


PLANKEN WAMBUIS en 
EXCURSIE 
Voor de snelle ontvangers van dit blad. Vergeet u niet 
de lezing over Planken Wambuis op vrijdag 3 oktober 
aanvang 19.30 uur en de excursie (aanmelden) naar 
Planken Wambuis op 5 oktober 10 uur Oud Reemst? 
 

‘DE STILLE SLAG’  
Op vrijdag 31 oktober geeft Margo Klijn een lezing over 
haar boek ‘De stille slag’ in ons Centrum De Wasserij, 
Molenbeekstraat 26A te Arnhem. 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: € 5,- 
Aanmelden: niet noodzakelijk 

Hoe kon het gebeuren dat vooral in de jaren 1942 en 
1944 buurtgenoten onder de ogen van onze ouders en 
grootouders uit hun huizen werden gehaald? Het is 
een vraag die we ons al bijna zeventig jaar stellen. 
Een gedeeltelijk antwoord is te lezen in De Stille Slag 
van Margo Klijn. Zij laat zien hoe vanaf het begin van 
de bezetting in Arnhem, zoals overal in Nederland, 
sluipenderwijs de Joodse Arnhemmers uit het straat-
beeld verdwenen. 
Maar ook kwamen tijdens de Evacuatie na de Slag om 
Arnhem in september 1944 de ondergedoken Joden 
tevoorschijn en liepen zij mee met hun onderduikge-
vers naar elders in het land. 
De tweede druk van de Stille Slag komt in september 
uit. In de pauze is er gelegenheid dit boek te kopen. 
 

EXCURSIE SYNAGOGE 
Als vervolg op de lezing van Margo Klijn krijgen we op 
zondag 2 november van 10.30-12.30 uur een rondleiding 
in de Synagoge in Arnhem door D. Meijers. Ook aanwe-
zig is de heer Kellerman, die alles in de Tweede Wereld-
oorlog heeft meegemaakt. Er is gelegenheid om hem 
naar zijn Arnhemse ervaringen te vragen, mits het niet te 
persoonlijk wordt.  
Aanmelden is noodzakelijk  
Dat kan via de website www.nivon-arnhem.nl  Klik onder 
activiteiten op lezingen/excursies en ga naar Rondleiding 
Synagoge en activeer ‘klik hier’ voor aanmeldingsformu-
lier. Code 912 is de Synagoge rondleiding.  Kosten: € 4,- 

MARJOLEIN MEIJERS 
Noteer vast in uw agenda. Op vrijdag 12 december 
treedt Marjolein Meijers voor ons op met haar nieuwe 
programma Oud en Nieuw. Dat wordt weer heel leuk! 

Plaats: De Wasserij, Molenbeekstraat 26A Arnhem 
Aanvang: 20.15 uur 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Aanmelden: noodzakelijk via www.nivon-arnhem.nl of 
d.m.v. het aanmeldingsformulier onder code 910  
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ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 
 
Het regelmatig zoeken op de site van het NFI naar 
nieuwe huizen levert wel eens wat bijzonders op. 
Zoals een huis op de grens van Engeland en Schot-
land aan de oostkust. Het Kirk Yetholm Friends of 
Nature House . Het ligt op 104 m hoogte met GPS 
coördinaten 55.547920 / -2.277179  

 
 
Het huis heeft vijf kamers waarvan twee met 2 bed-
den, en de overige met 4, 6 en 8 bedden. Er kan zelf 
gekookt worden en er is een douche. Voor fietsen is er 
een opslagruimte. De overnachtingen zijn online te 
boeken via de website van het huis waar ook verdere 
informatie kan worden verkregen over de inrichting en 
de bezienswaardigheden. 
Aanmelden bij: Simon Neal (Manager) Friends of Na-
ture House, Waukford, Kirk Yetholm, Kelso, Rox-
burghshire. TD5 8PG. Scotland. Phone:(0)1573 
420639. Email: kirkyetholm@thefriendsofnature.org.uk 
Web: http://www.thefriendsofnature.org.uk 
Book Online: https://www.easy-bookings-sl.co.uk/ 
eb/book.aspx?id=884&idp=202314   
Geopend:  Dagelijks van 8 - 10 uur en van 17 - 23 uur 
van maart tot november. In de winter op afspraak en 
alleen voor groepen. 
De prijzen voor een overnachting in 2014 bedragen: 
volw. £17 (=€ 21,80) tot 18 jaar £14 2 pers.k £38 Niet 
leden moeten £2 per persoon/nacht extra betalen. 
Willem Wegenaar  tel. 026 311 46 26. 
e-mail: accommodaties@nivon-arnhem.nl 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
EN WORKSHOPS t/m OKT 
Er is redelijk veel animo voor onze cursussen en 
workshops. Veertien cursussen gaan in ieder geval 
door en zijn ook al gestart of starten binnen enkele 
dagen. Er zijn overal nog enkele plaatsen vrij. Na over-
leg is tussentijds instromen vaak mogelijk. Slechts drie 
cursussen of workshops gaan vanwege te weinig 
deelname op dit moment niet door. Dat zijn 141 Itali-
aans, 400 Kinderyoga en 406 workshop Qigong. 
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Engels 1  spreekvaardigheid    code 112 
Deze cursus van 25 lessen op woensdagmorgen van 
11 tot 12.30 uur is op 1 oktober gestart. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 175,-  niet-leden € 266,- .  

Engels 2 woordenschat      code 113 
Deze cursus loopt met dezelfde frequentie en dagen 
maar van 9.30 uur tot 11 uur. Ook nog plaatsen vrij. 
 

Schilderkunst bij de koffie     code 205 

Deze cursus van 5 lessen op maandagmorgen van 10 
tot 12 uur start op 27 oktober. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Kosten: leden* € 45,- niet-leden € 62,-. 

Kunstgeschiedenis donderdag code 211 
Deze cursus van 18 lessen op donderdagmiddag van 
14 tot 16 uur is gestart op 2 okt. Er is nog een enkele 
plaats vrij, dus instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 89,- niet-leden € 122,-. 

Kunstgeschiedenis vrijdag    code 212 
Deze cursus is identiek aan 211 maar start op vrij-
dagmorgen 3 okt van 10 tot 12 uur. Ook plaatsen vrij.  
 

Literatuur boekbespreking     code 225 
Deze cursus van 6 maandelijkse lessen op vrijdag-
morgen van 9.30 tot 12 uur is op vrijdag 3 okt gestart. 
Er is nog een enkele plaats vrij. Informeer over in-
stroom. Kosten: leden* € 57,- niet-leden € 85,- 

Bespreken van gedichten     code 226 
Deze cursus van 4 lessen verdeeld over het jaar start 
op vrijdagmorgen 10 okt van 9.30 tot 12 uur. Er zijn 
nog enkele plekken vrij. Dus snel opgeven. 
Kosten: leden* € 40,- niet-leden € 58,-. 

Teken- en Schilderatelier     code 311 
Deze cursus van 11 lessen op maandagmiddag van 
13.30 tot 16 uur is op 29 sept gestart en is eigenlijk al 
vol. Kosten: leden* € 152,- niet-leden € 216,- 
 

Omgaan met je naaimachine   code 314 
Deze workshop op zaterdag 4 okt van 14 tot 16.30 uur 
is ter voorbereiding van de volgende cursus. Kosten: 
leden* € 16,- niet-leden € 23,-   

Geef je garderobe een 2e kans code 315 
Deze cursus op donderdagavond van 19.30 tot 22 uur 
start op 9 okt. Hij gaat door,  er zijn nog plaatsen vrij, dus 
snel opgeven. Kosten: leden* € 89,- niet-leden € 136,-. 
 

Beelden maken          code 321 
Deze cursus van 11 lessen op dinsdagavond van 
19.30 tot 22 uur is gestart op 30 sept . Er zijn nog 
plaatsen vrij. Instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 136,- niet-leden € 201,- 
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Workshop beelden in klei maken code 325 
Deze workshop op dinsdagavond 7 en 14 okt van 
19.30 tot 22 uur gaat door. Er zijn nog plaatsen vrij dus 
snel opgeven. Kosten: leden* € 34,- niet-leden € 52,-.  
 

Digitale fotografie         code 361 
Een verhelderende cursus van 7 lessen op maandag-
avond van 19.30 tot 22 uur. Start 3 nov. Er zijn nog 
veel plaatsen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de 
aanmeldingen. Kosten: leden* € 82,- niet-leden € 123,- 
 

Yoga                       code 402 
Deze cursus van 29 lessen op woensdagmorgen van 
10 tot 11 uur is al op 3 sept gestart.  Er zijn nog veel 
plaatsen vrij en instromen is geen enkel probleem, dus 
informeer even bij de cursusadministratie. 
Kosten: leden* € 173,-  niet-leden € 264,- 
 

Taiji              code 403 
Deze cursus van 25 lessen op donderdagmorgen van 
10 tot 11.30 uur is gestart op 2 okt. Er zijn nog plaat-
sen vrij dus instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 172,- niet-leden € 264,- 
 

Qigong             code 404 
Deze cursus van 25 lessen op dinsdagmorgen van 10 
tot 11.30 uur is gestart op 30 sept. Er zijn nog plaatsen 
vrij dus instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 172,- niet-leden € 264,- 
 

Boekbinden basis        code 423 
Deze cursus van 11 lessen op maandagmiddag van 
14-16 uur is gestart op 29 sept. Er is nog voldoende 
plaats dus instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 101,- niet-leden € 148,- 
 

Boekbinden gevorderden    code 424 
Dit groepswerk van 25 keer op maandagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur is gestart op 29 sept. Er is nog 
plaats dus instromen na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 203,- niet-leden € 311,- 
 

Samenspel Muziekgroep      code 531 
14 keer samen spelen onder begeleiding. Om de 14 
dagen op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Start 3 okt.  Er is nog een enkele plaats dus instromen 
na overleg is mogelijk. 
Kosten: leden* € 83,- niet-leden € 122,- 
 

Geschiedenis van de blues    code 544 
Een cursus van 8 woensdagavonden van 19.30 tot 
21.30 uur. Start 29 okt. Er zijn nog voldoende plaatsen 
vrij. Doorgaan is afhankelijk van de deelname. 
Kosten: leden* € 65,-  niet-leden € 99,-. 
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Groencursus                code 902 
Deze cursus van 3 donderdagavonden van 20-22 uur 
en 3 excursies op de zaterdag wordt georganiseerd 
door IVN, KNNV en NIVON. De locatie is de stads-
boerderij Presikhaaf. Let op de data zijn anders dan in 
onze programmaflyer. Gestart wordt op donderdag 30 
okt en daarna 6 en 13 nov. De excursies zijn op 1, 8 en 
15 nov. De kosten voor leden en niet-leden zijn € 15.- . 
 

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 of € 11,50 per seizoen. 
Start  7 okt, aanmelden hiervoor niet nodig.  
 

AANMELDEN INFORMATIE  

Er loopt op dit moment een speciale kennismakingsac-
tie (leden*) Wilt u als niet-lid een cursus volgen, dan 
mag dat een jaar lang voor ledentarief. U ontvangt dan 
ook gratis het maandblad van de afdeling Arnhem. Na 
deze periode is het lagere tarief alleen voor leden.   
Aanmelden voor cursussen gaat heel gemakkelijk. Via 
de website www.nivon-arnhem.nl komt u via het kopje 
actueel  bij de cursussen. Uiteraard kunt u ook het 
aanmeldingsformulier in onze flyer gebruiken. Dit 
brengt dan echter wel de kosten met zich mee van een 
postzegel. Gaat de cursus van uw keuze snel van start 
dan is het handig even de cursusadministratie te bel-
len. Mailen kan ook maar is wat langzamer. Informatie 
of contact?  Bel Ingrid Lodewijk tel. 06 22 98 14 90  of 
E-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl 

Voordelig lidmaatschap 

Met een Nivon lidmaatschap kunt u ook profiteren van 
de natuurvriendenhuizen in binnen- en buitenland en 
de reizen.  Door nu de contributie van 2015 te betalen 
bent u van september 2014 t/m december 2015 lid.  
De contributietarieven zijn nauwelijks verhoogd.    
         2014       2015 
Voltarief      € 39,-      € 39,60 
Reductietarief    € 26,-      € 26,40 
Gezinstarief     € 91,-      € 92,40 
(=1 vol + 2 reduc) 
 

WAT VERWACHT WERD  
IS NU ZEKER……. 

Van het bestuur 

Om maar met de deur in huis te vallen: de gemeente 
Arnhem wil de realisatie van ons beleidsplan 2014 – 
2018 financieel ondersteunen! 

Een toelichting is hierbij wel noodzakelijk.  
De Gemeente Arnhem heeft eind vorig jaar in een brief 
aangegeven dat er mogelijk een einde komt aan  
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de subsidie aan Nivon Arnhem. We hebben daar 
meerdere keren in dit mededelingenblad over ge-
schreven. De mededeling, van de gemeente Arnhem, 
was voor onze afdeling aanleiding eens goed na te 
denken over de toekomst. Met de meest actieve leden 
hebben we in drie gesprekken de lijnen uitgezet en 
die, als routekaart, voorgelegd aan onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV) voorjaar 2014. De ALV heeft 
toen die routekaart, naar een nieuwe toekomst voor 
Nivon Arnhem, unaniem aangenomen. 

Hoofdlijnen routekaart 

1.  Ramen en deuren open. Nivon Arnhem gaat actief 
samenwerking zoeken met andere stedelijke orga-
nisaties die ‘passen’ bij ons gedachtegoed en onze 
ambities: duurzaam & sociaal. 

2.  We bouwen het Nivoncentrum om tot een stedelijk 
centrum voor Natuur & Milieu – Cultuur – Mens & 
Maatschappij, de werktitel was De Wasserij.  

 De Wasserij is nu ook de definitieve naam van ons 
gebouw geworden en is zondag 21 sept door Rita 
Weeda geopend, 

3.  We gaan de dialoog aan met de gemeente Arnhem 
om die te overtuigen van het nut en de noodzaak 
van een dergelijk stedelijk centrum. Daaraan is het 
verzoek gekoppeld de subsidie aan Nivon Arnhem 
niet te stoppen maar in vier jaar gefaseerd af te 
bouwen om zo het Nivon in de gelegenheid te stel-
len zijn ambities waar te maken, 

4.  Met kracht doorgaan met de kernactiviteiten van 
Nivon Arnhem: Cursussen – lezingen – Excursies, 
met flyer en website als ondersteuning daarvan. 

Het is voor iedereen duidelijk dat punt 3 van dit rijtje 
van doorslaggevend belang is. Zonder de financiële 
steun van de gemeente Arnhem zou Nivon Arnhem 
alles uit eigen kas moeten gaan betalen. Die kas is 
dan snel leeg en dan kunnen we het licht uitdoen. 

De gesprekken met de betrokken ambtenaren van de 
gemeente Arnhem hebben resultaat gehad. In de 
meerjarenbegroting (MJB) 2015 – 2019 is een subsi-
die aan Nivon Arnhem opgenomen overeenkomstig 
ons voorstel tot afbouw van de huidige subsidie in vier 
jaarlijkse termijnen.  
Staat het nu vast dat we dat ook krijgen? Nog niet 
helemaal omdat de MJB nog door de gemeenteraad 
goedgekeurd moet worden maar wij gaan ervan uit dat 
het gaat lukken.  

Tot zover het zakelijk deel. Maar nu begint het pas! 
Daarover hieronder in ‘de stip op de horizon’. 

OP WEG NAAR DE STIP  
OP DE HORIZON….. 

Van het bestuur 

Het fijne van het voornemen van de gemeente Arnhem 
(zie hierboven) is, dat er een stip op de horizon  
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zichtbaar wordt voor Nivon Arnhem. En dat is goed na 
een moeilijke periode waarin we met heel weinig men-
sen de kar hebben getrokken en we zagen dat de 
belangstelling voor onze kernactiviteiten terugliepen. 
Om dan gemotiveerd te blijven is een hele toer. Dat 
het gelukt is komt doordat een paar mensen heel veel 
werk hebben verzet.  

Het bestuur van Nivon Arnhem is dan ook zo blij dat 
we die periode kunnen afsluiten en aan de vooravond 
staan van een heel nieuw begin. Een geweldige nieu-
we toekomst is bereikbaar. Het is echt goed voor alle 
actieve leden dat we kunnen gaan bouwen aan het 
nieuwe Nivon Arnhem! 

Al zal dat niet van zelf gaan! De route naar die stip op 
de horizon is geen geëffend pad. We moeten gaan 
werken aan de nieuwe toekomst, gezamenlijk met 
andere stedelijke organisaties, en tegelijkertijd moeten 
er cursussen – lezingen – excursies georganiseerd 
worden, de flyer voor het voorjaar gemaakt, de gast-
vrouwen & heren op hun post zijn, het mededelingen-
blad gemaakt & verspreid worden en het gebouw op 
orde & schoon blijven. 

Tijdens de verbouwing naar het nieuwe Nivon Arnhem 
moet alles gewoon doorgaan en dat kan wel eens 
moeilijk worden en aanpassingen vragen. Maar we 
weten één ding echt zeker: er is geen andere route 
naar een mooie toekomst voor Nivon Arnhem. Door-
gaan op (alleen) de oude route is geen optie. Niets 
doen evenmin.  

We weten nu wat we willen bereiken maar hoe gaan 
we dat realiseren? Daarover wil het bestuur met heel 
veel leden van onze afdeling de dialoog aangaan. 
Momenteel wordt het beleidsplan omgeschreven naar 
een Plan van Aanpak voor de komende vier jaar. Ook 
de begroting zal er op aangepast moeten worden. 
Dat Plan van Aanpak wil het bestuur met jullie bespre-
ken en vaststellen op de  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 11 
november in De Wasserij, Molenbeekstraat 26A in 
Arnhem. Aanvang 19.30 uur.  
Op deze ALV zullen ook de stukken voor de Nivonraad 
van 22 november worden besproken. 

MET DE BENEN OP TAFEL GESPREK 

Vooraf aan de ALV wil het bestuur in een ‘met de be-
nen op tafel’ gesprek met zo veel mogelijk leden de 
nieuwe toekomst verkennen en zien wat dat allemaal 
vraagt van onze afdeling en zijn leden. Want Nivon 
Arnhem is een ledenorganisatie, voor, maar zeker ook, 
door leden. 
Dit gesprek is op donderdag 16 oktober in De Wasse-
rij, Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 
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Aanvang 19.30 uur 
Als je aan dit gesprek mee wilt doen dan is opgave 
daarvoor noodzakelijk. Dat kan via een mailtje naar 
voorzitter@nivon-arnhem.nl of tel. 026 379 33 90. 
 
 

HOE STAAT DE TOEKOMST  
ER VANDAAG VOOR 

Van het bestuur 

Direct na de voorjaars ALV heeft er een mooi, goed en 
groot artikel in De Gelderlander gestaan. En dat werkt. 
We hebben daarna hele goeie gesprekken gehad met 
de Arnhemse afdelingen van Het Humanistisch Ver-
bond, IVN en Milieudefensie alsmede met de Gelderse 
Natuur en Milieu Federatie (GNMF). En allemaal zijn 
ze enthousiast over het idee om meer te gaan sa-
menwerken, inhoudelijk en facilitair. 

Concreet resultaat is dat deze organisaties veel van 
hun activiteiten in De Wasserij organiseren. Dus de 
facilitaire samenwerking komt al goed op gang. En dat 
is een mooi begin. 

Met het IVN is afgesproken dat we over en weer activi-
teiten gaan vermelden op elkaars websites en mede-
delingen blaadjes en een link plaatsen op de beide 
websites. Ook is afgesproken dat leden van Nivon en 
IVN voor ‘ledenprijzen’ mee kunnen doen aan elkaars 
activiteiten.  

Het bestuur van Nivon Arnhem is dezer dagen weer in 
gesprek met al deze organisaties om te zien hoe we 
nu met elkaar verder gaan, wetende dat we door de 
gemeente Arnhem financieel worden gefaciliteerd om 
te bouwen aan een duurzaam en sociaal stedelijke 
centrum. 
Kortom, de trein is in beweging gekomen en we hou-
den jullie op de hoogte. 

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

 
In Arnhem zijn Milieudefensie en het IVN de trekkers 
van de activiteiten in het Sonsbeekpark. 
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. 
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De Nacht van de Nacht wordt georganiseerd vanuit het 
Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A te 
Arnhem van 19.30 tot 22.30 uur. 
Toegang gratis 

Ook Nivon Arnhem doet dit jaar voor het eerst 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 Sonsbeek. De plannen zijn ontwikkeld en wor-
den verder uitgewerkt door Horst Wolter. 

Wij zoeken leden die met ons die avond tot een succes 
willen maken en zo Nivon Arnhem goed promoten. Wil je 
meedoen aan het opbouwen en realiseren van deze 
activiteit meldt dat dan via voorzitter@nivon-arnhem.nl 

Doe ook mee aan de Nacht van de Nacht 

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 heb-
ben 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 overdaad aan licht verstoort het 
bioritme van allerlei organismen en kan een heel eco-
systeem ontwrichten. Om de schoonheid van de nacht 
te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevol-
gen van lichthinder, organiseren de Natuur- en Milieu-
federaties jaarlijks de Nacht van de Nacht. 

 

ACTIVITEITEN HUMANISTISCH 
VERBOND IN DE WASSERIJ 
Ook het Humanistisch Verbond afdeling Arnhem orga-
niseert zijn activiteiten in De Wasserij, voorheen het 
Nivoncentrum. Hier een overzicht van de komende 
activiteiten van het Humanistisch Verbond Arnhem. 

Socratisch gesprek 

Zondag 1 november 
Locatie: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a te Arnhem  
Tijd: 10:00-17:00 uur 
Kosten: leden HV: € 65,- niet-leden: € 95,- 

Het doel van een socratisch gesprek is o.a. leren luis-
teren en nader stilstaan bij een ethisch vraagstuk We 
nemen veelal weinig tijd om een onderwerp, dat ons 
interesseert, eens goed te onderzoeken. Zo’n gesprek 
verzandt vaak in onenigheid en verwarring. Het Socra-
tisch gesprek is een oefening in goed luisteren, den-
ken, vragen stellen, geduld betrachten en het formule-
ren van je gedachten. 
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Introductiecursus Humanisme 

Maandag 24 november 1, 8 en 15 december 2014 
Locatie: De Wasserij,  Molenbeekstraat 26a te Arnhem 
Tijd: 19:30-22:00 uur 
Kosten: HV-leden € 65, niet-leden € 95; studenten en 
minima indien HV-lid € 32,50, anders €42,50 

In vier interactieve avonden kunt u kennis maken met 
de rijkdom van het humanisme. Door hiervan kennis te 
nemen en er met elkaar over te praten, vindt u uw 
eigen antwoorden. Door inleidingen, presentaties, 
filmpjes en teksten komt onder begeleiding van docent 
Roland Gerritsen de humanistische traditie tot leven. 

Filosofie van de (moderne) levenskunst 

Maandag 12, 19, 26 januari, 2, 9 en 16 februari 2015 
Locatie: De Wasserij,  Molenbeekstraat 26a te Arnhem 
Tijd: 19:30-22:00 uur 
Kosten: Leden HV: € 70,- niet-leden: € 95,- studen-
ten/minima € 35,- 

Verdieping van de introductiecursus humanisme, ken-
nismaken met moderne filosofen van de levenskunst. 
Deze cursus vormt een mooi vervolg op de cursus ‘Klas-
sieke levenskunst’, maar kan ook los gevolgd worden. 
Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
http://www.humanistischverbond.nl/afdeling/arnhem 
 

ACTIVITEITEN MILIEUDEFENSIE 
IN DE WASSERIJ 
Ook Milieudefensie Arnhem gaat in De Wasserij aan 
de slag. Nu NIVON Arnhem een echte kookunit heeft 
aangeschaft zijn er mogelijkheden voor het bereiden 
van maaltijden in De Wasserij. 

HET EERSTE TASTE THE WASTE DINER 

Milieudefensie Arnhem organiseert in samenwerking 
met het Nivon het eerste Taste the Waste Diner in 
Arnhem in de Wasserij, Molenbeekstraat 26A te Arn-
hem op woensdag 22 oktober a.s., om 18.00 uur.  

De opzet van een Taste the Waste diner is, dat de 
koks een lekkere driegangen maaltijd samenstellen 
met producten die supermarkten en/of groenteboeren 
normaal gesproken weggooien, bijvoorbeeld omdat de 
verpakking beschadigd is, er een plekje op zit of om-
dat de uiterste verkoopdatum verstreken is. Het gaat 
om eten dat nog prima eetbaar is, maar niet meer voor 
verkoop geschikt. De uitdaging voor de koks is, dat je 
van te voren niet weet wat je precies krijgt.  

Er kunnen 20 mensen mee-eten. De maaltijd is ge-
schikt voor vegetariërs.  
Hoewel (het merendeel van) de levensmiddelen gratis 
zijn, maken we natuurlijk toch enige kosten. Daarom 
vragen we  een bijdrage van € 5,-  per persoon. 
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Wie het leuk vindt om mee te koken en die woensdag 
vanaf 14.00 uur beschikbaar is, is dan ook van harte 
welkom. 
Opgave voor mee-eten en/of meekoken uiterlijk 
maandag 20 oktober bij Anne-Marie van Bergen, 
a.vanbergen1@chello.nl of 06 23 87 02 07.  
 
 
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 
WANDELING WANDELCAFÉ 
 
Op zondag 26 oktober is er weer een wandeling geor-
ganiseerd door het Wandelcafé Arnhem. 

Thema is herfst in Nationaal Park de Veluwezoom. 
Het wordt een rondwandeling vanaf de parkeerplaats 
van het Bezoekerscentrum Veluwezoom. 
We lopen over het Herikhuizerveld (de Posbank), door 
de Onzalige Bossen en over de Rheder- en Worth-
Rheder heide. Bij de Carolinahoeve kunnen we pauze-
ren en iets gebruiken. 
Aanvang: 11.00 uur 
Lengte wandeling: 15 km 
Startpunt: parkeerplaats van het Bezoekerscentrum 
Veluwezoom, Heuvenseweg 6,  Rheden 
Vanaf het station Rheden is dat ongeveer 15 minuten 
lopen (vertrek trein uit Arnhem 10.25 u) 
leiding: Rik Moerdijk, tel. 06 30271665 (alleen op de 
wandeldag) 
Het Wandelcafé Arnhem is een initiatief van Bezoe-
kerscentrum Arnhem, NIVON en wandelvereniging 
TeVoet. 
Deelname is gratis. 

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

OPEN HUIS ZEER GESLAAGD  

De nieuwe formule om het Open Huis een thema mee  
te geven is zeer geslaagd. Er waren op 21 september 
aardig wat belangstellenden die allemaal genoten van 
de verschillende stands en workshops rondom het 
thema ‘Kracht van het Woord’. Onze ladyspeaker en 
cabaratier Hester Macrander praatte alles met veel 
humor aan elkaar.  

 
De opening van ons nieuwe centrum De Wasserij 
werd verricht door Rita Weeda en de nieuwe plannen 
zijn erg hoopgevend. De diverse workshops zoals o.a. 
het lenen van E-books bij de bibliotheek waren voor 
velen een eyeopener. Maar ook bijvoorbeeld het inter- 
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view van Theo Beneder van Hijmans/Ongerijmd met 
een schrijfster uit de regio was zeer interessant. Het 
was een dag om niet te vergeten en een pluim voor de 
organisatie. 

BOEKEN 
Na de boekenmarkt die tijdens de themadag ‘De 
Kracht van het Woord’ werd gehouden bleven tal van 
boeken over. Deze boeken zijn naar de Bakermat 
gebracht waar in november door de wijkvereniging een 
bazar/boekenmarkt wordt gehouden. De helft van de 
opbrengst hiervan is voor verbetering van het wijkcen-
trum jeugdwerk, de helft gaat naar een goed doel. Dit 
jaar zijn dit: een drinkwaterproject in Kenia, Paardrij-
den Gehandicapten en een kapschuur voor Siza-
woongroepen. De boekenmarkt vindt plaats op woens-
dag 5 nov. van 10 -17 uur en op zaterdag 8 nov. van 
11 - 16 uur. Op 5 nov. is er tevens een bazar. 
Enkele natuurboeken en reisgidsen hebben wij in de 
kast in het Ketelhuis gezet. Wie een exemplaar wil 
meenemen, kan dat doen. Neem gerust een kijkje.  
 

BEZORGING IN NIJMEGEN 

In Arnhem en omstreken verzorgt een groot aantal 
mensen de bezorging van ons blad en gaat het restant 
via de post. Helaas is dat in Nijmegen nog niet zo. Het 
gevolg is dat onze portokosten door onze Nijmeegse 
leden bijna zijn verdubbeld. De vraag aan onze leden 
om het blad digitaal te mogen versturen hebben wel 
enig effect gehad, maar in de regio Nijmegen maakt 
nog geen 5% gebruik van die mogelijkheid. Op de ken-
nismakingsbijeenkomst voor Nijmeegse leden, die heel 
gezellig was heeft één van de mensen aangeboden 
maandelijks te komen helpen met het verzendklaar 
maken van ons blad.  Dit opent natuurlijk meteen de 
mogelijkheid om via deze hulp in Nijmegen een bezorg-
systeem op te zetten. Vandaar de vraag: wilt u in uw 
wijk maandelijks ons Nivonblad bezorgen (ca 20 stuks) 
geef dan even een seintje naar Rob Kooderings tel. 026 
333 60 58 of e-mail mededelingen@nivon-arnhem.nl 
U wordt iedere keer gevraagd of het uitkomt en kan 
het een keer niet, dan gaat uw stapeltje gewoon met 
de post. Uiteraard moeten we na aanmelding gaan 
kijken of het logistiek haalbaar is. De kosten van de 
moeite moeten natuurlijk niet de portokosten overtref-
fen. Wilt u na dit bericht alsnog het blad digitaal ont-
vangen dan kan dat natuurlijk. Meld u even bij 
mededelingen@nivon-arnhem.nl  
 

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. Met heel veel plezier wordt er ge- 
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werkt met als resultaat aan het eind van de week een 
mooie vilttentoonstelling. 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. 
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,- 

ELBROES NET NIET GEHAALD 

De Nivon expeditie van 15 t/m 24 september om de 
hoogste berg van Europa De Elbroes van 5642 m te 
beklimmen, is niet geslaagd. Sneeuw en storm beletten 
de deelnemers de tocht naar de top. Ze zijn weer veilig 
thuis. Op de foto van rechts naar links de Nivonleden, 
waarvan drie uit Arnhem: Serge Bulatov (Russisch-Ne-
derlandse gids), Lyke Bosma, Ronald Portier en Jolan-
da Denekamp op 3800 m voor de NIVON 90 jaar vlag.  

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

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  

donderdag 9 oktober om 13.30 uur 
Wandeling van 10 of 8,5 km naar Onzalige Bossen, 
Carolinahoeve, Rhederoord. Start: Rheden/De Steeg, 
Rozenbos. 

zondag 19 oktober om 11.15 uur 
Wandeling van 13,5 of 9 km naar Keijenberg, Ren-
kumse Beek, Wageningseberg, Arboretum. 
Start: Parkeerterrein Aquamarijn Renkum. 

donderdag 30 oktober om 13.30 uur  
Wandeling van 10 (4x2,5) km naar Park Sonsbeek, 
Park Zijpendaal, Braamberg. Start: Arnhem, Dalweg, 
hoek Passavantlaan. 
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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 novembernummer (no 11), dat uiterlijk 
woensdag 12 november bij u in de bus valt, vóór 28 
oktober  versturen naar Transvaalstr  28, 6861 CX  
OOSTERBEEK 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 

 


