgeven en / of informatie bij: Henk Houthuijzen 
Telefoon: 0481 354 308 
Email: bergsport@nivon-arnhem.nl 
 

WANDELPROGRAMMA DOORLOPEN(D) FIT 

Ook in 2014 worden onder de noemer Doorlopen(d) 
Fit weer wandelingen door de gemeente Arnhem ge-
organiseerd voor 50-plussers. Dit is dus geen Nivon-
activiteit.  De kosten per wandeling inclusief routebe-
schrijving zijn  €  1,50.  
Informatie: www.sportinarnhem.nl/senioren  

zondag 7 september om 11.00 uur 
Wandeling van 13 of 8 km naar De Steeg, Middachter 
Bossen, Prins Willemberg. Start: De Steeg, hoek 
Hoofdstraat/Van Aldenburglaan. 

Donderdag 18 september om 13.30 uur 
Wandeling van 10 km naar Hoog Oorsprong, Kasteel 
Doorwerth, Zilverberg. Start: Oosterbeek, Utrechtse-
weg tegenover Wolfhezerweg. 

Zondag 28 september om 11.15 uur  
Wandeling van 16, 13 of 9 km naar Otterlo, Mossel, 
Oud Reemst. Start: Otterlo, toegangsweg naar cam-
ping de Wije Werelt. 
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Het NIVON Mededelingenblad verschijnt maandelijks  
m.u.v. de zomermaanden. Eén exemplaar per adres. 

REDACTIECOMMISSIE 
Rob Kooderings, tel.: 026 333 60 58 en Tom Bohle   
KOPIJ voor het oktobernummer (no 10), dat uiterlijk 
woensdag 8 oktober bij u in de bus valt, vóór 24 sept 
versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  OOSTER-
BEEK of  e-mail:  mededelingen@nivon-arnhem.nl 
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt. 

VOORZITTER   
Dannie Brus, Fruithoeve 8,  
6845 BS  Arnhem tel. 026 379 33 90 
e-mail: voorzitter@nivon-arnhem.nl 
 
SECRETARIS   
e-mail: secretaris@nivon-arnhem.nl  

PENNINGMEESTER NIVON-ARNHEM  
Dinie Rengers, Kraijesteinlaan 17,  
6891 EA  ROZENDAAL tel. 026 361 03 55  
IBAN NL65INGB0000947801 t.n.v.  
Penningmeester Nivon Afd Arnhem 
(Geldt niet voor workshops/cursussen/groeps- 
werk of  contributie) 
 
DE WASSERIJ ACTIVITEITENCENTRUM 
Molenbeekstraat 26A, 6824 AX  ARNHEM.  
tel.026 389 38 65. e-mail: info@nivon-arnhem.nl 

BEHEER / VERHUUR DE WASSERIJ 
e-mail: beheer@nivon-arnhem.nl 

CURSUSCOÖRDINATIE a.i. 
Ineke Nengerman tel. 026 361 16 41. 
e-mail: cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl 

CURSUSADMINISTRATIE 06  
Ingrid Lodewijk, tel. 06 22 98 14 90  
e-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl  

LEZINGEN 
e-mail: lezingen@nivon-arnhem.nl  

EXCURSIES en MUSEUMBEZOEK 
e-mail: excursies@nivon-arnhem.nl 

LEDENADMINISTRATIE  
Voor NIVON-leden:  Alle wijzigingen melden aan :  
NIVON-ledenadministratie, Hilversumstraat 332   
1024 MB  AMSTERDAM. tel. 088 099 09 14   
Of per e-mail leden@nivon.nl. Afdeling  Arnhem krijgt 
van de wijzigingen t.z.t bericht uit Amsterdam.  
Voor overige ontvangers van dit blad: Gaarne wijzigin-
gen doorgeven aan: Rob Kooderings, Transvaalstr 28   
6861 CX  Oosterbeek. tel. 026 333 60 58. of e-mail: 
ledenadministratie@nivon-arnhem.nl 
Contributietarief (2015) € 39,60 p.j. inwon/reductie  
€ 26,40 

ADVIESBUREAU NIVON NATUURVRIENDENHUIZEN 
Informatie over binnen- en buitenlandse  
Natuurvriendenhuizen/kampeerterreinen  
en LAW-paden. Willem Wegenaar, Koeweide 150, 
6931 WK WESTERVOORT. tel. 026 311 46 26. 
e-mail: accommodaties@nivon-arnhem.nl 
 
BUITENACTIVITEITEN 
e-mail:natuurvrienden@nivon-arnhem.nl  

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 
Henk Houthuijzen, tel. 0481 35 43 08 
e-mail: bergsport@nivon-arnhem.nl 
website www.bergsport-zon.nl 

WEBSITE NIVON-ARNHEM 
www.nivon-arnhem.nl  beheerder Pieter Jan Lightfoot    
e-mail:  webmaster@nivon-arnhem.nl 
 


