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Activiteiten agenda november - december 2014
Za 03 jan. Bergsport snertwandeling Hunehuis 10.00 uur
Vrij 09 jan.  Wandeling Eigen initiatief Gieten-Borger 
Zo 11 jan. Nieuwjaarsvisite in Nivoncentrum 14.00 uur
Ma 12 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 13 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 14 jan. Zanggroep 14.00 uur
Zo 18 jan. Spelmorgen 10.00 uur
Ma 19 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 18 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 19 jan. Zanggroep 14.00 uur
Vrij.23 jan. Wandeling Eigen initiatief Holten 
Za. 24 jan.  Theaterbezoek alleenstaanden e.a. 
Ma 26 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 27 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 28 jan. Zanggroep 14.00 uur
Za 31 jan. Cultureel uitje Zwolle 10.15 uur
Zo 01 feb. Bergsport jaarvergadering in Nivoncentrum 10.00 uur
Ma 02 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 03 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 04 feb. Zanggroep 14.00 uur
Do 05 feb. Workshop schilderen-1  14.00 uur
Z0 08 feb. Filmmiddag 14.00 uur
Ma 09 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 10 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 11 feb. Zanggroep 14.00 uur
Do 12 feb. Workshop schilderen-2  14.00 uur
Vrij 13 feb. Wandeling Eigen initiatief Tubbergen 
Ma 16 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 17 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 18 feb. Zanggroep 14.00 uur
Do 19 feb. Workshop schilderen-3  14.00 uur
Za 21 feb. Winterwandeling met snert 10.00 uur
Ma 23 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 24 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 25 feb. Zanggroep 14.00 uur
Vrij 27 feb. Wandeling Eigen initiatief Schoonoord 

Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 
Kopij voor de Lork maart/april inleveren voor 15 februari bij de redactie:
info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen. 



Schoonmaak Nivoncentrum januari/februari
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: lukkiengerda@gmail.com 
tel. (0591)618251

Week  
2   Op woensdag 7 januari grote schoonmaak
3   L. Cruijff en H. Kiers
4   G. Dokter en A. Hommes
5   Fam. Aakster
6   R. Noom en G. Peters
7   M. van Emmen en H. Sibering
8   Fam. Van der Molen
9   Fam. Jeuring
10  E. Kemper en G. Grootjans

Van de bestuurstafel
Beste Nivonleden.
Als deze editie van de Lork bij u per computer of per bezorger of per 
post bij u binnen komt, is het jaar 2014 bijna ten einde. Een bewogen 
jaar, waarin we door overlijden, afscheid hebben moeten nemen van een 
aantal trouwe Nivonleden. Leden die actief waren in de afdeling en waar 
we goede herinneringen aan hebben. Een jaar waarin vele vrijwilligers 
allerlei activiteiten mogelijk hebben gemaakt. Ook de beheerders en de 
schoonmakers van het Nivoncentrum verdienen een pluim. Een goede 
verzorging van het gebouw zorgt er voor dat we aan derden de zalen 
kunnen verhuren. Dat geeft bestaansrecht aan onze afdeling. 
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden deel genomen aan activiteiten 
van Regio Noord en de Nivonraad. Ook waren enkele leden aanwezig 
bij het jubileumfeest in Allardsoog. Om het netwerk van het Nivon in 
onze regio te vergroten hebben bestuursleden deelgenomen aan netwerk-
bijeenkomsten van Natuur en Milieufederatie Drenthe. Het bestuur doet 
hier verslag van tijdens de Jaarvergadering op zaterdag 28 maart. 
In de afgelopen maanden november en december zijn in het Nivoncen-
trum twee bijzondere activiteiten geweest. De boekenmarkt, georgani-
seerd door Paul en Grietje Aakster en de kerstmarkt, georganiseerd door 

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



Jannes en Jenny Harttekamp. Ook hebben een grote groep vrijwilligers 
hand- en spandiensten verricht om deze markten mogelijk te maken. Het 
bestuur wil jullie via deze weg heel hartelijk danken voor jullie inzet. De 
opbrengsten van de markten komen ten goede aan het Nivoncentrum en 
zijn opgenomen in het financieel jaarverslag van 2014.
Het bestuur vraagt bijzondere aandacht voor de eerste activiteit in janu-
ari. Op zondag 11 januari is er Nieuwjaarsvisite met huldiging van onze 
jubilarissen. Dertien personen krijgen een speldje vanwege hun 25, 40, 
50 en 60 jarig lidmaatschap. Het bestuur hoopt op een goede opkomst.
Het bestuur wenst u allen goede kerstdagen, fijne jaarwisseling en alle 
goeds en gezondheid voor 2015 toe.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Help de afdeling promoten! Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
Website: www.nivonemmen.nl (ook voor meer foto’s van de activiteiten)
Kijk ook eens op facebook www.facebook.com/nivonemmen en like ons !
Nivon Emmen is ook op twitter: www.twitter.com/NivonEmmen 
Heb je hulp nodig bij het omgaan met de computer, laat het ons weten!

Zondag 11 januari Nieuwjaarsvisite
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen hun leden uit om op zondag 
11 januari elkaar op de nieuwjaarsvisite te ontmoeten, elkaar het beste te 
wensen voor 2015 en te genieten van muziek van de groep van Minie Anninga. 
De muzikanten bespelen mandoline, accordeon en dwarsfluit. In het bijzonder 
worden 13 trouwe Nivonleden gehuldigd voor hun 25, 40, 50, en 60 jarig 
lidmaatschap. 
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 nieuwjaarsvisite eindigt om ongeveer 16.30 uur.

Namens bestuur en AC, Annelies Arling.



Oproep: Kun je zingen, zing dan mee!
Ook genoten van het optreden van de zanggroep tijdens de kerstmiddag? Het 
kan nog mooier als er meer mensen meedoen, met name mannen. Het is echt 
niet moeilijk! Kom eens langs op een zangmiddag, we repeteren tegenwoordig 
op de woensdagmiddagen van 14-16 uur.
Informatie bij Grietje Jeuring tel. 0591-627495 of jansjeuring1@gmail.com 
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 3,50 voor leden en voor niet-leden € 5,50 (incl. 
koffie/thee en drankje).

Zondag 18 januari Spelmorgen in Nivoncentrum
Op verzoek van leden organiseert Jans Jeuring op zondag 18 januari van 
10.00-12.00 uur een spelmorgen. Er is de mogelijkheid om te koersballen en te 
sjoelen. 
De zaal is open om 9.45 uur. De kosten zijn € 2,00 voor leden en niet leden 
betalen €4,00. Belangstellenden zijn welkom. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Namens AC, Annelies Arling.

Zaterdag 31 januari cultureel uitje Zwolle
 Het museum De Fundatie of ook wel genoemd het Paleis aan de Blijmarkt 
in Zwolle is een bijzonder museum met een “Ei” op het dak. Een bijzondere 
verbouwing en uitbreiding van het museum. In januari zijn er twee bijzondere 
exposities n.l. het Megarealisme van Tjalf Sparnaay en Mensbeelden in globaal 
perspectief. Bijzonderheden zijn te zien op de site www.defundatiezwolle
Aansluitend is het mogelijk een bezoek te brengen aan de bijzonder fraaie 
boekhandel Waanders in de Broerenkerk. De boeken worden in “werelden” 
aangeboden. Op de 2e verdieping presenteren kunstenaars hun kunst op 
presentatietafels genaamd “uit de kunst” en voor muziekliefhebbers is er een 
afdeling genaamd “lust voor het oor”. Het gebouw, met mooie glas in lood 
ramen, is ook zeer de moeite waard om te bezichtigen.
Adres De Fundatie, Blijmarkt 20, 8011 NE Zwolle. Kosten: museumjaarkaart 
of kaart 9,00 euro of groepstarief 6,00 euro ( 10 pers.) Open om 11.00 uur.
Adres Waanders, Achter de Broerenkerk 1-3, 8011VA Zwolle. Open tot 18.00 
uur.

Namens Bestuur en AC.

Voorstel: vertrek met de trein vanaf het station in Emmen om 10.15 uur en aankomst om 11.10 
uur. Daarna vanaf het station ongeveer 20 min. lopen naar het museum. Mogelijkheid is om een 
fietstaxi te nemen.
Opgave bij Paul Aakster tel 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl



Donderdag 5 / 12 / 19 februari Workshop schilderen 
Ontplooiing van eigen talenten is het motto van de 3 workshops gegeven door 
Krijnie Valentien. Ben je een ‘fijn’ werker met aquarel of potlood, verf of werk 
je liever ‘los’ dan kan Krijnie 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 tekenma-
terialen, 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 Nivon 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 Krijnie 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. Aanvang 5 februari om 13.30 uur.
Aanmelding bij voorkeur per e-mail en vóór 1 februari a.s. 
naar; nivon.emmen@gmail.com Per telefoon; 0591855452

Zondag 8 februari Filmmiddag “Drenthe Waterland”
Voor de 4e maal een film van het inmiddels befaamde duo Henk Bos en 
Janetta Veenhoven. Het betreft hun meest recente film (nov. 2014). Dus dat 
wordt weer genieten van prachtige en haarscherpe beelden van de Drentse 
Natuur. Weer of geen weer, kom naar het Nivoncentrum op 8 februari om dit 
te gaan beleven. De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Entree is inclusief koffie/thee en een drankje € 5,50 p.p.

Zaterdag 21 februari Winterwandeling met snert 
Deze keer is de gebruikelijke snert-wandeling niet in januari maar in februari 
en wel op 21 februari, mits er op die dag geen Elfstedentocht wordt verreden, 
want dan gaan we natuurlijk schaatsen i.p.v. wandelen.
Om 10.00 uur wordt er eerst koffie gedronken in het Nivoncentrum en rond 
10.30 uur start de wandeling. Niet-wandelaars, maar wél mee-eters, graag om 
13.30 uur aanwezig zijn. De kosten voor leden zijn € 5,50 p.p. en voor belang-
stellenden € 7,50 p.p. Opgave uiterlijk 19 februari onder vermelding wel/niet 
vegetarisch bij Paul Aakster tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl



Alleenstaanden 
Hierbij nodig ik je uit om op zaterdagavond 24 januari 2015 mee te gaan naar 
De Noorderbak in Roswinkel voor een toneelvoorstelling. Toneel Roswinkel 
speelt: Veur ‘t eerst op vakantie. 
De auteur is Hans Verder en de regie wordt verzorgd door Ab de Vries. 
Begintijd 20.00 uur prijs 6 euro. Graag aanmelden voor 15 januari 2015 bij
 hm.ravestein@home.nl of tel.0591-642271.
Indien een bestelde kaart onverwacht niet wordt afgenomen komt er 
2,50 administratiekosten bij en moet er dus 8,50 betaald worden voor je 
niet-aanwezig-zijn. Pas op.Ik hoop dat we met velen een gezellige avond 
hebben.

Herma Ravestein

Alleenstaanden binnen het NIVON opgelet
Tijdens de jaarvergadering die altijd in november wordt gehouden, willen 
wij graag nieuwe alleenstaanden begroeten, zodat wij met meerdere mensen 
kunnen nadenken over de activiteiten voor het nieuwe jaar. Ik hoor dat enkelen 
van jullie wel meegaan met de activiteiten, maar nog niet op de alleenstaanden-
adressenlijst staan. Mocht je onze activiteitenlijst en andere mededelingen 
toch willen ontvangen, geef dan even je adres e.d. op aan onze coördinator 
Herma Ravestein, te bereiken onder hm.ravestein@home.nl of per telefoon 
051-642271. 

Programma alleenstaanden 2015
Zondag  31 mei Lommy en Herma Beeldenwandeling in Coevorden
Zaterdag 27 juni Alie v.d. H. Elburg, nu ook Joods museum, vogeltuin en stadswandeling
zondag 27 juli Anje en Alie P. Wandelen in en om Ter Apel
Zondag 23 aug Ida en Annie S. Fietstocht (verrassing)
Zondag 27 sept Sjoert en Maria Fietstocht Bargerveen
Zaterdag 24 okt Grietje en Ank Albert Cuyp in Amsterdam
Zondag 22 nov Allen  (oudhollandse?)spelletjes en of bezoek Fabriek
 dec. Brigitte  Wij laten ons in december weer verrassen door activiteiten van  
    Brigitte

Programma Bergsport wandelgroep 
De wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door.
Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee.



Zondag 03 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
Dit jaar wordt de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het Natuurvriendenhuis,
“Hunehuis” Hunebeddenweg 1, Darp (bij Havelte)
Leiding: Piet Sevenhuijsen tel. 0521-516615, 06-2258822

Zondag 01 februari Ledenvergadering 
Deze wordt wederom gehouden in het Nivoncentrum, 
J. van Ravenswaaystraat 26b te Emmen. 
Leiding wandeling: Harry van der Molen tel. 0591-618251, 06-20380570 

Zondag 01 maart
Wandeling over het Dwingelderveld. Start bij het bezoekerscentrum 
Dwingelderveld Benderse 22, 7963 RA, Ruinen.
Leiding: Piet Sevenhuijsen tel. 0521-516615, 06-2258822

Wandelingen eigen initiatief.
Voor de komende periode staan de volgende wandelingen op stapel:

9 januari gaan we met Alie op stap van Gieten naar Borger. Het is een deel 
van het Drenthepad. Afstand 15 km.
Aanmelden bij Alie: tel: 0524534533.
Op 23 januari gaan we naar Holten: Lokerenk en Zuurberg. Er zit een 
klimmetje bij en de afstand is 16 km.
13 februari: We maken een mooie wandeling in de omgeving van Tub-
bergen: Landgoed Baasdam en Vasser Grafveld. Afstand is 18 km. 
27 februari: Schoonoord: Op avontuur in boswachterij Grolloo. De 
afstand is 19 km.

Voor deze wandelingen kun je je aanmelden bij Brigitte. 
Tel: 0524533074.



Alleenstaanden: Verslag van een 
dagje uit in Elburg zaterdag 25 
oktober.
Na een goede reis gingen de 25 dames 
eerst naar de tuinen van Dr. Vogel, 
de gezondste tuinen van Nederland. 
Er was een mooie wandeling uitgezet 
waarbij we rustig konden genieten 
van een nog bloeiende tuin. En dat 
eind oktober, het weer was heerlijk. 
Al op jonge leeftijd was de Zwitser 
Albert Vogel “begeistert” door het 
effect van planten en kruiden op 
gezondheid. Hij leefde volgens de 
filosofie: GEZONDHEID IS LEVEN 
IN HARMONIE MET DE NATUUR. 
Hij is 94jaar geworden.
Onder het genot van een kopje koffie 
hebben we gekeken naar een kort 
filmpje over het bedrijf.
Hierna bezochten we Elburg met een 
gids die ons veel van het bijzonder 
goed bewaarde middeleeuwse 
Hanzestadje heeft laten zien. De oude 
wallen met hun schitterende bomen, 
de smalle steegjes, de keitjesstoepen 
en prachtige doorkijkjes maken van 
de vesting een sfeervolle omgeving 
waar men heerlijk kan wandelen. 
In de wallen bij de Vischpoort, 
de Goorpoort en de Mheenpoort 
bevinden zich Kazematten (schiet-
kelders). Hier zijn 10 vrouwen met 
de gids in geweest. Ik vond het erg 
indrukwekkend. Alie bedankte de 
gids hartelijk en we waren het er 

allemaal over eens dat we nog een 
keer terug gaan. We hebben gezamen-
lijk nog iets gedronken en hadden nog 
even tijd om winkeltjes te bekijken. 
Alie, Lommy en Brigitte, hartelijk 
dank.!!!!

Jetty Haarman  

Themamiddag Geopark de Hondsrug 
op zondag 9 nov. 2014 
Cathrien Posthumus, manager van 
het Geopark de Hondsrug zou deze 
middag een presentatie houden maar 
was verhinderd en haar taak werd 
overgenomen door haar collega 
Liesbeth Simon. Deze lezing voor 
Nivon-Emmen sluit goed aan bij ons 
bezoek aan de zandsculpturen in 
Zuidlaren, begin september.
Vorig jaar in 2013 is het Geopark 
de Hondsrug geopend als eerste 
in Nederland. Het is daarmee een 
onderdeel van het Europese netwerk 
van geoparken. In de laatste ijstijd 
was Noord-Nederland bedekt met 
een kilometer dikke ijslaag; door de 
vorming van gletsjers en ijsrivieren 
werden heel veel keien meegenomen. 
De laatste ijstijd stopte 12000 jaar 
geleden. De Hondsrug begint bij 
Groningen (de Herestraat) en bereikt 
in de Emmerdennen de grootste 
hoogte: 27 meter!
Zo ontstond in Noord-Nederland 
een uniek geologisch gebied. Harry 

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.



Wolters van het hunebedcentrum in 
Borger is de grote animator van het 
nieuwe geopark, maar ook organi-
saties als het IVN en de Historische 
Vereniging Z.O-Drenthe. Op allerlei 
manieren wordt hier de aandacht op 
gevestigd via boekjes, apps, hotspots 
en een website. Veel valt onder de 
noemer van het geopark: het nieuwe 
KWAK-kanaal, het Bargerveen, het 
Arsenaal in Coevorden, een nieuw 
wildpark bij Gasselte etc.
De 25 aanwezigen hebben volop 
genoten van de boeiende lezing 
door de zeer welbespraakte Liesbeth 
Simon.

Paul Aakster 

Boekenmarkt 22 november

1 Grote voorraad boeken

Er stonden ruim 2100 boeken netjes 
gesorteerd in de kelder van het 
Nivoncentrum en op 21 november 
mochten ze eindelijk naar boven 
om op de boekenmarkt te worden 
verkocht. De eerste bezoekers stonden 
al een uur voor aanvang te wachten 
om hun slag te kunnen slaan. Nu 

is het in deze tijden zo dat er heel 
veel tweedehands boeken worden 
aangeboden en dat het aantal lezers 
daalt.
We hadden ook niet de illusie dat alles 
zou worden verkocht en waren dan 
ook redelijk tevreden dat de opbrengst 
ruim € 200 voor het Nivon bedroeg. 
En de overgebleven boeken? Die zijn 
afgevoerd naar de kringloop. Iedereen 
die heeft meegeholpen bedankt en 
met name Grietje en Paul Aakster, 
zij hebben vele uren besteed aan het 
sorteren en netjes ordenen van de 
boeken.

Harry van der Molen

Bezoek aan het Arsenaal in 
Coevorden op 27 november 2014
Wederom een activiteit die uitste-
kend aansluit bij een eerder bezoek 
aan de zandsculpturen in de Prins 
Bernhardhoeve in Zuidlaren en de 
lezing van Liesbeth Simon over het 
nieuwe Geopark de Hondsrug. Het 
Arsenaal is met name een geschied-
kundig museum maar tevens is er een 
openbare bibliotheek in gevestigd.
Het was vroeger een pakhuis vol 
munitie, want de geschiedenis van 
de stad Coevorden is doordrenkt met 
eeuwenlang gewapende strijd. Denk 
hierbij aan “Bommen Berend”, de 
schrik van Coevorden én Groningen! 
De tentoonstellingsruimten zijn 
prachtig ingericht en we troffen het: 
de man achter de kassa bood spontaan 
aan om als gids te fungeren en deed 
dat voortreffelijk. Resultaat: veel 
interessants gezien én gehoord.



We sloten de middag af in het 
restaurant-gedeelte van het nieuwe 
gemeentehuis van Coevorden.

Paul Aakster

2 Pauze in het Valtherbos

Sinterklaaswandeling 5 december
Na enkele gure dagen was het weer 
op de feestdag van Sinterklaas 
gelukkig een stuk aangenamer. 
Zestien Nivonleden durfden het 
daarom wel aan eens lekker te gaan 
wandelen. We begonnen met koffie 
en een lekker stuk banketstaaf. 
Daarna moesten de wandelschoenen 
aan, muts op en handschoenen aan. 
Ria en Lydi-An leidden ons door het 
mooie Valtherbos, halverwege werd 

even gepauzeerd en brak zowaar 
de zon even door. Toen weer terug 
naar het Nivoncentrum. De chocola-
demelk was snel opgewarmd en op 
tafel stonden ook nog pepernoten, 
chocolade en mandarijnen. Het 
heerlijk avondje moest nog komen, 
maar wij hadden al een heerlijke dag! 
Dank aan Ria, Lydi-An en Annelies!
 
Harry van der Molen

Kerstmarkt 13 december
Na de Sinterklaas stond de week voor 
veel Nivon vrijwilligers in het teken 
van voorbereiding van de kerstmarkt. 
Er moest groen worden verzameld, 
knieperties gebakken en soep ge-
kookt. Vrijdag werden vele mooie 
kerststukken gemaakt. Ze werden 
samen met vele zelfgemaakte kaarsen, 
vogelhuisjes en inmaak producten 
klaargezet voor de markt. Zaterdag 
om 10.30 uur ging de markt open. Ie-
dereen was gespannen, wordt het weer 
zo’n succes als vorig jaar? Komen er 
veel kopers? Er is veel concurrentie 
van andere evenementen, maar we 
kunnen terug zien op een goed resul-
taat. De muzikanten hebben letterlijk 
de sterren van de hemel gespeeld, de 
kniepertjes zorgden voor een heerlijke 
geur. Alle medewerkers én kopers 
van harte bedankt voor jullie inzet. 
Dankzij jullie hebben we ruim 500 
euro extra te besteden voor de acti-
viteiten. Onze speciale dank gaat uit 
naar Jenny en Jannes Harttekamp.
(Kijk voor foto’s op de website of 
facebook pagina van Nivon Emmen)

Harry van der Molen



Vooruitblikken
Goede Spullen Markt op zaterdag 21 maart.
We kunnen altijd goede spullen gebruiken voor deze markt. Zijn er problemen 
met vervoer of opslag? Neem contact op met Jan of Grietje Jeuring

Jaarvergadering op zaterdag 28 maart.
 Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2014. Verslagen van het be-
stuur, het financieel verslag, verslagen van de werkgroepen, een overzicht van 
het ledenaantal worden in een apart boekje verwerkt en in de Lork van 
maart –april 2015 worden de agenda en de aankondiging van de 
jaarvergadering vermeld. 

Van de ledenadministratie:
We zijn blij weer een nieuw lid te mogen verwelkomen, het is:
Mevr. D. Smedes - Ludolphie
Oosterstraat 95
9561 PL Ter Apel

IN MEMORIAM

Na een kortstondig ziekbed is toch nog onverwacht op 9 november overleden
ons Nivonlid uit Valthe Ton Pijs. Hij was 74 jaar oud.

 
Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het 

verwerken van dit verlies.

Nagekomen terugblikken:
Verslag van de excursie naar de Prins Bernard hoeve in Zuidlaren.
Op zondag 7 september jl. zijn we met een kleine groep naar de Zandsculptu-
ren tentoonstelling in Zuidlaren geweest.
We hebben heel mooie sculpturen gezien over allerlei onderwerpen.
Er was een mooie film over het ontstaan van de sculpturen, een toneelvoor-
stelling met 2 acteurs die heel leuk was voor een ieder en niet te vergeten de 
lasershow die prachtig was. Al met al was het een welbestede dag.

Stijnie Velt



Fiets/wandeltocht naar Weerdinge
Op zaterdag 18 oktober hebben we een mooie tocht gemaakt naar Weerdinge, 
een esdorp aan de rand van de Hondsrug. De tocht is een combinatie van fiet-
sen en wandelen. We vertrokken om 11.00 uur vanaf het Nivoncentrum met 11 
mensen voor een prachtige rit door de Emmerdennen/Valtherbos. We zetten de 
fietsen bij het dorpshuis neer en er voegde zich nog een deelnemer bij ons.
Van daaruit gingen we wandelen met als doel de “doodijskuil”; deze ligt mid-
den in de oude es aan de rand van het dorp. De wandeling gaat via het 
Meerbosch/Valtherbos.
Toen we net buiten het dorp waren liet Grietje weten dat ze plastic zakjes van 
de gemeente had voor het verzamelen van zwerfvuil. Hier was veel animo 
voor. We vielen echter wel met onze neus in de boter; er was net “schouw” 
gehouden. Dus was er veel zwerfvuil en landbouwplastic uit de greppels/slo-
ten. We konden helaas niet al het zwerfvuil meenemen. Gelukkig kon Paul alle 
zakken kwijt bij het dorpshuis.
We maakten nog een kleine omweg via de Steenbakkerijweg langs oude boer-
derijen. Na overleg werd besloten dat we in het plaatselijk café nog iets zouden 
gaan gebruiken. Vervolgens fietsen we via Valthe terug naar Emmen. Het was 
een mooie tocht en een goede combinatie van fietsen en wandelen. Grietje en 
Paul Aakster bedankt voor dit mooie initiatief.

Ingrid van Meurs 



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




