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BESTUUR 
 
Voorzitter 
Annelies Arling, Hondsrugweg 1, 
7872 TE Valthe 
E. arling1@hetnet.nl 
T. 0591 51 39 60 
 
Secretaris 
Peter Adriaansen 
De Strubben 44 
7824 RR Emmen 
nivon.emmen@gmail.com 
T. 0591 85 54 52 
 
Penningmeester 
Ida van Belkum 
E. iw.vanbelkum@kpnmail.nl 
 
Lid 
Harry van der Molen 
E. h.vandermolen@home.nl 
T. 0591 61 82 51 
 
Lid 
Paul Aakster 
Laan v.d. Bork 330 
7823 RH Emmen 
E. paulaakster@hetnet.nl 
T. 0591 62 67 95 
 
Lid 
Tiny Jager, 
E. tinyjager1942@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WERKGROEPEN 
 
Tekenen 
Dinsdag 
Peter Adriaansen 
peter.adriaansen@home.nl 
T. 0591 85 54 52 
 
Maandag 
Lammert Kootstra 
Ettenstraat 9 
7841 BJ Sleen 
T. 0591 36 18 67 
 
Blokfluit 
Annelies Arling 
E. arling1@hetnet.nl 
T. 0591 51 39 60 
 
Zang coördinator 
Grietje Jeuring 
E. jansjeuring1@gmail.com 
T. 0591 62 74 95 
 
Familieberichten 
Grietje Jeuring 
 
Leden administratie 
Jans Jeuring 
Laan v.h. Kinholt 160 
7823 HE Emmen 
E. jansjeuring1@gmail.com 
T. 0591 62 74 95 
 
 
 
 
Nivon Landelijk bureau 
 
Plantage Middenlaan 2F 
1018 DD Amsterdam 
E. leden@nivon.nl 
T. 088-0990914 
normaal tarief 
www.nivon.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDENBLAD “LORK” 
 
Redactie  
Harry van der Molen 
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 Wielenwei 42 
9343 TC Een-West 
T. 088 0990 951 
 
De Hondsrug 
Duinweg 6 
9479 TM Noordlaren 
T. 088 0990 960 
 
Het Hunehuis 
Hunebeddenweg 1 
7973 JA Darp, 
T.	088	0990	961	

Activiteiten agenda november-december 2019
Za 02 nov. Drents Museum 10.31 uur (bus)
Zo 03 nov.   Wandelgroep Noord “Paterswoldsemeer” 10.00 uur
Ma 04 nov. Tekengroep  09.00 uur
Wo 06 nov. Zanggroep 13.30 uur
Ma 11 nov. Tekengroep  09.00 uur
Wo 13 nov. Zanggroep 13.30 uur
Za 16 nov. Themamiddag “ZO Drenthe en Emsland” 13.30 uur
Ma 18 nov. Tekengroep  09.00 uur
Di 19 nov. Korte wandeling Valthe 10.30 uur
Wo 20 nov. Zanggroep 13.30 uur
Ma 25 nov. Tekengroep  09.00 uur
Wo 27 nov. Zanggroep 13.30 uur
Zo 01 dec. Wandelgroep Noord “Pepernotenwandeling”  10.00 uur
Ma 02 dec. Tekengroep  09.00 uur
Wo 04 dec. Zanggroep 13.30 uur
Do 05 dec. Sinterklaaswandeling 10.30 uur
Ma 09 dec. Tekengroep  09.00 uur
Wo 11 dec. Zanggroep 13.30 uur
Za 14 dec. Kerstmarkt in Nivoncentrum 10 tot 14 uur
Ma 16 dec. Tekengroep 09.00 uur
Wo 18 dec. Zanggroep 13.30 uur
Zo 22 dec. Kerstviering 13.30 uur
Vrij 27 dec. Oliebollenwandeling 10.00 uur
Zo 19 jan. Nieuwjaarsvisite 13.30 uur

Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het Nivoncentrum,
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 januari/februari inleveren vóór 15 december redactie:
h.vandermolen@home.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.
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Schoonmaak Nivoncentrum november/december

Voor vragen, of je aanmelden om ook een handje te helpen kun je terecht bij:
Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl

Van de Bestuurstafel.
Het hoofdbestuur van het Nivon waardeert de positieve 
bijdrage van afdeling Emmen aan de leden. Deze bijdrage 
kan slechts geleverd worden en blijven worden dankzij 
de beschikbaarheid van het eigen centrum. De standaard 
jaarlijkse financiële bijdrage van het Centraal Bureau is 
niet gebaseerd op de kosten van de huur van een dergelijke voorziening. 
Het hoofdbestuur heeft nu besloten om het tekort op de begroting 2019 
volledig te dekken, zodat het voortbestaan van onze afdeling niet langer van 
financiële motieven afhankelijk is. De aanvullende bijdrage is inmiddels 
ontvangen. In de toekomst kan en mag hetzelfde verzoek opnieuw worden 
ingediend. Hiermee is een belangrijk obstakel voor de huisvesting en de 
toekomst van afdeling Emmen weggenomen.
Het gaat ook goed met de activiteiten. De maandelijkse lezingen zijn 
ingeroosterd, de tekengroep is weer van een goede begeleiding voorzien, de 
zanggroep geniet groeiende belangstelling. 
Bij bij het bestuur is het verzoek ontvangen om gelegenheid te bieden aan 
een spelletje Koersbal, wekelijks of tweewekelijks. Het benodigde materiaal 
is beschikbaar. Hebt u hiervoor ook belangstelling? Of hebt u een ander idee 
voor een hobbymatige groepsactiviteit? Stuurt u dan svp even een e-mailtje 
aan Paul Aakster, paulaakster@hetnet.nl. We kijken er graag en welwillend 
naar uit.
Hierdoor wordt de behoefte aan invulling van de actuele en toekomstige 
vacatures in de bestuursfuncties extra actueel. Momenteel beschikken 
we formeel niet over een secretaris/secretaresse en de voorzitter is, zoals 
algemeen bekend, op de aanstaande jaarvergadering aftredend en niet 
herkiesbaar. Leden worden actief aangesproken en aangeschreven om zich 
beschikbaar te stellen, maar tot nu toe helaas zonder resultaat. 

Bent u of kent u iemand die de komende jaren zich wil inzetten om de 
sociale samenhang niet alleen binnen Nivon Emmen, maar 
ook daarbuiten, te bevorderen? Uw aanmelding is van harte 
welkom.

Namens het bestuur, 
Jille Visser, Penningmeester.

Zaterdag 2 november 2019: “Sprezzatura” bezoek Drents Museum
De tentoonstelling “Sprezzatura” – vijftig jaar 
Italiaanse schilderkunst (1860-1910) vormt het 3e deel in 
de reeks “Kunst rond 1900” in internationaal perspectief. 
Mooi om het contrast en de overeenkomst te zien met 
de tentoonstelling in 2016: “Peredvizhniki” – Russisch 
realisme rond Repin. 
Vertrek om 10.31 vanaf het busstation in Emmen met lijn 21. Aankomst 
in Assen om 11.29 uur en we kunnen terug om 15.30 uur. Museumjaar-
kaart is geldig, maar wel een bijbetaling van € 5,00. 
Opgave bij Paul Aakster tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 

Zaterdag 16 november 2019 lezing door Herman Blom
Herman Blom, bekend van diverse publicaties in de pers en voorzitter 
van de Nivonafdeling Groningen/Assen is van huis uit socioloog en zal 
deze themamiddag invullen met een lezing over “raakvlakken tussen Z.O. 
Drenthe en Emsland”. Een heel interessant onderwerp. 
De zaal van het Nivoncentrum is open om 13.30 uur; aanvang 14.00 uur. 
Kosten voor leden € 3,50 en voor niet-leden € 5,50 (zaalhuur, koffie/thee/
drankje) 
Let op: themamiddag op zaterdag!
Activiteitencommissie

Dinsdag 19 november korte wandeling Valthe
We maken een korte wandeling (6 a 8 km) in de omgeving van Valthe.  
Vertrek om 10.30 uur vanaf het Dorpshuis, Hoofdstraat 54 te Valthe.
Hennie Kiers

Week
45 Ria Noom en Grietje Peters
46 Anje Hommes en Annelies Arling
47 Engeltje Kemper en Geesje Grootjans
48 Paul en Grietje Aakster
49 Jans en Grietje Jeuring

50 Na de kerstmaaltijd gezamenlijk
51 Lommy Cruijff en Henny Kiers
52 Gezamenlijk na oliebollenwandeling
01 3 januari grote schoonmaak



Zaterdag 14 december Kerstmarkt in het Nivoncentrum 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Op zaterdag 14 december organiseren bestuur, activiteitencommissie en de 
hand- en spandienstgroep een kerstmarkt voor leden en belangstellenden. 
Tijdens de markt is er live muziek van de Nivon muziekgroep. Er worden 
te koop aangeboden: kerststukjes klein, kerststukken groot en tafelstukken, 
knieperties, kerstartikelen. Wil je thuis iets voor de markt maken, bv. 
kerstkaarten of heb je thuis nog goede kerstartikelen die je van de hand 
wilt doen, neem dan contact op met Annelies Arling. (arling1@hetnet.nl) 
De opbrengst van de Kerstmarkt komt ten goede aan de activiteiten van de 
afdeling.

De voorbereidingscommissie heeft nodig:
• Leden die op maandag 9 december willen helpen met knieperties  
 bakken, aanvang 9.00 uur. Heb je een kniepertiesijzer, geef dat aan bij  
 de aanmelding. Organisatie knieperties bakken is in handen van  
 Grietje Jeuring, grietjejeuringklomparends@gmail.com of 0591-627495.         
 Er wordt in 2 groepen gebakken n.l. ’s morgens van 9.00-11.30 uur  
 en ’s middags van 13.00-15.00 uur. 
• Leden die op vrijdag 13 december o.l.v. Janni Kroeze en Jannie  
 Masseling kerststukjes willen maken. Aanvang 9.00 uur in het  
 Nivoncentrum. Alle materialen worden aangeleverd; wel zelf  
 meenemen: snoeischaar, tangetje, scherp mesje. Heb je bruikbaar groen  
 in de tuin en wil je meehelpen; er zijn al een aantal die bereid zijn om  
 te helpen. Er zijn 12 mensen nodig, aanmelden kan tot uiterlijk  
 10 december bij Annelies Arling, arling1@hetnet.nl  of 0591-513960,.
• Leden die op zaterdag 14 december op de markt willen meehelpen met  
 de verkoop van de kerstartikelen, knieperties etc.  
 Aanmelden bij Annelies Arling,  arling1@hetnet.nl of  0591-513960

Wilt u alvast een bestelling doen?
Op het prikbord in het Nivoncentrum hangt de bestellijst voor de  
knieperties en de kerststukjes; ook is het mogelijk om de bestelling per  
mail te doen bij Annelies Arling, arling1@hetnet.nl
• Knieperties, per zakje 15 stuks, €2,00 en 2 zakjes voor €3,50.
• Een kerstbakje met groen en kaars, of met groen en een grote kerstbal 
 kost 5,00. Een groot kerststuk kost €10,00.
• Een tafelstuk kost €15,00 

Namens de voorbereidingscommissie: Grietje Jeuring en Annelies Arling.

Donderdag 5 december Sinterklaaswandeling.
De activiteitencommissie nodigt leden en belangstellenden uit om mee te 
wandelen in het Valtherbos o.l.v. Ria Noom. De wandeling is ongeveer 8 
km. Om 10.30 uur is de koffie klaar en de wandeling start om 11.00 uur. 
Neem voor onderweg een appeltje voor de dorst mee. Bij terugkomst in het 
Nivoncentrum is er warme chocolademelk of thee met iets lekkers klaar. 
Bij slecht weer wordt een alternatieve wandeling naar het Rensenpark met 
bezoek aan een galerie gedaan. Dus neem dan een plu mee! De kosten voor 
de Sinterklaaswandeling zijn 3,50 euro.
Opgave uiterlijk maandag 2 december bij Paul Aakster, 
0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
 Activiteitencommissie.



Zondag 22 december kerstmiddag in het Nivoncentrum.
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden 
van harte uit om aan de kerstviering op zondag 22 december deel te nemen. 

Het programma ziet er als volgt uit:
•  opening met koffie /thee
•  optreden zang en muziekgroep met kerstliederen
•  voordracht met een verhaal en een gedicht
•  koud buffet. 

De kerstviering is van 14.00 tot 17.00 uur, 
zaal open om 13.30 uur. 
De kosten voor leden zijn €8,00  en voor 
niet-leden €9,00.
Opgave uiterlijk 18 december.
Namens Bestuur, AC en HS.

Vrijdag 27 december oliebollenwandeling.
Voor Nivonleden en belangstellenden start vanaf het Nivoncentrum om 
10.30 uur de wandeling door de Emmerdennen, maar eerst is er om 10.00 
uur de koffie klaar. De wandeling is ongeveer 8 tot 10 km. Bij terugkomst, 
om ongeveer 14.00 uur, staan de oliebollen klaar; er is glühwein en warme 
chocolademelk. Niet wandelaars kunnen om 14.00 uur ook aanschuiven.
De kosten zijn €5,00 p.p. Aanmelden, uiterlijk maandag 23 december voor 
12.00 uur, bij Paul Aakster 0591-626795 of  paulaakster@hetnet.nl 
o.v.v. wandelen en eten of alleen eten. 
Activiteitencommissie

Programma Nivon Wandelgroep Noord
De wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door.
Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee.
Voor algemene informatie over de wandelgroep 
holzflorrie@hotmail.com

Zondag 3 november 2019: Wandeling rond Paterswoldsemeer en 
Friescheveen.
Onderweg gaan we nog door het landgoed de Braak en over het terrein van 
landgoed Vennebroek.
Startpunt: Meerweg 209, Haren. Parkeerplaats bij Strandpaviljoen.
De wandeling is 17 km. Er zijn afsteekmogelijkheden.
Organisatoren: Florrie Holzscherer (06 44264275.) en 
André Vos. (06 20558001)

Zondag 1 december 2019: Beetsterzwaag.
“Pepernotenwandeling”. Traditiegetrouw in de omgeving van Beetster-
zwaag. 
Start: parkeerplaats tegenover Piet’s huis (Vlaslaan 14) naast de muziek-
school en achter restaurant Leyfs. Een smalle toegang tussen beukenhagen. 
Als dit te moeilijk is dan is er altijd nog de kerk 100 meter verderop. 
De wandeling is ± 15 kilometer met afsteekmogelijkheden.
Organisatoren: Piet (06 45151820) en Carien de Boer (0512 382123)



Zondag 15 september: opening van het seizoen 2019-2020
Fien Heeringa uit Drouwen, bestuurslid van waterschap “Hunze en Aa’s” 
gaf deze middag een lezing met als titel “Natuurlijk Waterrijk”. Fien zit 
al een paar jaar in het bestuur van het waterschap en heeft inmiddels veel 
deskundigheid ontwikkeld met betrekking tot het waterbeheer, vooral in 
de provincies Groningen en Drenthe. Tegenwoordig zijn er in Drenthe 4 
waterschappen, afhankelijk van de 4 stroomdalen. Bij de afgelopen verkie-
zingen was een belangrijke vraag: wat doet het waterschap? 
Lange tijd was de afvoer van het water richting het IJsselmeer belangrijk; 
tegenwoordig is juist de tegenovergestelde richting van belang, dit in 
verband met de droge zomers van de afgelopen jaren. Ook zijn er veel 
dwarsverbanden met de natuur als geheel: “alles wat groeit en bloeit en ons 
altijd weer boeit”, zou Fop I. Brouwer zeggen. De 22 aanwezigen in de zaal 
hebben een heel interessante middag gehad met nog een leuke discussie na 
afloop.
Paul Aakster

Fietstocht op 21 september 2019
Voor de fietsdag die gepland stond op zaterdag 21 september hadden we 
ons geen betere weersomstandigheden kunnen wensen. De dag begon 
fris maar zonovergoten en met een snel oplopende temperatuur tot plm. 
25 graden was het heel geschikt “fietsweer”.
Met het Nivoncentrum als startpunt was daar vanaf 10 uur koffie vooraf 
en een half uur later zaten 9 Nivonners op de fiets om zich gedurende die 
dag 50 km. te laten gidsen door Ria en Engelbert. Westwaarts over lan-
delijke weggetjes/fietspaden werden we geleid door een aantal dorpjes 
en tegen twaalven arriveerden we bij een mooi gelegen picknickplaats 
waar tevens een stukje historie verborgen ligt, n.l. het “grafveld van de 
prinses van Zweeloo”. Aan een grote tafel hebben we daar met zijn allen 
iets gegeten, gedronken en na de pauze werd de tocht via een bosrijk 
gebied voortgezet richting Oosterhesselen waar Alie en Jetty afhaakten 
richting Schoonebeek. Voor de resterende fietsers was dit het terugkeer-
punt via Erm naar Emmen. Met een ijsje op een terras in Erm werd deze 
prachtige “september”-fietsdag op een prettige wijze afgesloten. 
Grietje Aakster

Creatieve middag bloemschikking o.l.v. Janni en Petra Kroeze op 
donderdag 10 oktober
Janni en Petra Kroeze hebben 10 aanwezige 
Nivonleden een leuke en leerzame middag 
bezorgd. Door de goede voorbereiding 
van alle gesorteerde natuurlijke materialen 
hadden de deelnemers een goed overzicht 
hoe ze met de materialen moesten weken. 
Janni kent als geen ander de kneepjes van 
bloemschikken en leerde ons hoe je een 
draadje aan een blad moet maken, hoe te 
werken met hoog en laag en bv. met dik en 
dunne papavers. Uiteindelijk nam ieder een 
mooie compositie mee naar huis. 
Dank Janni en Petra!
Annelies Arling. 

Stadswandeling in Steenwijk op zaterdag 12 oktober.
In samenwerking met de afdeling Meppel/Hoogeveen was ook dit jaar weer 
een stadswandeling gepland, nu werd Steenwijk bezocht. Vanuit Emmen 
reisden 11 mensen naar de kop van Overijssel en 5 leden vanuit Meppel. 
Onder leiding van een gids wandelden we door het fraaie oude centrum van 
het stadje. 
We kwamen o.a. langs de jugendstil villa Rams Woerthe, gebouwd in op-
dracht van industrieel en filantroop Jan Hendrik Tromp Meester. Nu is in de 
villa een kamer ingericht gewijd aan Hildo Krop. Deze banketbakkerszoon 
uit Steenwijk koos voor het kunstenaarsvak en werkte als Stadsbeeldhouwer 
in Amsterdam.
De stadswandeling werd afgesloten met een 
kopje koffie op de markt.
Gerda Lukkien



Themamiddag zang en muziek op zondag 20 oktober.

Dit jaar was het weer de beurt aan het koortje van de afdeling Emmen om 
een gedeelte van de muzikale themamiddag te verzorgen.  De 8 dames had-
den, onder leiding van Annelies Arling, flink gerepeteerd om goed voor de 
dag te komen. Normaal zingen ze a capella, maar nu waren er 4 muzikanten 
om hen te begeleiden. Van het bekende Tebje Pajom tot Fluisterend Verlan-
gen, van alles kwam voorbij.  Toen de 8 liederen waren gezongen werden de 
zangeressen bedankt met een hartelijk applaus en een rode roos.
Na de pauze trad een muziekgroepje op onder leiding van Olga Spijkerman. 
De muzikanten: 3 mandolines, 2 mandola’s en 1 altfluit speelden 6 leuke 
stukjes van “De Twaalf  Rovers” tot het “Chanson de Samos”. Bij het laatste 
lied gooien de Grieken traditioneel het servies stuk, maar op verzoek van 
Annelies deden de toehoorders dat dit keer toch maar niet.
Na de optredens werd nog een drankje genuttigd en ging iedereen tevreden 
naar huis op deze grauwe herfstzondag.
Harry van der Molen

O P R O E P  VA N  D E  R E D A C T I E

Het is leuk als we de terugblikken in de Lork kunnen voorzien van foto’s.
Stuur je (zelf gemaakte!) foto’s aan de redactie h.vandermolen@home.nl



Nivon bestaat sinds 1924. Eerst onder de naam IvAO en later als Het Neder-
lands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (afkorting 
voor Nivon). Waar het destijds werd opgezet ter vereniging van arbeiders 
en voor ontwikkeling en ontmoeting met de natuur, is het nog steeds een 
verenigende organisatie. Niet alleen in Nederland maar in heel Europa 

verenigen natuurvrienden om zich te ontwikkelen, te ontmoeten en dichter 
bij de natuur te komen.

Nivon heeft in Nederland dertien natuurvriendenhuizen, zeven huisjes en 
zeven kampeerterreinen. Daarnaast organiseren Nivonwerkgroepen reizen 
zoals Spring Reizen, JUMP Zomerkampen, Nivon Watersport en Trefva-

kanties. Ook zijn er door het hele land zowel Lange-Afstands-Wandelpaden 
(LAW) als streekpaden en organiseert Nivon tal van activiteiten. Dit alles 
wordt geheel gerund door vrijwilligers, op een klein landelijk bureau na.

Kijk op www.nivon.nl

voor heel veel informatie over alle 
accommodaties en activiteiten

hier vind je ook de digitale editie van het ledenblad de Toorts

Toorts is het ledenblad van Nivon. Ieder kwartaal staat het blad vol met 
nieuws en activiteiten uit de vereniging. Columns. Reizen. Tips. Daarnaast 

elke editie reportages, interviews en achtergrondverhalen over groene, 
duurzame en maatschappelijk relevante onderwerpen.

Ideeën, tips? Meeschrijven of – denken? Stuur even een berichtje naar 
toorts@nivon.nl 

Het volgende gedicht werd ingestuurd door Grietje Peters
 

Haarfst
Wat kleur hangt dood nog an de rooie rozen
De zummer is te rad weer naor zien inne gaon
Een regendrup hangt glin nog an de haarsttyllozen
Die huverig en kleums in ’t kleine hoffie staon
 
Nog schient asmets de zun en dreugt de broene blaoren
Van buik en ekkelboom, die kleven an ons pad
De zummer het zo ‘t liekt, de leste hoop verloren
En afstand daon van aal wat e einmaol bezat
 
Moet ik ok aofstand doun van aal mien doezend dingen
Zei ik nog einmaol weer de bloumen en de zun?
Heur ik nog einmaol weer de bliede vogels zingen
Waacht ankom maitied mai nog weer een nai begun?
 

Oet: Peter van der Velde - Winter op de Paaizermao
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