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AGENDA  JANUARI/FEBRUARI 2014
Zo 5 jan Nieuwjaarsvisite   13.30 uur
Ma 6 jan Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 7 jan Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 8 jan Zanggroep   19.30 uur
Ma 13 jan Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 14 jan Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 15 jan Zanggroep   19.30 uur
Za 18 jan Dagwandeling met erwtensoep  10.00 uur
Ma 20 jan Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 21 jan Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 22 jan Zanggroep   19.30 uur
Zo 26 jan Alleenstaanden(zie schema)  14.00 uuf
Ma 27 jan Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 28 jan Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 29 jan Zanggroep   19.30 uur
Zo 02 feb Bergsport
Ma 03 feb Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 04 feb Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 05 feb Zanggroep   19.30 uur
Do 06 feb Tekencursus Annie Kolker  13.30 uur
Zo 09 feb Film ”De Groene Horizon”  13.30 uur
Ma 10 feb Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 11 feb Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 12 feb Zanggroep   19.30 uur
Do 13 feb Tekencursus Annie Kolker   13.30 uur
Za 15 feb Dagwandeling NS. o.l.v.Ria Noom 08.37 uur NS
Ma 17 feb Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 18 feb Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 19 feb Zanggroep   19.30 uur
Do  20 feb Tekencursus Annie Kolker  13.30 uur
Zo 23 feb Alleenstaanden
Ma 24 feb Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 25 feb Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 26 feb Zanggroep   19.30 uur



Nivon Emmen nu ook op Facebook! 
Ga voor meer informatie naar www.facebook.com/NivonEmmen.
Je vindt hier onder andere veel foto’s van evenementen en aankondigingen.

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring(zie adreslijst)
Schoonmaak Nivoncentrum: jan/feb:
Week 1   Fam. van der Molen
Week 2   Fam. Aakster
Week 3   R. Noom en G. Peters
Week 4   M. v. Emmen en H. Sibering
Week 5   Fam. v.d. Molen
Week 6   Fam. Jeuring
Week 7   G. Dokter en A. Hommes
Week 8   L. Cruijff en H. Kiers
Week 9   Fam. Aakster
Week 10  R. Noom en G. Peters

Contactpersoon: Gerda Lukkien (0591) 618 251 mail:gerda.lukkien@home.nl

Oproep
We kunnen nog schoonmakers gebruiken, heb je zin om mee te helpen?
Het is ongeveer 1 x per 6 weken en ca. 3 uurtjes werk. Meld je aan!

Kopij Lork voor maart/april. Voor 16 februari. Inleveren of mailen naar 
gptobben@kpnmail.nl

Van de bestuurstafel. 
Beste Nivonleden,
Als u de Winterlork ontvangt is het jaar 2013 bijna ten einde. In het afgelopen 
jaar heeft het bestuur en de activiteitencommissie veel activiteiten georgani-
seerd die goed werden bezocht. Ook werden de themamiddagen goed bezocht 
en dat is te danken aan de sprekers met interessante thema’s. De vrijwilligers 
van verschillende werkgroepen hebben veel werk verricht om de activiteiten 
goed te laten verlopen. Ook de werkgroepen die het gebouw beheren en 
schoonmaken verdienen een pluim. In de rubriek terugblikken worden de 
leden op de hoogte gehouden van de verloop van verschillende activiteiten. Het 
bestuur hoopt dat het een stimulans voor de leden is om aan de activiteiten deel 
te nemen. Een bijzondere spontane activiteit in de maand december was wel 
de kerstmarkt georganiseerd door Jannes en Jenny Harttekamp met ondersteu-
ning van een grote groep actieve leden. De opbrengst komt ten goede aan de 

afdeling. Bij de terugblikken leest u er meer over. Niet alleen het organiseren 
van activiteiten houdt het bestuur bezig; zij blijft op de hoogte van de ontwik-
kelingen binnen het Landelijk Nivon. Het Nivon is volop in beweging. Door 
terugloop van het aantal leden , de bekendheid van het Nivon, de doelstelling 
van de vereniging heeft het Landelijk Nivon een Masterplan opgesteld en 
in de Nivonraad van november aan de afgevaardigden van de afdelingen en 
natuurvriendenhuizen voorgelegd. Voor onze afdeling zijn een aantal punten 
van het Masterplan van belang o.a. het profileren van het Nivon, behoud van 
het ledenaantal en nog het liefst uitbreiding er van, het ondersteunen van het 
werk van de afdeling door het Landelijk bureau. In de bestuursvergadering 
is er uitgebreid over gesproken en afgevaardigde Bep IJsselstijn is naar de 
vergadering geweest. Een verslag van de Nivonraad zal worden meegenomen 
in het jaarverslag van 2013.
In 2014 bestaat het Nivon 90 jaar. Het Landelijk en Regio Noord zullen activi-
teiten organiseren waar ook de afdelingen aan mee doen. We houden u op de 
hoogte. 
Het bestuur vraagt bijzondere aandacht voor de Nieuwjaarsvisite van 5 januari. 
Tijdens de bijeenkomst zullen er jubilarissen worden gehuldigd. Er zijn leden 
die 25, 40 en 50 jaar lid zijn van het Nivon. Het bestuur hoopt op een goede 
opkomst. 
Het bestuur wenst u allen goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en alle 
goeds en gezondheid in 2014 toe. 

Namens het bestuur, Annelies Arling.



Nieuwjaarsvisite op zondag 5 januari.
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigt haar leden uit om op zondag 
5 januari in het Nivoncentrum elkaar op de nieuwjaarsvisite te ontmoeten. 
Een ontmoeting om elkaar het beste te wensen voor 2014 en te genieten van 
accordeonmuziek van de Famkes en de blokfluitgroep.
De blokfluitgroep bestaat 25 jaar en daarom wil het bestuur deze groep in 
het zonnetje zetten en ze de gelegenheid geven om op deze middag een deel 
van hun repertoire te laten horen. De blokfluitgroep heeft gekozen om enkele 
muziekstukken van Mozart te spelen.
Op de nieuwjaarsvisite is het een mooie gewoonte om de jubilarissen te 
huldigen. Dat zijn voor dit jaar 7 personen, allen al vele jaren lid van het Nivon 
en in voorgaande jaren actief in de afdeling. Alle reden om aanwezig te zijn om 
de jubilarissen te feliciteren en een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Aan 
deze middag zijn geen kosten verbonden. Een gift is welkom.
De zaal is om 13.30 uur open en de opening is om 14.00 uur. De nieuwjaars-
visite eindigt om ongeveer 16.30 uur.

Namens het bestuur en de ac, Annelies Arling. 

Mededeling van de penningmeester:
I.v.m. veranderingen in het betalingsverkeer hieronder het juiste banknummer 
van de afdeling:
IBAN: NL35INGB0001180656 t.n.v. STICHTING NIVON -AFDELING EMMEN
(het gironummer is hetzelfde gebleven, zie ook omslag van de Lork)

Winterwandeling met snert op zaterdag 18 januari
Zoals gebruikelijk gaan we ook in de komende januari maand weer lekker 
wandelen in de omgeving van het Nivoncentrum. Er zijn enkele dames bereid 
gevonden om te zorgen voor stevige snert na terugkomst. De wandeling wordt 
geleid door Gerda en Jetty en is ca. 12 km lang. De koffie staat klaar om 10.00 
uur in het Nivoncentrum, de wandeling start om 10.30 uur.
Niet wandelaars die ook willen mee-eten worden verzocht om ongeveer 14.00 
uur aanwezig te zijn.
De kosten voor leden zijn € 5,50 p.p. en voor belangstellenden € 7,50 p.p. 
(huur,koffie/thee, erwtensoep).Opgave uiterlijk 16 januari bij Paul Aakster, tel 
(0591) 626 795 of :paulaakster@hetnet.nl
Eet je vegetarisch? Graag even vermelden.

Namens het bestuur, Paul Aakster

Zondag 26 januari ‘Dame met de hoed’, theeproeverij in 
Nivoncentrum.
Kosten € 15,- incl. eten en drinken. Opgave bij Herma hm.ravestein@home.nl 
Tel. (0591) 642 271
Nieuwe leden Anneke v.d. Bos en Lia Potjer.

De alleenstaanden komen op de vierde zondag van de maand bijeen.

Datum 2014 Activiteit Organisatie 
26-01 De dame met de hoed - theeproeverij Herma
23-02 Oelenbret of andere culturele activiteit Anna Zw.
22-03 Jaarvergadering NIVON Te bezoeken door  
  alle (?) alleenstaanden
23-03 Stichting AAP, rondleiding Stijnie en Maria
27-04 KONINGSDAG, wandeling in en  Lommy, Margot
 rond Emmen
24-05 Vrijwilligersdag Activiteit 
  afdelingsbestuur
25-05 Apeldoorn, kroondomeinen,  Twee Hennies
 wandelen rond het Loo
23-06/26-06 Midweek Hondsrug Zuidlaren Activiteit afdeling
29-06 Tuinen van Ada Hofman bezichtigen Anna + Lia en/of 
  Herma
27-07 Fietstocht Ina en Ria
24-08 Fietstocht Ida en Alie
28-09 Orchideeënhoeve Luttelgeest Ank en Grietje
25-10 Op zaterdag een bezoekje aan Elburg  Lommy, Alie,
  Brigitte
23-11 Vergadering en knutselen  Iedereen
 (ideeën op tijd aandragen s.v.p.)
28-12 Wandeling Brigitte

Voor 26 januari 2014 hebben zich opgegeven: Grietje Peters, Ank Jongewaard, 
Lia Potjer, Anna Zwartscholten, Margot Klappe, Ria Noom, Hennie Kiers, Ida 
van Belkum (nog niet zeker), Sjoert Snijders, Maria van Emmen, Stijnie Velt, 
Lommy Cruyff, Anje Hommes. 
De kosten voor deze smikkelpartij met thee € 15.



Programma Bergsport wandelgroep
Zaterdag 04 januari 2014 Nieuwjaarsbijeenkomst in het 
Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 Noordlaren. De 
wandeling begint om half elf. Na de wandeling, zo omstreeks 
twee uur staat de snert voor ons klaar. Aanmelding gewenst 
bij leiding:Anneke van den Bos (0592) 314 259, 06-44646945

Zondag 02 februari 2014 Ledenvergadering in Nivoncentrum Emmen. 
Koffiedrinken om 10.00 uur. Start van de wandeling om half elf, om 13.45 staat 
de soep klaar, waarna de vergadering om 14.15 kan beginnen. Leiding: Harry 
van der Molen (0591) 618 251, 06-20380570

Winterwandeling met snert op zaterdag 18 januari
Zoals gebruikelijk gaan we ook in de komende januari maand weer lekker 
wandelen in de omgeving van het Nivoncentrum. Er zijn enkele dames bereid 
gevonden om te zorgen voor stevige snert na terugkomst. De wandeling wordt 
geleid door Gerda en Jetty en is c.a. 12 km lang. De koffie staat klaar om 10 
uur in het Nivoncentrum, de wandeling start om 10.30 uur.
Niet wandelaars, die ook willen mee-eten, worden verzocht om ongeveer 14 
uur aanwezig te zijn. De kosten voor leden zijn € 5,50 p.p. en voor belangstel-
lenden € 7,50 p.p. (huur,koffie/thee, erwtensoep).Opgave uiterlijk 16 januari bij 
Paul Aakster, tel (0591) 626 795 of :paulaakster@hetnet.nl
Eet je vegetarisch? Graag even vermelden.

Namens het bestuur en ac, Paul Aakster

Workshop schilderen op donderdag 6, 13 en 20 februari.
Ontplooiing van eigen talenten is het motto van de 3 workshops gegeven door 
Annie de Vries-Kolker. Ben je een ‘fijn’ werker met aquarel of potlood, verf 
of werk je liever ‘los’ dan kan Annie je daarmee verder helpen. Heb je geen 
ervaring met schilderen; ontdek je talenten tijdens de Workshop bij het Nivon.
Wat moet je zelf meenemen. Een doek, de grootte bepaal je zelf, schilder- en 
of tekenmaterialen, penselen, liniaal, smal paletmes, plastic bakje voor het 
mengen en om overgebleven verf in te bewaren. Evt. kun je ook tegen een 
geringe vergoeding materialen bij Annie lenen. De vraag is nu wat wil je 
schilderen? Heb je zelf een idee of een voorbeeld of wil je abstract werken. 
Neem je eigen idee mee! Ook heeft Annie voorbeelden die je kunt gebruiken.
De kosten van voor de 3 workshops zijn voor leden € 12,50 (zaalhuur, koffie/
thee) en voor niet-leden € 15,00.
Er kunnen 12 personen aan de workshop deelnemen. Opgave , uiterlijk vrijdag 
31 januari, bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 
Annelies Arling. 

Film ‘De Groene Horizon’ op zondag 9 februari 2014.
We zijn toe aan het derde deel van de film-trilogie over de prachtige Drentse 
Natuur van de onvolprezen filmmakers Henk Bos en Janetta Veenhoven. 
Deze mensen weten met oneindig geduld en heel veel technisch film-inzicht 
de meest fraaie en scherpe beelden ons voor te toveren en ook nog voorzien 
van uitstekende muziek. Dus komt allen naar het Nivoncentrum op zondag 9 
februari om 14.00 uur. 
Entree, inclusief koffie/thee ( en een versnapering): € 7,50 p.p.

NS Dagwandeling zaterdag 15 februari
De wandeling die we gaan maken is van Wijhe naar Heino (15 km).
(kijk voor meer info op http://www.nlwandel.nl/Album/NS-Nijenhuis%20
(Wijhe-Heino)/index.html)
We vertrekken met de trein van 08.37 uur uit Emmen. Neem zelf je proviand 
mee voor onderweg.Let op!: bij slecht weer passen we de wandeling aan en 
blijven in de buurt van Emmen.Geef je daarom uiterlijk 13 febr. op bij Ria 
Noom: la9ga6@kpnmail.nl (0591) 546841 / 06-51296307.

T E R U G B L I K K E N  T E R U G B L I K K E N
In deze Lork kunnen we terugblikken op een aantal zeer geslaagde activiteiten!

Kijk op www.nivonemmen.nl voor vele foto’s van de evenementen.

Themamiddag Fair en Green 
Deal zondag 10 november ‘13.
Hielke Ploeg van de landelijke 
werkgroep van het Nivon: “Eerlijk 
en Groen doen” was deze dag uit het 
verre westen gekomen om ons een 
duidelijk beeld te schetsen van de 
wereldwijde klimaat-verslechtering en 
de gevolgen daarvan voor ons allen. 
Wat kunnen we nog doen? Hielke 
refereerde aan de ‘Club van Rome’ 
die al rond 1970 een waarschuwend 
rapport uitbracht. Er is een heel scala 
aan acties mogelijk, die we ZELF 
zouden kunnen ondernemen. Na veel 
feiten en meningen ook uit de zaal 
aangehoord te hebben kregen we 
huiswerk mee: het zelf maken van een 

zogenaamde ‘ecologische voetafdruk’. 
Wat blijkt? Je zit al snel vér boven 
het mondiaal gemiddelde van 1,6. 
Dus wat doen we nu? Minder vlieg/
autoreizen maken....

Paul Aakster

Herfststuk maken met Janni 
en Petra Kroeze 24 oktober
Als je iets moois wilt maken met 
natuurlijke materialen, dan moet 
je in de leer bij Janni en Petra. 
Zij wonnen al diverse prijzen met 
hun bloemstukken e.d. De animo 
voor deze creatieve middag in het 
Nivoncentrum was dus groot.’s 
Morgens waren al dozen vol natuur-



lijke (herfst-) materialen binnen 
gebracht die door Janni bij elkaar 
waren ‘gesprokkeld’.
’sMiddags stonden 22 dames klaar om 
van die materialen een fraaie krans 
te knutselen. Dat moest allemaal wel 
precies volgens de instructies van 
Janni en haar dochter Petra, want 
anders wordt het natuurlijk niets. 
Wel, de resultaten stelden niet teleur 
en toen er ook nog lichtjes in werden 
geplaatst was het feest kompleet. 
Tevreden gingen de deelnemers 
huiswaarts met hun werkstuk.
Harry (geen deelnemer maar 
corveeër) 

Stadswandeling Groningen, 
17 November
We vertrokken met 13 pers om 10.18 
met de Q Liner vanaf Emmen naar 
Groningen. Daar aangekomen, hebben 
we eerst koffie gedronken in het 

mooie oude stationsgebouw. Daarna 
op pad onder leiding van Harry van 
der Molen.
Groningen is een prachtige oude stad, 
met veel oude bestuursgebouwen. Het 
is ook echt een studentenstad! Dus.... 
veel.... fietsen.
Er zijn veel mooie singels waar mooie 
oude herenhuizen staan. Ook zijn er 
veel oude kerken o.a de alom bekende 
Martinietoren, de zeskantige St Jozef 
kerk, en de Joodse Synagoge. En......
nog veel verstilde hofjes met mooie 
tuintjes.
In het Pepergasthuis is Lina Blauw die 
ook meeliep> getrouwd. Toevallig en 
leuk! Voor het oude Harmoniegebouw 
staat een beeld van Alletta Jacobs, 
geb’ in Sappemeer. Zij was de eerste 
vrouwelijke arts in Nederland. We 
hebben het Scheepsvaartmuseum 
bezocht, met de expositie ‘Grunnen 
mien Stad’. Nadat we in het café 
‘De Beurs’ nog een koffie hebben 
gedronken, zijn we weer richting 
station gegaan. Om 17.15 waren we 
terug in Emmen. Een geslaagde dag 
en voor herhaling vatbaar! B.v in de 
zomer, met een boot door de grachten.  
De groepsfoto is genomen bij ‘Lutje 
Loeks’.

Anje Hommes
 
Creatieve middag donderdag 
21 november
Deze creatieve middag stond onder 
leiding van Annie Schoemaker, die 
veel ervaring heeft met het maken 
van kaartjes. Ze had de deelneemsters 
gevraagd gekleurd papier van oude 

enveloppen e.d. mee te nemen. Ze 
leerde ons hoe je met deze simpele 
materialen prachtige kerstkaartjes 
kunt maken. Annie had zelf ook wat 
materiaal meegenomen en zette de 
9 deelnemers aan de slag. Aan het 
eind van de middag bleken er fraaie 
kaarten te zijn geconstrueerd. Met een 
kopje thee/koffie erbij was het een 
gezellige middag. Het was voor Annie 
de eerste keer dat ze zo’n workshop 
gaf, van ons mag ze het nog eens 
doen!

Gerda Lukkien

Jaarvergadering alleen-
staanden 24 november 2013 
Afzeggingen voor de vergadering: 
Geesje (zangweekend), Jannie Brus 
(ziek), Annie (verjaardag).
Aanwezig: Ina, Stijnie, Brigitte, 
Alie, Hennie K., Hennie S., Lommy, 
Margot, Anje, Gaaike, Ank, Anna, 
Ida, Grietje, Marie, Ria, Sjoert, 
Herma.

Drents Museum op donderdag 
28 november 2013.
Met de bus reisde een groepje van 13 
Nivonners op donderdag 28 november 
naar het Drents Museum in Assen 
om daar de tentoonstelling te zien 
over de befaamde Dode Zeerollen. 
Originele Bijbelse manuscripten uit 
de 2e eeuw voor Chr. tot de 1e eeuw 
na Chr. en alternatieve teksten die 
niet in de Bijbel terecht zijn gekomen 
staan op deze wereldberoemde rollen. 
Ze geven onschatbare informatie 
over de geschiedenis en cultuur uit de 

periode waarin het jodendom en het 
christendom gevormd werden.
Na veel kijk en leeswerk hebben we 
halverwege ons bezoek een film en 
presentatie kunnen beluisteren waarin 
beknopt en duidelijk de geschiedenis 
van deze rollen werd uitgelegd. 
Aansluitend knoopten we daar een 
korte koffie/lunchpauze aan vast 
en begonnen daarna met nóg meer 
interesse aan de tweede helft van de 
tentoonstelling. We kijken terug op 
een mooi ingevulde dag.

Grietje Aakster

Sinterklaaswandeling op 
donderdag 5 december 2013.
Tot een paar dagen voorafgaande aan 
de geplande Sinterklaaswandeling op 
5 december had nog maar een zeer 
gering aantal deelnemers zich hier 
voor opgegeven. In overleg is daarom 
besloten de Sinterklaas-wandeling te 
veranderen in een Sinterklaas-uitje. 
De keuze werd gemaakt om naar 
een tentoonstelling van de Amateurs 
Kunstenaars Emmen (AKE) te 
gaan met als thema ‘Goed gemutst’. 
Ondanks de ‘barre’ weersvoorspelling 
kon deze activiteit tóch doorgaan 
omdat vooraf was aangegeven dat het 
bereikbaar was met de bus. Via een 
Nieuwsbrief kon men aangeven hier 
wel/niet aan mee te willen doen. Een 
aantal mensen heeft positief op dit 
alternatief gereageerd en de tentoon-
stelling met veel plezier bekeken.

Grietje Aakster 



Kerstmarkt in Nivoncentrum
Op initiatief van Jannes Harttekamp 
is dit jaar voor het eerst een 
kerstmarkt gehouden in het 
Nivoncentrum, om via verkoop van 
zelfgemaakte kerstbakjes de kas te 
spekken. Wel dat is gelukt! Op het 
moment van drukken van deze Lork 
zijn nog niet alle gemaakte kosten 
bekend en er is nog enige na-verkoop, 
maar duidelijk is dat er meer dan 
€500,- naar de Nivonkas gaat.
Om dit resultaat te bereiken hebben 
vele vrijwilligers heel veel werk 
verzet, maar het ging in een heel 
gezellige sfeer. Eerst was er het 
knieperties bakken op de dinsdag 
in de schuur bij Annelies en Gerard 
in Valthe, meer dan 1500 lekernijen 
kwamen uit de ijzers!
Donderdags werden onder de 
zeer deskundige leiding van 
Jannes en Jenny Harttekamp zeer 
vele kerststukjes gemaakt. De 
Harttekampjes hadden geen moeite 
maar wel kosten gespaard, om een 
grote hoeveelheid materiaal voor de 
kerststukken bijeen te garen. Op de 
verkoopdag, vrijdag 13 december, 
kwamen niet alleen bovengenoemde 
producten op tafel in het sfeervolle 
Nivoncentrum, maar ook prachtige 
zelfgemaakte kaarsen van Herma 
Ravenstein en heerlijke ingemaakte 
producten uit de tuin van Annelies. 
Grietje Jeuring bakte ook nog wat 
knieperties (voor de sfeer).
Onder de vele bezoekers waren ook 
2 groepjes kinderen van onze buren 
‘Het Koekoeksnest’, zij lieten zich de 
knieperties goed smaken!

Iedereen die op enigerlei wijze aan 
de markt heeft meegewerkt en heeft 
gekocht hartelijk dank! Onze speciale 
dank gaat uit naar Jannes en Jenny 
Harttekamp, zonder wie dit succes 
niet mogelijk was geweest.

Harry van der Molen
p.s. op de website www.nivonemmen.
nl worden foto’s geplaatst

Ledenberichten

Verhuisd;
V  G. F. Wind
  Tuinlaan 7
  9591 BN Onstwedde

naar
  Boslaan 53
  9591 BH Onstwedde

Vooruitblikken!!!!!!!!!!
Zo  9 maart Reisverslag L. Vondeling
Za  15 maart Goede spullen markt.
Za 22 maart Jaarvergadering van de afdeling

Wie gaat er mee naar de Hondsrug van 23 t/m 26 juni 2014?
Voor de jaarlijkse Midweek heeft de afdeling gekozen voor locatie De Hondsrug in 
Noordlaren. We vertrekken op maandag 23 juni per fiets o.l.v. Harry van der Molen 
naar de Hondsrug en keren op donderdag 26 juni weer huiswaarts. De Hondsrug ligt 
in een prachtige omgeving van het Noordlaarder Bos en de vallei van de Drentse Aa. 
Een mooi gebied om te wandelen en te fietsen. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om 
excursies te maken. Om de midweek goed voor te bereiden, vragen we om vroegtijdige 
opgave via onderstaande strook of bij voorkeur per mail, arling1@hetnet.nl
De kosten voor de midweek zijn € 95,00 p.p. voor verblijf, eten en drinken en 
excursies. We houden jullie op de hoogte van betaling, programma, en reisschema.
Annelies, Harry en Gerda. 
Opgave deelname aan Midweek De Hondsrug van ma 23juni t/m do 25 juni 2014.
Naam 
Adres 
Postcode/plaats 
Telefoon 
Email 
Dieet 
Handtekening 

Strook opsturen naar A. Arling, Hondsrugweg 1, 7872 TE Valthe 
of per mail arling1@hetnet.nl

Jannigje Maartje Bakhuijzen-de Kreek
is overleden op 23 november 2013.

Janny was, samen met haar man Piet, een van de grondleggers van de 
afdeling Emmen. Zij was een actief lid en vele jaren verbonden aan de 

zanggroep.
Het bestuur wenst nabestaanden en verzorgers veel sterkte toe.



Dé sportschool voor vrouwen 

Lesmills groepslessen 

Crossfitrek (eerste van Emmen) 

Gediplomeerd personeel 

Persoonlijke aandacht 

Een sportschool speciaal voor de 
vrouw 

Female Fit 
Weerdingerstraat 232 K 

7811 CE Emmen 
0591 - 22 49 19 

Weerdingerstraat 246
7811 CJ Emmen
T. (0591) 64 92 47
www.gtwoondesign.nl

Wilt u zelf een familiefeestje of 
een groepsactiviteit organiseren?

In ons centrum verhuren wij -op basis van 
zelfverzorging - twee modern ingerichte ruimten 

voor billijke prijzen.

Meer informatie?
Harry van der Molen (0591) 618 251

nivoncentrum@nivonemmen.nl
of

fam. Harttekamp (0591) 615 344

www.nivonemmen.nl/page/nivoncentrum




