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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 ZOMerNuMMer  2013
Zo 02 juni Bergsport   10.00 uur
Zo 09 juni Fietsdag   13.00 uur
Za 15 juni Vrijwilligersmiddag   14.00 uur
Vr 21 juni Midzomerfietstocht   18.30 uur
Zo 23/26 juni Midweek. Hunehuis
Do 04 juli Afsluiting seizoen afd.Emmen 19.30 uur
Za 06 juli Vrijwilligers   20.00 uur
Zo 07 juli Bergsport   10.00 uur
Zo 28 juli Fietsdag alleenstaanden 10.00 uur
Zo 04 aug Bergsport
Za 31 aug. Opening seizoen

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring.(zie adreslijst)
schoonmaak Nivoncentrum
week 22 M. van Emmen en H. Siebering
week 23 Fam. Jeuring
week 24 G. Dokter en Anje Hommes
week 25 L. Cruijff en H. Kiers
week 26 Fam. de Vries
week 27 Fam. Aakster
week 28 R. Noom en G. Peters
week 29 M. van Emmen en H. Siebering
week 30 Fam. Jeuring

Kopij voor de Lork van september
Inleveren 16 augustus. Kopij naar gptobben@kpnmail.nl



Van de bestuurstafel.

Beste Nivonleden, 
Voor u ligt de zomerlork met aankondigingen voor de activiteiten van juni, 
juli en augustus. Gebruikelijk is het om in deze mooie maanden van het 
jaar naar buiten te gaan en te genieten tijdens een wandeling of fietstocht 
van de natuur en weer nieuwe gebieden te ontdekken. Aan te bevelen is de 
fietstocht van 9 juni langs het Nieuwe Kanaal in Zuid-Oost Drenthe. 
Het bestuur en de activiteitencommissie kijken terug op een actief jaar 
waarin, door Nivonleden voor Nivonleden, activiteiten werden georgani-
seerd. Vele vrijwilligers waren het afgelopen seizoen voor het Nivon actief. 
Het bestuur wil de vrijwilligers bedanken en doet dat door ze een gezellige 
middag aan te bieden. Op zaterdag 15 juni gaan we naar een De Drentse 
Hoeve in Wezup, een biologische kaas-kijkboerderij, waar het hele proces 
van kaas maken te zien is. Alle vrijwilligers hebben via het secretariaat een 
uitnodiging ontvangen.
Het bestuur hoopt ook in het nieuwe seizoen weer beroep op haar leden 
te kunnen doen om een ‘handje’ mee te helpen om onze afdeling goed 
draaiende te houden.
Het bestuur wenst u allen een hele fijne vakantie toe en tot ziens op 
zaterdag 31 augustus tijdens de opening van het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Wandelen met Bergsport wandelgroep
Wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door.
Neem zelf proviand mee.

Zondag 2 juni 
De start van de wandeling is vanaf het Hunnebedcentrum, Bronnegerstraat 
12, Borger. Leiding: Florrie Holzcherer (050) 534 88 95 of 06 44 26 64 27.

Zondag 7 juli
Wandeling bij Gees. Afstand 18 km (niet veel mogelijkheid tot afkorten). 
Begaanbare paden maar enkele punten kunnen drassig zijn.
Startpunt parkeerplaats t.o. restaurant De Zwerfkei, Dorpsstraat 59 Gees 
(bij voormalige melkfabriek). 
Leiding: Harry van der Molen (0591) 61 82 51 of 06 20 38 05 70



Zondag 4 augustus
Het Broekophâlderspad. Gedeeltelijk verharde route. De wandeling loopt 
tussen houtwallen en elzensingels in de buurt van het Bergummermeer en 
de Leyen. 
De afstand is 19 km. Wil je afsteken dan wordt dat 10-12 km. 
Vetrekpunt is op de parkeerplaats in Eastermar (Oostermeer) op de kruising 
Ette Marten Beimastrjitte en Tey Tolstraat aan het begin van het dorp. 
Leiding: Gelske van der Vlugt (0512) 46 16 71 of 06 51 54 59 72.

‘Fietsen met een thema’ zondag 9 juni 2013.
We verzamelen ons bij het Nivoncentrum tussen 13.00 en 13.15 uur. 
Onze fietstocht van ongeveer 30 km. heeft als motto: ‘De opening op 
zaterdag 8 juni van de nieuwe vaarverbinding tussen Ter-Apel en Erica’. 
Het laatste stuk fietspad naar Erica zal deel uitmaken van onze route.  
Onderweg kunnen we een tussenstop maken bij Jan Brands in 
Nieuw-Dordrecht en/of het Veenmuseum in Barger-Compascuum.

Namens Bestuur en AC, Paul Aakster

Midzomerfietstocht 21 juni
Volgens traditie zullen we ook dit jaar tijdens de langste dag van het jaar 
een (avond) fietstocht maken in de omgeving van ons mooie Emmen.
Zo kort voor de tocht naar Havelte, zullen we onze krachten enigszins 
sparen en er een gemakkelijke tocht van maken van c.a. 25 km.
Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Nivoncentrum en we zijn om c.a. 21.30 
weer terug. Hopelijk is het weer dusdanig dat we onderweg op een mooi 
plekje in de natuur kunnen pauzeren. Neem je eigen drinken mee.
Meld je aan via h.vandermolen@home.nl of tel. (0591) 61 82 51.

Harry

Midweek Hunehuis 23-26 juni
Personen die zich hebben opgegeven zullen in de week voor vertrek de 
laatste informatie ontvangen. Heb je dringende vragen, neem dan contact 
op met Harry of Annelies (zie adreslijst).



Zaterdag 6 juli gezellige avond, afsluiting seizoen 2012-2013.
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigt u van harte uit om het 
seizoen af te sluiten met als thema ‘Voor Elk Wat Wils’. Het is een avond 
voor en door leden. De bedoeling is dat leden ook zelf iets kunnen 
doen; voordracht, muziek maken etc. De zanggroep wil een paar mooie 
meerstemmige liederen laten horen. Nieuw is het volgende. Hebt u 
voorwerpen waar u een bijzondere herinnering aan hebt of iets uit vervlogen 
tijden en zit er een leuk verhaal aan en zou u dat op deze avond willen 
vertellen? Neem contact op met Annelies Arling voor meer informatie, tel: 
(0591) 51 39 60 of mail arling1@hetnet.nl Ook voor opgave om een bijdrage 
te leveren aan deze avond, contactpersoon Annelies Arling. 
Plaats Nivoncentrum.
tijd zaal open om 19.30 uur, opening om 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur
Kosten leden €3,50 en belangstellenden €5,50  
 (huur zaal, koffie/thee en een drankje)

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Alleenstaanden
Zondag 28 Juli organiseren Anneke en Ina een fietstocht. We starten 
om 10.00 uur, bij het Nivon-Centrum. We hopen op een grote opkomst. 
Opgeven kan via de mail bij Anneke en Ina. Het mailadres van Anneke is:a.
eijlander@casema.nl .Het mailadres van Ina is:bijlg00@home.nl,
We zullen weer ons best doen, om een mooie fietstocht uit te zetten. Alvast 
tot zondag 28 Juli.

Anneke en Ina.

Wandelen eigen initiatief op dinsdag 20 augustus.
De heide bloeit in augustus en dat is een mooie gelegenheid om te wandelen 
over de heide in Balloo. De bedoeling is om te starten in Rolde en de 
ANWB route van 11 km. te wandelen. Het Balloerveld is bijzonder vanwege 
de heide, zeldzame plantensoorten en er zijn sporen aanwezig van prehis-
torische bewoning. Er grazen sinds 1981 schapen op het Balloerveld en de 
schaapskooi is inmiddels (na brand) weer opgebouwd. Een aantal mooie 
ingredienten om van de wandeling te genieten.  We gaan met de bus vanaf 
het station in Emmen. Vertrektijd is in overleg met de deelnemers. 
Opgave bij Annelies Arling, tel (0591) 51 39 60 of arling1@hetnet.nl

Annelies Arling. 



Dodenherdenking 4 mei in de 
Grote Kerk in emmen.
‘Vrijheid spreek Je Af’
Om 19.00 uur opende Dhr. Van der 
Gaag de plechtige bijeenkomst in 
de Grote Kerk in Emmen. Vooraf 
gaand aan de krans- en bloemleg-
ging bij het monument op het plein 
konden de aanwezigen luisteren 
naar het Toonkunstkoor Emmen met 
werk van Durufle, Lux aeterna en O 
pray for the peace of Jerusalem, naar 
psalm 122. 

Er was voordracht, een toespraak 
van Dhr. Brummel met als 
thema ‘Vrijheid spreek je af’ en 
samenzang.

Verschillende organisaties legden 
na het stiltemoment bij het 
monument een krans of bloem. 
Peter Adriaansen en Annelies 
Arling legden namens het Nivon een 
bloemstuk.

Namens het bestuur, Annelies 
Arling.

Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag in het 
Bargerveen
Om 6.00 in de morgen stonden 
de natuurgidsen klaar om met 
verschillende groepen op pad te 
gaan. Met 4 Nivonleden sloten we 
ons aan bij gids Erik (vogeldeskun-
dige) om vanuit de boerderij van 
Staatsbosbeheer in Zwartemeer het 
gebied in te gaan. 

Het Bargerveen is een zeer interes-
sant gebied en er zijn gebieden waar 
je alleen met een gids mag komen. 
Zo ontdek je steeds weer nieuwe 
gebieden en plekken in dit natuur-
gebied. Met uitleg over vogels, 
veenvorming, lopen over drassige 

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!

Wandelen Alleenstaanden op zondag 24 augustus.
De wandeling van 12 km. gaat naar het Mantingerzand. Verzamelen om 
10.00 uur op de carpoolplaats Erm. Neem voldoende proviand mee, want er 
is onderweg geen horecagelegenheid.

Aly van der Haven. 



paden, zonnedauw zoeken, de zon 
zien opkomen, licht dat verandert 
en dan terug in de boerderij waar 
een lekker ontbijt op de deelnemers 
wacht. Een heerlijk begin van de 
dag. 
Berend, Hennie en Grietje, fijn dat 
jullie mee zijn geweest. Unaniem 
kiezen we weer op Hemelvaartsdag 
voor het Bargerveen.

Annelies Arling.



1 Mei - Dag van de Arbeid
Beste mensen,
De 1 meiviering was weer geslaagd.
Er is gezongen en gemusiceerd en 
PvdA kamerlid Agnes Wolbert heeft 
gesproken over de toekomst van de 
zorg. Vanuit de zaal kwamen tal 
van vragen en er werd gediscus-
sieerd. Zoals gebruikelijk werd 
afgesloten met het zingen van de 
Internationale. RTV Drenthe heeft 
in haar nieuwsuitzending aandacht 
aan deze bijeenkomst besteed. Het 
filmpje is te zien op de website.
Klik hier om direct naar het filmpje 
te gaan. Of kijk op 
www.nivonemmen.nl/page/nieuws

De traditie van de 1 Mei-viering 
houdt Nivon Emmen en Omstreken 
nog steeds in ere en de belangstel-
ling was deze woensdagmiddag 

goed te noemen (36 aanwezigen). 
Na de opening om 14.00 uur door 
onze voorzitster vond er eerst een 
optreden plaats van de zang- en 
muziekgroep met als dirigente: 
Annelies. We luisterden o.a. naar 
een vrolijk meiliedje van Mozart, 
maar ook naar het lied dat vroeger 
door de Stem des Volks werd 
gezongen: ‘Broeders verheft U ter 
Vrijheid’. Daarna kwam Agnes 
Wolbert, Tweede kamerlid voor 
de PvdA, aan het woord met als 
onderwerp ‘De Toekomst van 
de Zorg’, een interessant betoog 
waarin o.a. een pleidooi voor méér 
kleinschaligheid in de zorg te 
beluisteren viel, zoals een centrale 
rol voor de wijkverpleegkundige. 
Annelies liet in verband hiermee het 
woord ‘samenredzaamheid’ vallen. 
Net als vorig jaar was RTV-Drenthe 

http://www.nivonemmen.nl/page/nieuws


aanwezig om opnames te maken 
die nog dezelfde avond terug te 
zien waren. De middag eindigde op 
traditionele manier met het zingen 
van de ‘Internationale’ en het 
uitdelen van rode rozen.

Paul Aakster.

een wandeling op eigen 
initiatief op 25 april 
Voor 25 april had Annelies op eigen 
initiatief een wandeling georga-
niseerd. Ze had het niet mooier 
kunnen plannen. Tussen veel koude 
dagen was 25 april een prachtige 
zonnige dag. De zon heeft zelfs kans 
gekregen mijn blote armen rood te 
kleuren. Na de koffie bij Annelies 

hebben zes wandelaars een mooie 
tocht van ongeveer twaalf kilometer 
gelopen door Valthe en Exloo. 

Een deel van het traject ging door 
een opnieuw aangelegd gebied. 
Via ondergrondse doorgangen 
kunnen de dieren van het ene gebied 
oversteken naar het andere zonder 
overreden te worden. Of deze 
constructie werkt moet nog blijken. 
Totaal gezien is het een verrijking 
voor het gebied, de wandelaars en de 
dieren. Tussen Exloo en Odoorn is 
het nu goed geregeld. 
Na afloop werden we verrast op een 
heerlijk kopje soep. 

Verslag Nivonraad
Op 4 mei jl. heeft Bep IJsselstijn 
afdeling Emmen e.o. vertegenwoor-
digd in de Nivon-raad. Het Centraal 
bestuur heeft naar aanleiding van 
de opmerkingen en de motie in de 
vergadering van november 2012 een 
Masterplan opgesteld met richting-
gevende uitspraken en deze op 4 
mei toegelicht. De richtinggevende 
uitspraken betroffen de volgende 
thema’s: het ledenaantal; de functie, 
bezetting en exploitatie van de 
huizen en de terreinen; het activeren 
en ondersteunen van de afdelingen 
en de actieve recreatie. 
Voor de lunch hebben verschillende 
CB-leden een powerpointpresentatie 
gehouden van bovenstaande thema’s. 
Na de lunch zijn alle vertegen-
woordigers van de afdelingen in 
vier groepen verdeeld waarin zij 



de richtinggevende uitspraken van 
commentaar hebben voorzien, ze 
hebben aangevuld of voorstellen 
tot ombuiging hebben gedaan. De 
CB-leden hebben al deze punten 
genoteerd en werken dat per 
commissie uit. 
De vervolgstappen zijn dat aan de 
hand van alle opmerkingen het CB 
voor elk van de vier thema’s een 
Plan van Aanpak schrijft. Deze 
Plannen van Aanpak worden in 
de Nivon-raad van november 2013 
vastgesteld. Indien dat nodig is 
komt voor de zomer nogmaals een 
themaraad. 

Alleenstaanden op de fiets 
‘rondje Drenthe’ 28 april
We vertrokken vanaf de carpool-
strook Ermerweg op de fiets naar 
Oosterhesselen. Onderweg werd de 

koffie, verzorgd door Ida en Hennie, 
geserveerd bij een bankje met de 
spreuk: ‘Fietsen in Drenthe daar 
draait ’t om!’. Dat is wel een zeer 
toepasselijke tekst voor de tocht 
die we gingen maken. Verder ging 
het door het rustieke dorpje Gees, 
langs de Hoogestoep en de Mepper 
Dennen. Het werd steeds mooier, 
met de zon in onze rug genoten we 
volop van de lente geuren en kleuren 
in dit prachtige gebied .
Op naar Nieuw Balinge en door het 
Mantingerveld. Halverwege de route 
lekker gepicknickt.
In Zweeloo uitgerust met een 
drankje bij het Pannenkoekenhuis. 
Daarna het laatste stukje terug naar 
het begin punt. Bedankt voor de 
mooie fietstocht!

Ria Noom 



themamiddag film ‘Vietnam’ 
op zondag 12 mei 2013
Verre landen, andere culturen... 
In november 2008 maakte Anneke 
Zwartscholten met een reisgezel-
schap een tocht van enkele weken 
door Vietnam, het land met een 
beladen naam vanwege de Vietnam-
oorlog. Een lid van haar reisgezel-
schap had een prachtige film op 
DVD gemaakt, waar we anderhalf 
uur geboeid naar hebben zitten 
kijken. 
De tocht ging per fiets, bus en boot 
door het tropische gebied van de 
Mekong-delta, zo te zien soms over 
hele smalle fietspaadjes. Gemiddeld 
werd per dag 35 km. afgelegd; 

prachtige natuur, boeddhistische 
tempels en veel water, héél veel 
water. Zeer kleurrijk was de zgn. 
floating-market. Vervolgens naar de 
hoofdstad Saigon en als afsluiting 
een stuk langs de kust. We moeten 
wél bedenken dat dit een land is met 
een arme bevolking die nog steeds 
de gevolgen ondervindt van de 
oorlog van destijds. 
Voor de tien Nivonners die op 
deze tweede zondag in mei, 
hoewel ‘moederdag’, tóch naar het 
Nivoncentrum waren gekomen was 
dit een heel aangenaam gevulde 
middag.

Paul Aakster

Nieuwe Leden
V A. Nieuwpoort
 Kruisstraat 1
 9514 AP Gasselternijveen

M B. Pijper
V N. Oostwoud
VK A. Pijper
 Kolkweg 10
 7934 PL Stuifzand



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

Op zaterdag 31 augustus gaat het nieuwe seizoen 2013 - 2014 weer 
beginnen. Het bestuur en de activiteitencommissie hebben al veel plannen 
op stapel staan om de leden een mooi programma, met interessante lezingen 
voor de thema-middagen, te kunnen aanbieden. 
In de volgende Lork leest u er meer over. De Lork voor de maanden 
september/oktober komt eind augustus uit.

Gevraagd voor het nieuwe seizoen 2013 - 2014 Nivonleden die een ‘handje’ 
willen meehelpen. Er zijn leden nodig voor hulp in de keuken, bij de 
schoonmaak van het gebouw, onderhoud van de tuin, bij de activiteiten-
commissie. Informatie en opgave bij Annelies Arling, zie adreslijst.

Lork digitaal en bezorging papieren Lork
Wil je de Lork digitaal ontvangen? 
Geef dat dan door aan h.vandermolen@home.nl 
Je krijgt dan ook tussentijds nieuws via je e-mail.

Bij problemen met bezorging van de papieren Lork neem je contact op met 
de ledenadministratie (Jans Jeuring). 





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




