
Maart - April 2015 

nivon
emmen en omstreken



BESTUUR

Voorzitter
A. Arling
Hondsrugweg 1
7872 TE Valthe
E. arling1@hetnet.nl
T. (0591) 51 39 60

Secretaris
Peter Adriaansen
Velduil 15
7827 GT Emmen
nivon.emmen@gmail.com
T. (0591) 85 54 52

Penningmeester
P. Snel
Kapelstraat 124
7811 XT Emmen
E. p.snel4@ziggo.nl
T. (0591) 64 85 88

Lid
H.H. van der Molen
Kalmoes 13
7815 PW Emmen
E. h.vandermolen@home.nl
T. (0591) 61 82 51

Lid
P.J. Aakster
Laan v.d. Bork 330
7823 RH Emmen
E. paulaakster@hetnet.nl
T. (0591) 62 67 95

Lid
Anneke Zwartscholten
E: a.m.zwartscholten@live.nl

Werkgroepen
Tekenen
Peter Adriaansen
Velduil 15
7827 GT Emmen
peter.adriaansen@home.nl
T. (0591) 85 54 52

L. Kootstra
Ettenstraat 9
7841 BJ Sleen
T. (0591) 36 18 67

Alleenstaanden
H. Ravestein
Slenerbrink 300
7812 HM Emmen
E. hm.ravestein@home.nl
T. (06) 29 15 13 17

Zang
Lubbe Kroeze:
Middenhaag 413,
7815 LG Emmen.
E. lubbekroeze@planet.nl
T. (0591) 62 28 16

Blokfluit
A. Arling
Hondsrugweg 1
7872 TE Valthe
E. arling1@hetnet.nl
T. (0591) 51 39 60

Familieberichten
G. Jeuring
Laan v.h. Kinholt 160
7823 HE Emmen
E. jansjeuring1@gmail.com
T. (0591) 62 74 95

Leden administratie
J. Jeuring
Laan v.h. Kinholt 160
7823 HE Emmen
E. jansjeuring1@gmail.com
T. (0591) 62 74 95

Nivon Landelijk bureau
Hilversumstraat 332
1024 MB Amsterdam
E. leden@nivon.nl
T. 088-0990914 (normaal tarief)
Redactie ledenblad
Harry van der Molen a.i.
Kalmoes 13
7815 PW Emmen
E. info@nivonemmen.nl
T. (0591) 61 82 51

Website Nivon Emmen e.o.
www.nivonemmen.nl

NIVONCENTRUM
J. van Ravenswaaystr. 26b
7815 VN Emmen
T. (06) 10 39 15 36

Gebouw beheer
Harry van der Molen
Kalmoes 13
7815 PW Emmen
E. info@nivonemmen.nl
T. (0591) 61 82 51

Jenny en Jannes Harttekamp
Gagelheide 9
7815 KE Emmen
E. hartebloempje@hotmail.com
T. (0591) 61 53 44

Bank Betalingen 
NL35INGB0001180656
t.n.v. Stichting Nivon afdeling 
Emmen

Natuurvriendenhuizen
Allardsoog
Jarig van de Wielenwij 42
9343 TC Een-West
T. (0516) 54 13 47

De Hondsrug
Duinweg 6
9479 TM Noordlaren
T. (050) 40 91 634

Het Hunehuis
Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp,
T. (0521) 34 12 48

Activiteiten agenda maart – april 2015
Zo   1 mrt.     Bergsportwandeling Dwingelderveld   10.00 uur
Ma  2 mrt.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   3 mrt.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Di   3 mrt.    Wandeling Schoonloo           (eigen initiatief)
Wo  4 mrt.    Zanggroep                 14.00 uur
Zo   8 mrt.    Themamiddag Zuid Afrika        14.00 uur
Ma  9 mrt.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   10 mrt.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  11 mrt.    Zanggroep                 14.00 uur
Vrij  13 mrt.    Wandeling Rheezerpad           (eigen initiatief) 
Ma  16 mrt.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   17 mrt.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Za   21 mrt.    Goede spullen markt            10-14 uur
Zo   22 mrt.    Alleenstaanden naar Groninger museum 11.18 uur (bus) 
Ma  23 mrt.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   24 mrt.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  25 mrt.    Zanggroep                 14.00 uur
Vrij 27 mrt.    Wandeling Lemelerberg           (eigen initiatief) 
Za   28 mrt.    Jaarvergadering Nivon afd. Emmen    10.00 uur
Zo   29 mrt.    Neutie Schiet’n               10.00 uur
Ma  30 mrt.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   31 mrt.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  1 apr.     Zanggroep                 14.00 uur
Do   2 apr.     Stadswandeling Zwolle          12.15 uur (trein)
Zo   5 apr.     Bergsportwandeling             10.00 uur
Di   7 apr.     Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  8 apr.     Zanggroep                  14.00 uur
Ma  13 apr.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   14 apr.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  15 apr.    Zanggroep                 14.00 uur
Za   18 apr.    Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen 
Ma  20 apr.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   21 apr.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  22 apr.    Zanggroep                 14.00 uur
Za   25 apr.    Wandeling Westerwolde          14.00 uur
Ma  27 apr.    Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di   28 apr.    Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo  29 apr.    Zanggroep                 14.00 uur
Vrij  1 mei.    Dag van de Arbeid             09.00 uur

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in:
Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen.
(zaal is ½ uur voor aanvang geopend)

Vermeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 



Kopij voor de Lork mei/juni inleveren voor 17 april bij de redactie:
info@nivonemmen.nl. 

Schoonmaak Nivoncentrum november/december
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: lukkiengerda@gmail.com tel. 
(0591)618251
Week  
10   E. Kemper en G. Grootjans
11   G. Dokter en A. Hommes
12   Medewerkers Spullenmarkt
13   fam. Aakster
14   L. Cruijff en H. Kiers
15   R. Noom en G. Peters
16   M. van Emmen en H. Sibering
17   fam. Jeuring
18   fam. van der Molen

Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden,
Graag wil het bestuur uw aandacht voor de volgende activiteiten die in de 
maand maart plaats vinden. Naast de thema middag van 8 maart is er weer 
een actie n.l. de Goede Spullenmarkt op zaterdag 21 maart. Onze actieve leden 
Jans en Grietje Jeuring hebben de organisatie in handen en worden bijgestaan 
door vrijwilligers van de afdeling. Op zaterdag 28 maart is de jaarvergadering 
van de afdeling en in deze Lork leest u de uitnodiging en de agenda voor de 
vergadering. Het bestuur hoopt dat veel leden op de jaarvergadering aanwezig 
zullen zijn. Het bestuur legt verantwoording af over het kalenderjaar 2014. In 
april is het Nivon wandelmaand en het bestuur en de activiteitencommissie 
organiseren een aantal wandelingen. Zie de agenda en de aankondigingen.
Op de leestafel in de grote zaal van het Nivoncentrum ligt het tijdschrift 
“Genoeg”, een blad met veel tips voor duurzaamheid, hoe om te gaan met 
energie, voedsel etc. Het bestuur heeft een abonnement op dit tijdschrift en het 
ligt ter inzage.
Vooruit kijkend naar de midweek in Krikkenhaar in Bornerbroek van 22 t/m 
25 juni 2015 is er de mogelijkheid om in te schrijven. In deze Lork vindt u het 
inschrijfformulier en bijzonderheden vermeld.
Namens het bestuur, Annelies Arling.

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.

Uitnodiging Jaarvergadering 2015
Het bestuur nodigt de Nivon leden uit voor de Algemene ledenvergadering van 
de Afdeling Emmen en omstreken die wordt gehouden op:
Zaterdag 28 maart 2015
Plaats; Nivoncentrum Emmen. U bent welkom vanaf 09.30 uur, de vergadering 
begint om 10.00 uur.

Agenda:
1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Verslag van de jaarvergadering 22 maart 2014
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Inleiding van het jaarverslag
6. Jaarverslag van het bestuur en activiteitencommissie 2014
7. Jaarverslag Penningmeester 2014 + begroting 2015
8. Verslag van de kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie
9. Toelichting werkplan bestuur
10. Bestuursverkiezing;
  Voorzitter:     Annelies Arling
  Penningmeester:  Piet Snel
  Secretaris:     Peter Adriaansen, aftredend 2015, herkiesbaar
  Coördinator Activiteitencomm.  Paul Aakster
  Lid:         Harry van der Molen (beheerder Nivoncentrum)
  Lid:         Anna Zwartscholten  aftredend,niet herkiesbaar
  Lid:         Roelie Overvoorde aftredend, niet herkiesbaar 
11. Vacature voor 2 bestuursleden
12. Pauze
13. Beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw
14. Verslagen van de werkgroepen
15. Overzicht ledenaantal
16. Inventarisatie activiteiten seizoen 2015-2016
17. Rondvraag en sluiting

( Tegen-) kandidaten voor de invulling van een functie, kunnen zich tot een 
half uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.
Een volledig exemplaar van het jaarverslag is vanaf 14 maart op te vragen bij 
Peter Adriaansen
( secretaris ) Ook digitaal via nivon.emmen@gmail.com 
Wij hopen weer op een grote opkomst

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris



Zondag 8 maart themamiddag  
Zuid-Afrika, een apart land
Zo luidt de titel van de presentatie die ik voor 
belangstellenden wil geven in het Nivoncentrum. 
Samen met Gerda Lukkien heb ik dit fascinerende land een jaar geleden 
bezocht en we hebben tijdens ons 5-weekse verblijf natuurlijk honderden foto’s 
gemaakt. Aan de hand van een selectie van deze foto’s wil ik jullie graag 
vertellen over dit “aparte” land. We kennen allemaal de geschiedenis van de 
apartheid, Mandela en we weten van de mooie natuur. Het zal gaan over onze 
beleving van het land en hoe wij de natuur, de mensen en de maatschappij 
hebben ervaren.
De zaal in het Nivoncentrum is open vanaf 13.30 uur. 
Entree, inclusief koffie/thee € 3,50 voor leden en voor niet-leden € 5,50.
Harry van der Molen

Zaterdag 21 maart “Goede spullenmarkt”.  
In het Nivoncentrum zoeken goede, gebruikte spullen een nieuwe eigenaar. 
Alles gaat van de hand voor vriendelijke prijsjes en er is soep en koffie 
verkrijgbaar. Er worden ook zelfgebakken “Kniepertjes” verkocht!
Kom naar het Nivoncentrum in de J. van Ravenswaaystraat 26b 7815VN 
Emmen (Emmermeer).
De markt is open van 10 tot 12 uur.
Voor vragen kun je terecht bij Jans en Grietje Jeuring tel. (0591) 627 495 

Zondag 22 maart Alleenstaandengroep
De Alleenstaanden groep organiseert op 
22 maart a.s.  een bezoek aan het Groninger Museum. 
We gaan met de Qliner vanaf station Emmen om 11.18 uur. 
Dan zijn we om 12.13 uur in Groningen. 
Opgave bij Stijnie Velt. 
Dit kan telefonisch 0591 750841 of via de mail stijnievelt@hotmail.com

Zondag 29 maart Neutie Schiet’n 
Op Palmpasen is het bij het Nivon in Emmen traditie om het spel Neutie 
Schiet’n te beoefenen. Het is een traditioneel Drents spel; de bedoeling is om 
zoveel mogelijk walnoten met een kogeltje van de lijn te gooien. Kent u het spel 
niet? Het is zeer de moeite waard om o.l.v. Jans Jeuring, het spel mee te spelen. 
Om 10.00 uur is de koffie/thee klaar. Jans zal dan de spelregels uitleggen en tot 

12.00 uur wordt het spel gespeeld. De scores worden zorgvuldig bijgehouden 
en misschien gaat u met een prijsje naar huis. Voor het indelen van de groepen 
is het handig om te weten hoeveel mensen er mee doen. Ook belangstellenden 
zijn welkom. 
De kosten zijn voor deelname van leden 2,50 euro en voor niet-leden 4,50 euro. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Namens bestuur en AC, Annelies Arling.

Donderdag 2 april Stadswandeling Zwolle
Wim Reuvekamp, deskundig op het gebied van Hanzesteden, neemt ons mee 
op een stadswandeling door Zwolle. Hij kan veel vertellen over de geschie-
denis, bouwstijlen, handel in vroegere tijden van de Hanzestad Zwolle, het 
leven van de mensen etc. We gaan de Scheperzaal in het stadhuis bezichtigen. 
(Als er geen trouwerij gaande is)
Vertrek uit Emmen om 12.15 uur. Start van de wandeling bij het station in 
Zwolle om 13.15 uur. De stadswandeling duurt ongeveer 2 uur. We sluiten 
af met een kopje koffie/thee bij restaurant Wientjes. Er kunnen 15 personen 
deelnemen aan de stadswandeling. 
Opgave bij Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl

Zaterdag 11 april Themamiddag Westerwolde
De heer Abbes zal ons vertellen over het gebied Westerwolde. Westerwolde 
heeft een rijke historie en prachtige natuurgebieden met o.a. heide, beekdalen, 
oude bossen, vennen, moerassen en zeldzame flora en fauna. 
Zaal open om 13.30 uur. Entree 3,50 voor leden en belangstellenden betalen 
5,50 euro (koffie, thee, glaasje en zaalhuur)

Zaterdag 18 april “Bloesemtocht” (Geldermalsen)
Zij die in groepsverband meewillen naar dit grootse wandelfestijn, kunnen 
contact opnemen met Jetty Haarman: jk.haarman@home.nl of 0591-619239.
Deelnemers dienen zich zelf aan te melden en het is handig de kaarten online 
af te rekenen. (voorkomt lange wachttijd). 
Kijk op de site www.rodekruisbloesemtocht.nl voor informatie.



Zaterdag 25 april Wandeling Westerwolde
Deze wandeling is aansluitend op de lezing van de heer Abbes op zaterdag-
middag 11 april. In tegenstelling tot een eerdere aankondiging in het jaarover-
zicht doen we de wandeling op eigen initiatief. We vertrekken vanaf busstation 
Emmen om 10.02 met lijn 42 naar Sellingen. Aankomst centrum Sellingen 
11.00 uur. De geplande wandeling is plm. 8½ km. Opgave uiterlijk donderdag 
23 april bij Paul Aakster tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Wandelen eigen initiatief
Opgave en informatie bij Brigitte. Telefoon: 0524-533074 of 
b.wijering@kpnmail.nl 

Dinsdag 3 maart Schoonloo: Op avontuur in boswachterij Grolloo. 
De afstand is 19 km

Vrijdag 13 maart lopen we het Rheezerpad in Hardenberg. 
Afstand is 21 km of 12 of 14 km.

Vrijdag 27 maart maken we een uitstap naar Lemelerveld en -berg. 
De afstand is 22 km. De route is ca. 4 km in te korten.

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

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

Zondag 5 april (eerste paasdag)
Wandeling tussen Assen en Rolde. (nadere informatie volgt via de website 
www.nivonemmen.nl) 
Leiding: Anneke van den Bos 0592-314259, 06-44646945

zondag 21 december kerstviering.

Al weken waren we in de kerstsfeer, er waren Kniepertjes gebakken, 
kerstbakjes gemaakt en er was weer een succesvolle kerstmarkt gehouden. 
Nu was het tijd voor een middag ontspanning en bezinning. De “famkes” 
verzorgden sfeervolle kerstmuziek en het Nivonkoor had enkele kerstliederen 
ingestudeerd en bracht deze onder begeleiding van een aantal muzikanten ten 
gehore.
Paul Aakster droeg een leuk kerstverhaal voor van de schrijver Henri Knap. 
Toen werd het buffet in gereedheid gebracht en konden de lekkere salades 
die een ploegje Nivonleden voor ons hadden bereid op tafel. Dat lieten de 
aanwezigen zich wel smaken en onder het genot van 
een drankje was de sfeer heel gezellig. Veel te snel 
alweer werd het tijd om op te ruimen en dat was onder 
het motto “vele handen maken licht werk” zo gepiept.
Dank aan allen die deze fijne middag hebben mogelijk 
gemaakt.

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.

Paul leest verhaal



Een tiental Nivonners vertrok zaterdagochtend met de trein naar Zwolle voor 
een bezoek aan het kortgeleden verbouwde  museum de Fundatie. Naast de 
vaste tentoonstellingen waren er twee prachtige exposities. Na een kop koffie 
op de derde verdieping begonnen we een trap opwaarts in het zgn. “Ei” met 
het bekijken van de expositie “Mensbeelden”. Hierin is met heel verschillende 
materialen gewerkt en verbeeldt hoe eind vorige eeuw de kunst van abstract 
geleidelijk is overgegaan in meer vertellend met zingeving zoals het uitbeelden 
van liefde, eenzaamheid, haat etc. Vervolgens bezochten we de expositie 
“Closer” van schilder Tjalf Sparnaay. Alledaagse dingen rondom ons legt hij 
vast via foto’s en de werkelijkheid ervan wordt zo extreem uitvergroot dat het 
fotografisch beeld verdwijnt en verandert in eigentijdse stillevens. Prachtig! 
Maar door de veelheid aan indrukken resteerde er voor de vaste tentoonstel-
lingen minder tijd/aandacht. En dit 
temeer omdat vooraf was afgesproken 
ook een kijkje te nemen bij boekhandel 
Waanders, gevestigd in de historische 
Broeren-kerk. Terugblikkend: we 
hebben zo een mooi en interessante 
invulling gegeven aan dit ‘cultureel’ 
Nivon-uitje.
Grietje Aakster

December is een maand van lek-
ker eten en snoepen, dus een beetje 
lichaamsbeweging kan geen kwaad. 
Aan de uitnodiging voor de oliebol-
lenwandeling werd dan ook goed 
gehoor gegeven.
Jetty en Hennie S. namen ons mee op 
een wandeling door de Emmerden-
nen, waar ze de deelnemers toch nog 
wisten te verrassen met mooie plekjes 
in dit zo bekende bos.
Bij terugkomst in het Nivoncentrum 
kwam de heerlijke geur van oliebollen 
die Jenny Harttekamp en Ria Noom 
hadden gebakken, ons tegemoet. 

Zondag 11 januari Nieuwjaarsvisite
Zoals gebruikelijk begonnen we het nieuwe jaar weer met de Nieuwjaarsvisite.
De ruim 40 bezoekers kwamen binnen in een frisse zaal, want de week 
daarvoor waren een aantal leden al druk geweest met het onderhoud van het 
gebouw. Om te beginnen hebben 4 mannen de muren van de grote zaal van een 
nieuw verfje voorzien. Daarna hebben de schoonmaaksters het gehele gebouw 
weer eens grondig gepoetst en zijn de vloeren gereinigd en opnieuw in de was 
gezet.
Na de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, kwam de sfeer er gelijk goed in 
door de mooie muziek die de muziekgroep voor ons speelde.
Natuurlijk werden de jubilarissen niet vergeten, het waren er dit jaar 13:
Piet en Irma ter Horst-Balhan 25 jaar, Lucky (Peters)-Kocks 25 jaar, Jan en 
Jantje Pomp 40 jaar, Jans en Grietje Jeuring 40 jaar, Bas van Leeuwen 40 jaar, 
Ger en Krijnie Valentien 50 jaar en Coby Balhan 60 jaar. E.G. Siersma en R.A. 
van Gool zijn 40 jaar lid maar waren verhinderd het speldje op deze bijeen-
komst in ontvangst te nemen.
Na nog wat muziek kwamen de hapjes 
op tafel en kon een ieder onder genot 
van een drankje bijkletsen. Het werd 
een gezellige middag, met dank aan 
alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt.
Harry van der Molen

Daar hadden de wandelaars wel trek 
in! De schalen waren snel leeg en kon 
iedereen tevreden naar huis.
Harry

Dinsdag 30 december Oliebollenwandeling

De Oliebollenbaksters

De jubilarissen werden ook in de 
bloemetjes gezet.

Zondag 18 januari “spelmorgen”
Op deze zondagmorgen kwamen 12 
leden naar het Nivoncentrum voor een 
gezellig samenzijn.
De koersbalmat werd uitgerold en de 
sjoelbakken uit de kelder gehaald.
Bij het koersballen werden de ervaren 
spelers gemist, maar er werd toch 

leuk gespeeld.
Ook het sjoelen werd druk beoefend.
De sfeer was zo ontspannen dat men 
is vergeten een puntentelling bij te 
houden, dus er zijn geen winnaars te 
vermelden.
Jans en Grietje Jeuring

Alleenstaanden 24 januari
 ‘Veur ‘t eerst op vakantie’ zo heet het toneelstuk waar we met 8 alleen-
staande vrouwen naar toe zijn geweest. Het werd opgevoerd in theater “De 
Noorderbak” in Roswinkel.
 “De familie Kamphuis wil wel een keer op vakantie. Maar waar moeten ze 
naar toe? En kunnen opa en dochter Ans wel alleen thuis blijven? Wie zorgt er 
voor de duiven? De buren, de familie Bos, hebben ook wel zin om mee te gaan. 
En dan komt ineens tante Betsy langs, die van alles wil gaan regelen ..”
Na afloop was er ook nog een verloting. Het was een gezellige avond.
Ria Noom

Cultureel uitje op zaterdag 31 januari 2015

Het beroemde ‘‘Ei’’ (foto TV Oost) 



Film “Drenthe Waterland” op 
zondag 8 februari 2015

Deze middag was het voor de 30 
aanwezigen weer genieten geblazen! 
Vorig jaar voorspelden de beide 
filmmakers uit Assen: Henk Bos en 
Janetta Veenhoven, dat hun 4e film 
“Drenthe Waterland” minstens zo 
mooi zou zijn als de vorige films en 
dat hebben ze helemaal waar kunnen 
maken. In één woord schitterend, 
dat was de algehele opinie! Met hun 

professionele apparatuur zoals een 
onderwatercamera laten ze zien 
wat zich in en rondom zogenaamd 
voortplantingswater afspeelt in de 
Drentse beken en moerassen, zoals 
het gebied Halkenbroek gelegen 
tussen Elp, Grolloo en Hooghalen. En 
dit leidde tot werkelijk unieke beelden 
van het doen en laten van o.a. bevers, 
lepelaars, libellen, waterjuffers en 
andere creaturen. Ook het stroomdal-
landschap van de Drentse Aa werd 
bezocht evenals het riviertje de Reest 
op de grens met Overijssel. Het 
geduld en de fysieke inspanningen 
van Henk en Janetta bij het maken 
van hun films is indrukwekkend. Het 
toepassen van de juiste muziek- en 
geluidsfragmenten geven er nog meer 
glans aan. Iedereen is alvast uitgeno-
digd voor volgend jaar februari als de 
“Achtertuin van Assen” vertoond gaat 
worden. 
Paul Aakster

Midweek Krikkenhaar te Bornerbroek van 22 t/m 25 juni 2015.

Voor de jaarlijkse Midweek van de afdeling gaan we in juni naar Krikkenhaar 
in Bornerbroek. In het glooiende Twentse landschap met kerkdorpen, watermo-
lens, havezaten en beken is het goed fietsen en wandelen en de mogelijkheid tot 
excursies zijn aanwezig.
Om de midweek goed voor te bereiden, vragen we om vroegtijdige opgave via 
onderstaande strook of bij voorkeur per mail, arling1@hetnet.nl Er kunnen 15 
personen aan de midweek deelnemen.
De kosten voor de midweek zijn 95,00 euro p.p. voor verblijf, eten en drinken, 
excursies. Bericht van betaling, programma, reisschema volgen.
Namens de organisatie, Annelies Arling, Alie van der Haven.

Opgave deelname aan Midweek Krikkenhaar van ma 22 juni t/m do 25 juni 
2015.

Naam: …………………………………………………………………..…………..

Adres:…………………………………………………………………..……………

Postcode/plaats:…………………………………………………………………..…

Telefoon:…………………………….. E-mail:……………………………………..

Dieet wensen:……………………………………………………………………….

Handtekening: .................................................................................................................

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



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

Vrijdag    1 mei            Dag van de Arbeid
Maandag   4 mei            Dodenherdenking
Zondag    10 mei           Themamiddag Holland Amerika Lijn   
                     (HAL)
Donderdag  14 mei           Dauwtrappen in het Bargerveen
Zaterdag    30 mei           Vrijwilligersmiddag
Zondag    14 juni           Themamiddag AZC
Zondag    21 juni           Midzomerfietstocht
Ma.      22 juni t/m do. 25 juni    Midweek Krikkenhaar
Zaterdag    4 juli            Afsluiting seizoen

Bij Nivon Emmen is altijd wat te doen!

Tekenen/schilderen
Elke maandagmorgen (09.00 – 11.00 uur) en dinsdagmiddag (13.30 – 15.30 
uur), zijn de tekengroepen bezig in het Nivoncentrum. Kom eens vrijblijvend 
kijken en doe mee! Iedereen is welkom, ontdek je talent.

V O O R U I T B L I K K E N ! !   V O O R U I T B L I K K E N ! !

Zing mee met het Nivon koor!
Ook zo genoten van het koor tijdens de 
kerstviering? Om in stand te blijven hebben 
we nieuwe leden nodig. Probeer het eens 
uit en kom vrijblijvend een repetitie bijwonen 
op de woensdagmiddagen van 13.30-15.30 
in het Nivoncentrum.

Zingen




