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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.

AGeNDA MAArt 2013
Zo 03 Bergsport   10.00 uur
Ma 04 Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 05 Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 06 Zanggroep   19.30 uur
Zo 10 Themamiddag   14.00 uur
Ma 11 Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 12 Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 13 Zanggroep    19.30 uur
Za 16 Goede spullenmarkt  10.00 uur
Zo 17 Stadswandeling Amersfoort
Ma 18 Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 19 Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 20 Zanggroep   19.30 uur
Do 21 Workshop Kaarsen (Herma) 13.30 uur
Za 23 Jaarvergadering afd.Emmen 10.00 uur
Zo 24 Neutie schiet’n   10.00 uur
Ma 25 Tekengroep Lammert  09.00 uur
Di 26 Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 27 Zanggroep   19.30 uur
Zo 31 Alleenstaanden

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring(zie adreslijst)
schoonmaak Nivoncentrum:
Week 10: G. Dokter en H. Hommes
Week 11: L. Cruijff en H. Kiers
Week 12: Fam. de Vries
Week 13: Fam. Aakster
Kopij voor de Lork april: Inleveren 16 maart.
Kopie naar: gptobben@kpnmail.nl



Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden,
In de Lork van maart ziet u de uitnodiging en de agenda van de jaarlijkse 
ledenvergadering van de afdeling op zaterdag 23 maart, aanvang 10.00 
uur. Het bestuur legt verantwoording af over het jaar 2012. Een terugblik 
van de activiteiten, het financieel verslag en het werkplan van het bestuur 
komen aan de orde. Ook heeft de ledenadministrateur van de afdeling een 
mooi overzicht gemaakt van het ledenbestand. Tevens doen de werkgroepen 
verslag van hun activiteiten. Graag ziet het bestuur dat veel leden en de 
coördinatoren van de werkgroepen aanwezig zullen zijn.
Op de tweede zondag van maart is er weer een interessante lezing van de 
heer Haverkamp van het IVN over de flora en fauna van Zwitserland. Het 
bestuur en de ac bevelen deze middag van harte aan. Heeft u mensen in uw 
vriendenkring of familie die ook de lezing willen bijwonen en kennis willen 
maken met het Nivon? Zij zijn van harte welkom! 
Tot ziens op de ledenvergadering of op een activiteit in maart.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

uitnodiging Jaarvergadering 2013
Het bestuur nodigt de NIVON-leden uit voor het bijwonen van de Algemene 
Leden Vergadering van de afdeling Emmen en omstreken, die wordt 
gehouden op:
Zaterdag 23 maart 2013
Plaats: Nivoncentrum Emmen. Je bent welkom vanaf 09.30 uur, de vergade-
ring begint om 10.00 uur.

AGENDA:
1. Opening en welkom.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag van de ledenvergadering van 24 maart 2012.
5. Inleiding van het Jaarverslag.
6. Jaarverslag Bestuur. 
7. Jaarverslag 2012 Penningmeester. Begroting 2013.
8. Verslag van de kascommissie: Jans Jeuring en Jaap Keulen
9. Verkiezing nieuwe Kascommissie: Jans Jeuring treedt af.  
 Grietje Aakster wordt van reserve lid nu lid, vacature: nieuw reservelid.
10. Toelichting werkplan bestuur.
11. Bestuursverkiezing: 



Voorzitter: Annelies Arling aftredend 2013, herkiesbaar. 
Penningmeester: Piet Snel aftredend 2014 
Secretaris: Peter Adriaansen aftredend 2015
Coördinator activiteitencommissie: Paul Aakster
lid: Jantje Pomp aftredend,niet herkiesbaar.
lid: Harry van der Molen (2e secretaris)
lid: Anneke Zwartscholten
Pauze
12. Beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw.
13. Verslagen van de werkgroepen.
14. Overzicht ledenaantal.
15. Inventarisatie activiteiten seizoen 2013/2014
16. 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 15 maart op te vragen bij Peter 
Adriaansen (secretaris). Wij hopen weer op een grote opkomst!

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris

Oproep aan de Nivon leden afdeling emmen e.o.
Geacht Nivonlid,
Zoals alle leden van de afdeling ontvang je alle uitgaven 
van de Lork. Veel vrijwilligers zijn actief om het blad 
te bezorgen, maar in sommige gevallen moeten we de 
bezorging over laten aan de post.
Omdat de uitgave van de Lork steeds duurder wordt, onder meer door de 
gestegen portokosten, ontkomen we er niet aan om hierop te bezuinigen.
We hebben enige tijd geleden de leden gevraagd of ze hun Lork digitaal 
willen ontvangen. Daar hebben al enige leden positief op gereageerd, maar 
we zouden graag willen dat het er meer worden. Daarom willen we de leden 
nogmaals vragen of zij willen overstappen naar de digitale Lork.

Stuur een mail aan h.vandermolen@home als je wilt overstappen op 
de digitale versie. Op dit adres kun je ook terecht voor vragen en/of 
opmerkingen. De afdeling Emmen heeft nu ook een eigen website www.
nivonemmen.nl en Facebook www.facebook.com/NivonEmmen 
We kunnen ons voorstellen dat je niets hebt met internet, dan blijft de Lork 
gewoon op papier komen.



Bergsport Wandeling 03 maart 2013 
Wandeling via oude landbouwpaden naar de koloniebossen van Veenhuizen 
en terug via het Tonckenbos. Start 10 uur: centrum Norg, parkeerplaats (bij 
tankstation Esso) aan het Westeind 26, 9331 CB, NORG.
De wandeling is ca. 18 km, er is een afkorting (tot 10 km) mogelijk.
Harry van der Molen (05910 618251, 06-20380570
(opgave is niet nodig wandeling gaat altijd door)

Wandeling eigen initiatief woensdag 13 maart
We nodigen jullie uit om met ons een rondje Sleen en Erm te maken
LAAT JULLIE VERRASSEN. Het is een mooi rondje van plus minus 12 
km
We hebben als echte Nivonners een stuk voorgelopen in een dikke 
sneeuwbui, het was toch heerlijk om buiten te zijn.. Vertrek is om 10 uur 
vanaf de Hervormde kerk in Sleen.
Opgave bij Hennie Kiers: (0591) 361292 of Jetty Haarman: (0591) 619239

Hennie en Jetty

Zaterdag 16 maart houden wij weer 
een goede spulletjes markt
In onze Nivon centrum van 10 tot 12 uur. 
De opbrengst van deze markt is voor de 
afdelingskas. Goede spullen kunnen op 
vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur naar het 
Nivoncentrum gebracht worden. Heb je geen 
mogelijk om spullen te brengen, bel dan, in 
overleg, met Annelies Arling (0591) 513960 
of Harry van de Molen (0591) 618251. 

Beste allemaal,
Het uitstapje van de alleenstaanden 
dat gepland stond op 27 januari en dat 
wegens slechte weersomstandigheden 
niet is doorgegaan, willen we nu doorschuiven naar zondag 24 
februari.
Nog even ter herinnering: het betreft een bezoek aan het museum in Assen 
en een wandeling in het Gouveneurspark bij het museum. Met de wandeling 
houden we rekening met de mensen die niet goed kunnen wandelen en 
daarom zal deze kort zijn. Na aankomst zoeken we eerst een leuk restaurant 



waar we een kopje kofie gaan drinken.
Er zijn in het Asser museum momenteel drie tentoonstellingen te zien, naast 
de vaste collectie. “Gezichten van dementie” is een serie portretten van 
dementerende ouderen. “De Sovjet mythe”, socialistisch realisme tussen 
1932 – 1960 en “Samen alleen” het leven in Rusland van 1900 tot nu.
Deze activiteit staat open voor alle leden van het Nivon. De kosten zijn: 
€12,- entree voor het museum. Op vertoon van een ING bankpas ( je eigen 
of een geleende) is de prijs €10,-
Voor museumkaarthouders is de entree vrij. 
De kosten voor het autovervoer zijn € 6,- per persoon. Het zou prettig 
zijn als je dit gepast afrekent. Het totaalbedrag wordt onder de chauffeurs 
verdeeld.
Jullie kunnen je opgeven bij Hennie Kiers, (0591) 361292 of bij mij, Anneke 
Zwartscholten, (0591) 532605 of 06 12449228 of a.m.zwartscholten@live.nl.
Geef ook even door of je eventueel zou willen rijden. We verzamelen 
om 10:30 uur bij het Nivongebouw en willen dan graag om 10:45 uur 
vertrekken.
 
We hopen op veel belangstelling.

Met vriendelijke groet, Anneke
 
themamiddag Flora en Fauna van Zwitserland 
op zondag 10 maart 2013.
Wederom is Dick Haverkamp van IVN-Emmen bereid om met behulp 
van laptop en beamer een mooi natuuronderwerp te belichten, ditmaal 
over de flora en fauna van Zwitserland. Vast en zeker weet hij hier weer 
net zo boeiend over te vertellen als over de paddenstoelen. De zaal in het 
Nivoncentrum is om 13.30 uur open; aanvang van de themamiddag om 
14.00 uur. Kosten voor deze middag zijn: € 2,50 voor leden ( huur van de 
zaal, koffie/thee, drankje ) en € 4,50 voor niet-leden. 

namens Bestuur en AC: Paul Aakster

Workshop kaarsen maken op donderdag 21 maart.
13.00 - 16.00 uur, max. 10 personen, €5,00 p.p. inclusief thee/koffie.
Wil je voor de Pasen nog een stevige kaars in huis hebben dan kun je deze 
nu nog zelf maken. Je neemt zelf een (houten) snijplank mee en een stevig 
aardappelschilmes. Voor de rest wordt gezorgd. Ik neem kaarsvet mee in 
de kleuren: rood/roze/paars, oranje, geel, blauw en groen om de basis van 



de kaars te maken. Met wit kaarsvet 
wordt de kaars dan in de vorm 
afgegoten. Voor de vorm kun je 
kiezen uit: puddingvorm, kort rond 
(koker) of lang vierkant (yoghurt-
doos).Als je nog een lange ronde 
chipskoker hebt neem deze dan mee. 
Wil je eventueel toch een andere 
kleur, meldt dit dan bij je opgave.
Opgeven bij Herma Ravestein: 
hm.ravestein@home.nl of (0591) 
642271. 

Neutie schiet’n 
op zondag 24 maart.
Op Palmpasen is het, volgens Drents gebruik, traditie om het spel neutie 
schiet’n te beoefenen. In onze afdeling komen al sinds jaren leden en 
belangstellende bijeen om het spel te spelen. Kent u het spel niet? Het is 
zeer de moeite waard om onder leiding van Jans Jeuring het spel te leren en 
mee te spelen. 
Om 10.00 uur is de koffie met iets lekkers klaar en zal Jans de spelregels 
uitleggen. Tot 12.00 uur gaan we neutie schiet’n en de score bekijken. 
Misschien gaat u met een leuk prijsje naar huis.
Voor het indelen van de groepen is het handig om te weten hoeveel mensen 
er komen. Ook belangstellenden zijn welkom. Opgave bij Paul Aakster, 
0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl graag uiterlijk zaterdag 23 maart.
De kosten voor deelname zijn € 2,50 voor leden en niet-leden betalen € 
4,50.

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

uitnodiging
Een kleine groep vrouwen, en toevallig ook allemaal lid van het Nivon, 
staat elke vrijdagmorgen om 9:00 uur watertandend te wachten tot de 
HEMA haar deuren opent. Als het zover is gaan zij rechtstreeks naar het 
restaurant om gezamenlijk te ontbijten. Een ontbijtje bestaande uit een 
croissantje met daarbij een kuipje jam, een stuk stokbrood belegd met 
gebakken ei met spek en een kopje koffie of thee naar keuze. En dat alles 
voor de somma van slechts € 1,- Laten we eerlijk zijn: daar kun je thuis je 
koelkast niet voor opentrekken. 



Na het wegwerken van deze heerlijkheden hebben we voldoende power 
voor het maken van een wandeling. In ongeveer anderhalf uur proberen we 
de HEMA calorietjes er weer af te lopen. Terug in Emmen gaan we nog 
gezellig ergens een kopje koffie drinken. Niet altijd in dezelfde gelegenheid. 
Onder het motto: de kritische consument doet aan vergelijkend warenon-
derzoek, wisselen we nogal eens van locatie. Eén ding is onveranderlijk 
hetzelfde: de gezelligheid.
Zou je hieraan ook mee willen doen? Probeer het een keer. Kun je alleen 
maar af en toe? Ook dat is goed. Aanmelden is niet nodig, zorg dat je 
op tijd ( 09:00 uur) bij de HEMA bent. Deze activiteit is niet uitsluitend 
voor Nivonleden, iedereen is welkom. Neem je man/vrouw mee, nodig je 
buurvrouw, zuster, broer, vriendin, vriend uit om ook mee te komen.

Vriendelijke groet en wie weet tot vrijdag.

Anneke Zwartscholten

stadswandeling Amersfoort zondag 17 maart
Op 17 maart organiseren Ria en Elly een stadswandeling door Amersfoort.
Dit is een mooie oude stad waar veel uit vroeger tijden bewaard is gebleven, 
zoals een oude stadspoort, stadswallen met huizen erin gebouwd, enz. 
Ria had een wandeling door Amersfoort in een boekje van een schrijfster 
(naam vergeten), die daar woont en veel van de stad weet. Wij hebben de 
wandeling in november gelopen en vonden deze zeer de moeite waard. De 
wandeling duurt ongeveer 2 uur als je alles goed bekijkt (en dat doen we 
natuurlijk als cultuurliefhebbers!). Van te voren kunnen we bij het station 
koffie drinken.
We weten natuurlijk niet wat er in de stad al open is op dat gebied dus 
lijkt ons het station het beste. Na afloop is er voor de liefhebbers nog een 
museum over de geschiedenis van Amersfoort, Flehite genaamd, o.a. over 
de Tweede Wereldoorlog, maar ook van vroeger tijden. Mensen met een 
museumjaarkaart kunnen gratis het museum bezoeken. Anders kost het € 
8,-- p.p. Het museum is op zondag open van 12.00 tot 17.00 uur. 
De trein van Emmen centrum naar Amersfoort vertrekt om 9.37 uur, 
aankomst om 11.24 uur te Amersfoort.
Graag opgeven voor vrijdag 15 maart bij Elly Steennis, ellysteennis3@
hotmail.com of (0591) 644764 Hopelijk tot dan,

Elly Steennis en Ria Noom



Zang- en muziekweekend in 
het ABK huis in eerbeek.
Donderdag 17 januari jl. was het 
weer zover, een zangweekend 
georganiseerd door het Landelijk 
Zang- en muziek Gilde Na een 
voorbereiding van een aantal 
weken en met een aantal mappen 
vol meerstemmige zangstukken 
ging ik naar het ABK huis om de 
zangleiding op me te nemen. Op de 
lijst had ik gezien dat er 30 personen 
aan de zang zouden deelnemen 
en voor het orkest o.l.v. Theo de 
Boer waren er 23 deelnemers. 

Na de ontvangst en de koffie en 
thee gingen we aan de slag. Eerst 
een beetje inzingen met bekende 
liederen en canons en daarna serieus 
aan de slag. Het streven is om in 
een weekend enkele meerstem-
mige liederen in te studeren. Over 
sommige zangstukken wordt in een 
paar weekenden de puntjes op de i 
gezet. Een bijzondere uitdaging om 
Edelweiss (vierstemmige bewerking) 
uit de Sound of Music met de groep 
te kunnen zingen. Dat is gelukt! 
Ook een driestemmig Engels lied 
Your shining eyes werd helemaal 

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!



waar ze jarenlang mee bezig zijn 
geweest. Deze zondagmiddag 10 
februari zaten we opnieuw in een 
goed gevulde zaal ( 34 personen ) 
te genieten van de meest prachtige 
natuuropnames van Drenthe met 
name in het beekdallandschap van 
de Drentse Aa en oostelijk hiervan 
de Hunze. Twee uur lang, begeleid 
door zorgvuldig uitgekozen muziek, 
zagen we van alles voorbij komen: 
vossen, bevers, dassen, vogels etc. in 
hun natuurlijke habitat (leefgebied). 
Schitterend waren b.v. de beelden 
van de moeraswolfsklauw, een 
plant die zelf insekten kan vangen. 
Met zekerheid kan gesteld worden 
dat iedereen weer volop genoten 
heeft van deze film. Hartelijk 
dank Henk en Janetta voor jullie 
unieke prestatie door dit soort films 

goed gezongen. De dagen, afwisse-
lend zingen en musiceren, eten, een 
frisse neus halen, vliegen om. Op 
zaterdagavond kunnen de deelne-
mers tijdens een “van alles wat 
avond” hun talenten laten zien. Dan 
wordt er voorgedragen, gezongen 
en muziek gemaakt. In een fijne 
sfeer wordt de dag afgesloten met 
een drankje en een hapje. En om 
23.00 uur gaat iedereen moe maar 
tevreden naar bed. Op zondag-
morgen is er nog een laatste repetitie 
en dan volgt een gezamenlijke 
afsluiting door koor en orkest. Na de 
lunch is het afscheid nemen met de 
belofte om het volgende weekend er 
weer bij te zijn. Ook ik ga voldaan 
naar huis; het was weer mooi om bij 
elkaar te zijn en te zingen.

Annelies Arling.

In de Toorts worden de zang- en 
muziekweekenden vermeld. Je hoeft 
niet perse in een koor te zingen om 
mee te doen.

Film “De stille Kracht van de 
Drentse Natuur” op zondag 10 
februari 2013
Vorig jaar maart hebben we in het 
Nivoncentrum het eerste deel van 
een filmtrilogie gezien “In het land 
van de Drentsche Aa”. Na afloop 
stond meteen vast: een afspraak 
maken met de filmmakers Henk 
Bos en Janetta Veenhoven voor 
de vertoning van deel twee van 
deze verbluffend mooie serie films 



te kunnen en te willen maken. 
Gelukkig is deel drie van de trilogie 
ook al weer vastgelegd n.l. op 9 
februari 2014 in het Nivoncentrum.

Paul Aakster

Winterwandeling op zondag 
20 januari 2013.
De traditionele januariwandeling 
kunnen we dit jaar terecht benoemen 
als een “Winterwandeling”. Bar 
koud met een venijnige oostenwind 
waardoor er een gevoelstempera-
tuur was ontstaan van -15 graden! 
Desondanks arriveerden 14 
wandelaars vroegtijdig bij het 
Nivoncentrum om goed opgewarmd 
met koffie en koek aan deze tocht 
te kunnen beginnen. Met kwieke 
looppas gingen Gerda en Paul 
voorop om de juiste paden en 
afslagen van de voorbedachte route 
aan te geven. Aanvankelijk ging 

de tocht grotendeels door het bos 
en werd de ergste kou door dicht 
opeen staande bomen enigszins 
tegengehouden. Maar……niet 
overal stonden de bomen dicht 
bijeen, óók open terrein hadden we 
te overbruggen en daar voelden we 
des temeer een pijnlijk striemende 
wind in het gezicht. Als vanzelf 
werden alle benen in een verhoogde 
versnelling gebracht en richtten 
onze blik op bomen in de verte 
want inmiddels hadden we ervaren: 
dit betekent een beetje ‘luwte’. 
Na ongeveer driekwart van de 
geplande tocht te hebben voltooid 
werd unaniem besloten om het 
resterende gedeelte iets in te korten. 
Bovendien werd dit besluit versterkt 
door het verlangen naar wat ons 
in het Nivoncentrum te wachten 
stond: n.l. een bord erwtensoep met 
bijbehoren! Ria, Ina en Jetty hadden 
de taak op zich genomen om dit te 



verzorgen. Een heerlijke geur kwam 
ons buiten al tegemoet waardoor 
de animo om aan tafel te kunnen 
schikken maximaal groot was 
geworden. Het smaakte voortreffe-
lijk! ...en het bleef niet bij één bord... 
ook een tweede ‘opschep’ ging er 
gretig in. Keukendames: “bedankt” 
voor de (hart)-verwarmende 
afsluiting na een (fysiek) zeer koude 
invulling van deze winterdag. 

Grietje Aakster 
 

Je kunt je nog opgeven voor de 
midweek Havelte 
(23-26 juni 2013)!!!
De inschrijving sluit op 31 
maart. Stuur een berichtje naar 
h.vandermolen@home.nl of 
Kalmoes 13, 7815 PW Emmen
(Iedereen die zich heeft aangemeld 
ontvangt in de eerste week van april 
verdere informatie)

Zaterdag 13 april wandelen in Ter Apel o.l.v. Paul en Grietje Aakster.
Zondag 14 april thema middag “Tranen der goden” door Dhr. Holtrop.
Zaterdag 20 april Rode Kruisbloesemtocht.
Woensdag 1 mei Dag van de Arbeid.

eigen Initiatief
Voor wie eens naar de bioscoop wil. Op maandag- en woensdagavond zijn 
er films van het filmhuis in Utopolis. 
Op maandag begint de film om 20.15 uur en op woensdag om 19.00 uur.

Voor maart staan de volgende films gepland:
4 en 6-3 AMOur, ontroerende film over de liefde van een echtpaar dat 
vecht tegen de genadeloze kappen die de ouderdom uitdeelt. Gouden Palm 
in Cannes, ook een Oscar?
11-3 tHe ANGeL’s sHAre, met dit komische sprookje over vier Britse 
jongeren die ontsnappen aan de armoede laat Ken Loach eigenlijk zien hoe 
treurig het gesteld is in Groot Brittannië. 
18 en 20-3 tHe BrOKeN CIrCLe BreAKDOWN, rasecht melodrama 
dat de donkerste kanten van het leven toont. Een intens liefdesverhaal vol 
passie en muziek. Over hoe liefde het noodlot overwint en soms ook niet.
25 en 27-3 KuMA, ontroerend familiedrama brengt op intrigerende 
wijze de tegenstelling tussen oude Turkse tradities en de moderne tijd in 

v o o r u i T b l i k k e n 
Om alvast in de agenda te noteren



beeld. Een fascinerend en relevant portret van het leven van Turken in een 
Europese stad.
Op donderdagmiddag 28 maart om 14.00 uur draait voor 50+ de film: Anna 
Karenina, een tijdloos verhaal over een buitenechtelijke liefdesrelatie in 
het tsaristische Rusland van 1874. De prachtige Anna voelt zich gevangen 
in haar huwelijk met de ambtenaar Alexei. Er ontstaat een gepassioneerde 
affaire tussen haar en graaf Vronsky. Voor aanvang gratis koffie of thee.

AreA – excursie op donderdag 23 mei 2013.
Zowel in het Nivon- jaarprogramma als in de Lork van sept. staat aangekon-
digd een excursie naar AREA op donderdag 23 mei a.s. Het betreft een 
voorlichtings-avond met als thema “hergebruik” en een rondleiding over het 
AREA-terrein. Alles wat wij weggooien wordt door AREA opgehaald en 
waar mogelijk hergebruikt. Dit onderwerp sluit prima aan bij de organisatie 
‘Fair&Greendeal’ wiens doelstellingen door NIVON in volle overtuiging 
worden ondersteund. (zie ook in Lork oktober en nov. 2012 ). 
Om deze excursie mogelijk te maken stelt AREA als voorwaarde (en 
begrijpelijk!): een opgave van min. 25 deelnemers. Uiteraard is het een 
vereiste om tijdig te weten of er voor deze activiteit voldoende belangstel-
ling is. Daarom vanuit onze afdeling het volgende voorstel: tijdens de 
Jaarvergadering op 23 maart a.s. ligt er een intekenlijst klaar en kunnen 
belangstellenden zich hier opgeven of tot uiterlijk 4 april zich aanmelden bij 
Paul Aakster tel. 0591-626795 of e-mail paulaakster@hetnet.nl 
Adres AREA: Columbusstraat 32 op het Industrieterrein in Emmen. 
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden en de aanvangstijd is vanaf 
19.30 uur met ontvangst van koffie/thee.

Advocaatje
Op menig verjaardag werd vroeger de fles met advocaat op tafel gezet, 
lekker met een flinke dot slagroom. Maar waar komt die naam eigenlijk 
vandaan?
Van de Antillen! Daar werd de moes van avocado vermengd met alcohol 
waardoor een geel drankje ontstond. Zeevaarders namen het goedje mee 
naar Nederland, maar omdat we hier geen avocado’s hadden, werden die 
vervangen door eieren: dezelfde kleur, totaal andere smaak.



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




