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Activiteiten agenda mei t/m augustus 2015
Vrij 1 mei  1 mei viering 14.00 uur
Zo 3 mei Wandeling Bergwandelgroep in Exloo 10.00 uur
Ma 4 mei  Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 5 mei Tekengroep Krijnie afsluiting seizoen 13.30 uur
Wo 6 mei Zanggroep afsluiting seizoen 14.00 uur
Zo 10 mei Themamiddag  14.00 uur
Ma 11 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Do 14 mei Dauwtrappen  
Za 30 mei Vrijwilligersmiddag 
Zo 31 mei  Alleenstaanden Beeldenwandeling Coevorden  
Zo 7 juni Wandeling Bergwandelgroep /Oud Avereest 10.00 uur
Zo 14 juni Themamiddag  
Zo 21 juni Midzomerfietstocht 
Ma 22 t/m 25 juni Midweek “Krikkehaar” 
Za 27 juni Alleenstaanden Bezoek aan Elburg 
Za 4 juli Afsluiting seizoen  14.00 uur 
Zo 5 juli Wandeling Bergwandelgroep /Nienoord 10.00 uur
Zo 27 juli Alleenstaanden Wandeling Ter Apel 14.00 uur
Zo 2 aug. Wandeling Bergwandelgroep /Gasselte 10.00 uur
Zo 23 aug. Alleenstaanden “Verrassings fietstocht” 
Zo 13 sept. Opening seizoen 2015/2016 

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 september/oktober inleveren vóór 10 augustus bij de 
redactie: info@nivonemmen.nl. 



Schoonmaak Nivoncentrum mei tot september
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: lukkiengerda@gmail.com tel. 
(0591)618251

Week 
19 G. Dokter en A. Hommes
20 E. Kemper en G. Grootjans
21 Fam. Aakster
22 L. Cruijff en H. Kiers
23 R. Noom en G. Peters

24 Fam. Jeuring
25 H. Sibering en M. Klappe
26 Fam. van der Molen
27 G. Dokter en A. Hommes
28 E. Kemper en G. Grootjans
36 Grote schoonmaak

Gedurende de zomervakantie zal, i.v.m. het geringe gebruik, het gebouw 
naar behoefte worden schoongemaakt. Informatie over de grote schoon-
maak in week 36 volgt.

Van de bestuurstafel
Beste Nivonleden,
Het is alweer de laatste Lork voor de zomervakantie. Het 
seizoen 2014-2015 zit er bijna op. Er zijn nog tal van mooie 
activiteiten om aan deel te nemen. Graag vestig ik uw 
aandacht op de lezing van Sjoerd Kemeling op de 1 mei viering met als 
thema Nivon, 90 jaar en nog steeds lief, links en lastig; Holland Amerika 
Lijn van Dhr. Vondeling op zondag 10 mei en op zondag 14 juni geeft Peter 
Adriaansen een inleiding over Nieuw-Zeeland. Ook zijn er nog verschil-
lende leuke buitenactiviteiten om aan deel te nemen, zoals het Dauwtrappen 
op 14 mei, de midzomerfietstocht op 21 juni. 

Vanaf de jaarvergadering d.d. 28-3 jl. is het bestuur weer op volle sterkte 
met 2 nieuwe leden erbij, Ida van Belkum en Lidy-An Fleurke. Welkom 
en het bestuur hoopt op een mooie samenwerking. Aftredende leden 
waren Roelie Overvoorde en Anna Zwartscholten; beiden werden met een 
bloemetje dank gezegd voor hun bestuurs- bijdrage voor de afdeling. Een 
kort verslag van de jaarvergadering vindt u in deze editie van de Lork.

Enkele leden van het bestuur hebben de daad bij het woord gevoegd “Het 
Nivon is een organisatie die de vensters opent en contacten legt met andere 



organisaties en afdelingen”. Twee bestuursleden hebben een bijeenkomst 
van Netwerk Emmermeer in de Meerstede in Emmen bezocht en drie 
bestuursleden bezochten een informatiebijeenkomst over Duurzaamheid en 
Consumptie bij het Nivon in Groningen. Onze afgevaardigde Bep IJsselstijn 
heeft op zaterdag 11 april de Nivonraad bezocht; thema op die vergade-
ring was Ledenwerving en Ledenbehoud. Contacten zijn gelegd met een 
Milieugroep in Coevorden. In het bestuur wordt gekeken hoe we met deze 
organisaties ons voordeel kunnen doen. 
Tot slot wenst het bestuur u een goed voorjaar en zomer toe en graag tot 
ziens op verschillende activiteiten. 

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Even voorstellen
Tijdens de laatste jaarvergadering van de afdeling Emmen e.o. hebben 
de leden ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, 
dit ter vervanging van de afgetreden leden Roelie Overvoorde en Anna 
Zwartscholten
 

 
 VIERING

Thema: “90 jaar en nog steeds Lief, Links en Lastig”
Het bestuur en de 1 mei-commissie nodigen leden en belangstellenden 
van harte uit om op vrijdag 1 mei de dag van de Arbeid te vieren in het 
Nivoncentrum. Medewerking verlenen de zang- en muziekgroep met enkele 
strijdliederen en meiliederen. Als spreker is uitgenodigd Sjoerd Kemeling 
die een ouderwetse diavoorstelling in de vorm van een powerpoint-
presentatie heeft samengesteld. Deze presentatie geeft een overzicht van 

Ida van Belkum; Is al jaren actief lid 
van de Alleenstaandengroep. Zij woont 
in Coevorden.

Lidy-An Fleurke; Is actief vrijwilligster, 
sinds kort ook binnen onze afdeling. Zij 
woont in Emmermeer.



de geschiedenis van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en van het 
Nivon. Er is ruimte voor discussie. Aan het eind van de viering worden 
rozen uitgedeeld en zingen we de Internationale. De zaal is open vanaf 
13.30 uur en om 14.00 uur begint de middag officieel; einde ongeveer 16.45 
uur. Entree €3,50 voor leden en €5,50 voor belangstellenden (incl. koffie/
thee en een drankje).

Namens het bestuur en de 1 mei commissie; 
Annelies Arling, Paul en Grietje Aakster

4 mei dodenherdenking
Het bestuur van het Nivon van de afdeling Emmen e.o. heeft een aantal 
jaren terug besloten om aan de Dodenherdenking deel te nemen. In 
voorgaande jaren nam de afdeling deel aan de bijeenkomsten in Valthe, 
Sleen, Coevorden, Nieuw-Dordrecht en Emmen. Doel was om tegemoet te 
komen aan de wensen van leden in de genoemde woonplaatsen. De belang-
stelling van Nivonleden in de buitendorpen bleek echter gering en daarom 
neemt de afdeling nu elk jaar deel aan de Dodenherdenking in Emmen. Om 
19.00 uur is er een plechtige bijeenkomst in de Grote Kerk en aansluitend 
om 20.00 uur krans- en bloemlegging bij het monument op het marktplein. 
Leden van het bestuur nemen deel aan deze bloemlegging. 

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zondag 10 mei Themamiddag H.A.L.
Lenze Vondeling uit Borne kennen we nog van de 
prachtige lezing over zijn voettocht naar Santiago de 
Compostella. Ook over een ander onderwerp kan hij veel 
vertellen: de Holland Amerika Lijn (HAL). De toon zal iets serieuzer van 
aard zijn dan zijn pelgrimslezing. Lenze zal het vooral hebben over het “SS 
Rotterdam V, voormalig vlaggenschip van de HAL. Nu, wij zijn weer erg 
benieuwd naar zijn verhaal. De zaal in het Nivoncentrum is open vanaf 
13.30 uur. Entree incl. koffie/thee € 3,50 voor leden en voor niet-leden € 
5,50.

Namens Bestuur en AC: Annelies Arling en Paul Aakster



Donderdag 14 mei “Dauwtrappen”
Het bestuur en de AC nodigen leden en belangstellenden uit om 
in de vroege morgen van 14 mei om 6.00 uur o.l.v. een gids in het 
gebied Bargerveen te gaan Dauwtrappen. Start is bij de boerderij 
van Staatsbosbeheer in Zwartemeer. (Bargerveen Noord= Verlengde 
Scheperweg).
Tip: Stevige wandelschoenen, verrekijker, appeltje voor de dorst.
Kosten: Voor de wandeling € 5,00 en inclusief ontbijt € 9,00.
Opgave: Uiterlijk maandag 11 mei voor de gezamenlijke opgave bij 
Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl
Vermeld of je op eigen gelegenheid gaat of dat je mee wilt rijden.

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Zaterdag 30 mei vrijwilligersmiddag 
Voor de vrijwilligers van de afdeling organiseert het 
bestuur elk jaar een gezellige middag als dank voor het 
werk dat in de afdeling verricht wordt. Zonder vrijwilligers kan de afdeling 
niet bestaan. Het motto “Voor en Door Leden“ houdt de afdeling levendig 
en gezond. Het bestuur is de grote groep vrijwilligers zeer erkentelijk voor 
hun bijdrage aan de afdeling. Via het secretariaat krijgen de vrijwilligers 
een uitnodiging en het programma toegestuurd.

Namens het bestuur, Annelies Arling.
Zondag 14 juni Themamiddag film The Whale 
Rider 
Whale Rider is een film uit 2002 van Niki Caro, 
gebaseerd op het gelijknamige boek van Witi Ihimaera.
De film vertelt hoe een jong Maori-meisje opgroeit tot held van haar stam 
als blijkt dat zij de gave van de "ouden" bezit om te kunnen praten met 
walvissen. De film biedt een onopgesmukt beeld van de Maori-samenleving 
van deze tijd, maar toont tegelijkertijd hoe belangrijk de traditionele 
culturele waarden zijn voor het voortbestaan van deze gemeenschap.

Whale Rider is vele malen onderscheiden, onder andere met de publieksprijs 
van het Rotterdams Filmfestival 2003 (Canal+ Award).
In Nieuw-Zeeland en ver daarbuiten heeft de film de belangstelling voor 
de traditionele Maori-waarden sterk doen opleven. Het dorpje waar de film 



speelt, Whangara in de regio Gisborne, heeft plotseling grote bekendheid 
gekregen.(Bron Wikipedia)
Zaal open om 13.30 uur. Entree 3,50 voor leden en belangstellenden betalen 
5,50 euro (koffie, thee, glaasje en zaalhuur)

Zondag 21 juni “Midzomer fietstocht”
Graag wil ik jullie uitnodigen voor een ontspannen fietstocht in de 
omgeving van Emmen. We verzamelen om 10 uur bij het Nivoncentrum, 
waar we eerst even een kopje thee/koffie drinken. Daarna gaan we op de 
pedalen voor ca. 30 km. Als het weer het toelaat zou ik graag willen gaan 
picknicken op een mooi plekje in het bos. Neem zelf je ingrediënten mee!
Als je mee gaat laat dat dan van te voren even weten.
Harry van der Molen h.vandermolen@home.nl / 0591-618251 / 06 – 27 918 
640

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 Twents landschap met 
kerkdorpen, watermolens, havezaten en beken is het goed fietsen en 
wandelen en de mogelijkheid tot excursies zijn aanwezig. Er zijn geen 
plaatsen meer over. De deelnemers worden verder nog persoonlijk 
geïnformeerd. 

Zaterdag 4 juli Afsluiting van het seizoen. Thema: “Van Alles Wat”
Wegens succes in voorgaande jaren nogmaals een uitnodiging voor leden 
en belangstellenden om het seizoen 2014-2015 in een ontspannen sfeer af 
te sluiten. Het programma biedt zang en muziek, verhalen uit het leven 
gegrepen of over bijzondere voorwerpen, anekdotes, toneel, bijkletsen, 
elkaar een goede zomer wensen, lekkere koffie/thee, drankje. Door wie? 
“Door en Voor Leden”, dus voor vertier en vermaak voor een bijdrage in het 
programma opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Namens bestuur en ac, Annelies Arling. 

ALLEENSTAANDEN 
Zondag 26 april: Museum Schokland, 
Wij willen jullie graag meenemen naar het voormalig eiland. Het is het 
eerste Nederlandse Monument dat door de Unesco op de Werelderfgoedlijst 



is geplaatst. Het is de bedoeling het museum te bezoeken en daarna een 
bezoekerscentrum en de Gesteentetuin waar we een korte wandeling gaan 
maken. Vertrek vanaf Nivon centrum om 9.30 uur, met de auto. Wie wil 
rijden?
Het adres van het Museum is: Middelbuurt 3 in Ens. Aan de 
Schokkerringweg.
De kosten zijn: Museum € 6,--. Met kaart gratis, benzinekosten € 16,--
Opgeven bij: Margot tel 622520 / Lommy tel 675023 e mail cruij001@
kpnmail.nl
 
Margot en Lommy

Zondag 31 mei, willen we jullie uitnodigen voor een Beeldenwandeling in 
Coevorden bij mooi weer. We nemen de trein van 10.15 uur.
Opgeven bij Herma tel:642271 email:hm.ravestein@home.nl
Lommy tel:675023 email: cruij001@kpnmail.nl
 
Herma en Lommy

Zomerprogramma Alleenstaanden
Zaterdag 27 juni, Alie v.d. Haven, Elburg, nu ook Joods museum, vogeltuin 
en stadswandeling
Zondag 27 juli, Anje Hommes en Alie Peper,Wandelen in en om Ter Apel
Zondag 23 augustus, Ida van Belkum en Annie Schoemaker, Fietstocht 
(verrassing)
Nadere informatie vind je op de website www.nivonemmen.nl

Programma Bergsport wandelgroep 
Ook niet leden zijn van harte welkom! De wandelingen 
starten om 10.00 uur en gaan altijd door. Opgave niet 
noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee. 

Zondag 03 mei
Wandeling in Exloo. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis, tegen-
over de schaapskooi midden in het dorp. Leiding: Jelle Niestijl 050-3642551

Zondag 07 juni
Wandeling Oud Avereest. Start bij Bezoekerscentrum De Wheem, Oud 
Avereest 22, Oud Avereest. Leiding :Arend Muller 0522-442 268



opnieuw kunnen genieten van een 
reisverslag van Harry v/d Molen en 
Gerda Lukkien; ditmaal een reis 
van 5 weken door het immens grote 
Zuid-Afrika. Niet alleen d.m.v. vele 
foto’s wist Harry zijn presentatie 

vorm te geven, maar ook door te 
vertellen over allerlei aspecten van 
dit (voormalige) apartheidsland, 
te beginnen met de landing van 
Jan van Riebeeck op de kust van 
Zuid-Afrika in 1652 en daarmee het 

vestigen van het langdurige 
koloniale bewind. 

Het ging vooral om het 
bevoorraden van schepen 
op weg naar Nederlands-
Indië. In 1795 kaapten de 
Britten de kaapkolonie 
van de Hollanders en in 
1848 stichtten de Boeren 
de Oranje-Vrijstaat, een 
Zuid-Afrikaanse republiek; 

Zondag 05 juli
Wandeling Nienoord en Terheijl. Gaat gedeeltelijk over landgoed Nienoord 
en door de Onlanden bij Leutingewolde. Afstand c.a. 17 km Start vanaf 
parkeerplaats Bosweg in Leek (9351AB), dat is in het centrum van Leek, 
richting Nienoord. Leiding: Harry van der Molen/Gerda Lukkien 0591-618 
251 / 06-27 918 640

Zondag 2 augustus
Wandeling bij Gasselte. Afstand 18 (of via afsteek 13) km langs 5 
hunebedden en 2 grafheuvels. Start vanaf Julianalaan 9462PH (bushalte), 
parkeren t.o. een garage. Leiding: Jetty Haarman 0591-619 239 / 06-30 471 
701
 
Zondag 8 maart Themamiddag Zuid-Afrika 
Na de reis door Panama hebben de 22 aanwezigen op deze themamiddag 



het ging vooral om goud en 
diamanten. Achtereenvolgens zagen 
we beelden van grote steden als 
Johannesburg en Kaapstad; natuur-
lijk ook townships zoals Soweto. 
Prachtige foto’s van een rondreis 
van 4 dagen door het nationaal 
Krügerpark. Harry, een “baie 
dankie” voor deze presentatie.

Paul Aakster

Zaterdag 21 maart “Goede 
spullenmarkt”. 
Goede spullen waren er genoeg, 
met dank aan de gulle gevers, maar 
het is de kunst ze ook weer aan de 
man/vrouw te brengen. Gelukkig 
beschikt het Nivon Emmen over 
een paar goede kooplui, die er in 
slaagden een groot gedeelte 
van de spullen te verkopen. 

Alleen de belangstelling 
voor de knieperties was dit 
jaar een stuk minder. Toch 
konden we na het opmaken 
van de kas vaststellen 
dat deze markt ruim € 
300,- voor het Nivon heeft 
opgeleverd. Om 14 uur 
had dhr. Groenwold zijn 
karretje volgeladen met 
de restanten. De kelder in 
het Nivoncentrum is weer 
opgeruimd, tot volgend jaar! 

Zondag 29 maart Neutie Schiet’n 
Het werd een gezellige morgen voor 
jong en oud, letterlijk van 8 tot 80 
jaar. Het blijft een lastig spel, want 
die achterste noot moet er toch echt 
af. Er werd veel “dun” geschoten, 
waardoor geen enkele van de 17 
deelnemers in de plus eindigde. Alie 
en haar kleinzoons Yde en Yannic 
gingen er met de hoofdprijzen 
vandoor, Lidy-An werd tweede en 
Geesje Dokter derde. Maar het ging 
natuurlijk niet om de prijs(jes), de 
gezelligheid was het belangrijkste. 
Iedereen ging met een blij gevoel 
naar huis. Met dank aan Jans en 
Grietje Jeuring voor de perfecte 
organisatie.

Harry



Themamiddag Westerwolde op 
zaterdag 11 april.
Na het openingswoord van 
Annelies op deze themamiddag 
( 15 aanwezigen) kreeg de heer 
Jochem Abbes het woord. Hij is 
geboren in Jipsinghuizen midden 
in Westerwolde, heeft geschiedenis 
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, is lid van de histori-
sche vereniging van Westerwolde en 
weet veel, héél veel van dit prachtige 
gebied dat ongeveer loopt van Ter 
Apel in het zuiden, tot Blijham in 
het noorden, dat oorspronkelijk 
aan de Dollard lag. Trouwens een 
verval in hoogte van 12 meter, dat 
bij de Westerwoldse Aa ter hoogte 
van het plaatsje Lutjeloo een enorm 
retentiebekken heeft. Westerwolde 
maakte eeuwenlang zowel in religi-
euze zin als landschappelijk 
deel uit van een veel groter 
gebied tot ver in Duitsland, 
dat werd bestuurd vanuit 
het Benedictijner klooster 
Corvey al vanaf het jaar 875. 

Na de pauze ging Jochem 
Abbes verder met te 
vertellen over o.a. de slag 
bij Heiligerlee in 1568, de 
Wedderborg in Wedde, het 
klooster van de kruisheren 
in Ter Apel en de vesting 
Bourtange. Indrukwekkend 
veel feiten en meningen 
kregen we te horen over 

allerlei aspecten van Westerwolde, 
ook landschappelijk zoals het 
typerende essenlandschap met 
houtwallen. Jochem Abbes verdient 
écht een pluim voor deze interes-
sante middag.

Paul Aakster
Stadswandeling Zwolle op 
donderdag 2 april 2015. 
Wie het Hanzestedenpad heeft 
gelopen weet dat elke stad op het 
traject van Doesburg naar Kampen 
zeer de moeite waard is om nader 
te verkennen. Op donderdag 2 
april jl. maakten we (een groep van 
ong. 10 Nivonners) een treinreis 
naar Zwolle en werden daar gelijk 
al bij het station opgevangen door 
Wim Reuvekamp, inmiddels 
gepensioneerd ambtenaar en buiten-



gewoon goed op de hoogte met de 
geschiedenis van de stad Zwolle, 
maar ook wat er momenteel in deze 
stad speelt. Geroutineerd en zéér 
levendig leidde hij ons langs tal van 
interessante gebouwen, zoals de 
Sassenpoort en door leuke straatjes 
en steegjes b.v. het Kromme 
Jak-straatje. 

We kregen de gelegenheid om de 
prachtige Scheperzaal in het oude 
stadhuis te bewonderen en zo liepen 
we o.a. langs het geboortehuis 

van Thorbecke en het woonhuis 
van de dichter Potgieter. Onze 
wandeling door Zwolle eindigde 
bij Waanders, een uitgebreide 
boekhandel gevestigd in één van de 
drie monumentale kerken die Zwolle 
rijk is. Aan het eind van de middag 
leverde Wim Reuvekamp ons weer 
netjes af op het station en zegde toe 
óók wel als gids te willen fungeren 
bij een evt. bezoek aan Kampen of 
Deventer.

Paul Aakster

Op zondag 13 september beginnen we aan het seizoen 2015-2016.
De AC is nog druk bezig met het samenstellen van een afwisselend en 
interessant programma.

In de volgende Lork, die eind augustus verschijnt, kun je daar meer over 
lezen! 

Verhuisberichten

M J.Pomp
V  J.Pomp-Hadders
   Beentepol 44
   7815 KX Emmen
   naar
   Vossepad 292
   7822 BG Emmen

M G.B.L.Oldenbeuving
V  T.Oldenbeuving-van Dijk
   Hofakkers 6
   9531 HX Borger
   naar
  Gasselterstraat 7-143
   9533 PC Drouwen



Zomeractie 2015! 

13 t/m 19 juli kinderen gratis in Banjaert-Wijk aan Zee
In de Noord-Hollandse duinen ligt dit prachtige duurzaam gerenoveerde 
huis. Ernaast kun je heerlijk spelen en door een hekje loop je zo door de 
duinen naar strand en zee. In de omgeving vind je het zee- en havenmu-
seum, natuurmuseum, de Bazaar (ook wel 'Zwarte Markt') van Beverwijk. 
Of ontdek de tuinen van landgoed Beeckestijn.

RESERVEER (min. 2 dagen voor verblijf)
banjaert@ nivon.nl / 06 57846034 

20 juli t/m 2 aug kinderen gratis in Den Broam - Buurse 
Ga lekker spelen in het bos bij de Duitse grens. Wordt er nog gesmok-
keld in de nacht? Achter de grenspalen ligt watermolen de Haarmühle. 
Het is hier een paradijsje voor fietsers en (andere)vogels. Ga eens naar 
Techniekmuseum Heim in Hengelo of museum Twentse Welle in Enschede. 
En in Haaksbergen kun je de stoomtrein nemen! 
 
RESERVEER (min. 2 dagen voor verblijf)
denbroam@ nivon.nl / 053 4778625

3 aug t/m 9 aug kinderen gratis in ABKhuis/Hallse Hull - Hall
(huis en kamperen)
Het bos en sportveldje naast dit huis en kampeerterrein zijn prima 
speelplekken. Huur fietsen bij het huis en ga met de veerpont naar het 
kleinste stadje van Nederland: Bronkhorst. Ga fietsen op de glooiende 
Veluwezoom of ontdek wat er te beleven is in prachtige IJsselstadjes als 
Zutphen en Doesburg. En nog veel meer wat hier niet past.

RESERVEER (min. 2 dagen voor verblijf)
abkhuis@ nivon.nl / 06 49829797

Kijk voor meer info op www.nivon.nl/accommodaties/zomeractie/

Er zijn nog meer voordeelacties kijk in de Toorts of op www.nivon.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
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Nieuwe advertentie voor open plek (links boven binnenkant achtercover) 
 
 
 
 

Rutger	  Feijer	  	  
en	  zijn	  medewerkers	  staan	  
beschikbaar	  voor	  al	  uw	  vragen	  	  
of	  het	  geven	  van	  advies.	  

G&W	  
Gezondheidswinkel	  
Feijer	  
Noorderstraat	  10	  
Emmen	  
0591-‐645200	  

G&W	  
Gezondheidswinkel	  
Feijer	  
Hoofdstraat	  82	  
Hoogeveen	  
0528-‐262569	  

www.gezondheidswinkelfeijer.nl	  
	  	  
	  	  




