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Inhoud

De ledenprijzen gelden voor zowel Nivon als Humanistisch Verbond. 
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Hartelijk welkom 

Met goede moed en met heel veel zin starten we het nieuwe seizoen! Het pro-

gramma bevat veel nieuwe activiteiten over Natuur en Klimaat; zie hiervoor o.a. de 

lezing bij de opening op 5 september a.s. Onze ‘bestsellers’ als Kunst, Muziek en 

Film treft u natuurlijk ook aan in dit boekje.  

Let op: Betalen voor een activiteit gebeurt met ingang van het nieuwe seizoen  

óók via de website; na aanmelding kunt u direct betalen. 

Uiteraard gelden binnen het gebouw de gebruikelijke hygiëneregels als afstand 

houden, handen wassen en mondkapjes. Reserveren is verplicht omdat er nog een 

beperking zit aan het aantal deelnemers per activiteit. Hiervoor geldt de landelijke 

wet- en regelgeving, waarvan we nu (juni 2021) niet weten hoe het gaat. Hou onze 

Nieuwsbrief en het Mededelingenblad in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Namens het bestuur en andere vrijwilligers een heel plezierig seizoen toegewenst;  

we kunnen niet wachten u weer te zien!

De Programmacommissie

Laptop Helga
Markering



Samen met het HVAR beginnen we het seizoen met een inspirerende  

lezing over de vraag: ‘Van wie is de natuur nou eigenlijk?’ Hoe zien we 

onszelf in relatie tot de natuur en hoe dienen we met de natuur om te 

gaan? Beheersen we de natuur, zijn we eigenaar, partner, gebruiker of 

rentmeester?

Na de lezing is er volop ruimte om (on-)bekenden te ontmoeten en te 

informeren naar het uitgebreide nieuwe programma. Aanmelden kan 

ook nog. Tot dan!

Lezing door Matthijs Schouten

zondag 5 september 2021

Seizoensopening
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Wanneer: zondag 5 sept 2021, vanaf 14.00 uur  (inloop) – 17.00 uur

 start lezing 14.30 uur

Kosten:	 gratis,	incl.	koffie/thee	

Spreker: Matthijs Schouten is o.a. buitengewoon hoogleraar (em.)   

	 ecologie	en	filosofie	in	Wageningen.
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NATUUR EN MILIEU

Elke week spelen we met een fijne, hechte groep de 

meest uiteenlopende muziek. Als u ook een instrument 

bespeelt, bent u van harte welkom om een keertje de 

sfeer te proeven en mee te spelen. Waarschijnlijk wordt 

u net zo enthousiast! 

Behalve klassieke en moderne muziek spelen we ook 

barok- en volksmuziek. 

Bijkomende kosten: Bladmuziek 

Samenspel muziekgroep

vanaf vrijdag 10 september 2021

MUZIEK

x 30 
 2
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MUZIEK

code 531

Dit seizoen wordt dieper ingegaan op enkele 

specifieke onderwerpen: 

• Geschiedenis van de opera, 

• hedendaagse muziek met aandacht voor 

o.a. ‘minimal music’, 

• spilfiguren en hun invloed op stijlperioden

• Een andere kijk op Kerstmuziek 

Muziekgeschiedenis, vervolg

vanaf zondag 3 oktober 2021

Wanneer: 16 x op vrijdag om de 2 weken vanaf 10 sept  

	 2021	t/m	22	april	2022,	m.u.v.	31	dec	2021

 van 13.30 – 15.30 uur

Kosten:  Leden € 142,50, niet-leden € 172,50 

Docent: Truus Siddré

code 542

Wanneer: 4 x op zondag van 14.00 – 16.00 uur

 3 en 10 okt, 7 en 14 nov 2021

Kosten:  Leden € 65,-, niet-leden € 85,-

Docent: Danny Nooteboom



Alle activiteiten vinden 

plaats in De Wasserij,

tenzij anders vermeld.
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code 545

Felix Mendelssohn was het grootste wonderkind uit de geschiedenis van de muziek. Al op 

13-jarige leeftijd schreef hij volmaakte symfonieën voor strijkers, en slechts enkele jaren later, 

de ouverture voor Shakespeare’s  Midsummmer Night’s Dream.  

In zijn korte leven begaf Mendelssohn zich op vrijwel alle terreinen van de muziek: van grote 

symfonische werken en concerten, tot intieme kamermuziek en diepreligieuze oratoria. Dit 

alles in een oneindige diversiteit qua klank; soms licht dansend en sprookjesachtig, dan weer 

heftig in een ritmisch-obsessieve cadans. 

Zijn beroemdste pianowerken, de Lieder ohne Worte, zijn geliefd bij amateur- en beroeps-

pianisten door de meeslepende melodieën en de geraffineerde pianozetting. 

Felix Mendelssohn: muzikale lezing

donderdag 7 oktober 2021

MUZIEK

Wanneer: lezing op donderdag 7 oktober 2021 

 van 14.00 – 16.00 uur 

Kosten:  leden € 7,50, niet-leden € 10,- 

Spreker: Jacques Hendriks, voormalig muziekdocent
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Felix Mendelssohn 

Bartholdys

(1809 - 1847)
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Onder Wereldmuziek verstaan we zogenaamde traditionele muziek, b.v. ‘folklore’ maar ook 

oeroude, klassieke, hoogontwikkelde vormen van zang of instrumentaal spel.  

In vier bijeenkomsten wordt u meegenomen naar:

Europa en hoort u o.a. muziek van de Pontos-Grieken en het fameuze ‘Voix Bulgare’. 

Azië met o.a. boventoonzang uit Tuva en de traditionele gamelanmuziek uit Java. 

In Afrika ondergaan we de rituele gezangen van Les Dogon uit Mali en prachtige polyfone 

klanken van de Pygmeeën uit Centraal-Afrika. 

In Zuid-Amerika eindigt de reis met muziek van o.a. de Wayapi stam uit Guyana en 

feestmuziek uit Peru. 

Wereldmuziek: reis langs werelddelen

vanaf dinsdag 18 januari 2022

MUZIEK
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code 547

Wanneer: dinsdag 18 en 25 januari en 1 en 8 februari 2022

 van 19.30 – 21.30 uur 

Kosten:  leden € 42,50, niet-leden € 55,-

Docent: Armeno Alberts, musicus en radiopresentator

Te zien op de foto:

Javaanse gamelan



Deze lezing gaat over de muziek van de Amerikaanse burgerrechten-

beweging. De strijd van Martin Luther King en anderen, werd al die jaren 

op muzikale wijze ondersteund door een breed spectrum aan artiesten. 

Het ‘Black lives matter’ van nu toont pijnlijk aan dat die strijd nog niet is 

gestreden. Dit verhaal concentreert zich echter op de gebeurtenissen in 

de VS, begin jaren zestig. Er is veel fraai beeldmateriaal en natuurlijk hoor 

je veel muziekfragmenten!

zondag 30 januari 2022

Muziek van de ‘Civil rights movement’

code 546

5 

Wanneer: lezing op zondag 30 januari 2022 

 van 14.00 – 16.00 uur

Kosten:		 Leden	€	7,50,	niet-leden	€	10,-	incl.	koffie/	thee	in	de	pauze

Spreker:	 Sjoerd	Kemeling,	docent/muziekkenner
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POLITIEK EN ACTUEEL

6

Begin nov. 1827 reisden ruim 500 mannen, vrouwen en kinderen uit 

ZW-Duitsland richting Brazilië voor een betere toekomst. Eind november 

werden ze tegengehouden aan de Nederlandse grens omdat velen geen 

geldig paspoort hadden.  

Wat volgde was een diplomatieke zoektocht om uit de impasse te ko-

men. Een groot deel van de groep bleef in Arnhem steken waar ze in een 

militaire rijschool werden ondergebracht. Veel burgers hebben hen toen 

gelukkig de helpende hand toegestoken.  

‘Gelukzoekers’ gestrand

lezing op vrijdag 15 oktober 2021

Wanneer: op vrijdag 15 oktober 2021

 van 19.30 – 21.30 uur

Kosten:  leden € 7,50, niet-leden € 10,-

Spreker: Onno Boonstra (gepensioneerd docent geschiedenis,  

 Radboud Universiteit Nijmegen)
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Deze jonge actiebweging bestaat uit gewone men-

sen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftij-

den, die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- 

en ecologische crisis. 

Door vreedzame, creatieve en disruptieve acties 

proberen zij de gevolgen van deze crises te stoppen.

Regio Arnhem/Nijmegen kent ook een actieve groep 

en vanavond hoort u meer van hen.

Extinction Rebellion

lezing op woensdag 3 november 2021

POLITIEK EN ACTUEEL

code 703

Wanneer: op woensdag 3 november 2021 

 om 19.30 uur – 21.30 uur

Kosten:  leden € 7,50, niet-leden € 10,-

Spreker: Tess Doucet, social engineer

7 

Arnhem in Dialoog 

donderdag 4 november 2021

Wanneer: donderdag 4 nov van 20.00 – 22.00 uur

Kosten: deelname is gratis

Aanmelden: www.arnhemdialoog.nl of    

 tel. 026-3513185 (D3rde Verdieping)

De Dag van de Dialoog is ontstaan in de VS ná 

9/11 als positieve en verbindende reactie op de 

aanslagen. Het heeft zich daarna ook in Nederland 

verspreid. Dit jaar is ‘Arnhem in Dialoog’ van vrijdag 

29 oktober t/m zondag 7 november.

Nivon en het HV organiseren ook weer een ‘Dialoog-

tafel’; elders in de stad zijn ook mogelijkheden om 

mee te doen. U gaat met onbekende mensen in 

gesprek over het thema; dat is vaak verrassend en 

inspirerend!
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Driedelige cursus over heden en verleden van het Midden-Oosten: 

1. Buitenlandse inmenging; via het Britse en Franse mandaat naar de Koude Oorlog tot de huidige   

‘Great-power Competition’.  

2. Oorlog, andere conflicten en de vluchtelingenkwestie.

3. De rol van religieuze tegenstellingen in de conflicten, en de positie van religieuze minderheden. 

Journaliste Carolien Roelants volgt voor NRC Handelsblad al bijna 40 jaar de ontwikkelingen in het Midden-

Oosten, eerst als Midden-Oosten redacteur en nu als auteur van haar wekelijkse column Dwars. Ook schreef zij 

verschillende boeken over het Midden-Oosten. In september 2020 werd zij door het Humanistisch Vredesberaad 

uitgeroepen tot ‘Journalist voor de Vrede’.

Wereld in wanorde

vanaf donderdag 13 januari 2022

POLITIEK EN ACTUEEL

code 704

Wanneer: 3 x op donderdag 13, 20, 27 januari 2022

 van 14.00 – 16.00 uur

Kosten:  Leden € 42,50, niet-leden € 55,-

Docent: Carolien Roelants

Alle activiteiten vinden plaats in 
De Wasserij, tenzij anders vermeld.



LITERATUUR EN TAAL

Wanneer: iedere 3e zondag van de maand, vanaf 15 augustus 2021

	 ochtend	10.30	uur	/	middag	14.00	uur,

 inloop half uur voor aanvang.

Kosten:		 Leden	€	5,00,	niet-leden	€	7,00	incl.	koffie/	thee	in	de	pauze

	 (drankjes	na	afloop	op	eigen	rekening)

Aanmelden: elke datum = 1 code (600-609, met vermelding mo of mi)

Wegens grote belangstelling wordt zowel ’s morgens als ’s middags 

dezelfde film vertoond. We kiezen weer voor ‘filmhuisfilms’ waarover 

nagepraat kan worden.

De gezelligheid en het kleinschalige karakter van deze bijeenkomsten 

zullen vast bevallen. Daarnaast is het een leuke gelegenheid om met 

andere Nivon-ers in contact te komen. Iedere maand staat in Mededelingen 

vermeld welke film er wordt vertoond.

Filmochtend en -middag

vanaf zondag 15 augustus 2021

FILM EN LITERATUUR
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Let op: reserveren is verplicht
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Vanuit je eigen leeservaring bespreken we met elkaar de hieronder genoemde romans. 

Door het delen van elkaars belevingen, wordt de wereld die in het boek ontsloten wordt, 

groter en verrijkt.

1. Bérengère Counut  Van steen en been (Prometheus 2020)

2. Antonio Munoz Molina Maanstorm (De Geus 2012)

Na de 2e bijeenkomst ontvang je de titels van de andere romans. De cursus wordt 

afgesloten met een literaire terugblik op de besproken boeken.

Leeskring - cursus bespreken van boeken
vanaf vrijdag 1 oktober 2021

 10

code 225

x 15 

Wanneer: 6 x op vrijdag 1 okt, 19 nov 2021 en 21 jan, 18 febr, 1 april en 22 april 2022

 van 9.30 – 12.00 uur

Kosten:  Leden € 89,-, niet-leden € 107,-

	 Bijkomende	kosten:	zelf	boeken	aanschaffen

Docent: Jopie den Besten



Wanneer:     8 x op maandag van 10.00 – 12.00 uur

 blok I (code 205): 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 29 nov, 6 dec 2021

 blok II (code 206): 10, 17, 24 jan, 7, 14, 21 febr, 7, 14 mrt 2022

Kosten:   Leden € 91,-, niet-leden € 110,-

Docent:  Jos Witsiers

Begin de week met een boeiend gesprek over kunst.

We bekijken afbeeldingen uit verschillende tijden en culturen en gaan 

op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen uiteenlopende 

kunstwerken. 

We bespreken samen wát er te zien is, hoe het gemaakt is en wat de 

betekenis ervan kan zijn. De getoonde beelden komen daarmee in 

een ander licht te staan. Je eigen inbreng is van belang. Per les is er 

een thema. 

Kunst bij de koffie
vanaf maandag 4 oktober 2021

KUNST EN CREATIEF
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code 205–206

KUNST EN CREATIEF

“Giséle” (1908)

aquarel en houtskooltekening

Elizabeth Shippen Green
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KUNST EN CREATIEF

Raffaello da Urbino, of Rafaël zoals wij hem kennen, was een veelzijdig wetenschapper. 

Hij was op het hoogtepunt van zijn carrière zowel de beste tekenaar en schilder van zijn 

tijd én begenadigd architect. Met zijn werk stak hij illustere voorgangers en tijdgenoten 

zoals Leonardo da Vinci en Michelangelo, naar de kroon. Toen Rafaël in 1517 benoemd 

werd tot Opzichter van Antiquiteiten te Rome, gaf Michelangelo de strijd om de roem op 

en vertrok toen definitief naar Florence.

500 jaar na dato eren we deze kunstenaar met een cursus over de Renaissance en de   

schilder Rafaël in het bijzonder.    

code 212

lezingen vanaf woensdag 15 september 2021

Rafaello, een ware ‘uomo universale’

Wanneer: 4 x lezing op woensdag 15, 22 en 29 sept en 6 oktober 2021 

 van 14.00 - 16.00 uur  

Kosten:  Leden € 52,-, niet-leden € 67,-

Docent: Inge van Velzen “De Heilige Familie 

met het lam” - Rafaël
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Wanneer: 4 x lezing op woensdag 3, 10, 17 en 24 november 2021 

 van 14.00 – 16.00 uur 

Kosten:  leden € 52,-, niet-leden € 67,-

Docent: Inge van Velzen

Er zijn kunstenaars geweest wiens werk níet voortborduurde op dat van voorgangers. Zij 

maakten oorspronkelijk werk dat ontsproot uit de visie van de kunstenaar zelf. Hun werk 

getuigde van originaliteit en diende anderen tot voorbeeld of fungeerde zelfs als regel 

voor de beoordeling van de ‘volgers’.  

Over de talenten van zulke kunstenaars wordt in de filosofie al eeuwen druk gediscus-

sieerd, is het aangeboren en dus uniek voor enkelen of is het door omgevingsinvloeden 

aangeleerd?  

Acht van deze kunstenaars worden besproken: hun leven, de originaliteit in hun werk en 

de context waarin dat is ontstaan.

Meesters van vernieuwing 

lezingen vanaf woensdag 3 november 2021

13 
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“Circles in a Circle” -

Wassily Kandinsky

KUNST EN CREATIEF

code 213
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lezingen vanaf woensdag 2 februari 2022 

De tuin in de kunst

KUNST EN CREATIEF

code 214

Bewoners in de klassieke oudheid hadden al prachtig aangelegde tuinen. Na de volksver-

huizingen verschenen tuinen bij kloosters, die vooral gebruikt werden als kruidentuin of 

moestuin. Weer later verschenen bij rijke mensen tuinen met een meer recreatief doel.

Het duurt echter lang voordat deze tuinen in de beeldende kunst te zien zijn. Vooral de 

impressionisten, 2e helft  19e eeuw, vonden inspiratie in hun tuin, en legden het licht en  

de kleuren vast.

Voorbeelden zijn Claude Monet, Pyke Koch, Jan Mankes, Charlie Toorop, Carel Willink en 

Marc Mulders.  

Wanneer: 4 x lezing op woensdag 2, 9, 16 en 23 februari 2022

 van 14.00 – 16.00 uur 

Kosten:  leden € 52,-, niet-leden € 67,- 

Docent: Inge van Velzen

“Camille Monet in de 

tuin van Argenteuil” -

Claude Monet

F
o

to
 r

e
c

h
ts

: s
c

h
il
d

e
ri

j v
a

n
 C

la
u

d
e

 M
o

n
e

t 
©

 p
u

b
li
e

k
 d

o
m

e
in



15 

KUNST EN CREATIEF

code 435

15 

code 216

vanaf maandag 13 september 2021

Landschapsschilderen, najaar Landschapsschilderen, voorjaar
vanaf maandag 16 mei 2022

Wanneer: 5 x op maandag van 13.30 – 16.00 uur 

 13, 20, 27 sept, 4, 11 okt 2021

Kosten:  Leden € 109,-, niet-leden € 139,-  

 Zelf drinken meenemen 

Wanneer: 5 x op maandag, 13.30 – 16.00 uur,   

 16, 23, 30 mei, 13, 20 juni 2022

Kosten:  Leden € 109,-, niet-leden € 139,-  

 Zelf drinken meenemen 

code 215

In deze korte cursus krijg je begeleiding van een 

ervaren kunstenaar in het buiten schilderen van 

een landschap. Hoe kies je de compositie en hoe 

vertaal je de realiteit in verf waarbij we extra op 

kleurgebruik letten.  

Met acrylverf komt de techniek goed tot zijn recht. 

De theorie wordt meteen op een fijne locatie in de 

praktijk gebracht

In het voorjaar ziet de natuur er heel anders uit, 

dus laat je inspireren. Ook hier geldt: we schilderen 

weer op mooie plekken!

Docent voor beide cursussen:

Sophie Bekkering, www.sophiebekkering.com

De eerste bijeenkomst vindt plaats in de Wasserij, verdere schilder-
plaatsen worden ter plekke besproken.
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KUNST EN CREATIEF

x 8

vanaf maandag 20 september 2021

Boekbinden, najaar Boekbinden, voorjaar
vanaf maandag 10 januari 2022

Wanneer: 13 x op maandag van 13.30 – 15.30 uur 

 20, 27 sept, 4, 11, 18 okt, 1, 8, 15, 22, 29 nov  

 en 6, 13, 20 dec 2021

Kosten:  Leden € 186,-, niet-leden € 226,-

Wanneer: 13 x op maandag, 13.30 – 15.30 uur,

 10, 17, 24, 31 jan, 7, 14, 21 febr, 7, 14,   

 21, 28 mrt en 4, 11 apr 2022

Kosten:  Leden € 186,-, niet-leden € 226,-

code 424

Voor de eerste les meenemen: Snijmat, Stanleymesje, 
metalen liniaal, schaar, vulpotlood van 5mm, gum 

x 8

Inspirerend voor beginners en gevorderden als je ambachtelijk 

en/of creatief bezig wilt zijn. Via een logische, stapsgewijze aan-

pak doe je kennis en vaardigheden op om zelfstandig: 

• boeken te maken met een persoonlijke uitstraling. 

• soorten bindingen en banden te maken, b.v. vaste band, 

leperello, Japanse binding   

• eenvoudige reparaties te doen aan beschadigde boeken  

en tijdschriften inbinden 

• kleine boekjes, toverboekjes en fotoalbums te maken

Deze cursus is een vervolg op die van het 

najaar maar kan ook zelfstandig worden 

gevolgd. Kom eens kijken of het wat voor 

je is.

Docent voor beide cursussen:

Ellen Slootman 

code 425

 16



17 
x 10 -  15 

Basis voor de Yogalessen is het begrip HATHA. De beide lettergrepen 

staan symbool voor de mannelijke energie van de zon en de vrouwelijke 

energie van de maan. Door asana‘s (oefeningen, houdingen), pranayama‘s 

(ademhalingstechnieken) en ontspanningstechnieken  ontstaat er een 

grotere harmonie tussen lichaam, geest en ziel. 

Na afloop van de les is het mogelijk om gezamenlijk thee of koffie te 

drinken. 

Zelf meenemen: matje en kussentje

17 

“Wanneer je werkelijk in harmonie 

bent met je lichaam, wordt het een 

vertrouwde leraar en gids”

Deepak Chopra

Yoga

vanaf woensdag 8 september 2021

LICHAAM EN GEEST

code 402

Wanneer:     32 x op woensdag van 9.30 – 10.30 uur

	 8	sept	2021	t/m		25	mei	2022	

 (behalve 27 okt, 29 dec 2021 en 5 jan, 2 mrt, 27 apr, 4 mei 2022)  

Kosten:   Leden € 305,-, niet-leden € 345,-

Docent:		 Grace	Luijkenaar-van	Norden 

17 



Nivon programma    18   18

TaijiWuxigong, najaar

Zelf meenemen: Warm en gemakkelijk zittende kleding 
en schoeisel (platte zool)

x 14

vanaf dinsdag 21 september 2021

Wanneer: 13 x op dinsdag van 9.30 – 11.00 uur 

 21, 28 sept, 5, 12, 19 okt, 2, 9, 16, 23, 30 nov,  

 en 7, 14, 21 dec 2021

Kosten:  Leden € 142,50, niet-leden € 172,50 

Wanneer: 14 x op dinsdag, 9.30 – 11.00 uur,  

 11, 18, 25 jan, 1, 8, 15, 22 febr, 8, 15,

 22, 29 mrt, 5, 12, 19 apr 2022

Kosten:  Leden € 153,50, niet-leden € 183,50 

code 404

x 14

Mensen beoefenen TaijiWuxigong om een goede gezondheid 

te verkrijgen of te behouden. Ieder mens heeft van nature het 

vermogen tot zelfregulatie. Meestal ben je je niet bewust van dit 

vermogen en zie je jezelf overgeleverd aan ziektes, bv. stress, 

rugklachten, depressie etc. 

Door het beoefenen van TaijiWuxigong word je je weer bewust 

van het zelfregulerend vermogen van je lichaam.

code 405

TaijiWuxigong, voorjaar
vanaf dinsdag 11 januari 2022

Ook nu leer je gebruik te maken van aarde-

kracht en hoe je het bewegingscentrum, 

de onderste dantian, kunt activeren. Het re-

sultaat van de oefeningen is dat je je zowel 

fysiek als emotioneel beter voelt.

Docent voor beide cursussen: 

Ellie Wouda
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LICHAAM EN GEEST
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Na ruim een jaar met veel beperkingen ben je er vast weer aan toe om 

lekker te gaan bewegen! We starten dit seizoen dan ook met iets nieuws.

Het gaat er om dat je, spelenderwijs, alle onderdelen van het lijf weer 

aanpakt op een niet-belastende manier. Aandacht voor spieren, balans 

en coördinatie zijn onderdeel van de oefeningen die op eigen niveau 

kunnen worden uitgevoerd. Na afloop is het vertrouwen in het eigen 

lichaam versterkt. 

Zelf meenemen: matje en sportschoenen voor binnen

Sportief uurtje

vanaf woensdag 8 september 2021

code 403

Wanneer:     4 x op woensdag van 11.15 – 12.15 uur

 8, 15, 22 en 29 september 2021

Kosten:   Leden € 42,50, niet-leden € 52,50

Docent:		 Grace	Luijkenaar-van	Norden 

x 12
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LICHAAM EN GEEST

code 807–809

Ook dit jaar organiseren we weer drie boeiende lezingen over ‘gezondheid en welzijn’. 

Het onderwerp wordt door diverse deskundigen van meerdere kanten belicht. 

Mogelijke* onderwerpen zijn:  

• Bewustzijn, het grote raadsel van ons brein. 

• Slaap, de ‘wasbeurt’ van ons brein 

• Communicatie tussen brein, darmen en afweer 

• Bewegen, mediteren en juiste voeding houden ons brein gezond 

*In november/december krijgt het thema een actuele invulling. Hou voor het laatste 

nieuws onze ‘Mededelingen’ in de gaten. 

De lezingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.

Gezond en wel – thema Hersenen

dinsdag 8, 15 en 22 februari 2022

Wanneer:     op  dinsdag 8 feb (code 807), 15 feb (code 808) en 22 feb 2022 (code 809)

 van 14.00 – 16.00 uur

Kosten:   Leden € 7,50, niet-leden € 10,-

Organisator: Agnes Legierse

Alle activiteiten vinden plaats in 

De Wasserij, tenzij anders vermeld.



Aan de hand van filmfragmenten en artikelen verkennen we het 

consumeren en produceren van duurzaam en gezond voedsel. Samen 

zoeken we naar antwoorden op vragen die er zijn.  

Wat is gezond voedsel en wanneer is het duurzaam? Wanneer is er 

sprake van een eerlijke handel? Is de voedselvoorziening voor de 

wereldbevolking te waarborgen? Wat brengt de (nabije) toekomst ons? 

Kweekvlees, gemodificeerd voedsel, alles plantaardig of insecten? 

Meer weten over eten: interactieve workshops 

vrijdag 21 januari en vrijdag 28 januari 2022 

LICHAAM EN GEEST

code 804

Wanneer:     vrijdag 21 januari en vrijdag 28 januari 2022 

 van 14.00 – 16.00 uur

Kosten:   Leden € 12,50, niet-leden € 15,-

Docent:  Agnes Legierse

x 10
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Dat Nederland mooi is, weten we natuurlijk allang. Een heerlijk land om in te wandelen 

èn te fietsen.  Henk Nijland heeft, toen hij stopte als wethouder in Duiven, de fiets uit de 

schuur gehaald en is begonnen met trainen. Tot verbazing van velen en niet in de laatste 

plaats van hemzelf! 

Vele mooie tochten in Europa volgden, zoals naar Santiago de Compostella en naar Rome.  

In Nederland heeft hij in alle windstreken gefietst: van Vaals tot Den Helder en van Roode-

school naar Vlissingen. 

Met zijn enthousiaste verhaal en foto’s vertelt hij over zijn fietstochten in Nederland, zijn 

ervaringen en mooie ontmoetingen onderweg. 

Kriskras op de fiets door Nederland
lezing op vrijdag 24 september 2021

LICHAAM EN GEEST

Wanneer:     vrijdag 24 september 2021

 van 19.30 – 21.30 uur

Kosten:   Leden € 7,50, niet-leden € 10,-

Spreker:  Henk Nijland

Alle activiteiten vinden plaats in 

De Wasserij, tenzij anders vermeld.
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LICHAAM EN GEEST

code 435

 22



Ook dit jaar weer 6 cursusavonden: Alpinegevaren, tochtenplanning, 

touwtechnieken, weerkunde, materialen, sneeuw & ijs. Voor meer 

informatie zie: www.nivon-arnhem.nl/bergsport

Bergsport (code 434)

23 

OVERIGE

Schaken bij het Nivon? Kijk op de website van het Nivon of bij de schaak-

vereniging zelf:

www.nivon-arnhem.nl/schaken

www.asv-schaken.nl

Schaken

Zaterdag 8 januari 2022 van 15.30 tot 17.30 uur houden we, samen 

met het HVAR, onze gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Hou 

‘Mededelingen’ en de Nieuwsbrief in de gaten.

Nieuwjaarsbijeenkomst: save the date!

23 
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Wanneer: dinsdag 16 november 2021 om 19.30 uur

Kosten: Leden € 7,50, niet-leden € 10,00

Docent: Judy Cerfontaine

Steeds meer mensen weten dat mode ná olie, de meest vervuilende 

industrie ter wereld is. De omvang én de gevolgen hiervan komen in 

deze lezing aan bod, maar ook de veranderingen die al gaande zijn 

om het schoner en eerlijker te krijgen.

In het Arnhemse atelier, ‘DierbaarGoed’, wordt sinds 2016 op een duur-

zame manier kleding gemaakt van ‘leftovers’: gedragen kleding en 

restmaterialen als alternatief voor de gangbare modeindustrie.

Naast informatie krijg je leuke en praktische tips en handreikingen om 

zelf bewuster met je kleding om te gaan! 

Duurzame mode

dinsdag 16 november 2021

NATUUR EN KLIMAAT

code 702

 24



Wandelen met ...
Als we iets in het afgelopen jaar méér zijn gaan doen, is het wel wandelen of ommetjes maken. 

We gaan hier nog even mee door, in de mooie omgeving van Arnhem en telkens met een andere insteek. 

vanaf zaterdag 2 oktober 2021

Wandelen met de fotograaf

In de natuur doen we veel indrukken op die we willen vastleggen met onze camera. Dat kan gewoon je mobiel 

zijn maar natuurlijk ook je ‘echte’ camera.  Fotograferen is eigenlijk kijken en omgaan met licht.  In deze work-

shop word je geholpen mooie sfeervolle natuurfoto’s te maken. 

Bij de eerste bijeenkomst wordt kort ingegaan op enkele technische vaardigheden, daarna gaan we de natuur 

in en foto’s maken. Aan het eind van de cursus worden de mooiste foto’s geëxposeerd in De Wasserij. 

Meenemen: eigen camera

code 319

NATUUR EN KLIMAAT

Wanneer: 3 x op zaterdag 2 okt, 16 okt en 30 okt 2021 van 13.00 – 16.00 uur 

Waar: resp. Sonsbeek, Meinerswijk en Warnsborn. 

 3 oktober start in Molenplaats Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24 Arnhem 

Kosten:  leden € 25,-, niet-leden € 37,50

Docent: Jos Zwaan, enthousiast hobbyfotograaf

25 
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vrijdag 1 oktober 2021

... met de boswachter: lezing

Ellen Luijks is met hart en ziel boswachter in het Rijk 

van Nijmegen. Ze maakt graag iedereen enthousiast 

voor de natuur in eigen land. Als fervent wandelaar 

komt ze op veel mooie plekken in het land. In 2019 

reconstrueerde zij de bijna 100 jaar oude ANWB-

wandeling van Amsterdam naar Arnhem in de 

prachtige wandelgids Te Voet met boswachter Ellen.

In deze lezing neemt ze ons mee op haar tochten 

door Nederland en door haar ‘Rijk’: Mookerheide, 

Heumensoord en Sint Jansberg. 

code 321code 320

NATUUR EN KLIMAATNATUUR EN KLIMAAT

Wanneer: op vrijdag 1 okt 2021 

 van 19.30 – 21.30 uur uur

Kosten: Leden € 7,50, niet-leden € 10,-

Docent:	 Ellen	Luijks 

zaterdag 16 oktober 2021

... met de boswachter: excursie

Enthousiast geworden door de lezing van boswachter 

Ellen gaan we daadwerkelijk wandelen op Landgoed 

Moorkerheide en Heumensoord. De boswachter 

laat ons de prachtige natuur door haar ogen zien en 

ervaren; want te voet zie je toch het meest! Bloemen, 

paddenstoelen en andere details gaan leven als je je 

langzaam door het landschap beweegt. De wandeling 

is ong. 6 km.

Start: Parkeerplaats achter het kasteel op Landgoed 

Mookerheide

Wanneer: op zaterdag 16 okt 2021 

 van 10.00 – 12.00 uur uur

Waar: Heumensebaan 2 in Molenhoek 

Kosten: Leden € 7,50, niet-leden € 10,-

Begeleider: Ellen Luijks

 26
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De Veluwe, onze achtertuin, is het grootste aaneengesloten gebied van 

zandheuvels en stuwwallen in Nederland. Ecoloog en docent bio-ethiek 

Dirk Hilbers schreef er een Natuurgids over in de serie ‘Crosbill Guides’ 

waar hij directeur van is.  

Op een interactieve manier geeft hij 2 workshops over het landschap, de 

geologie en de flora/fauna van de Veluwe.

De Veluwe

vanaf woensdag 2 maart 2022

Alle activiteiten vinden plaats in 
De Wasserij, tenzij anders vermeld.

code 905

Wanneer:  op woensdag 2 en woensdag 16 mrt 2022 
  van 19.30 – 21.30 uur 

Kosten:   Leden € 25,-, niet-leden € 37,50

Docent:  Dirk Hilbers 

27 

NATUUR EN KLIMAAT
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NATUUR EN MILIEU

Wanneer: 6 x op maandag van 20.00 – 22.00 uur 
 7, 14, 21 febr en 7, 14, 21 mrt 2022

Kosten:  Leden € 72,50, niet-leden € 92,50, incl. syllabus 
 + kosten voor eventuele excursie

Docent: Henk Meuter, hmeuter@hotmail.com 

Het ontstaan van planeten, sterren en -stelsels, zwarte gaten en de 

oerknal komen aan de orde. Er is veel ruimte om vragen te stellen en een 

excursie naar de sterrenwacht in Zevenaar is, in overleg, mogelijk. 

Indeling cursus:

1. kennismaken, geschiedenis van de sterrenkunde

2. de zon: levensloop

3. zonnestelsel, planeten, kometen

4. sterrenstelsels, afstanden

5. kosmologie, oerknal, zwarte gaten

6. afronden kosmologie

Leer het heelal kennen: inleiding Sterrenkunde

vanaf maandag 7 februari 2022

28

Wiskundige kennis is niet 

nodig maar als u al meer 

wilt weten lees dan het 

‘Handboek Sterrenkunde’ van 

Govert Schilling. 

NATUUR EN KLIMAAT
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code 907



Klimaatverandering wordt in deze IVN-cursus in een breed perspectief ge-

plaatst en de verbanden tussen klimaat, natuur en duurzaamheid worden 

inzichtelijk. Ook de invloed van ons menselijk handelen komt aan bod.

Naast informeren geeft deze cursus jou ook handvatten om zelf in actie te 

komen. Met kennis over je ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie 

en -rechtvaardigheid ga je aan de slag met een actieplan. Aan het eind 

van de cursus heb je behalve een stevige dosis kennis, ook inspiratie en 

vaardigheden opgedaan om een positieve én duurzame impact te hebben 

op jouw omgeving. 

Klimaatcursus: de groene verandering

vanaf donderdag 3 februari 2022

NATUUR EN KLIMAAT

Wanneer:  3, 10 en 24 febr, 10,17 en 24 mrt, 7, 21 en 28 april 2022 
  van 19.30 – 21.30 uur
  de 2 excursies, overdag, worden later ingepland

Kosten:   Leden € 60,- (ook voor HVAR- en IVN-leden)

Docent:	 	 docenten/vrijwilligers	IVN		

Aanmelden:  secretaris@hv-arnhem.nl

29 29 

code 906

Let op: er zijn 10 plaatsen voor 

HVAR-leden, 10 voor Nivon-

leden en 10 voor IVN-leden. 

Samen 30 plaatsen.
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NATUUR EN KLIMAAT

Docent:	 	 docenten/vrijwilligers	IVN		

De sprengen van Laag-Soeren hebben een hoge cultuurhistorische 

waarde. Het water werd vroeger gebruikt voor papiermolens. Nu 

gebruiken twee wasserijen het zachte water nog. 

De sprengen worden elk jaar geschoond, omdat ze anders verzanden. 

Tijdens de wandeling hoor en zie je het belang van deze sprengen. Mia 

Corbeek begeleidt deze wandeling en vertelt over het landschap, de 

beken en de betekenis van het water.

De wandeling is ca 8 km.

Lopen langs de beek

maandag 1 maart 2022

Wanneer:  op maandag 1 maart 2022 om 10.00 uur

  vertrek vanaf  (voormalig) café-rest. De Harmonie, Laag Soeren

Kosten:   Leden € 7,50, niet-leden € 10,-, vervoer voor eigen rekening

Begeleiding: Mia Corbeek, gepensioneerd landschapsdocent
x 12 
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NATUUR EN KLIMAAT

x 25 

vanaf donderdag 28 oktober 2021

Groencursus, najaar Groencursus, voorjaar

Dit is een cursus voor nieuwsgierige mensen, die 

zich willen verbazen over de slimheid, waarmee 

de natuur de herfst en de winter door komt.

Deze onderwerpen komen aan bod:  

• bomen in herfst en winter,   

• paddenstoelen   

• en we zoeken het antwoord op de vraag:   

“Hoe komt de natuur de winter door?” 

Begeleiding beide cursussen: Rob ten Hoedt

Beleef de lente en leer de natuur in en om Arnhem beter 

kennen. Het volgende komt aan bod:

• het landschap aan de zuidkant van de Veluwe,   

• zoogdieren, bomen en planten,   

• reptielen en amfibieën,   

• water, insecten, vogels,  

• sprengen en landgoederen. 

De docenten brengen hun onderwerp op een eigen ma-

nier, die de nieuwsgierigheid prikkelt. In een aantal lessen 

wordt gebruik gemaakt van levend materiaal. 

vanaf donderdag 24 februari 2022

Wanneer: 3 x op donderdag van 19.30 – 21.30 uur 
 28 okt, 4 en 11 nov 2021 en 
 3 excursies van 10.00 – ca. 12.00 uur
 30 okt, 6 en 13 nov 2021

Kosten:  Leden € 30,-, niet-leden € 40,-

Locatie:  Natuurcentrum Arnhem, Stadsboerderij 
 Presikhaaf, Ruitenberglaan 4

31 

Wanneer: 9 x op donderdag van 19.30 – 21.30 uur 
 24 febr, 3, 10, 17, 24 en 31 mrt, 7, 21 en 28 apr 
 en 8 excursies van ca. 2 uur op diverse 
 zaterdagen, aanvang tussen 8.00 en 11.00 uur

Kosten:  Leden € 62,50, niet-leden € 72,50

Locatie:  Natuurcentrum Arnhem, Stadsboerderij 
 Presikhaaf, Ruitenberglaan 4

code 901code 902

De groencursussen worden georganiseerd in samenwerking met 

IVN afd. Arnhem en KNNV afd. Arnhem.



VOORWAARDEN

Aanmelden 

U meldt zich, bij voorkeur, aan via  

www.nivon-arnhem.nl of anders door 

het aanmeldingsformulier in dit boekje. 

Bij online aanmelding kunt u direct ná 

aanmelding, betalen via een betaalmo-

dule voor deelname aan de activiteit. 

Mocht deze achteraf nog geannuleerd 

worden, dan krijgt u uw cursusgeld 

geretourneerd. 

Als u zich via het aanmeldingsformulier 

aanmeldt, krijgt u z.s.m. een factuur 

om het cursusgeld te betalen. Enige 

vertraging is hierbij onontkoombaar. 

Deelname is op basis van datum van 

betaling van het verschuldigde bedrag. 

Indien een activiteit vol is, dan kunt u 

zich op de reservelijst plaatsen.  

Bevestiging en betaling 

Is het aantal aanmeldingen voor een 

activiteit voldoende om te starten, dan 

krijgt u hiervan een bevestiging. Beta-

ling in termijnen is mogelijk in overleg 

met de financiele cursusadministratie.

Annulering deelname

Na aanmelding, betaling én bevesti-

ging rekenen  wij op uw komst. Mocht 

u hierna toch genoodzaakt zijn te moe-

ten annuleren, laat dit dan zo spoedig 

mogelijk schriftelijk of per e-mail weten  

bij de cursusadministratie. 

De annuleringskosten ná aanmelding, 

betaling  en bevestiging, bedragen: 

50% van de deelnemersprijs + € 10 

administratiekosten. 

Na de start van een activiteit is restitu-

tie niet mogelijk, tenzij er sprake is van  

overmacht; dit ter beoordeling van het  

bestuur. Als iemand van de reservelijst  

uw plaats kan innemen, dan betaalt u 

alleen de € 10,- administratiekosten. 

Annuleren van een activiteit

Bij te weinig aanmeldingen behoudt 

Nivon Arnhem e.o. zich het recht voor 

de activiteiten te annuleren. De deel-

nemers worden daarover zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd. 

Aansprakelijkheid

De afdeling is niet aansprakelijk voor 

schade en extra kosten, die het gevolg   

zijn van vertraging, pech onderweg, 

achterblijven door ziekte of ongeval 

van de deelnemers

Contact en informatie

Cursusadministratie:

e-mail: cursussen@nivon-arnhem.nl  

Adres: Nivon-Arnhem 

Molenbeekstraat 26a, 6824 AX Arnhem

Financiële cursusadministratie:

e-mail: cursusgelden@nivon-arnhem.nl 

Ledenadministratie: 

ledenadministratie@nivon-arnhem.nl

Contributie Nivon:

www.nivon.nl

Voorwaarden Nivon Arnhem e.o. 2021-2022
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COLOFON

Nivon Arnhem e.o.: Helga Bod

HV Arnhem-Rijnstreek:

Jeannette Janssen, Maria van Kempen

Vormgeving: Sabine Baumgarten

behance.net/sabinebaumgarten

Productie: 

Senefelder Misset, senefelder.nl

Nieuwe editie nr. 4, medio 2021

Verschijning: 1x per jaar

Coverfoto: Adobe Stock

Het Nivon is niet aansprakelijk 

voor wijzigingen en drukfouten.

Coördinatie: Helga Bod

Locatie De Wasserij:

Ons gebouw is een grootstedelijk 

centrum voor Mens & Maatschappij, 

Natuur & Milieu en Kunst & Cultuur.

Verhuur aan derden:

De Wasserij kan ook gehuurd 
worden door derden:

verhuur@nivon-arnhem.nl

   34
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OVER HET NIVON

Nivon is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken 

aan een samenleving die eerlijk is en groen. We baseren ons op sociaal-

democratische beginselen, hebben afdelingen, landelijke werkgroepen, 

vakantiehuizen én kampeerterreinen. 

Nivon is lid van NFI (Naturfreunde Internationale). 

Bij ons kun je meedoen aan activiteiten, cursussen volgen, mee op 

reis en gelijkgestemden ontmoeten. Overnacht in een natuurvrienden-

huis of op een natuurkampeerterrein en geniet van de rust. Je kunt ook 

van de ene naar de andere locatie gaan en/of daar wandelen en fietsen.

 

Nivon organiseert ook sociale en avontuurlijk reizen, jeugd- en jongeren-

kampen en onderhoudt lange-afstandswandelpaden en streekpaden. 

Wilt u ook lid worden?

Meld u aan op www.nivon.nl

of via het formulier op pagina 32

35 

Sommige activiteiten worden ad hoc georganiseerd en 

staan daarom nog niet in deze programmagids. 

Hou ‘Mededelingen’ of de Nieuwsbrief in de gaten.
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OVER HET NIVON

Nivon  Arnhem e.o.

www.nivon-arnhem.nl

www.facebook.com/

NivonArnhem

Nivon Nederland

www.nivon.nl

www.facebook.com/

nivon.nl

Nivon Jong

www.nivonjong.nl

Natuurvrienden

Internationaal

www.nivon.nl/

internationaal

Zo vindt u 

ons online

Met en voor elkaar

Alles wordt georganiseerd door vrijwilligers in het land, ondersteund door een klein 

landelijk bureau. Bij ons gaat het om ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ont-

plooien. We geven daarbij ruimte aan de kracht van mensen die met elkaar omgaan 

op basis van gelijkwaardigheid en willen delen.

Wilt u meer weten over het Nivon en onze activiteiten of heeft u zin om als 

vrijwilliger actief te zijn? Kijk dan op onze website (zie rechts).

Geschiedenis van het Nivon

Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk – Nivon –

toont in de naam dat het bij Nivon gaat om volksontwikkeling en natuurvrienden-

werk. De volksontwikkeling ontstond in ons eigen land, het natuurvriendenwerk is 

destijds opgebouwd via contacten met Oostenrijkse natuurvrienden. Op initiatief van 

de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en de vakbond NVV ontstond in 

1924 een eigen ‘Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling’, het IvAO, de voorloper van het 

huidige Nivon. Men richtte zich in hoofdzaak op het organiseren van scholing en van 

culturele activiteiten.


