


KLASSIEKE MUZIEK  

LEZING-REPETITIE-CONCERT 
 

Lezing 
Op donderdag  22 januari houdt Wouter Schmidt een 
lezing rondom het thema ‘uitvoering van een klassiek 
werk‘ in ons centrum De Wasserij, Molenbeekstraat 
26A  6824 AX in Arnhem.  
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten toegang: € 5,- 
Aanmelden: niet nodig maar mag wel via email 
programmacommissie@nivon-arnhem.nl  of   
tel. 026 361 98 43.  Zie ook: www.nivon-arnhem.nl 

In de lezing vertelt Wouter Schmidt hoe een klassiek 
symfonieorkest een groot werk aanpakt en instudeert 
en voorts vertelt hij achtergronden van de 4e en 7e 
symfonie van Beethoven. Hijzelf is altviolist en heeft 
jarenlang in Het Gelders Orkest (HGO) gespeeld. Hij 
zal ons eveneens begeleiden bij een bezoek aan een 
openbare repetitie van HGO en bij een concertuitvoering.   
 

Openbare repetitie 

Op woensdagmorgen  28 januari verzamelen we om 
9 uur in de foyer van Musis Sacrum in Arnhem. 
Vandaar zal Wouter Schmidt ons meenemen naar een 
exclusieve repetitie van HGO in Musis Sacrum. Ook is 
er gelegenheid gecreëerd de orkestleden te ontmoe-
ten.  Opgave hiervoor wel verplicht  zie onder concert 
 

Concert in Nijmegen 

Op zondag 1 februari speelt Het Gelders Orkest  
Beethovens Vierde en Zevende Symfonie  in Concert-
gebouw De Vereeniging, Keizer Karelplein 2d  
6511 NC in Nijmegen onder leiding van de jonge diri-
gent Gustavo Gimeno.  

 
Wij mogen dat concert bijwonen. 
U wordt ter plaatse verwacht om:     14:15 uur 
Kosten voor openbare repetitie + concert:  € 20,-   
Aanmelden  verplicht:   bij voorkeur via email 
programmacommissie@nivon-arnhem.nl  of 
tel.: 026 361 98 43  
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LEZING EXO PLANETEN 
 
Op vrijdag 23 januari komt Arno Krielen naar ons cen-
trum De Wasserij, Molenbeekstraat 26A 6824 AX in 
Arnhem om ons het een en ander te vertellen over Exo 
planeten. 
Aanvang:     19.30 uur 
Kosten:     € 5,- 
Aanmelden:   niet nodig maar mag wel. 
Per email:    cursussen@nivon-arnhem.nl  
Of tel. :    06 22 98 14 90 of 
zie ook:    www.nivon-arnhem.nl 
 
Sinds een aantal jaren zijn sterrenkundigen in staat 
om planeten buiten ons eigen zonnestelsel (zoge-
naamde exo-planeten) waar te nemen. Staan we op 
het punt om een tweede aarde te ontdekken? In zijn 
voordracht neemt Arno Krielen ons mee op ontdek-
kingsreis naar andere werelden. Arno is lid van twee 
amateurverenigingen voor sterrenkunde. Hij is vooral 
geïnteresseerd in het ontstaan en de evolutie van het 
heelal en in onderzoek naar exo-planeten. 

 
 
 

LEZING ‘SLEUTELEN  
AAN ONS VOEDSEL’  
 
Op vrijdag 6 februari krijgen we in ons centrum De 
Wasserij Molenbeekstraat 26A 6824 AX in Arnhem 
een zeer interessante lezing van Michiel Korthals over 
ons voedsel. Hij wordt ingeleid door Agnes Legierse. 
Aanvang:    19.30 uur 
Kosten:     € 5,- 
Aanmelden:   niet nodig maar mag wel. 
Per email:    cursussen@nivon-arnhem.nl  
Of tel.     06 22 98 14 90  of 
zie ook:    www.nivon-arnhem.nl 
 
We kunnen er niet om heen: heel wat voedingsmidde-
len zijn genetisch gemodificeerd. Hoe blij moeten we 
daarmee zijn? Michiel Korthals, tot 2014 hoogleraar 
toegepaste filosofie aan de Universiteit van Wagenin-
gen, laat ons hier kritisch naar kijken. Voorafgaand 
aan de lezing geeft biologe Agnes Legierse een kor-
te uitleg over wat genetisch gemodificeerd voedsel is. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE  
 
Een nieuw jaar, een nieuw programma, nieuwe activi-
teiten, nieuwe gebruikers van ons pand, een nieuwe 
naam en wat komt er nog meer aan nieuwe dingen. 
Het meest belangrijke is dat we in goede gezondheid 
dit jaar beginnen en er zin in hebben. Kom dus op 
zondag 18 januari naar de nieuwjaarsbijeenkomst van 
Nivon afdeling Arnhem e.o in De Wasserij Molen-
beekstraat 26a. Lekker meepraten en elkaar ontmoe-
ten. Inloop vanaf 15.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. Het programma wordt een verrassing, maar ge-
zellig is het! 
 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 
 
Tussen Hannover en Braunschweig ligt het natuur-
vriendenhuis Uhlenflucht E 11. 
In de omgeving zijn veel oude gebouwen te bezoeken 
zoals het Rittergut Abbensen, Hof Hiete en de kapel in 
Oelerse. Het nabijgelegen Peine heeft een historisch 
marktplein, de gerestaureerde Jakobikerk en de cirkel-
vormige Hagenmarkt. Iets verderop ligt de stad Braun-
schweig met het Herzog Anton Ulrich Museum. Dit is 
een van de oudste kunstmusea van Europa met de op 
drie na grootste collectie van oude meesters (o.a. de 
Vlaamse schilder Anton van Dijck en van Johannes 
Vermeer). Zeer de moeite waard is het Städtisches 
Museum in het prachtige 13e eeuwse Altrathaus over 
de geschiedenis van Braunschweig.  

 
Het huis heeft twee dagverblijven, vergaderruimte, drie 
kamers met twee bedden en drie kamers met drie 
bedden, een wasruimte en een doucheruimte. Kam-
peergelegenheid 1200 m2, parkeren bij het huis. Het is 
een klein zelfverzorgingshuis in een natuurgebied. De 
keuken is klein, maar alles is er. Het dagverblijf ziet er 
gezellig uit. Op het terrein zijn veel speeltoestellen. De 
omgeving is uitermate geschikt om te fietsen. Uitste-
kend gelegen voor een tussenstop naar Berlijn of Po-
len. Aanmelden bij Frau Elisabeth Krusekopp, An  
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der Laubenkolonie 2 D-31228 Peine tel: 0049 
517121633. Of via E-mail: Betty.krusekopp@gmx.net 
Bereikbaarheid: Per auto: richting Oehlheim. Per trein: 
station Peine en verder bus 6 naar Oehlmein. 
Willem Wegenaar, 026 3114626. 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
 
U heeft begin december allemaal de fraaie Voorjaars-
programmaflyer ingevouwen in het blad van december 
ontvangen. Als u dat om diverse redenen ontgaan is, 
is dat jammer, want veel cursussen zijn inmiddels al 
gestart. Bij interesse kunt u wel proberen in te stro-
men. Eén cursus gaat definitief niet door dat is  
Popmuziek code 545.  
 

OPGAVE CURSUSSEN JAN FEBR 

Voor de volgende cursussen of workshops kunt u zich 
nog aanmelden en meestal is tussentijds instromen na 
overleg mogelijk. En denk eraan als niet-nivonlid* kan 
iedereen éénmalig ter kennismaking tegen ledentarief 
een cursus volgen en ook nog ons Mededelingenblad 
ontvangen. Van de overige voordelen kan men dan 
niet gebruik maken. 
 

Beeldhouwkunst bij de koffie   code 206  

Deze cursus van 5 lessen kunst kijken op maandag-
morgen van 10 tot 12 uur is gestart op 12 jan. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Informeer over instromen. 
Kosten: leden* € 45,- niet-leden € 62,-. 
 

Tuinarchitectuurkunst bij de koffie code 207  

Deze cursus van 5 lessen kunst kijken op maandag-
morgen van 10 tot 12 uur start op 2 mrt (dus geen 12 
mrt). Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Informeer over 
instromen. Kosten: leden* € 45,- niet-leden € 62,-. 
 

Reizen-Schrijven-Vertellen    code 307 
Deze cursus van 5 lessen op woensdag van 10 tot 
12.30 uur start op 25 februari. Er zijn nog veel plaat-
sen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de deelname. 
Kosten: leden* € 62,- niet-leden € 87,-. 
 

Teken- en Schilderatelier     code 312 
Deze cursus van 14 lessen op maandagmiddag van 
13.30 tot 16 uur is op 5 jan. gestart. Er is nog een 
enkele plaats vrij. Informeer over instroommogelijk-
heid. Kosten: leden* € 183,- niet-leden € 265,- 
 

Beelden maken          code 323 
Deze cursus van 14 lessen op dinsdagavond van 
19.30 tot 22 uur is gestart op 6 jan. Er zijn nog plaat-
sen vrij. Informeer over instromen. 
Kosten: leden* € 167,- niet-leden € 250,- 
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Workshop beelden in klei maken code 326 
Deze workshop op dinsdagavond 13 en 20 jan van 
19.30 tot 22 uur gaat door. Er zijn nog plaatsen vrij, 
dus snel opgeven. Kosten: leden* € 34,- niet-leden € 52,- 
 

Fotobewerken  voorjaar    code 363 
Een verhelderende cursus van 7 lessen op maan-
dagavond van 19.30 tot 22 uur. Start 26 jan. Er zijn 
nog veel plaatsen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de 
aanmeldingen. Kosten: leden* €108,- niet-leden €163,- 

 
Lessen in biologie        code 410 
Deze cursus van 3 lessen op dinsdagavond van 19.30  
tot  21.30 uur start op 27 jan. Er zijn nog veel plaatsen 
vrij. Doorgaan is afhankelijk van de aanmeldingen. 
Kosten: leden* € 34,- niet-leden € 47,- 
 

Boekbinden gevorderden II   code 425 
Dit groepswerk van 14 keer op maandagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur is gestart op 5 jan. Er is nog plaats 
dus informeer over tussentijds instromen. 
Kosten: leden* € 118,- niet-leden € 179,- 
 

Bergsport basiscursus     code 434 
Deze cursus van 6 bijeenkomsten op woensdagavond 
van 19.30 tot 22 uur is gestart op 7 jan. En verder 3 
weekenden. Extra info bergsport@nivon-arnhem.nl 
Er is nog volop plaats dus informeer over tussentijds 
instromen. Kosten: leden* € 90,- niet-leden € 120,- 
exclusief reis- en verblijfskosten. 
 

Groencursus          code 901 
Deze cursus van 9 donderdagavonden van 20-22 uur 
en 6 excursies op de zaterdag wordt georganiseerd 
door IVN, KNNV en NIVON. De locatie is de stads-
boerderij Presikhaaf. Gestart wordt op 26 febr. De ex-
cursies zijn vanaf 14 mrt meestal van 10 tot 12 uur. 
De kosten voor leden en niet-leden zijn € 45.- . 
 

Schaken            code 420 
Iedere 1e dinsdag van de maand. 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. 
Aanmelden hiervoor niet nodig.  
 

AANMELDEN EN INFORMATIE  

Aanmelden voor cursussen gaat heel gemakkelijk. Via 
de website www.nivon-arnhem.nl komt u via het kopje 
activiteiten  bij de cursussen, waar u ook het aanmeld-
formulier tegenkomt. Uiteraard kunt u ook het aan-
meldingsformulier uit onze flyer gebruiken. Dit brengt 
dan echter wel de kosten met zich mee van een post- 
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zegel. Informatie bij Ingrid Lodewijk tel. 06 22 98 14 90  
of E-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl  
Gebruik dit nummer ook wanneer u nog snel wilt in-
stromen bij een al gestarte cursus,. 
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 

WANDELING WANDELCAFE  
 
Noteer vast in uw agenda. Op 26 februari is er weer 
een rondwandeling van 16 km vanuit Dieren. Meer 
informatie in het blad van februari.   

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

NIEUWS VAN ABK-HUIS EN 
HET HALLSE HULL 
 
Het ABK-natuurvriendenhuis met het daarbij gelegen  
kampeerterrein Het Hallse Hull bij Eerbeek hebben 
veel te bieden. 
Het huis heeft veel ruimte voor bijvoorbeeld een zake-
lijke bijeenkomst, een familieweekend of gewoon heer-
lijk een paar dagen eruit en genieten in het doe-het-
zelf hotel. 
Het kampeerterrein is zeer ruim met goede voorzie-
ningen, heerlijk in de zomer. Maar ook in de winter 
voor de avontuurlijke kampeerder heel geschikt.  
Adres: Hallseweg 12, 6964  AM HALL  
Info: tel. ABK-Huis 0313 65 13 77 
 

Activiteiten januari  

Aikido en massage 10 en 11 januari;  
weekend o.l.v. Gerda Peusken. 

Weerbaarheidstraining 17 en 18 januari;  
o.l.v. Richard van Berkum. 

Klusgroep 
Elke maandag komt een klusgroep bij elkaar, wij zijn 
op zoek naar (vak)mensen. Kom jij ons helpen?  
Bel het bovenstaande infonummer. 
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 
 
Nieuws van natuurvriendenhuis De Bosbeek, Bos-
beekweg 19 6721 MH  BENNEKOM  
 

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. Ook voor beginners.  
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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.  
 

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 
Beeldhouwen met speksteen. Een zachte steen die 
geen “harde arbeid” nodig heeft en bewerkt kan wor-
den met bijvoorbeeld een houtrasp, mesje e.d. 
 
Nordic Walk tweedaagse 
Data: woensdagavond 11 t/m vrijdag 13 maart, Bosbeek  
Info: 06-53 15 55 01 of ams.bosbeek@gmail.com of 
Ank van der Zee c.vanderzee@planet.nl 
Prijs  € 90 (lid),  € 100 (niet-lid) zelfverzorging 
Voor materiaal wordt gezorgd. 
Op deze tweedaagse Nordic Walkingcursus leren we  
de grondbeginselen van deze sport. Materiaalgebruik, 
juiste houding en vooral oefenen met de stokken (po-
les).  Op beide dagen zijn we zowel ’s morgens als ’s 
middags op een speelse manier bezig. 
Op de laatste dag worden de cursisten gefilmd en dit 
wordt na deze laatste les besproken en bekeken.  
Er kunnen aanwijzingen worden gegeven voor even-
tuele verbeteringen.  
 

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.  
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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.   

 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 
Winterkamperen 
Datum: vrijdag 30 jan t/m zondag 1 febr, in de Belgi-
sche Ardennen. We zitten op de camping Anderegg, 
B-4950 Waimes. www.CampingAnderegg.be 
info/opgave: bergsport@nivon-arnhem.nl  
prijs: € 15 (lid), € 25 (niet-lid) (exclusief reis- en verblijf 
kosten weekend)  

 
Camping Anderegg 

Vanaf onze kampeerplaats maken we dagelijks flinke 
wandelingen onder winterse omstandigheden. Zater-
dagavond wordt het beroemde pakjes spel gespeeld.  
 

Wandelen in de Aveyron (Frankrijk)  

datum: vrijdag 1 t/m vrijdag 8 mei, Aveyron (Frankrijk) 
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl of  
tel. 0481 35 43 08 
prijs: € 625 (lid), € 675 (niet-lid) 
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We wandelen onder leiding van een gids (of fietsen, 
klettersteigen, kanoën) in Centraal Massief in Frank-
rijk. Overnacht wordt in Banes in mobilhomes of cham-
bre d’Hotels. In de Aveyron schijnt volop de zon en 
bloeien de bloemen. Wandelen door dit Franse land-
schap. Prijs inclusief e-bike, reis- en verblijfskosten 

Elektrisch bergbeklimmen rondom Banes   

datum: vrijdag 8 t/m vrijdag 15 mei, Aveyron(Frankrijk)  
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 725 (lid), € 775 (niet-lid)  
Voor iedereen die op twee wielen in de natuur wil ge-
nieten van de Franse voorjaarszon. Je actieradius 
wordt door de elektro-bikes vergroot en hoogtever-
schillen worden overwonnen. Prijs inclusief e-bike, 
reis- en verblijfskosten. 

Bergsport basisvervolgcursus  

datum: vrijdag15 t/m vrijdag 22 mei,  Aveyron(Frankrijk)  
info + opgeven: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs: € 675 (lid), € 725 (niet-lid)  
Het doel van deze cursus is om je de vaardigheden 
eigen te maken om met plezier en veilig de bergen in 
te kunnen gaan. Prijs is inclusief reis en verblijfkosten. 

Wandelweek la Bouysse Vallée du Tarn 

Periode: maandag 25 mei t/m maandag1 juni.  
Aanmelden en info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
Prijs € 400, (niet leden) € 450 volpension excl. Reis-
kosten. La Bouysse is een oude schapenboerderij, 
aan de rivier de Tarn in het zuidelijk deel van het de-
partement Aveyron in Zuid-Frankrijk. We wande-
len door een prachtig natuur en wandelge-
bied, dagelijks 8 tot 15km. 
 

Bergsport cursusweek (Oostenrijk)  

datum: midden juni 2015, Hallstatt (Oostenrijk) 
info: bergsport@nivon-arnhem.nl 
prijs € 610 (lid), € 670 (niet-lid)  
Deze cursusweek biedt het nodige voor elke alpine-
liefhebber. Variërend van eenvoudige wandelingen, 
tochten over de gletsjer tot klettersteigtoeren en rots-
klimmen in alpinegebied. Prijs o.b.v. half pension, 
inclusief Oostenrijkse gidsen, Nivon-begeleider. 
 

Landelijk Bergsport Trefkamp 

Ook dit jaar is er weer een landelijk Bergsport Tref-
kamp. Het wordt gehouden van zaterdag 18 juli tot 
zondag 16 augustus in Val Di Rhêmes (Gran Paradiso 
Italië) De gelijknamige camping ‘Val Di Rhêmes’, op 
1150 meter hoogte, ligt dichtbij het dorpje Rhêmes-
Saint-Georges. Je kunt meer informatie vinden op 
http://bergsport.trefkamp.nl. Daar kun je je ook laten 
inschrijven voor de nieuwsbrief die t.z.t komt. 
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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 februarinummer (no 2), dat uiterlijk 
woensdag 11 februari bij u in de bus valt, vóór 27 
januari 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 6 februari 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.  
Contributie (2015) € 39,60 p.j. inwon/reductie € 26,40 
Voor overige ontvangers  van dit blad: Gaarne wijzi-
gingen doorgeven aan: Rob Kooderings, Transvaalstr 
28   6861 CX  Oosterbeek. tel. 026 333 60 58. of e-mail: 
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. 
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 


