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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	

BESTUUR

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

Secretaris
vacature
nivon.emmen@gmail.com

Penningmeester
Jille Visser
E. jille.pauline@ziggo.nl
T. 0591-858319

Lid
Piet Snel
E. p.snel4@ziggo.nl
T. 0591-648588

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

Lid
vacature

WERKGROEPEN

Tekenen Maandag
Contactpersoon
Willy Batenburg
E. wpolbat@hotmail.com
T. 06-19598062

Tekenen Dinsdag
Contactpersoon
Tiny Jager
E. tinyjager1942@gmail.com

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
h.vandermolen@home.nl
T. 0591 61 82 51

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

NIVONCENTRUM
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contactadres
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Bank Betalingen
NL35INGB0001180656
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Jarig van de Wielenwei 42
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De Hondsrug
Duinweg 6
9479 TM Noordlaren
T. 088 0990 960
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Hunebeddenweg 1
7973JA Darp
T. 088 09960 961



Activiteiten agenda mei t/m augustus 2019
Wo 1 mei Meiviering 14.00 uur
Za 4 mei Dodenherdenking Grote Kerk Emmen 19.00 uur
Zo 5 mei Wandeldag wandelgroep bij Frederiksoord 10.00 uur
Ma 6 mei Tekengroep  09.00 uur
Di 7 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Ma 13 mei Tekengroep  09.00 uur
Di 14 mei Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 15 mei Zanggroep 13.30 uur
Zo 12 mei Fietstocht vanaf Nivoncentrum 10.00 uur
Ma 20 mei Tekengroep 09.00 uur
Di 21 mei Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 22 mei  Zanggroep 13.30 uur
Do 30 mei Dauwtrappen in Bargerveen 06.00 uur
Vrij 21 juni Midzomerfietstocht 10.00 uur
Week 26 Midweek in Nivonhuis “De Hondsrug” 
Zo 7 juli Wandeldag wandelgroep vanaf Allardsoog 10.00 uur
Zo 14 juli Themamiddag 13.30 uur
Zo 4 aug. Wandeldag vanaf Deurze  10.00 uur
Zo 1 sep. Wandeldag Schiermonnikoog 09.30 uur (boot)

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in:
Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen.
(zaal is half 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 september inleveren vóór 17 augustus bij de redactie:
h.vandermolen@home.nl . of Kalmoes 13,7815PW Emmen.

Schoonmaak Nivoncentrum mei, juni, juli 2019. 
Vragen of wil je je aanmelden om ook een handje te helpen; je kunt terecht 
bij Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl

Week 
19  Anje Hommes en Annelies Arling.
20 Engeltje Kemper en Geesje Grootjans.
21 Ria Noom en Hennie Kiers.
22  Paul en Grietje Aakster.
23 Jans en Grietje Jeuring.

24  Hennie Sibering en Riena Scherpen.
25 Anje Hommes en Annelies Arling.
26 Paul en Grietje Aakster.
27 Ria Noom en Hennie Kiers.
28 Engeltje Kemper en Geesje Grootjans.



Van de Bestuurstafel.
Op zaterdag 23 maart j.l. heeft de jaarvergadering van de afdeling plaats 
gevonden. Er waren 30 personen aanwezig. Na de opening door de voor-
zitter werden de leden die in 2018 overleden zijn herdacht met een ogenblik 
stilte. Voorts kon de voorzitter meedelen dat de Goede Spullenmarkt een 
bedrag van 259,00 euro heeft opgebracht en dat bedrag zal besteed worden 
aan onkosten voor de activiteiten. Jans en Grietje Jeuring en de vrijwilligers 
werden bedankt met een wel gemeend applaus voor het werk en de organi-
satie. De jaarverslagen van het bestuur, de activiteitencommissie, de zang- 
en muziekgroep, de teken/schildergroepen en de ledenadministratie werden 
vastgesteld. De penningmeester gaf uitleg over verschillende 
posten van het financieel verslag. De kascommissie heeft 
alles bekeken en in orde bevonden. De penningmeester 
werd decharge verleend voor het perfect bijhouden van de 
penningen.

De bestuursverkiezing: aftredend zijn Ida van Belkum en Harry van der 
Molen. De voorzitter dankte de beide bestuursleden voor hun inzet, het 
nodige archiefwerk en het beheer van het gebouw. Ook Gerda Lukkien, 
zij stopt met haar vrijwilligerswerk voor de afdeling, werd dank gezegd 
voor het onderhouden van de huishoudelijke taken zoals de schoonmaak, 
de inkoop en de was en het maken van hapjes, koud buffet voor speciale 
activiteiten.

Het bestuur ziet er als volgt uit:
Annelies Arling Voorzitter a.i. en aftredend in 2020 (haar termijn zit er 
eigenlijk al op)
Vacature Secretaris
Jille Visser Penningmeester
Paul Aakster Bestuurslid en activiteiten, aftredend in 2020 en niet herkies-
baar
Piet Snel Bestuurslid

De Ledenadministratie wordt door Jans Jeuring onderhouden en Harry 
van der Molen is redacteur voor de Lork, website, nieuwsbrief. Het bestuur 
is dringend op zoek naar een voorzitter vanaf 2020 en een secretaris, een 
beheerder voor het gebouw, en iemand die de werkgroep schoonmaak wil 
regelen.



In een vorige extra ledenvergadering, gehouden op 9 februari 2019, werd 
uitgelegd hoe de afdeling Emmen er voor staat wat bestuur, gebouw en 
financiën betreft. De vraag is aan de leden hoe nu verder te gaan. Mogelijk-
heden zijn er om met financiële ondersteuning van het CB in het Nivoncen-
trum de activiteiten te organiseren en de afdeling te besturen. De verhuur 
aan de vaste derde huurders en aan Nivonleden blijft zoals het is. Overleg 
met leden van het CB en Regio Noord zullen nog voor de zomer plaats 
vinden Uit bovenstaande bestuurssamenstelling zien we dat er op termijn 
wel een voorzitter en secretaris moeten zijn.

De vrijwilligersmiddag wordt op zaterdag 15 juni a.s. gehouden. Het 
bestuur wil op deze wijze alle vrijwilligers van de afdeling danken voor hun 
inzet voor het vele werk dat ze verrichten. Meer hierover in deze Lork.
Het bestuur en activiteitencommissie bevelen de 1 mei viering, de Dag 
van de Arbeid, aan. Traditiegetrouw treedt het Nivonkoor met begeleiding 
van de muziekgroep op. En er zal een spreekster zijn met een interessant 
onderwerp. Meer hierover in deze Lork. 
De schoonmaaklijst is iets veranderd wegens ziekte van een aantal leden. 
We zullen het even met elkaar moeten klaren. Na de zomer volgt hopelijk 
de gewone lijst met vrijwilligers. Gevraagd reserve vrijwilligers voor de 
schoonmaak van het gebouw; je bent eens per 5 of 6 weken aan de beurt om 
op vrijdag de zalen, toiletten en keuken schoon te maken. Meld je aan bij 
Annelies Arling, zie adreslijst.

Het bestuur wenst alle leden een fijne tijd bij het Nivon afd. Emmen, goede 
contacten, fijne zomer en graag tot ziens. 

Namens het bestuur, Annelies Arling. 



De nieuwe penningmeester stelt zich voor

Beste Nivon vrienden,

Tijdens de jaarvergadering op 23 maart hebben jullie mij verkozen tot jullie 
penningmeester. Langs deze weg stel ik me even voor.
Mijn naam is Jille Visser. Ik ben 62 jaar oud, en al even lang lid van het 
Nivon. In mijn carrière ben ik achtereenvolgens hoofd van een financiële 
afdeling, IT-er (implementatie van grote financiële boekhoudpakketten) en 
beschermingsbewindvoerder geweest. Tegenwoordig heb ik een administra-
tiekantoor onder de naam CijferMeester.
Ik woon samen met mijn echtgenote Pauline in Barger-Oosterveld. Onze 
zoon woont in Woerden, onze dochter, de moeder van onze twee kleinkin-
deren, woont in Mijdrecht.
In januari ontvingen wij net als iedereen de brief van Annelies waarin zij 
een oproep deed voor bestuursleden. Een volwaardig bestuur is een voor-
waarde voor het Centraal Bureau om aan de afdeling Emmen de budgettaire 
aanvulling voor de vaste lasten, lees de kosten van het Nivoncentrum, toe te 
kennen.

Helaas gaan er in de huidige maatschappij erg veel voorzieningen verloren 
die faciliteren dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten 
ondernemen. Voor activiteiten is een locatie nodig. Ook het Nivoncentrum 
heeft een dergelijk functie. Als dat wegvalt, kunnen er geen teken-, schilder- 
en zanggroepen meer samenkomen. Ik wil graag bijdragen aan het behoud 
van dit centrum. Daarom heb ik me voor de functie beschikbaar gesteld.
Ik hoop, dat nog meer mensen met mij het belang inzien van de beschik-
baarheid van het Nivoncentrum. Daarvoor is het nodig, dat mensen zich 
inzetten om een en ander te laten functioneren, want dat gaat niet vanzelf. 
Een paar mensen trekken zich na jarenlange inzet terug. Het is belangrijk 
dat anderen de stokjes overnemen. Zonder een functionerende organisatie 
is het niet mogelijk de exploitatie van het Nivoncentrum op den duur voort 
te zetten. Dus doe ik op deze plaats aan u allen de oproep om in uw kring 
van vrienden en kennissen belangstelling te wekken voor dit centrum en 
de activiteiten die er (zouden kunnen) plaatsvinden. Het bestuur ziet uw 
suggesties graag tegemoet.



Woensdag 1 Mei, Dag van de Arbeid. 
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigt leden en belangstellenden 
van harte uit om in het Nivoncentrum de Dag van de Arbeid mee te vieren. 
Een dag om stil te staan bij de geschiedenis van 100 jaar kiesrecht voor 
vrouwen, de werkgelegenheid, emancipatie, duurzaamheid van ons leef-
gebied. Al deze aspecten komen aan bod in de liederen van het Nivonkoor 
en de spreekster Simone van Dijk uit Borger, voorzitter van de PvdA afd. 
Borger-Odoorn, zal er over vertellen. 

Zaal open om 13.30 uur, opening om 14.00 uur. Het programma ziet er 
als volgt uit. Optreden van het Nivonkoor met begeleiding van de Nivon 
muziekgroep met meiliederen en liederen over de natuur. Spreekster 
Simone van Dijk, zij wil ook graag met de aanwezigen in gesprek. We 
zingen de Internationale en delen rozen uit. Tot slot van de middag, onder 
het genot van een drankje, nog even napraten.
Entree voor leden 3,50 euro voor huur, koffie/thee en een drankje; belang-
stellenden betalen 5,50 euro.

Activiteitencommissie.

Dodenherdenking 4 mei in de 
Grote Kerk in Emmen. 
Om 19.00 uur zal een plechtige 
bijeenkomst in de Grote Kerk in 
Emmen plaats vinden en aanslui-
tend bij het monument op het 
plein krans- en bloemlegging. Een 
delegatie van de afdeling van het 
Nivon zal hieraan deelnemen.

Zondag 12 mei fietsdag. (let op nieuwe datum!)
Door omstandigheden kunnen Grietje Peters en Hennie Sibering de 
fietstocht niet organiseren. Annelies Arling zal het overnemen en probeert 
er een mooie route van te maken. Wat je alvast moet weten: verzamelen 
om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie en uitleg over de 
route; ongeveer 30/40 km. We starten om ongeveer 10.30 uur. Neem voor 



onderweg voldoende proviand en drinken mee. En niet vergeten je museum-
jaarkaart. Heb je die niet? Geen probleem… er is ook een mogelijkheid om 
even op het terras iets te drinken. We maken er een mooie verrassende dag 
van. De kosten van de koffie in het Nivoncentrum bedragen 0,50 per kop. 
Opgave bij Paul Aakster tot uiterlijk 17 mei. 0591-626795 of paulaakster@
hetnet.nl

Namens de activiteitencommissie, Annelies Arling. 

Donderdag 30 mei 2019 Dauwtrappen in het Bargerveen 
(Zwartemeer).
We gaan weer dauwtrappen in het Bargerveen-Zwartemeer. De wandeling 
begint om 6 uur. De kosten zijn € 7.00 met ontbijt. Ieder gaat op eigen 
gelegenheid. Als je vervoer nodig hebt laat het dan even weten bij opgave.
Opgeven bij Paul Aakster tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Het adres: Het Veenland kantoor SBB, Kamerlingswijk O.Z. 83,7894 AJ 
Zwartemeer.

Namens Activiteitencommissie. Hennie Kiers.

Vrijwilligersmiddag voor alle vrijwilligers op zaterdag 15 juni 
in het Nivoncentrum.
Voor bestuursleden, activiteitencommissie, hand- en spandienst, werkgroep 
organisatoren, Lork bezorgers, redacteuren, schoonmakers, tuinman/vrouw, 
vrijwilligers van de markten. En wie nog meer... Het zijn er velen die actief 
zijn voor de afdeling. Het bestuur wil jullie danken voor de inzet en voor 
jullie een gezellige middag organiseren met voordracht van muziek en 
liederen in het Drents door Andries Middeljans.
Aanvang om 14.00 uur met een toespraak van de voorzitter. Er is koffie/thee 
met iets lekkers, lekkere hapjes en een drankje. De middag zal om ongeveer 
16.30 uur eindigen. Alle vrijwilligers krijgen persoonlijk een uitnodiging.

Het bestuur.

Midzomerfietstocht op vrijdag 21 juni.
Verzamelen om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie en 
we starten om ongeveer 10.30 uur. Neem voldoende proviand en drinken 
mee. De route zal ongeveer 40 km. zijn. De bedoeling is om in Emmer-



Compascuum een rondleiding te doen bij de Molen Grenszicht. Laat je 
verder verrassen! De kosten van de koffie in het Nivoncentrum bedragen 
0,50 per kop. Opgave uiterlijk 19 juni bij Paul Aakster, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl

Namens de activiteitencommissie, Annelies Arling.

Midweek in de Hondsrug in week 26. 
De voorbereidingscommissie is bezig met de voorbereiding voor de fiets-
tocht, heen- en terugreis en het verblijf met voor twee dagen excursies 

en fietstochten. De deelnemers hebben inmiddels bericht gehad van de 
betaling voor verblijf en eten/drinken en excursies en het programma volgt 
zo spoedig mogelijk. Een verslag volgt in de Lork van september en op de 
website.

De activiteitencommissie.

Themamiddag op zondag 14 juli, lezing door Ina Harttekamp.
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden 
van harte uit om een lezing van Ina Harttekamp bij te wonen. Zij laat ons 
in haar verhaal weten dat we in een chaotische wereld leven; we kunnen op 
een andere manier naar de wereld kijken en onze eigen rust en kracht daarin 
vinden. Zij vertelt over haar eigen ervaringen en zal ook vragen van de 
aanwezigen beantwoorden.
Zaal open om 13.30 uur en opening om 14.00 uur. De kosten zijn voor leden 
3,50 euro en voor niet- leden 5,50 euro. (huur van de zaal, koffie/thee en een 
drankje)

De activiteitencommissie.
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Midzomerfietstocht op vrijdag 21 juni. 

Verzamelen om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie en we starten om ongeveer 
10.30 uur. Neem voldoende proviand en drinken mee. De route zal ongeveer 40 km. zijn. De 
bedoeling is om in Emmer-Compascuum een rondleiding te doen bij de Molen Grenszicht. Laat je 
verder verrassen! De kosten van de koffie in het Nivoncentrum bedragen 0,50 per kop. Opgave 
uiterlijk 19 juni bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 

Namens de activiteitencommissie, Annelies Arling. 

Midweek in de Hondsrug in week 26.  

 

De voorbereidingscommissie is bezig met de voorbereiding voor de fietstocht, heen- en terugreis en 
het verblijf met voor 2 dagen excursies en fietstochten. De deelnemers hebben inmiddels bericht gehad 
van de betaling voor verblijf en eten/drinken en excursies en het programma volgt zo spoedig 
mogelijk. Een verslag volgt in de Lork van september en op de website. 

De activiteitencommissie. 

Themamiddag op zondag 14 juli, lezing door Ina Harttekamp. 

Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden van harte uit om een lezing 
van Ina Harttekamp bij te wonen. Zij laat ons in haar verhaal weten dat we in een chaotische wereld 
leven; we kunnen op een andere manier naar de wereld kijken en onze eigen rust en kracht daarin 
vinden. Zij vertelt over haar eigen ervaringen en zal ook vragen van de aanwezigen beantwoorden. 

Zaal open om 13.30 uur en opening om 14.00 uur. De kosten zijn voor leden 3,50 euro en voor niet- 
leden 5,50 euro. (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje) 

De activiteitencommissie. 

 

 

Programma Nivon Wandelgroep Noord*) 

*) Dit is de nieuwe naam van de Bergwandelgroep, een werkgroep van Nivon Regio Noord. 



Programma Nivon Wandelgroep Noord*)
*) De nieuwe naam van de Bergwandelgroep, een werkgroep van Nivon Regio Noord.
We hebben de naam veranderd omdat we (allang) geen bergwandelingen 
meer doen. Verder is alles hetzelfde gebleven. We wandelen elke 1e zondag 
van de maand ergens in de noordelijke regio. De wandelingen worden door 
de leden uitgezet en geleid. Ze beginnen altijd om 10.00 uur. Neem zelf je 
proviand mee. Aanmelden is niet noodzakelijk; iedereen mag mee!
Wil je meer weten over de Nivon Wandelgroep Noord neem dan contact op 
met: de secretaris: Florrie Holzscherer holzflorrie@hotmail.com
of de voorzitter: Harry van der Molen 
h.vandermolen@home.nl

5 Mei 2019: Frederiksoord.
Startpunt: Majoor van Swietenlaan 1c Frederiksoord. 
Parkeren kan bij St.Fruithof Oude Tuinbouwschool in 
Frederiksoord.
Wandeling is ongeveer 14 km met een afsteekmoge-
lijkheid en een extra lusje tot 18 km.
Organisator: André Vos (06 20558001)
Na afloop is er voor wie daar zin in heeft een maaltijd in de tuin bij Jean-
nette Kostwinder (0622818186) en Piet Sevenhuijsen, Achterslagen 3 in 
Steenwijk. NB Tuinstoel meenemen!

30, 31 Mei en 1 Juni 2019 Hemelvaart kamp in Buurse.
Dit jaar houden we ons Hemelvaartskamp in Buurse op camping De Meene.
Wandelingen worden georganiseerd op donder-, vrij- en zaterdag.
Sommige leden logeren elders en/of komen langer. (Zelf bespreken).
Iedereen kan aansluiten bij de wandelingen.
Adres van de camping: Markslagweg 6, 7481 RE Buurse.
Organisator: Harry v/d Molen.(06 27918640)

7 Juli 2019: Allardsoog en omgeving Bakkeveen.
Deze wandeling is een zgn. “aangeklede” wandeling. We maken een wande-
ling rondom het Natuurvriendenhuis en sluiten af met een gezamenlijk 
etentje(buffet) in het huis.
Startpunt: Allardsoog , Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West.
Organisator: André Vos. (06 20558001)
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Midzomerfietstocht op vrijdag 21 juni. 

Verzamelen om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie en we starten om ongeveer 
10.30 uur. Neem voldoende proviand en drinken mee. De route zal ongeveer 40 km. zijn. De 
bedoeling is om in Emmer-Compascuum een rondleiding te doen bij de Molen Grenszicht. Laat je 
verder verrassen! De kosten van de koffie in het Nivoncentrum bedragen 0,50 per kop. Opgave 
uiterlijk 19 juni bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 

Namens de activiteitencommissie, Annelies Arling. 

Midweek in de Hondsrug in week 26.  

 

De voorbereidingscommissie is bezig met de voorbereiding voor de fietstocht, heen- en terugreis en 
het verblijf met voor 2 dagen excursies en fietstochten. De deelnemers hebben inmiddels bericht gehad 
van de betaling voor verblijf en eten/drinken en excursies en het programma volgt zo spoedig 
mogelijk. Een verslag volgt in de Lork van september en op de website. 

De activiteitencommissie. 

Themamiddag op zondag 14 juli, lezing door Ina Harttekamp. 

Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden van harte uit om een lezing 
van Ina Harttekamp bij te wonen. Zij laat ons in haar verhaal weten dat we in een chaotische wereld 
leven; we kunnen op een andere manier naar de wereld kijken en onze eigen rust en kracht daarin 
vinden. Zij vertelt over haar eigen ervaringen en zal ook vragen van de aanwezigen beantwoorden. 

Zaal open om 13.30 uur en opening om 14.00 uur. De kosten zijn voor leden 3,50 euro en voor niet- 
leden 5,50 euro. (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje) 

De activiteitencommissie. 

 

 

Programma Nivon Wandelgroep Noord*) 

*) Dit is de nieuwe naam van de Bergwandelgroep, een werkgroep van Nivon Regio Noord. 



4 Augustus 2019: Deurze
Startpunt: achter café Restaurant De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Rolde 
(Halverwege Assen-Rolde). De wandeling is ongeveer 15 km. met een 
mogelijkheid tot afsteken. Organisator: Anneke van den Bos (06 44646945)

1 September 2019: Schiermonnikoog.
Start: We nemen de boot van 9.30 uur vanaf Lauwersoog. Koop van te 
voren via internet je kaartje, dat scheelt wachttijd. Voor de liefhebber is er 
ook gelegenheid een duik in zee te nemen. 
Organisator: Harry v/d Molen.(06 27918640)
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Midzomerfietstocht op vrijdag 21 juni. 

Verzamelen om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie en we starten om ongeveer 
10.30 uur. Neem voldoende proviand en drinken mee. De route zal ongeveer 40 km. zijn. De 
bedoeling is om in Emmer-Compascuum een rondleiding te doen bij de Molen Grenszicht. Laat je 
verder verrassen! De kosten van de koffie in het Nivoncentrum bedragen 0,50 per kop. Opgave 
uiterlijk 19 juni bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 

Namens de activiteitencommissie, Annelies Arling. 

Midweek in de Hondsrug in week 26.  
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het verblijf met voor 2 dagen excursies en fietstochten. De deelnemers hebben inmiddels bericht gehad 
van de betaling voor verblijf en eten/drinken en excursies en het programma volgt zo spoedig 
mogelijk. Een verslag volgt in de Lork van september en op de website. 

De activiteitencommissie. 

Themamiddag op zondag 14 juli, lezing door Ina Harttekamp. 

Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden van harte uit om een lezing 
van Ina Harttekamp bij te wonen. Zij laat ons in haar verhaal weten dat we in een chaotische wereld 
leven; we kunnen op een andere manier naar de wereld kijken en onze eigen rust en kracht daarin 
vinden. Zij vertelt over haar eigen ervaringen en zal ook vragen van de aanwezigen beantwoorden. 

Zaal open om 13.30 uur en opening om 14.00 uur. De kosten zijn voor leden 3,50 euro en voor niet- 
leden 5,50 euro. (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje) 

De activiteitencommissie. 

 

 

Programma Nivon Wandelgroep Noord*) 

*) Dit is de nieuwe naam van de Bergwandelgroep, een werkgroep van Nivon Regio Noord. 

Zondag 10 maart 2019 
Themamiddag over de wijk 
Emmerhout. 
Johan Withaar, amateur- historicus, 
hield deze middag een lezing over 
de wijk Emmerhout, een wijk 
waar hij zelf woont. Zoals we van 
hem gewend zijn, ging hij diep op 
het onderwerp in. Er bestaat een 
document uit 1490 van het klooster 
in Ter-Apel, waarin vermeld: 
bezittingen bij Empne, waarmee 
Emmen bedoeld werd. In 1681 was 

er een vermelding van “Den Holt”. 
Johan liet mooie kaartjes zien met 
de ligging van zgn. grafheuvels, 
zoals eentje bij de Laan v/d Bork. 
Heel oud is ook de Randweg, 
waarvan delen nog steeds bestaan. 
Veel is te danken aan onderzoek 
van prof. Waterbolk (bekend van de 
kwestie Tjerk Vermaning). Verder 
was ook interessant de verklaring 
voor de naamgeving van straten in 
Emmerhout, zoals de Lemzijde en 
de Laan v/d Bork n.l. vernoemd naar 
een bos bij Dwingeloo. Bekende 
punten in de Emmerdennen kwamen 
ook ter sprake, zoals “Haantje-bak” 
en het Theehuis van Koos Naber. De 
17 aanwezigen hebben deze middag 
van Johan opnieuw een zeer onder-
houdend verhaal gehoord.

Paul Aakster
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Zondag 10 maart 2019 Themamiddag over de wijk Emmerhout. 

 

Johan Withaar, amateur- historicus, hield deze middag een lezing over de wijk Emmerhout, een wijk 
waar hij zelf woont. Zoals we van hem gewend zijn, ging hij diep op het onderwerp in. Er bestaat een 
document uit 1490 van het klooster in Ter-Apel, waarin vermeld: bezittingen bij Empne, waarmee 
Emmen bedoeld werd. In 1681 was er een vermelding van “Den Holt”. Johan liet mooie kaartjes zien 
met de ligging van zgn. grafheuvels, zoals eentje bij de Laan v/d Bork. Heel oud is ook de Randweg, 
waarvan delen nog steeds bestaan. Veel is te danken aan onderzoek van prof. Waterbolk  (bekend van 
de kwestie Tjerk Vermaning). Verder was ook interessant de verklaring voor de naamgeving van 
straten in Emmerhout, zoals de Lemzijde en de Laan v/d Bork n.l. vernoemd naar een bos bij 
Dwingeloo. Bekende punten in de Emmerdennen kwamen ook ter sprake, zoals “Haantje-bak” en het 
Theehuis van Koos Naber. De 17 aanwezigen hebben deze middag van Johan opnieuw een zeer 
onderhoudend verhaal gehoord. 

Paul Aakster 

Rode Kruis Bloesemtocht zaterdag 13 april 

Was het vorig jaar tijdens dit jaarlijkse evenement vanuit Geldermalsen al volop zomerweer, dit jaar 
was koning winter nog de baas. Maar temperaturen van 5 ⁰C en hagelbuien weerhielden ruim 34.000 
wandelaars niet om een mooie tocht door de bloeiende boomgaarden te maken. Onder de deelnemers 
dit keer 4 dappere dames uit Emmen. Het was zoals gebruikelijk weer een hele reis om er te komen, 
maar ze hadden toch een leuke dag. En het was natuurlijk ook voor het goede doel!  

 

foto: Gerda Lukkien 

 



Rode Kruis Bloesemtocht 
zaterdag 13 april
Was het vorig jaar tijdens dit 
jaarlijkse evenement vanuit Gelder-
malsen al volop zomerweer, dit jaar 
was koning winter nog de baas. 
Maar temperaturen van 5 °C en 
hagelbuien weerhielden ruim 34.000 
wandelaars niet om een mooie tocht 
door de bloeiende boomgaarden te 
maken. Onder de deelnemers dit 
keer 4 dappere dames uit Emmen. 

Het was zoals gebruikelijk weer een 
hele reis om er te komen, maar ze 
hadden toch een leuke dag. En het 
was natuurlijk ook voor het goede 
doel! 

Ledendag van Nivon Regio 
Noord op zondag 14 april
Sinds 2016 wordt door Regio Noord 
jaarlijks een Nivon Ledendag 

georganiseerd. Dit jaar op zondag 
14 april was de beurt aan afdeling 
Emmen om voor een invulling te 
zorgen. Alle afdelingen uit Noord-
Nederland kwamen om plm. 11 uur 
samen in het Nivoncentrum. De zaal 
was echt vol (plm. 60 aanwezigen) 
toen onze gids Erik Bloemink aan 
zijn lezing over het Bargerveen 
begon; en dat deed hij op een 
bijzonder geestige en informatieve 
wijze. Op deze manier kregen we 
een goed beeld van alle aanpas-
singen die in de loop der jaren in 
het Bargerveen zijn uitgevoerd. 
Om 12.45 uur was er voor iedereen 
een lunch met soep en broodjes, 
alles prima verzorgd: hulde aan de 
mensen van de keuken! 

Na de lunch reden we naar het 
gebouw van Staatsbosbeheer in 
Zwartemeer, om vandaaruit in een 
dubbeldekkersbus “de Veenland 
Express” heel comfortabel te worden 
rondgereden door het prachtige 
Bargerveen. De tocht ging o.a. langs 
de nieuwe Schaapskooi in Weiteveen 
waar we tijdens een korte tussenstop 
tevens werden getrakteerd op een 
heerlijk biologische vruchten-
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Ledendag van Nivon Regio Noord op zondag 14 april 

Sinds 2016 wordt door Regio Noord jaarlijks een Nivon Ledendag georganiseerd. Dit jaar op 
zondag 14 april was de beurt aan afdeling Emmen om voor een invulling te zorgen. Alle 
afdelingen uit Noord-Nederland kwamen om plm. 11 uur samen in het Nivoncentrum. De zaal 
was echt vol (plm. 60 aanwezigen) toen onze gids Erik Bloemink aan zijn lezing over het 
Bargerveen begon; en dat deed hij op een bijzonder geestige en informatieve wijze. Op deze 
manier kregen we een goed beeld van alle aanpassingen die in de loop der jaren in het 
Bargerveen zijn uitgevoerd. Om 12.45 uur was er voor iedereen een lunch met soep en 
broodjes, alles prima verzorgd: hulde aan de mensen van de keuken!  

Na de lunch reden we naar het gebouw van Staatsbosbeheer in Zwartemeer, om vandaaruit in 
een dubbeldekkersbus “de Veenland Express” heel comfortabel te worden rondgereden door 
het prachtige Bargerveen. De tocht ging o.a. langs de nieuwe Schaapskooi in Weiteveen waar 
we tijdens een korte tussenstop tevens werden getrakteerd op een heerlijk biologische 
vruchtendrankje. Opnieuw vertelde onze gids tijdens de hele tour heel veel over al het moois 
wat er links en rechts te zien was. Rond 16.45 uur waren we terug bij het beginpunt en kon 
iedereen zijns weegs gaan, na een schitterende dag te hebben beleefd. 

 

Paul Aakster 

 

 



drankje. Opnieuw vertelde onze gids 
tijdens de hele tour heel veel over 
al het moois wat er links en rechts 
te zien was. Rond 16.45 uur waren 

we terug bij het beginpunt en kon 
iedereen zijns weegs gaan, na een 
schitterende dag te hebben beleefd.

Paul Aakster
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Van de ledenadministratie 

We mogen weer 2 nieuwe leden verwelkomen binnen onze afdeling: 

mevr. Regts-de Klein en 
dhr. A. Hollander. Ze wonen beiden in Emmen. 
 
We wensen hen veel plezier bij de afdeling en hopen ze tijdens één van onze activiteiten te ontmoeten. 
 

 

 
 

Haal meer uit je lidmaatschap! 

Overnacht in Stijl in een natuurvriendenhuis 
Een natuurvriendenhuis is een prima uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten. Je kunt er kokkerellen 
in een grote, goed geoutilleerde keuken. Of logeer met je (klein)kinderen midden in het groen in een 
van dertien natuurvriendenhuizen. De kinderen overnachten gratis als je lid bent. Tot ziens in 
een natuurvriendenhuis! 
Kampeerterreinen 
Nivon-Kampeerterreinen stralen natuur, rust en ruimte uit. Een groot deel is aangesloten bij het 
netwerk van circa 130 natuurkampeerterreinen. Nivon Kampeerterreinen liggen meestal op mooie 
bospercelen, waar soms ook een natuurvriendenhuis staat. Het Nivon beheert daarnaast gezellige, 
ruime familiecampings in toeristische regio’s: Banjaert (Wijk aan Zee), De Gele 
Anemoon (Wijlre), Het Hallse Hull (Eerbeek) en Morgenrood (Oisterwijk). Op enkele 
kampeerterreinen zijn huisdieren in overleg toegestaan. 
Voordeel. Overnachten op onze accommodaties is voordelig. Leden krijgen daarnaast nog eens 25% 
korting op de tarieven.  
 

 
Van de ledenadministratie
We mogen weer twee nieuwe leden verwelkomen binnen onze afdeling:
mevr. Regts-de Klein en
dhr. A. Hollander. Ze wonen beiden in Emmen.

We wensen hen veel plezier bij de afdeling en hopen ze tijdens één van onze 
activiteiten te ontmoeten.



Haal meer uit je lidmaatschap!
Overnacht in Stijl in een natuurvriendenhuis
Een natuurvriendenhuis is een prima uitvalsbasis voor wandel- en fiets-
tochten. Je kunt er kokkerellen in een grote, goed geoutilleerde keuken. 
Of logeer met je (klein)kinderen midden in het groen in een van dertien 
natuurvriendenhuizen. De kinderen overnachten gratis als je lid bent. Tot 
ziens in een natuurvriendenhuis!

Kampeerterreinen
Nivon-Kampeerterreinen stralen natuur, rust en ruimte uit. Een groot deel 
is aangesloten bij het netwerk van circa 130 natuurkampeerterreinen. Nivon 
Kampeerterreinen liggen meestal op mooie bospercelen, waar soms ook 
een natuurvriendenhuis staat. Het Nivon beheert daarnaast gezellige, ruime 
familiecampings in toeristische regio’s: Banjaert (Wijk aan Zee), De Gele 
Anemoon (Wijlre), Het Hallse Hull (Eerbeek) en Morgenrood (Oisterwijk). 
Op enkele kampeerterreinen zijn huisdieren in overleg toegestaan.

Voordeel
Overnachten op onze accommodaties is voordelig. Leden krijgen daarnaast 
nog eens 25% korting op de tarieven. 

Banjaert
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