


MARJOLEIN MEIJERS  
met Oud en Nieuw 
 
Op vrijdag 12 december komt Marjolein Meijers met 
haar band naar De Wasserij, Molenbeekstraat 26A om 
haar programma ‘Oud en Nieuw’ te brengen. 
Aanvang: 20.15 uur. Zaal open 19.45 uur 
Toegang: vrij, maar wel graag een vrijwillige bijdrage. 
Aanmelden: noodzakelijk,  via de website of met het 
inschrijfformulier op de programmaflyer (code 910 ).  
 

 
Marjolein Meijers en haar band 

In ‘Oud en Nieuw’ borduurt Marjolein Meijers (voor-
heen van de Berini’s) voort aan haar fraaie reeks mu-
ziektheaterprogramma’s vol onvervalste humor. Ze 
brengt het echte levensleed, gegrepen uit de gebeur-
tenissen van alledag. ‘Oud en Nieuw’ zit boordevol 
nieuwe muziek, en verhalen van vroeger en nu. Het 
zijn verhalen en liedteksten – ontleend aan eigen erva-
ringen met liefde en afscheid – die het publiek op het 
puntje van de stoel brengen. Marjolein Meijers wordt 
bij de aanstekelijke Ierse deuntjes, lazy cajun uit de 
moerassen van Louisiana en ontroerende Nederlands-
talige liederen muzikaal ondersteund door Walter en 
Onno Kuipers. Marjolein zoals wij Marjolein kennen, 
altijd met een Rotterdamse tongval, een vette knipoog 
en een dikke lach!  www.marjoleinmeijers.nl 

Deze avond wordt georganiseerd samen met  
Rijnfestival Arnhem 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE 2015  
 
Op zondag 18 januari 2015 is de traditionele nieuw-
jaarbijeenkomst van Nivon afdeling Arnhem in De 
Wasserij Molenbeekstraat 26a. Inloop vanaf 15.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.  
Het programma staat nog in de kinderschoenen en 
blijft een verrassing. 

Als u wilt helpen bij het opbouwen van deze bijeen-
komst mail dat dan naar secretaris@nivon-arnhem.nl 
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ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 
 
Natuurvriendenhuis Leichlingen is te vinden in het 
westen van Duitsland, niet ver van de steden Düssel-
dorf en Köln, in de uitlopers van het ‘Bergische-Land’. 
Het huis ligt in een bosrijk gebied aan de rand van de 
stad Leichlingen. Bij het huis bevindt zich een camping 
met twintig plaatsen. De omgeving van het huis is erg 
afwisselend. Het landschap is heuvelachtig, met veel 
rivieren, meren en stuwdammen. Een bezoek aan de 
vele televisiestudio's en musea in Keulen, een bezoek 
aan Düsseldorf, een tocht met de zweeftrein in Wup-
pertal en vele andere uitstapjes zijn door de goede 
verkeersverbindingen heel goed mogelijk. Het huis 
heeft  39 slaapplaatsen verdeeld over één kamer met 
één plaats, twee kamers met twee plaatsen, zeven 
kamers met vier plaatsen en één kamer met zes plaat-
sen.  
Verder is er een ‘grillhut’, een speelweide, de moge-
lijkheid voor tafeltennis, diverse speelattributen 
evenals een zogenaamd ‘natuureducatie’ pad. Dit pad 
met zijn vele inheemse loof- en naaldbomen is erg 
leerzaam.  
Het huis wordt het hele jaar door beheerd.  
Zelfverzorging is niet mogelijk; maaltijden zijn verkrijg-
baar op basis van half- en volpension. Aanmelden via 
het aanmeldformulier via de website http://www.nfh-
leichlingen.de/index.html of telefonisch 0049 21 75 
2917 of e-mail info@nfh-leichlingen.de  
 

 
Natuurvriendenhuis Leichlingen 

Bereikbaarheid: Per auto: Vanaf de A3, de afrit ‘Lan-
genfelder-Kreuz’, daarna richting Leichllingen; na ca. 
800 meter het bord ‘Jugendherberge/Naturfreunde-
haus’ naar het parkeerterrein volgen. Per trein: Station 
Leichlingen; lopen/fiets: vanaf het station rechts over 
de spoorwegovergang, daarna rechtdoor. Aan het 
einde van de straat naar links tot een kruising, daarna 
het bord ‘Jugendherberge’ volgen. De totale afstand 
bedraagt ca. 2 km. Bus: lijn 254, uitstappen bij bushal-
te ‘Furtherweg’.   

Willem Wegenaar 
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PROGRAMMAFLYER 
VOORJAAR 2015 
 
Ingevouwen in dit Mededelingenblad heeft u ook de 
programmaflyer voorjaar 2015 ontvangen. Hij ziet er 
weer prachtig uit. Een compliment voor de samenstel-
lers is wel verdiend. Omdat het vouwblad digitaal 
moeilijk te bekijken is, krijgen alle mensen die tot nu 
toe alles digitaal ontvingen voor deze keer Mededelin-
gen en flyer ook op papier.  
Er zijn tal van nieuwe cursussen, lezingen en activitei-
ten. Er is voor elk wat wils, eigentijds, laagdrempelig  
en vooral ook betaalbaar. Heeft u interesse, wacht dan 
niet te lang met aanmelden want diverse cursussen 
starten al begin januari.  

Kennismakingsactie 

De regeling om één keer als kennismaking een sei-
zoen lang als niet-lid cursussen tegen ledentarief te 
mogen volgen geldt nog steeds. Wijs kennissen en 
bekenden op die regeling. Als extra ontvangen ze ook 
nog het Nivon Mededelingenblad. Uiteraard vallen alle 
overige voordelen van het Nivonlidmaatschap buiten 
deze regeling. Extra programmaflyers zijn verkrijgbaar 
in ons centrum De Wasserij maar ook bij de meeste 
bibliotheken, bezoekerscentra, VVV’s, Gemeentelijk 
Informatie centrum, Gemeente Museum. wijkcentra 
enz.  
 

AANMELDEN EN INFORMATIE  

Aanmelden voor cursussen gaat heel gemakkelijk. Via 
de prachtige website www.nivon-arnhem.nl komt u via 
het kopje activiteiten  bij de cursussen, waar u ook het 
aanmeldformulier tegenkomt. Uiteraard kunt u ook het 
aanmeldingsformulier uit onze flyer gebruiken. Dit 
brengt dan echter wel de kosten met zich mee van een 
postzegel. Informatie bij Ingrid Lodewijk tel. 06 22 98 
14 90  of E-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl 
 

EEN ENERVEREND NIVON JAAR  

 
2014 was voor Nivon Arnhem het jaar van de waar-
heid. In 2013 hebben we de koers ingezet en op de 
ALV van voorjaar 2014 is die koers nogmaals beves-
tigd. Ramen en Deuren Open was de naam van die 
nieuwe koers. Jullie hebben de ontwikkelingen in dit 
blad op de voet kunnen volgen. 
De eerste resultaten zijn nu bekend. De Wasserij is 
een feit. Nieuwe naam, nieuw naambord en vooral 
nieuwe groeperingen en activiteiten in de Wasserij. 
We hebben met Milieudefensie Arnhem de Nacht van 
de Nacht en het Taste the Wast Diner gedaan. Het ziet 
er naar uit dat we met het Humanistisch Verbond Arn-
hem gezamenlijke activiteiten gaan opzetten. Bij- 
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voorbeeld rond het thema van de participatiemaat-
schappij. We hebben meer en andere stedelijke groe-
peringen die ruimten bij ons huren.  
Het gaat de goede kant op, maar het was heel hard 
werken om dit voor elkaar te krijgen. Op deze pagina’s 
hebben we al veel bedankjes gegeven en terecht, het 
is nooit teveel. De gastvrouwen en -heren voorop, de 
programmacommissie die onze kernactiviteiten weer 
rond hebben gekregen voor het voorjaar 2015 + een 
nieuwe flyer, de beheercommissie heeft het gebouw 
nog mooier gemaakt en de publiciteitsmensen gaan 
door en door en door.  
 
Maar dit keer, heel ongebruikelijk, wil ik ‘mijn’ bestuur, 
dat hele kleine bestuur van onze afdeling, een pluim 
geven. Zij hebben de nieuwe koers opgepakt en zijn 
die stap voor stap aan het realiseren. Zij hebben de 
gemeente er van kunnen overtuigen dat het stoppen 
van de subsidie ook anders kan, afbouwen bijvoor-
beeld. Dat was van levensbelang voor onze afdeling! 
Zij hebben de ketenpartners kunnen overtuigen van 
het nut, de noodzaak en urgentie van samenwerking, 
en zij hebben als gastvrouw en -heer dienst gedaan 
als er handen tekort kwamen. Niets was hen teveel. 
En het eind is nog lang niet in zicht. 
 
Soms denken wij dat we als bestuur alleen aan de kar 
van de verandering trekken. Maar dan zijn er weer 
mensen die bij het benen op tafel gesprek en de ALV 
die zichtbaar maken dat we het samen doen en dat we 
op de goede weg zijn. Dank voor die geweldige steun! 
Juist daardoor wordt het niet teveel. 
 
Dinie, Pauline en Rita hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Voor iedereen een fijne decembertijd en een heel 
goed begin van 2015. We zien elkaar op de nieuw-
jaarsreceptie op zondag 18 januari 2015. Tot dan!  

Dannie Brus 
 

Schoonmaakdag op 3 januari  
 
Bij de start van het voorjaarsprogramma in 2015 vra-
gen we hulp voor het uitvoeren van enkele kleine klus-
sen en het schoonmaken van De Wasserij. Hiervoor is 
zaterdag 3 januari gepland. We beginnen om 10.00 
uur met een kop koffie/thee en tevens wordt dan de 
indeling gemaakt van de werkzaamheden. We werken 
tot uiterlijk 15.30 uur. Een halve dag komen is ook 
goed. Voor brood tussen de middag wordt gezorgd.  
Opgeven bij Willem Wegenaar 
tel. 026 311 46 26 of tel. 06 29 17 67 63 
of via E-mail:willemwegenaar@planet.nl  
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Schaakmiddag     
 
Ook in het voorjaar iedere 1e dinsdag van de maand in 
De Wasserij. Molenbeekstraat 26A. Tussen 13.30 en 
14 uur aanmelden. Van 14 -17 uur worden 3 partijen in 
toernooivorm gespeeld die elk 25 minuten duren. 
Kosten: € 2,50 per middag of € 11,50 per seizoen. 
Bijeenkomst in januari op dinsdag 6 januari. 
In februari op dinsdag 3 februari. 

Aanmelden hiervoor niet nodig.  
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
 

Kerstwandeling 
 

 
 
Op zondag 28 december de ‘vierde’ kerstdag hebben 
we traditiegetrouw een fraaie wandeling om weer bij te 
komen.  
Deze kerstwandeling start vanaf NS-station Wolfheze. 
We wandelen zo’n 15 km over klompenpaden, heide 
door bossen en langs beken in een winters land-
schap. 
Eten en drinken meenemen.    
Opgave Henk Houthuijzen, tel. 0481 35 43 08 
Email  bergsport@nivon-arnhem.nl    . 

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

Gastvrouwen en gastheren  

In dit nummer van Mededelingen treft u de folder aan 
met de activiteiten van het eerste half jaar van 2015. 
Weer heel veel, ook nieuwe, activiteiten waarvan we 
hopen dat ze ook allemaal door zullen gaan. Dat is 
alleen mogelijk als er tijdens de cursussen, workshops 
en lezingen mensen zijn die de deur openen, koffie en 
thee zetten en als gastvrouw/heer fungeren. 
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Voor de bovengenoemde periode is er nog behoefte 
aan deze mensen op de volgende dagdelen: 
 
Ma.av.   7x vanaf 26 januari van 19.30-22.00 
Di.av .   13, 20, 27 jan en 3, 10 febr van 19.30-22.00 
Wo.av    7 januari en18 maart van 19.30-22.00  
Za     7, 14, 21 maart van 10.-11.30 
Za.    18 april van 10.00-12.00 
Za.    6, 13, 20, 27 juni, van 10.00-12.00 uur 
Zo.    15 maart van 10.00-12.00 
 
Op de volgende avonden zijn er lezingen gepland: 
Do. 22 jan,  
Vr. 23 jan,  
Vr. 6 febr,  
Vr. 27 febr,  
Vr. 13 mrt,  
Vr. 27 mrt,  
Vr. 17 apr. 
Voelt u er iets voor het Nivon op één of meer van deze 
dagen te helpen, neem dan contact op met Ineke 
Nengerman, cursuscoordinator@nivon-arnhem.nl of 
tel. 026 361 16 41 

 
NIEUWS VAN DE BOSBEEK 
Activiteiten op natuurvriendenhuis De Bosbeek bij 
Bennekom tot en met april. 
 

Quilt midweek                          
 
datum: zondag 8 t/m vrijdag 13 maart, Bosbeek.  
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
Prijs: € 150 (lid), € 175 (niet-lid) zelfverzorging 
Quiltmidweek  met workshops met allerlei handighe-
den, zoals; sandwichen, afwerkbies, ophanglus, mal-
len maken, naaitechnieken, voordelig snijden etc. en 
leuke hebbedingen. Ook voor beginners.  

 
Winterwandel midweek  
 
datum: zondag 8 t/m vrijdag 13 maart, Bosbeek. 
Info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs: € 100 (lid), € 120 (niet-lid) zelfverzorging 
Dagelijks wandelen we onder begeleiding 15 km, niet 
alleen door de bosrijke omgeving van de Bosbeek, 
maar ook over zandverstuivingen, door het rivieren-
landschap, langs de stuwwallen en over de heide’s. 

 
Beeldhouwen in Speksteen  
 
datum: zondag15 t/m vrijdag 20 maart, Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 175 (lid), € 200 (niet-lid) zelfverzorging 
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Beeldhouwen met speksteen. Een zachte steen die 
geen “harde arbeid” nodig heeft en bewerkt kan wor-
den met bijvoorbeeld een houtrasp, mesje e.d. 

 
Verdwalen is Balen 
 
datum: vrijdag 20 t/m zondag 22 maart,Bosbeek. 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 65 (lid), € 75 (niet-lid)    
Leren omgaan met kaart, kompas en gps. Hoe zorg je 
ervoor dat je niet meer verdwaalt?  

 
OV Bergwandel 2-daagse Z- Veluwezoom 
 
datum: zaterdag 21- zondag 22 maart, Bosbeek 
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs: € 50 (lid), € 60 (niet-lid) inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
Tweedaagse wandeling 20 km per dag met overnach-
ting in natuurvriendenhuis de Bosbeek. Van NS-station 
Rhenen naar NS-station Arnhem. 

 
OV Wandel 2-daagse Veluwe Zwerfpad  
 
datum: zaterdag 21-zondag 22 maart, Bosbeek  
info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 
prijs € 50 (lid), € 60 (niet-lid) inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket. 
Tweedaagse wandeling 20 km per dag met overnach-
ting in natuurvriendenhuis de Bosbeek.  Van NS-
station Lunteren naar NS-station Oosterbeek.  

 
Trailrun tweedaagse 
 
datum: zaterdag 21 – zondag 22 maart, Bosbeek 
info: j_denekamp@hotmail.com of  
bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 50,- (lid), € 60 (niet-lid), volledig verzorgd    
Dag 1 rennen we 25 km o.l.v. een natuurgids van NS- 
Lunteren naar De Bosbeek. Dag 2  20 km naar NS- 
Wolfheze. Het is geen wedstrijd.       

 

April Wandelmaand 
 

datum: maandag 13- vrijdag17 april, Bosbeek 

info: 06 53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com 

prijs: € 100 (lid), €120 (niet-lid) zelfverzorging 

Dagelijks wandelen we onder leiding 15 km, niet alleen 

door de bosrijke omgeving van de Bosbeek, maar ook 

over zandverstuivingen, door het rivierenlandschap, 

langs de stuwwallen en over de heide’s.   

 

-7- 



NIVON BERGSPORTGROEP ZON 
 

 
 
Winterkamperen 
 
Datum: vrijdag 30 jan t/m zondag 1 febr, in de Belgi-
sche Ardennen, deze keer niet in Bevercé maar wel in 
de buurt. Plaats wordt nog bekend gemaakt.  
Info/opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs: € 15 (lid), € 25 (niet-lid) (exclusief reis- en verblijf 
kosten weekend) 
Vanaf onze kampeerplaats maken we dagelijks flinke 
wandelingen onder winterse omstandigheden.  
Dit weekend is onderdeel van de Bergsport Basiscur-
sus, maar ook niet cursisten zijn van harte welkom. 
 

 
 
Bergsport Basiscursus 
 
Op woensdag 7 januari start de Bergsport Basiscursus 
van de Arnhemse Nivon Bergsportgroep ZON. Het 
gaat om zes avonden vanaf 19.30 uur in De Wasserij 
en drie weekenden. Info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs: € 90 (lid), € 120 (niet-lid) (excl. Reis en verblijf 
kosten weekenden) Bij belangstelling snel opgeven of 
bel Henk Houthuijzen tel. 0481 35 43 08. 

 
Het doel van deze cursus is om je de vaardigheden bij 
te brengen om met plezier en veilig in de bergen op 
pad te gaan. De bergsport beginnerscursus is opge-
bouwd uit verschillende onderwerpen die samen met 
het cursusboek worden behandeld. De cursus wordt 
gegeven door ervaren vrijwilligers.  
 De volgende onderdelen worden behandeld:  
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 •  Alpine gevaren, woensdag 7 januari in De Wasse-
rij 19.30 uur.  Bij Alpinegevaren gaan we in op de al-
gemene zaken waar je rekening mee moet houden 
wanneer je in berggebieden op pad gaat. Ook komt de 
conditie, een stukje EHBO en een bergsportmenu aan 
de orde.  
 
• Tochtenplanning, woensdag 21 januari in De Was-
serij. Veilig tochten plannen in de bergen en alle as-
pecten die hiervoor nodig zijn. Je leert topografische 
kaarten te interpreteren, een tijdsplanning op te zetten 
en slim om te gaan met bagage en voeding. Ook wordt 
er ingegaan op de mogelijke gevaren en worden veel 
handige tips en ervaringen uit de praktijk gedeeld. 
  
• Touwtechnieken,  woensdag 4 februari in De Was-
serij. Tijdens touwtechnieken besteden we vooral aan-
dacht aan alle belangrijke touwhandelingen. Hoe zat 
het ook alweer met een seilrolle Flaschezug of prussi-
ken. Wat is de huidige standaard voor het op gletsjers 
gaan. Hoeveel meter touw moet er tussen klimmers? 
Allemaal dingen die je moet weten en goed moet be-
heersen voor je op stap gaat.  
 
• Weerkunde, woensdag 18 februari in De Wasserij.  
Voor bergwandelaars en klimmers is het weer in de 
bergen vaak een beslissende factor. Hoe meer je van 
het weer op de hoogte bent, hoe beter voorbereid je al 
of niet op pad gaat. Vandaag komen onderwerpen 
voorbij als wolkenkunde, het herkennen van een 
slecht weer front, de gevaren van slecht weer in de 
bergen, maar vooral niet teveel risico’s nemen. 
 
• Materialen,  woensdag  4 maart in De Wasserij.  
Je brengt je eigen spullen mee en we pakken onze 
rugzak in met de benodigde materialen voor dag-, 
hutten- en alpine tochten. Welke schoenen heb je 
nodig en welke materialen zijn het meest geschikt voor 
de diverse buitensportactiviteiten.  
 
• Sneeuw & ijs,  woensdag 18 maart in De Wasserij.  
Voor hen die van plan zijn de bergsport vervolgcursus 
in Oostenrijk te gaan volgen is dit onderwerp een 
must. Wat is een serac, een sneeuwprofiel en ga zo 
maar door. Wat we nog niet gaan doen is het lopen op 
stijgijzers, dat zal pas in Oostenrijk gebeuren… 

Verder zijn een drietal weekenden onderdeel van 
deze cursus,  30 jan – 1 febr winterkamperen, 20-22 
maart een kaart en kompas weekend, en in april een 
wandel/klimweekend. 

 

Nog veel meer activiteiten van 
de Bergsportgroep  ZON in 2015 
Zie de Nivon Mededelingen van januari en februari 2015!  
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Het NIVON Mededelingenblad verschijnt maandelijks   
Eén exemplaar per adres. 

REDACTIECOMMISSIE 
Rob Kooderings, tel.: 026 333 60 58 en Tom Bohle   
KOPIJ voor het januarinummer (no 1), dat uiterlijk 
woensdag 14 januari bij u in de bus valt, vóór 30 de-
cember versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  
OOSTERBEEK of   
e-mail:  mededelingen@nivon-arnhem.nl 
De redactie bepaalt hoe de kopij  wordt verwerkt. 
Verzendklaarmaken op vrijdag 9 januari vanaf 13.30 u. 

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 
Contributie (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      
Webmaster: Pauline Waltmann 
e-mail:  webmaster@nivon-arnhem.nl 


