


NEDERLAND LEEST 2014  
 
Op vrijdag 28 november komt Jopie den Besten naar 
De Wasserij, Molenbeekstraat 26A om samen met ons 
de roman ‘Een Vlucht Regenwulpen’ van Maarten  
’t Hart te bespreken.  
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: € 5,- 
Aanmelden: niet nodig 
Ook dit jaar wordt landelijk de actie ‘Nederland Leest’ 
gehouden. Tussen 1 en 30 november is een speciale 
editie van de roman ‘Een Vlucht regenwulpen van 
Maarten ’t Hart  gratis af te halen bij de bibliotheek 
(voor leden) en wordt een luxe versie van het boek 
voor de boekhandel uitgebracht. 
Het boek uit 1978 is een klassieker. Het gaat over een 
door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd 
kind, wiens angsten verzacht worden door een grote 
opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. 
Een onvergetelijk verhaal uit een tijd toen Nederland 
nog een universum was, en een dorpje de hele wereld. 
Het is de bedoeling dat tijdens ‘Nederland Leest’ zo 
veel mogelijk mensen de roman Een vlucht regenwul-
pen lezen en er daarna met elkaar over praten. Jopie 
den Besten (neerlandica) zal dit boek met ons bespre-
ken en met ons in discussie gaan. 
 

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 ).  
 

 

In ‘Oud en Nieuw’ borduurt Marjolein Meijers (voor-
heen van de Berini’s) voort aan haar fraaie reeks mu- 
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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 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 
dinsdag 11 november in De Wasserij, Molenbeekstraat 
26A in Arnhem. Aanvang 19.30 uur. 
 
Er zijn twee agendapunten. Allereerst bespreken we 
de voortgang van het nieuwe beleid van onze mooie 
afdeling: Ramen en Deuren open. Hoe staat het met 
De Wasserij, lukt de samenwerking met andere orga-
nisaties, neemt de bezettingsgraad van ons gebouw 
toe? Er is een kort verslag van het ‘benen op tafel’ 
gesprek op 16 oktober. En we kijken vooruit, naar het 
nieuwe Nivon jaar. 

Op deze ALV worden ook de stukken voor de Nivon-
raad van 22 november aanstaande besproken. U kunt 
de agenda en de stukken voor de Nivonraad vinden op 
de website van het Nivon www.nivon.nl/nivon-
vereniging/nivonraad/ . Tijdens deze Nivonraad staat  
het financieel beleid van het landelijk Nivon centraal, 
er treden leden van het Centraal Bestuur af en er zijn 
nieuwe kandidaten.  
 
Onze afgevaardigden naar de Nivonraad nemen de 
op- een aanmerkingen van jullie mee naar de Nivon-
raad. Een goede voorbereiding is wel noodzakelijk, 
vandaar deze ALV. We zien jullie allemaal graag op 
deze belangrijke ‘inhoudelijke’ ALV van de afdeling 
Arnhem-Doetinchem-Nijmegen en omstreken. 
 

ACCOMMODATIENIEUWS  
UIT HET BUITENLAND 
 
De laatste jaren worden steeds meer huizen geopend 
in Groot Brittannië. Zo ook het natuurvriendenhuis ‘Mil-
lenium Hostel’ in het zuidwesten van Wales bij Law-
renny in Pembrokeshire. Dit huis, een voormalige Vic-
toriaanse school, wordt zeer goed beoordeeld door de  
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toeristenboard van Wales. De vaste huiswacht (mana-
ger) is Laura Lort-Phillips. Het huis is het hele jaar 
open, met kerst en oud en nieuw alleen voor groepen. 
 
Het huis heeft 23 bedden verdeeld over vijf kamers; 
één met drie, drie met vier en één met acht bedden 
allen met wastafels. Verder moderne douches en toi-
letten. Het is een zelfverzorgingshuis met een goed 
ingerichte keuken. Beddengoed en handdoeken zelf 
meenemen. Verblijf op het huis is aangenaam en ook 
leuk voor kinderen. Er is een comfortabele verblijfs-
ruimte met allerlei spelmateriaal. Op de binnenplaats 
staan picnictafels en er kan worden gebarbecued. Er 
is een ruime parkeerplaats achter het huis. Uit eten 
gaan kan ook. Voor maaltijden wordt de Lawrenny 
Arms aanbevolen en voor lunches Quayside Cafe.  
Het Pembrokeshire Coast National Park ligt aan de 
Cleddau delta. Kustwandelingen, kanoën, vogels kij-
ken is mogelijk, er zijn ook mooie stranden in de buurt. 
In Pembrokeshire zijn ook veel attracties voor kinderen 
o.a. Blue Lagoon Waterworld en paardrijden.  
 

 

Aanmelden bij Laura Lort-Phillips, Millenium hostel, 
Lawrenny, Pembrokeshire, SA68 OPN.  
Telefoon: (0)1646651270. Of via E-mail: 
lawrenny@naturefriends.org.uk Bezoek de website 
http://www.naturefriends.org.uk en kijk bij Lawrenny 
Friends of Nature House voor meer informatie. 

Willem Wegenaar  tel. 026 311 46 26. 
e-mail: accommodaties@nivon-arnhem.nl 
 
 

NIEUWS VAN DE CURSUSSEN 
EN WORKSHOPS t/m JAN 
 
Opgave voor cursussen of workshops die dit najaar 
lopen is niet meer mogelijk. De meesten zijn al enige 
tijd geleden begonnen, zodat tussentijds instromen 
niet handig is. Aangezien de programmaflyer voorjaar 
2015 in december verschijnt en enkele nu al bekende 
cursussen of workshops meteen vanaf begin januari 
lopen zullen we die nog even vermelden. Zodat u zich 
daarvoor nog bijtijds kunt aanmelden. 

-3- 



Beeldhouwkunst bij de koffie   code 206  

Deze cursus van 5 lessen op maandagmorgen van 10 
tot 12 uur start op 12 januari. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de aanmeldingen. 
Kosten: leden* € 45,- niet-leden € 62,-. 

Tuinarchitectuur bij de koffie   code 207  

Deze cursus van 5 lessen op maandagmorgen van 10 
tot 12 uur start op 2 maart. Er zijn nog meerdere plaat-
sen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de aanmeldingen. 
Kosten: leden* € 45,- niet-leden € 62,-. 
 

Teken- en Schilderatelier     code 312 

Deze cursus van 14 lessen op maandagmiddag van 
13.30 tot 16 uur start op 5 januari. Er zijn nog veel 
plaatsen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de aanmel-
dingen . Kosten: leden* € 183,- niet-leden € 265,- 
 

Beelden maken           code 323 

Deze cursus van 14 lessen op dinsdagavond van 
19.30 tot 22 uur start op 6 januari. Er zijn nog veel 
plaatsen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de aanmel-
dingen. Kosten: leden* € 167,- niet-leden € 250,- 
 

Workshop beelden in klei maken code 326 

Op deze workshop op dinsdagavond 13 en 20 januari 
van 19.30 tot 22 uur zijn nog veel plaatsen vrij. Door-
gaan is afhankelijk van de aanmeldingen.   
Kosten: leden* € 34,- niet-leden € 52,-.  
 

Fotobewerking voorjaar     code 363 

Een mooie cursus van 7 lessen op maandagavond 
van 19.30 tot 22 uur met het gratis programma Picasa.  
Start 26 januari. Er zijn nog veel plaatsen vrij. Door-
gaan is afhankelijk van de aanmeldingen.  
Kosten: leden* € 108,- niet-leden € 163,- 
 

Boekbinden gevorderden II   code 425 

Dit groepswerk van 14 keer op maandagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur start op 5 jan. Er zijn nog meerdere 
plaatsen vrij. Doorgaan is afhankelijk van de aanmel-
dingen. Kosten: leden* € 118,- niet-leden € 179,- 
 

Groencursus  uitgebreid    code 901 

Deze cursus van 9 donderdagavonden van 20 tot 22 
uur en vijf excursies op de zaterdag, wordt georgani-
seerd door IVN, KNNV en NIVON. De locatie is de 
stadsboerderij Presikhaaf. Gestart wordt op donderdag 
26 febr. De excursies zijn op zaterdag van 10 tot 12 uur. 
De kosten voor leden en niet-leden zijn € 45.- . 
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Schaken            code 420 

Iedere 1e dinsdag van de maand. Tussen 13.30 en 14 
uur aanmelden. Van 14 tot 17 uur worden drie partijen 
in toernooivorm gespeeld die elk 25 minuten duren. 
Kosten: € 2,50 per middag of € 11,50 per seizoen. 
Volgende bijeenkomst dinsdag 4 november. 
Aanmelden hiervoor niet nodig.  

AANMELDEN INFORMATIE  

Er loopt op dit moment een speciale kennismakings-
actie (leden*) Wilt u als niet-lid een cursus volgen, dan 
mag dat een seizoen 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. Informatie bij Ingrid Lodewijk tel. 06 22 98 
14 90  of E-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl 
 

NIEUWE PROGRAMMA FLYER 
In december komt de nieuwe programma flyer uit met 
het programma van voorjaar 2015. Hij ziet er natuurlijk 
weer even fraai uit als de najaars programmaflyer. U 
kunt uw hart ophalen met tal van nieuwe cursussen, 
lezingen en andere activiteiten. De flyer met dezelfde 
afmetingen als het Mededelingenblad wordt ingevou-
wen in het Mededelingenblad van december ver-
stuurd. Voor onze leden die het blad digitaal ontvan-
gen wordt deze keer een uitzondering gemaakt ze 
krijgen blad en flyer ook op papier.  
Diverse keren kregen we te horen dat de flyer niet 
bezorgd was. Vermoedelijk is hij voor een Mededelin-
genblad aangezien en zo bij het oud papier terechtge-
komen. Het is dus verstandig hem bij ontvangst apart 
te leggen.  

HULP GEVRAAGD 
Op vrijdag 5 december willen we vanaf 13.30 uur de 
flyer samen met het Mededelingenblad verzendklaar 
maken in De Wasserij. Dit vraagt wat meer energie 
dan alleen het Mededelingenblad verzendklaar maken, 
dus heeft u op deze bijzondere pakjesdag nog wat tijd 
om deze ‘Nivonpakjes’ te helpen klaarmaken dan bent 
u van harte welkom. De werkzaamheden houden in: 
vergaren, nieten, vouwen, flyer invouwen en etikette-
ren. Daarnaast willen we op die dag ook de stapels 
flyers voor allerlei instanties zoals o.a. bibliotheken, 
VVV’s en winkels klaarmaken, dus ook daarvoor zijn 
extra handen nodig.  
De mensen die de najaarsflyer naar bibliotheken e.d. 
hebben begeleid, zullen ook voor de voorjaarsflyer 
benaderd worden.  
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Uiteraard zoeken we ook mensen die in dit speciale 
geval in hun buurt voor zover daar geen eigen bezor-
ger is, willen bezorgen. 
Wilt u ons helpen, dan moet u even een mailtje sturen  
Rob Kooderings  mededelingen@nivon-arnhem.nl Een 
telefoontje mag ook 026 333 60 58. 
Geef wel aan waarmee u wilt helpen: verzendklaar 
maken, bezorgen, afleveren bij instanties. Voor 5 de-
cember krijgt u een mailtje of telefoontje,  
 

NIVON BUITEN ACTIVITEITEN 
 

WANDELCAFÉ ARNHEM 
met korte wandeling 
 
Op zondag 30 november is er een wandelcafé in be-
zoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24A te 
Arnhem. Aanvang 11 uur. Het thema is deze keer:  

Een honderdjarige! 
Na het succes van de allereerste lange afstandswan-
deling van Amsterdam naar Arnhem, publiceerde de 
ANWB in 1914 haar tweede lange afstandswandeling, 
van Arnhem naar Zutphen. 
De vader van Renée van der Haar heeft deze wande-
ling in 1915 gelopen. Dit jaar, 2014, heeft zij dezelfde 
wandeling gelopen, samen met twee andere TeVoet-
leden uit Amsterdam. 

 
Rene en Katharina gebogen over de kaart 
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In het Wandelcafé vertellen zij aan de hand van kaar-
ten en foto’s hoe de wandeling honderd jaar geleden 
geweest moet zijn: het landschap, dat je zoal tegen-
komt onderweg, maar ook de uitrusting van de wande-
laar. De verschillen tussen toen en nu zijn groot, maar 
het bospad is nog even mooi. 
 
Na de voordracht gaan we met de bus (bushalte vlak-
bij Sonsbeek) naar Velp en vandaar lopen we een stuk 
van de oude route. De wandeling eindigt bij station 
Dieren. 
Afstand: ongeveer 10 kilometer        
Terugreis met openbaar vervoer 
Horeca aan het begin en ongeveer halverwege 
de wandeling. Deelname is gratis. 
Denk aan uw OV kaart 
Organisatie: Nivon Arnhem, Bezoekerscentrum Sons-
beek en Wandelvereniging TeVoet 

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

VRIJWILLIGERSAVOND 
 
Als vrijwilliger heeft u een uitnodiging gehad voor de 
vrijwilligersavond op vrijdag 21 november. Vergeet u 
niet zich op te geven. 
 

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. 
 

WEINIG BENEN OP TAFEL 
WEL EEN GOED GESPREK  
 
Maar een handjevol leden hebben gehoor gegeven 
aan de oproep van het bestuur om ‘met de benen op 
tafel’ de nieuwe toekomst van Nivon Arnhem-
Doetinchem-Nijmegen eo te verkennen. Maar ook met 
weinig benen op tafel was het een zinvolle avond. 
Duidelijk werd dat het nieuwe beleid, onder de naam 
‘Ramen en Deuren Open’ doorgezet zal moeten wor-
den. De avond heeft daarvoor een paar punten opge-
leverd.  
Vastgesteld is dat het programmeren van cursussen, 
lezingen en excursies de levensader is van Nivon 
Arnhem. Deze kerntaak moeten we blijven koesteren  
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ook al weten we dat de belangstelling voor dit soort 
aanbod afneemt. Niet alleen bij ons maar landelijk en 
ook bij andere organisaties. Het programma voor het 
voorjaar is al weer klaar en de flyer is in voorbereiding. 
Geweldig werk van de programmacommissie!   
 
Ten tweede dat we verder moeten gaan met de ge-
sprekken met organisaties die tot nu toe belangstelling 
hebben voor verdere samenwerking. Duidelijk is dat 
De Wasserij niet is bedoeld als zalenverhuurcentrum. 
De ambitie van onze afdeling is een inhoudelijke – 
programmatische samenwerking met de partners rond 
het thema duurzaam en sociaal in De Wasserij. 
 
Een andere suggestie was het meer en meer gaan 
programmeren van activiteiten rond maatschappelijk 
relevante thema’s. Meer de actualiteit volgen dan we 
vandaag de dag doen. Dat zal  niet meevallen gezien 
de omvang van onze actieve vrijwilligers. Maar wie 
weet zijn er leden die juist dat een leuke uitdaging  
vinden. 
Een hele praktische suggestie was om een ‘markt-
plaats’ op de website te maken waar mensen hun 
suggesties kunnen aangegeven voor nieuwe en actue-
le activiteiten. Maar ook voor als zij zich daarvoor wil-
len gaan inzetten. Belangrijk is dat al deze inspannin-
gen de ‘merknaam’ Nivon in onze regio gaan verster-
ken. We gaan hierover verder in gesprek op de Alge-
mene Leden Vergadering van 11 november. 
 

TASTE THE WASTE DINER 
GROOT SUCCES 
 
Op woensdag 22 september was het eerste Taste the 
Waste diner. Een gezamenlijk initiatief van Milieude-
fensie Arnhem en Nivon Arnhem  
 

 
 
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  
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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. 
 
Twintig mensen hebben gekookt en smakelijk gegeten 
van heerlijke vegetarische gerechten. De initiatiefne-
mers hebben woensdagmiddag aan het einde van de 
markt op de Drieslag (Arnhem Zuid) diverse producten 
opgehaald. Maar ook yoghurt en fruit voor het toetje bij 
de supermarkt. Een heel compleet diner. Opvallend 
was dat de marktkooplui enthousiast waren. De su-
permarkt moest even wennen. 
 
Voor herhaling vatbaar maar het is ook weer en kwes-
tie van inzet van vrijwilligers. Het idee nu is, elk sei-
zoen een Taste the Waste diner te organiseren. We 
zijn wel op zoek naar mensen die mee willen helpen 
om de spullen bij de markt en supermarkt op te halen. 
Maar vooral ook mensen die koken leuk vinden voor 
een groep van twintig mensen.  
Ben jij dat? Meld je dan bij  
secretaris@nivon-arnhem.nl 
 
 

OPROEP VOOR MEEDENKERS  

Voor Nivon staat ‘Water centraal’ in 2015 
in het Internationale jaar van de bodem 
 
Het jaar van de bodem komt eraan! De Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 
heeft 2015 uitgeroepen tot het Internationale jaar van 
de bodem. Het IVN Arnhem heeft het initiatief geno-
men om, samen met andere Arnhemse natuur en mili-
eu organisaties, activiteiten op te zetten rond het the-
ma bodem. Afgesproken is dat de deelnemers een 
eigen bijdrage gaan leveren met activiteiten die bij de  
organisatie past. Die activiteiten kunnen worden ge-
bundeld in een PR actie en een website bijvoorbeeld. 
 
Eric Spaink en Dannie Brus, samen met Dinie Ren-
gers deelnemers aan de IVN gespreksronde,  hebben 
een eerste verkenning gemaakt van wat Nivon Arn-
hem kan bijdrage aan de activiteiten rond het thema 
bodem in 2015. 
 
Op de IVN gespreksavond werd duidelijk dat je op 
twee manieren naar de bodem kunt kijken: 

1. Wat zit er allemaal in de bodem 
2. En wat gebeurt er op de bodem 

We weten ook dat het eerste veelal een gevolg is van 
het tweede. 
 
Nivon Arnhem kiest voor ‘op de bodem’ en dan nog 
specifieker voor het thema ‘water’. Heel toepasselijk 
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voor De Wasserij. Deze zomer konden we tijdens de 
wateroverlast met een bootje door Klarendal varen en 
ook de riolen rond De Wasserij liepen over. Vraag is 
hoe komt dat? 
 
Water, wateroverlast, de strijd om water, de strijd te-
gen water, schoon water, macht en water. 
 
We werken toe naar een activiteit in maart 2015 maar 
willen graag met een brede groep belangstellenden 
brainstormen over de invulling van die activiteit rond 
het thema ‘water’. 

 
 
Meedenkers gevraagd! Wil je meedenken en meedoen 
kom dan woensdag 19 november naar een eerste 
bijeenkomst van de ‘meedenkers’ rond het thema wa-
ter. Deze bijeenkomst is in De Wasserij, Molen-
beekstraat 26A in Arnhem en begint om 19.30 uur. 
 

NIVON BIJ BEDRIJFSSCHAAK   
 

Zin in een vrijdagavondje bedrijfsschaak?  
 
Dit jaar participeert het NIVON voor het eerst in Be-
drijfsschaak Arnhem. Teams van verschillende bedrij-
ven nemen het daarbij tegen elkaar op achter het 
schaakbord. Elk team bestaat uit vier personen. Er 
zitten zes teams in de hoogste klasse en zeven teams 
in de laagste klasse. Ons team speelt in de lagere 
klasse. Er wordt met klok gespeeld. Dat lijkt eng als je 
dit voor het eerst doet, maar de praktijk leert dat dit 
heel snel went. Een redelijke huisschaker is beslist 
niet kansloos. Als individu zul je graag winnen, maar 
voor het team maakt het niet uit of je wint of verliest. 
Het gaat in de eerste plaats om het plezier. Wij spelen  
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steeds bij een ander bedrijf. Dit jaar is de verdeling als 
volgt: 
  
Ronde 1:  31-10-2014  bij Arcadis achter het station.   
Ronde 2:  28-11-2014 bij de Provincie oude Rijnbrug. 
Ronde 3:  30-1-2015  bij ABT in Velp.  
Ronde 4:  27-2-2015 in het Elektrum (vroeger KEMA 
nu dnvgl) aan de Klingelbeekse weg naar Oosterbeek.   
Ronde 5:  27-3-2015 bij de OHRA in Arnhem Zuid.  
 
Wij kunnen wel wat versterking in de breedte gebrui-
ken. Lijkt het u wat? Hebt u zin om eens een avond 
mee te spelen? Bel dan Jans Askes tel.026 351 58 93. 
Dan kijken wij hoe en waar wij u in kunnen plannen en 
dan zien wij wel of het voor herhaling vatbaar is.   
 

NIEUWS VAN DE BOSBEEK 
Oproep 

 
Het Nivonhuis de Bosbeek in Bennekom heeft eind 
november zijn najaarsschoonmaak. 
Een klein team van vrijwilligers is dan zo’n drie à vier 
dagen actief om het huis wat grondiger schoon te ma-
ken. U hoeft geen geroutineerd schoonmaker te zijn, 
er is altijd wat passend werk te doen, ook voor techni-
sche mensen is er heel wat werk.  
Alle maaltijden worden verzorgd dus u, man/vrouw, 
hoeft alleen maar de handen uit de mouwen te steken, 
samen met allemaal enthousiaste medewerkers. 
De schoonmaak/werk-dagen zijn 17,18 en 19 novem-
ber. Kunt u maar één of twee dagen, ook dan bent u 
van harte welkom. Voor opgeven en informatie kunt u 
bellen met Marijke Houthuijzen 
 0481 35 43 08. Of mail m.houthuijzen@kpnplanet.nl 
 

ACTIVITEITEN HUMANISTISCH 
VERBOND IN DE WASSERIJ  
 

Introductiecursus humanisme   
 
voor inzicht en inspiratie 
 
Wat hebben humanistische filosofen ons te zeggen? 
Vanaf 24 november organiseert het Humanistisch 
Verbond Arnhem de Introductiecursus humanisme. De 
cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is 
in humanisme en filosofie.  
Leer stoïcijns te zijn met Seneca, het geheim van een 
goed gesprek met Socrates, verstandig genieten met 
Epicurus, lief te hebben met Erich Fromm en kritisch te 
blijven met Hannah Arendt. Naast een introductie in de 
humanistische denkwereld biedt de Introductiecursus 
humanisme gelegenheid tot ontdekkingen, gesprekken 
en oefeningen. 
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In vier cursusavonden geeft docent Roland Gerritsen, 
aan de hand van schilderijen, foto’s en filmpjes inzicht 
in de ideeëngeschiedenis van het humanisme. In het 
verleden werd verschillend gedacht over mens, maat-
schappij en wereld. In de cursus wordt er gekeken hoe 
deze humanistische denkbeelden bruikbaar zijn voor 
ons huidige leven, hier en nu.   
Waarom? Omdat er niets menselijker is dan levens-
vragen te stellen: hoe sta ik in de wereld? Hoe maak ik 
mijn keuzes? Wat is goed en wat minder goed? Wat 
vind ik waardevol? Inzicht in humanistische bronnen 
en de oefeningen die deze cursus biedt, geven hou-
vast en inspiratie in de zoektocht naar antwoorden op 
deze levensvragen.  
De cursus vindt plaats in De Wasserij, Molenbeek-
straat 26A te Arnhem. De cursusavonden zijn op 24 
november, 1, 8 en 15 december van 19:30 tot 22:00 
uur. U kunt informatie krijgen of zich aanmelden bij 
Henk Visser email  secretaris@hv-arnhem.nl of tel. 
0316 26 43 32. De kosten zijn € 65,- voor leden van 
het Humanistisch Verbond en € 95,- voor niet-leden. 
Studenten en minima betalen €32,50. Kijk voor meer 
informatie op de website van het Humanistisch Ver-
bond, www.humanistischverbond.nl. 

 

NIVON BERGSPORTGROEP ZON 

 
 
WEINIG ACTIVITEITEN TE MELDEN 
 
Voor de komende periode is er weinig te melden. 
Geen klimactiviteten, cursussen of vakanties. Mis-
schien komt er nog een kerstwandeling of winterkam-
peren, maar dat zien we wel in het komende blad. Wel 
staat voor maart een Trailrunning op het programma.  
 

TRAILRUN TWEEDAAGSE 
 
In het weekend van 21 en 22 maart wordt er vanaf 
natuurvriendenhuis De Bosbeek bij Bennekom een 
Trailrun tweedaagse gehouden.  

Info/aanmelden  Jolanda Denekamp, 
j_denekamp@hotmail.com 

Prijs € 50,- (niet-leden € 60), inclusief lakenpakket, 
avondeten, ontbijt en lunchpakket    

Nivon-bergsportgroep ZON houdt in samenwerking 
met GAAN! een trailrun-tweedaagse. Loop je hard, 
maar altijd op asfalt, dan is dit je kans om kennis te 
maken met het steeds populairder wordende trailrun- 
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nen, of te wel rennen door de natuur over onverharde 
paden. 

Op dag één rennen we over de hei, door het bos on-
der leiding van een natuurgids vanaf NS-station Lunte-
ren in 25 km naar natuurvriendenhuis de Bosbeek 
waar we overnachten. Vertrek omstreeks 12 uur. De 
volgende dag rennen we  20 km langs Wodans eiken 
en beekjes over de Veluwe naar NS-station Wolfheze. 
Onderweg wordt uitleg gegeven over hardlopen door 
het bos. Je moet tenminste een halve marathon kun-
nen rennen. We rennen in een tempo van ongeveer 8 
km per uur zodat we onderweg kunnen genieten van 
de flora en fauna. Af en toe stoppen we voor een fo-
tomoment of rustpauze. Je draagt je eigen tandenbor-
stel, handdoek, 'avondkleding’ en drinken mee. In het 
Natuurvriendenhuis de Bosbeek vlakbij de Ginkelse 
Hei wachten het avondeten, je bed en de volgende 
dag een ontbijt en lunchpakket. Het is geen wedstrijd, 
de beleving staat voorop.  
De tocht wordt begeleid door twee ervaren trailrun-
ners, waarvan er één natuurgids is.  

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

 
 
WANDELPROGRAMMA DOORLOPEN(D) FIT 
 
Onder de noemer Doorlopen(d) Fit worden door de 
gemeente Arnhem wandelingen georganiseerd voor 50-
plussers. Dit is dus geen Nivonactiviteit.  De kosten 
per wandeling+routebeschrijving zijn   
€ 1,50. Informatie: www.sportinarnhem.nl/senioren  

 
zondag 9 november om 11.15 uur 
Wandeling van 14 of 8 km naar Deelerwoud, Loener-
mark. Start: Arnhem, Carpoolplaats De Waterberg en 
samen verder. 
 
donderdag 20 november om 13.30 uur 
Wandeling van 9 km naar Rozendaalse Zand, Ro-
zendaalse Veld. Start: Arnhem, Moslaan/Heideweg. 

 
zondag 30 november om 11.00 uur  
Wandeling van 13 of 9 km naar Edese Heide, Kreelse 
Zand, Hindekamp. Start: Leeren Doedel, Amsterdam-
seweg 467 en gezamenlijk verder. 

 
donderdag 11 december om 12.30 uur 
Wandeling van 9,5 km naar Maasbergsebos, Hoog 
Erf, Groot Warnsborn. Start: Schaarsbergen, Den 
Strooper, Koningsweg 18. Laatste bijeenkomst 2014. 
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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 decembernummer (no 12), dat uiterlijk 
woensdag 10 december bij u in de bus valt, vóór 26 
november 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      
e-mail:  webmaster@nivon-arnhem.nl 

 


