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Activiteiten agenda maart - april 2019
Zo 03 mrt. Wandeling Wandelgroep in Oranjewoud 10.00 uur
Ma 04 mrt. Tekengroep  09.00 uur
 Di 05 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 06 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Zo 10 mrt. Themamiddag “Emmerhout” 14.00 uur
Ma 11 mrt. Tekengroep 09.00 uur
Di 12 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 13 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Za 16 mrt. Goede spullenmarkt 10 tot 12 uur
Ma 18 mrt. Tekengroep  09.00 uur
Di 19 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 20 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Za 23 mrt. Jaarvergadering Nivon afdeling Emmen e.o. 10.00 uur 
Ma 25 mrt. Tekengroep  09.00 uur
Di 26 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 27 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Ma 01 apr. Tekengroep 09.00 uur
Di 02 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 03 apr. Zanggroep 13.30 uur
Ma 08 apr. Tekengroep  09.00 uur
Di 09 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 10 apr. Zanggroep 13.30 uur
Za 13 apr. Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen (trein) 08.15 uur
Zo  14 apr. Ledendag Regio Noord in Emmen 10.00 uur
Ma   15 apr. Tekengroep 09.00 uur
Di 16 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 17 apr. Zanggroep 13.30 uur
Di 23 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 24 apr. Zanggroep 13.30 uur
Ma 29 apr. Tekengroep 09.00 uur
Di 30 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 1 mei Viering “Dag van de Arbeid” 14.00 uur
Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het Nivon-
centrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen (zaal open 30 min. 
voor aanvang) Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.
nivonemmen.nl 
Kopij voor de Lork mei t/m augustus inleveren vóór 15 april bij de redactie:
h.vandermolen@home.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.



Schoonmaak Nivoncentrum maart/april
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: lukkiengerda152@gmail.com 
tel. (0591)618251

Week  
10 G. Dokter en A. Hommes
11 Gezamenlijk (na Goede Spullenmarkt)
12 L. Cruijff en H. Kiers
13 E. Kemper en G. Grootjans
14 R. Noom en G. Peters
15 H. Sibering
16 Fam. Aakster
17 G. Dokter en A. Hommes
18 Fam. Jeuring

Van de bestuurstafel. 

Beste Nivonleden.
In 2019 bestaat de Nivon Natuurvrienden in Nederland 95 jaar. Het Nivon 
heeft een rijke geschiedenis achter de rug. Zomaar een greep uit het archief 
met enkele wetenswaardigheden. Het begon in 1924 met de oprichting van 
IvAO ( Oprichting Instituut van Arbeidersontwikkeling); in 1928 werd 
met de bouw van het eerste Natuurvriendenhuis Krikkenhaar begonnen 
en dat was het begin van een keten van Natuurvriendenhuizen. Er werden 
arbeidersscholen opgericht; er waren contacten met Zwitserse Natuurvrien-
denhuizen om skivakanties te organiseren. Na het einde van de 2e WO 
waren er van de 10 Natuurvriendenhuizen nog maar 6 over, beschadigd 
en leeggeplunderd. Het IvAO telde in 1957 40.000 leden en in 1959 is de 
naam veranderd in Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling 
en Natuurvriendenwerk). Vanaf 1970 was er een opkomst en opleving van  
sociale bewegingen, vredes- , kraak- en vrouwenbeweging. Er werden veel 
bijeenkomsten georganiseerd; de bijeenkomsten van jeugd en Jongeren 
waren belangrijk. In 1983 werd het Pieterpad geopend en daarna in latere 
jaren de wandelpaden LAW Nivon. Vanaf 1990 werden de Nivonhuizen 
vernieuwd, er kwamen kampeerterreinen bij die later weer werden afge-
stoten omdat de kosten te hoog waren. 

Door teugloop van het aantal leden zat het Nivon in een moeilijke positie; 
minder inkomsten, bezuinigingen werden doorgevoerd en door een goed 
beleid (een Masterplan) is het financieel met het landelijk Nivon inmiddels 
weer helemaal op orde. Aan de naam Nivon is Natuurvrienden toegevoegd. 
Er is nu weer een toeloop van leden.

Nivon Natuurvrienden bestaat nu 95 jaar en daarom organiseert het CB 
samen met een feestcommissie in het Koos Vorrink Huis een gezellig 
weekend op 5-6-7 april. Vrijdagavond 5 april is er een gezellige avond met 
verschillende activiteiten, zaterdag 6 april een jaarmarkt met allerlei activi-
teiten voor jong en oud en op zondag 7 april wordt de Nivonraad  gehouden.
In onze afdeling zijn in maart en april een paar belangrijke activiteiten. Op 
zaterdag 16 maart is er de jaarlijkse Goede Spullenmarkt en op zaterdag 23 
maart wordt de Jaarvergadering gehouden.

Op de jaarvergadering zal de voorzitter een korte terugblik geven op de 
extra Ledenvergadering van zaterdag 9 februari. De agenda en bijzon-
derheden staan in deze Lork. In april organiseert de afdeling Emmen de 
jaarlijkse Ledendag van Regio Noord. Een aankondiging staat in deze Lork. 
Veel plezier bij de ontmoetingen van de activiteiten.
Namens het bestuur, Annelies Arling.



Uitnodiging Jaarvergadering 2019
Jaarvergadering zaterdag 23 maart 2019 in het Nivoncentrum .
Aanvang 10.00 uur, zaal open om 9.30 uur.

Agenda
01.  Opening en vaststelling agenda.
02.  Ingekomen stukken en mededelingen.
03.  Inleiding van het jaarverslag.
04.  Verslag jaarvergadering 2018.
05.  Jaarverslag bestuur en activiteitencommissie 2018
06.  Financieel verslag 2018 en begroting 2019.
07.  Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie.
08.  Werkplan bestuur 2019.
09.  Bestuursverkiezing.
 • Voorzitter  Annelies Arling, aftredend en herkiesbaar a.i., 
 aftredend in 2020.
 • Secretaris vacant.
 • Penningmeester Ida van Belkum, aftredend en niet herkiesbaar.
 • Lid en beheerder Harry van der Molen, aftredend en niet herkiesbaar.
 • Lid en coördinator AC Paul Aakster, aftredend in 2020 en dan 
 niet herkiesbaar.
Jille Visser heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penning-
meester. Tegenkandidaten voor de functie van penningmeester kunnen zich 
aanmelden bij de voorzitter Annelies Arling. Kandidaten voor de functie 
van secretaris en beheerder van het Nivoncentrum kunnen zich aanmelden 
bij de voorzitter Annelies Arling. 
10. Verslag beheerder van het Nivoncentrum, huishoudelijke dienst en 
 schoonmaak.
11.  Verslag PR activiteiten.
12.  Verslagen van de werkgroepen: zang- en muziek, tekengroepen.
13.  Verslag ledenadministratie met overzicht van het ledenaantal.
14.  Inventarisatie activiteiten 2019-2020.
15.  Rondvraag en sluiting.

De agenda en de jaarverslagen worden digitaal toegezonden. Heeft de afdeling 
nog geen mailadres van jou? Even bericht naar info@nivonemmen.nl  
Papieren exemplaren aanvragen bij Annelies Arling, arling1@hetnet.nl of 
0591-513960. 

Zondag 10 maart 2019: Themamiddag  
Vorig jaar april hebben we de lezing 
over de wijk Angelslo gehoord van 
Johan Withaar, deze middag zal hij 
een presentatie geven over de wijk 
waar hij zelf woont: de Emmerhout.
In de jaren zestig genoot deze wijk landelijke bekendheid vanwege de 
nieuwe manier van bouwen in het bos. Ook de archeologie van dit gebied 
zal aan de orde komen.
Zoals gebruikelijk op een themamiddag in het Nivoncentrum begint de 
presentatie om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Entree € 3,50 
voor leden en € 5,50 voor niet-leden (incl. koffie/thee en een drankje)
Namens de AC+HS, Paul Aakster

Zaterdag 16 maart Goede Spullenmarkt in het Nivoncentrum van 
10.00- 12.00 uur.
Het Nivon doet weer mooie, bruikbare spullen in de verkoop zoals 
huishoudelijke artikelen, elektronica, speelgoed, goed en draagbare kleding, 
zelfgemaakte stoffen tassen. En er is een zgn. “snuffelhoek” waar allerlei 
voorwerpen aangeboden worden.
Het aanleveren van goederen kan op vrijdagmorgen 15 maart van 
9.30 -12.00 uur. 
Voor vragen kunt u terecht bij Jans en Grietje Jeuring, 
telefoon 0591-627495.
We vragen nog vrijwilligers die mee willen helpen; meld je aan bij Jans en 
Grietje.



Zaterdag 13 april Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen
Deze tocht wordt door het Rode Kruis in 
samenwerking met de landmacht 
georganiseerd.
We kunnen door deze samenwerking genieten 
van unieke plekjes in de Betuwe, waar je 
anders niet kan en mag lopen. Hopelijk staan 
er veel appel- en perenbomen in bloei!
Als deelnemers van Nivon Emmen gaan we de 15 km. tocht lopen en nemen 
de trein van 08.15 uit Emmen. Je kunt je bij aankomst nog inschrijven, maar 
ook thuis al via internet op de site: rodekruisbloesemtocht.nl
Ik hoop dat er een mooi groepje meegaat, zodat we er een leuke dag van 
kunnen maken.
Opgave bij Jetty Haarman. Telefoon 0591- 619239.
Jetty Haarman

Eens per jaar organiseert een afdeling uit het Noorden een Ledendag met 
de bedoeling te ontmoeten, kennis met elkaar te maken en om de vriend-
schappen te verstevigen.
Het programma ziet er als volgt uit.
Vanaf 10.15 uur ontvangst in het Nivoncentrum van Emmen. Van 11.00-
12.45 uur geeft de boswachter een lezing over het Bargerveen, een natuur-
gebied beheerd door Staatsbosbeheer Het Veenland.
Om 12.45 uur lunch met soep en broodjes.
Uiterlijk 14.00 vertrek met eigen vervoer en samen rijden naar het Veen-
land, Publiekszaal bij het kantoor van Staatsbos, SBB, Kamerlingswijk OZ 
83, 7894 AJ Zwartemeer.
Om 14.30 uur maken we een rondrit van ruim 2 uur in de Veenland 
Expreshuifkar onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer. 
Onderweg vertelt de boswachter over het ontstaan van de florafauna van het 
natuurreservaat. Tijdens een langere stop bij de Uitkijkheuvel Bargerveen 
wordt een glas frisdrank of vruchtensapje geserveerd. Voor wandelaars is er 
de mogelijkheid voor een korte wandeling. Rondom 16.45 uur zijn we terug 
bij de SBB in Zwartemeer. Dan kan ieder aan zijn /haar thuisreis beginnen.

Uiterlijk 8 april aanmelden bij Julia Arkenbout, 
secr.regionoord@nivon.nl ; de aanmelding gaat op volgorde van binnen-
komst. Er is plaats voor 60 deelnemers.
De eigen bijdrage is 8,00 euro.
Namens de afd. en regio noord, Annelies Arling.

Zondag 14 april ledendag Nivon Noord

Programma Nivon Wandelgroep Noord We hebben een nieuwe naam!
Verder is alles hetzelfde gebleven. We wandelen elke 1e 
zondag van de maand De wandelingen starten om 10 uur en 
gaan altijd door.
Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee.

Zondag 3 maart Oranjewoud- Heerenveen
Startpunt is het parkeerterrein gelegen aan de van Bienemalaan 3.
Route komend vanuit richting Meppel op de A32:
 1. Afslag 11 richting Oranjewoud
 2.Onderaan afrit rechtsaf richting Oranjewoud
 3. Op rotonde eerste afslag nemen
 4.Rechtdoor (parallel aan snelweg) blijven rijden, ook de 
  doodlopende weg inrijden.
 5. Vlak voor het (auto) einde deze weg ligt de parkeerplaats links. 
Op zondag mag het hele parkeerterrein worden gebruikt, ook het gereser-
veerde deel van Talant.
leiding: Feike van der Zee  tel. 0651981583

Zondag 7 april Aalden
Startpunt is het parkeerterrein bij de Coop: Aelderstraat 42, 7854RR 
Aalden. leiding: Alie van der Haven en Hennie Kiers. 



Kerstmarkt 16 december en kerst-
middag 23 december
Hoewel we nu uitzien naar het voor-
jaar, toch nog even aandacht voor de 
evenementen aan het einde van het 
jaar.
De vrijwilligers hebben weer goed 
hun best gedaan. Voor de kerstmarkt 
waren weer heel veel knieperties 
gebakken, kerstbakjes en andere 
kerstattributen gemaakt. Hoewel de 
markt het moet hebben van Nivonle-
den die iets komen kopen is er toch 
nog een leuk bedrag van c.a. € 550 
overgebleven voor de Nivon kas, die 
dat goed kan gebruiken.

Tijdens de kerstmiddag zorgden de 
zangers van het Nivonkoor  weer 
voor een gepaste kerstsfeer, bijge-
staan door de Nivon muzikanten 
die ook enige instrumentale werkjes 
brachten. Een kerstmiddag is niet 
compleet zonder een verhaal, voor-
gedragen door Paul Aakster.

Na de pauze was het tijd voor het 
buffet, waar de hele dag hard aan 
was gewerkt. Gezien het feit dat er 
nagenoeg niets overbleef viel alles 
goed in de smaak. 

Oliebollenwandeling op vrijdag 29 
december 2018 
Om ong.10 uur werden alle “olie-
bollen-wandelaars” verwacht in het 
Nivoncentrum. Eerst was er koffie 
+ koek voor iedereen en tegen kwart 
voor elf gingen de 12 Nivonners op 
pad; 3 leden bleven achter voor de 
keukendienst en het oliebollen bak-
ken. 

Onder leiding van Harry liepen we 
richting het Valtherbos, voor een 
mooie en afwisselende route. Na een 
tocht van ruim 10 kilometer waren 
we rond half twee in het NC terug. 
Al snel konden we ons storten op 
diverse schalen met oliebollen, die 
keurig in het gelid gestapeld waren 
op een rij tafels. Onder het genot van 
glühwein en chocolademelk werd 
het een en ander vrij snel naar bin-
nen gewerkt. Hulde voor de bakkers 
Grietje Peters en Janny Masseling!

Zondag 13 januari 
Nieuwjaarsvisite met huldiging 
van jubilarissen.
Het is een goede traditie het nieuwe 
jaar te beginnen met een gezellige 
middag waar de leden elkaar kun-
nen ontmoeten en elkaar gezondheid 
en geluk te wensen. Dit jaar waren 
zo’n 40 mensen naar het Nivoncen-
trum gekomen. Ze luisterden eerst 
naar de nieuwjaarstoespraak van 
de voorzitter, daarna werden de 
jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Vijf van hen waren aanwezig: mevr. 
R. van Dinten-Bijlsma (25jaar lid), 

Geert Fidder (25 jaar lid), Truus de 
Graaf (25 jaar lid) en het echtpaar 
Halfwerk (al 50 jaar lid!). Ze kregen 
een speldje en natuurlijk een mooi 
bloemboeketje, waarin de rode roos 
natuurlijk niet ontbrak. 
Na nog een kopje koffie/thee met 
rolletje staken de 6 musici van het 
Ierse orkest Almarach van wal. De 
muziek zorgde voor een geweldige 
sfeer. In de pauze kwamen de scha-
len met hapjes op tafel en ging de 
“bar” open. Veel te snel was de mid-
dag voorbij. De muzikanten werden 
bedankt met 6 “green bottels”, de 
vrijwilligers die de heerlijke hapjes 
en drankjes hebben verzorgd met 
vele lovende woorden.
Omdat er geen entree werd gevraagd 
ging de “fooienpot” rond, er kwam 
een behoorlijk bedrag binnen.
Alle gulle gevers bedankt!
Harry



Zaterdag 26 januari 2019: 
museumbezoek Fundatie te Zwolle

Al voor de tweede keer dit seizoen 
hebben we een bezoek gebracht aan 
een tentoonstelling in de Fundatie te 
Zwolle. Het betrof hier een zeer uit-
eenlopende expositie van topkunst-
werken die de afgelopen vijftig jaar 
in Nederland zijn gemaakt. In de 
top van het museum, het zgn. “ei”, 
bevond zich ook naar mijn mening 
het “topkunstwerk” van deze ten-
toonstelling. (zie bovenstaande foto). 
Het was een klein groepje Nivon-
ners (4 deelnemers) , maar dat stond 
de gezelligheid van deze dag niet 
in de weg. Bovendien is Zwolle een 
leuke stad, ook om even doorheen te 
lopen. 
Paul Aakster

Zondag 10 februari 2019 Thema-
middag “Bijen” door Freek Blom
Proeven van honing rond een 
moderne bijenstal. De spreker van 
deze middag begon zijn loopbaan bij 
Staatsbosbeheer; hij woonde in een 
vervenershuisje in de Weerribben, 
was later boswachter op Terschel-
ling en had vervolgens samen met 
zijn vrouw een imkersbedrijf in 
Veenendaal. Nu woont en werkt hij 
in Zuidoost- Drenthe. Freek wist 
een zeer boeiend verhaal te vertellen 
over alles wat met bijen te maken 
heeft en hoe belangrijk deze beestjes 
zijn voor de hele natuur, inclusief de 
mens. Om maar eens één aspect te 
noemen: bijen weten precies op wel-
ke bloemen ze moeten vliegen, ze 
zijn “bloemvast”. De 22 aanwezigen 
in de zaal hebben zonder meer een 
zeer interessante middag beleefd. 
Paul Aakster

Foto gemaakt door: Paul Aakster

Proeven van honing rond een moderne 
bijenstal

Zaterdag 16 februari bezoek aan 
tentoonstelling “Art of Play” in de 
Fabriek te Emmen
Het is een goede traditie geworden 
om met de afdeling een bezoek te 
brengen aan een tentoonstelling, die 
in februari in het CBK Emmen “De 
Fabriek” wordt gehouden en daarbij 
uitleg te krijgen van een deskundige; 
de lerares van de dinsdag teken-
groep Krijnie Valentien.
Het ging dit jaar niet over schilder-
werken, maar objecten met als motto 
“Art of Play”.
We zagen bijzondere stellages 
van  Rob Bouwman, Jochem van 
Grieken, Goof Kloosterman, Johan-
nes Langkamp, Bart Schalekamp, 
Corine Zomer, ZwartFrame.
Op de foto kijken de 12 belangstel-
lenden naar een natuurkundig werk 

van Goof Kloosterman.
Rob Bouwman maakte indruk met 
zijn kleurige “vlakken” en teke-
ningen gemaakt met een bezem. 
Johannes Langkamp (videokunst) 
is geboeid door het kader van een 
beeld. Door het kader in beweging 
te brengen speelt hij met de waarne-
ming.
Op de bovenverdieping van de ten-
toonstellingsruimte was een interes-
sante fototentoonstelling te zien van 
“amateur” fotograven uit Emmen 
e.o.
Het was een boeiende en interessan-
te middag en tevreden keerden de 
bezoekers huiswaarts door het fraaie 
lenteweer. Krijnie bedankt voor je 
deskundige medewerking.
Harry van der Molen



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
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Nieuwe advertentie voor open plek (links boven binnenkant achtercover) 
 
 
 
 

Rutger	  Feijer	  	  
en	  zijn	  medewerkers	  staan	  
beschikbaar	  voor	  al	  uw	  vragen	  	  
of	  het	  geven	  van	  advies.	  

G&W	  
Gezondheidswinkel	  
Feijer	  
Noorderstraat	  10	  
Emmen	  
0591-‐645200	  

G&W	  
Gezondheidswinkel	  
Feijer	  
Hoofdstraat	  82	  
Hoogeveen	  
0528-‐262569	  

www.gezondheidswinkelfeijer.nl	  
	  	  
	  	  

Er is meer te doen bij het Nivon!
Bij Nivon Natuurvrienden kun je meedoen aan activiteiten, 
cursussen volgen, mee op reis en gelijkgestemden 
ontmoeten. Overnacht in een natuurvriendenhuis, op een 
natuurkampeerterrein en geniet van de rust. Je kan ook trekken van de ene 
naar de andere locatie of daar wandelen en fietsen.

Ook Nivon
Weet je dat Nivon duizenden kilometers aan langeafstandswandelpaden en 
streekpaden beheert en onderhoudt? Bijvoorbeeld het bekende Pieterpad 
van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg, het Trekvogelpad van Bergen aan 
Zee naar Enschede en het Veluwe Zwerfpad. Nivon heeft voor elke route 
een praktische en informatieve wandelgids.

Nivon is een vereniging met een duurzaam en sociaal hart. Alles wordt 
georganiseerd door groepen vrijwilligers in het land, ondersteund door een 
klein landelijk bureau.

Als milieubewuste organisatie willen we toekomstige generaties een wereld 
nalaten die leefbaar is.

Milieu- en natuurbewustzijn gaat samen met sociale rechtvaardigheid en 
cultuur. Doe je mee? Kijk dan eens rond op de site www.nivon.nl en join the 
club!
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