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BESTUUR 

 

Voorzitter 

Annelies Arling 

Hondsrugweg 1 

7872 TE Valthe 

arling1@hetnet.nl 

 (0591) 51 39 60 

 

Secretaris 

Peter Adriaansen 

Velduil 15 

7827 GT Emmen 

nivon.emmen@gmail.com 

 (0591) 85 54 52 

 

Penningmeester 

Piet Snel 

Kapelstraat 124 

7811 XT Emmen 

p.snel4@ziggo.nl 

 (0591) 64 85 88 

 

Lid 

Harry van der Molen 

Kalmoes 13 

7815 PW Emmen 

h.vandermolen@home.nl 

 (0591) 61 82 51 

 

Lid 

Paul Aakster 

Laan v.d. Bork 330 

7823 RH Emmen 

paulaakster@hetnet.nl 

 (0591) 62 67 95 

 

Lid 

Roelie Overvoorde 

Zuidlaarderbrink 145 

7812 GC Emmen 

hoefijzer@home.nl 

 

Lid 

Anneke Zwartscholten 

a.m.zwartscholten@live.nl 

 

 

 
 

Werkgroepen 
 

Tekenen 

Peter Adriaansen 

Velduil 15 

7827 GT Emmen 

peter.adriaansen@home.nl 

 (0591) 85 54 52 

 

Lammert Kootstra 

Ettenstraat 9 

7841 BJ Sleen 

 (0591) 36 18 67 

 

Alleenstaanden 

Herma Ravestein 

Slenerbrink 300 

7812 HM Emmen 

hm.ravestein@home.nl 

 (06) 29 15 13 17 

 

Zang 

Lubbe Kroeze: 

Middenhaag 413, 

7815 LG Emmen. 

lubbekroeze@planet.nl 

 (0591) 62 28 16 

 

Blokfluit 

Annelies Arling 

Hondsrugweg 1 

7872 TE Valthe 

arling1@hetnet.nl 

 (0591) 51 39 60 

 

Familieberichten  

Grietje Jeuring 

Leden administratie 

Jans Jeuring 

Laan v.h. Kinholt 160 

7823 HE Emmen 

jansjeuring1@gmail.com 

 (0591) 62 74 95 

 

Nivon Landelijk bureau 
Hilversumstraat 332 

1024 MB Amsterdam 

leden@nivon.nl 

088-0990914 
 (normaal tarief). 

 

 

 

Redactie ledenblad 

Harry van der Molen a.i. 

Kalmoes 13 

7815 PW Emmen 

info@nivonemmen.nl 

0591-618251 

 

Website Nivon Emmen e.o. 

www.nivonemmen.nl 

 

NIVONCENTRUM 

J. van Ravenswaaystr. 26b 

7815 VN Emmen 

 (06) 10 39 15 36 

 

Gebouw beheer 

Harry van der Molen 

Kalmoes 13 

7815 PW Emmen 

info@nivonemmen.nl 

 (0591) 61 82 51 

 

Jenny en Jannes Harttekamp 

Gagelheide 9 

7815 KE Emmen 

hartebloempje@hotmail.com 

 (0591) 61 53 44 

 

Bank Betalingen  

NL35INGB0001180656 

t.n.v. Stichting Nivon 

afdeling Emmen 

 

Natuurvriendenhuizen 

 

Allardsoog 

Jarig van de Wielenwij 42 

9343 TC Een-West 

 (0516) 54 13 47 

 

De Hondsrug 

Duinweg 6 

9479 TM Noordlaren 

 (050) 40 91 634 

 

Het Hunehuis 

Hunebeddenweg 1 

7973 JA Darp, 

T. (0521) 34 12 48 
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Activiteiten agenda mei, juni, juli en augustus 2014 
 
Do 1 mei Viering Dag van de Arbeid 14.00 uur 

Zo 4 mei Bergsportwandeling Bovensmilde 10.00 uur 

Zo 4 mei Dodenherdenking 19.00 uur 

Ma 5 mei Tekengroep o.l.v. Lammert 09.00 uur 

Di 6 mei Tekengroep o.l.v. Krijnie 13.30 uur 

Wo 7 mei Zanggroep 19.30 uur 

Zo 11 mei Themamiddag Reisverslag Nieuw-Zeeland 14.00 uur 

Ma 12 mei Tekengroep o.l.v. Lammert 09.00 uur 

Di 13 mei Tekengroep o.l.v. Krijnie 13.30 uur 

Wo 14 mei Zanggroep 19.30 uur 

Ma 19 mei Tekengroep o.l.v. Lammert 09.00 uur 

Di 20 mei Tekengroep o.l.v. Krijnie 13.30 uur 

Wo 21 mei Wandeling Noord Barge (eigen initiatief) 10.00 uur 

Wo 21 mei Afsluitavond zanggroep 19.30 uur 

Za 24 mei Vrijwilligersdag  

Zo 25 mei Alleenstaanden wandelen bij ‘t Loo 10.00 uur 

Do 29 mei Dauwtrappen in Bargerveen 06.00 uur 

Zo 1 juni Bergsportwandeling Blauwe Stad 10.00 uur 

Za 14 juni Excursie naar molen De Heidebloem in Erica 13.00 uur 

Za 21 juni Midzomer fietstocht 10.00 uur 

Ma 23 juni t/m  do. 26 juni   

  Midweek in “De Hondsrug” te Noordlaren  

Za 28 juni Afsluiting seizoen 20.00 uur 

Zo 29 juni Alleenstaanden naar Tuinen Ada Hofman  

Zo 1 juli Bergsportwandeling Wehe de Hoorn 10.00 uur 

Zo 27 juli Alleenstaanden fietstocht  

Zo 3 aug Bergsportwandeling 10.00 uur 

Zo 24 aug Alleenstaanden fietstocht  

Zo 6 sep Opening seizoen 2014-2015 14.00 uur 

 
 
Actuele informatie over Nivon Emmen op de website  www.nivonemmen.nl  
Kopij voor de Lork september/oktober inleveren voor 8 augustus redactie: 
 info@nivonemmen.nl  of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.  
 
  

http://www.nivonemmen.nl/
mailto:info@nivonemmen.nl
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Schoonmaak Nivoncentrum mei t/m augustus 
 
coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: gerda.lukkien@home.nl tel. (0591)618251 
 
Week   Week  
18 M.v.Emmen / H.Sibering 27 Fam. v.d. Molen 
19 Fam. Jeuring 28 L. Cruijff / H.Kiers 
20 Fam. v.d. Molen 29  Fam. Aakster 
21 L. Cruijff / H.Kiers 30*  
22 Fam. Aakster 31*  
23 R.Noom / G.Peters 32* Fam. v.d. Molen 
24 G.Dokter / A.Hommes 33*  
25 M.v.Emmen / H.Sibering 34*  
26 Fam.Jeuring 35 Grote schoonmaak 

* i.v.m. vakanties aangepast rooster 

Van de redactie 
Hierbij al weer het laatste nummer van dit seizoen van onze afdeling.  
Een nummer voor 4 maanden dit keer, omdat er in de zomermaanden juli en augustus weinig 
activiteiten zijn. Het volgende nummer met daarin opgenomen het jaarprogramma voor het seizoen 
2014-2015 zal eind augustus verschijnen, daarom de vraag om bijdragen voor dit nummer uiterlijk 8 
augustus in te leveren. 
Na het overlijden van Gerard Többen heb ik de taak van redacteur op mij genomen, gelukkig heb ik 
de steun gekregen van Grietje Aakster, die als mederedacteur wil optreden. 
Harry van der Molen 
 

Van de bestuurstafel 
Voordat het seizoen 2013-2014 ten einde is, gaan in onze afdeling de  verschillende binnen en buiten 
activiteiten nog een poosje door. Bijzondere aandacht wil het bestuur vragen voor de Dag van de 
Arbeid op 1 mei, een reisverslag over Nieuw-Zeeland door Peter Adriaansen en de 
midzomerfietstocht op zaterdag 21 juni. Verder ziet u in de agenda nog verschillende andere 
activiteiten die de moeite waard zijn om aan deel te nemen. 
Tijdens de jaarvergadering hebben we in het verslag kunnen zien dat de landelijke trant t.a.v. de 
terugloop van het aantal leden ook in onze afdeling te zien is. Het bestuur laat via de site zien wat 
het Nivon voor een organisatie is en welke activiteiten plaats vinden en hebben plaats gevonden.  
We volgen de landelijke ontwikkeling: meer naamsbekendheid, “hoort zegt het voort” methode. Ook 
via de media laten we zien wie we zijn en wat we doen. 
Het Nivon bestaat 90 jaar; een feit om bij stil te staan . Er worden allerlei activiteiten georganiseerd 
die in de Toorts en op de website www.90jaarnivon.nl vermeld staan. Op Allardsoog wordt op 31 
oktober en 1 en 2 november een jubileumweekend gehouden. Dit weekend staat als Historisch 
weekend aangekondigd. Meer over dit weekend leest u in de Toorts en na de zomer in de Lork. 
Aan het eind van het seizoen worden de vrijwilligers van onze afdeling altijd in het zonnetje gezet en 
als dank voor hun inzet een leuke dag of middag aangeboden. Zonder de vrijwilligers kan een 
vereniging niet. Dank aan de beheer groep, de schoonmaakgroep, de coördinatoren van de 
zanggroep, de tekengroepen, de alleenstaandengroep, de Lorkbezorgers, de redactie,  de hand- en 
spandienstgroep, de activiteitencommissie, de commissie goede spullenmarkt, de kerstgroep, de  
boekenmarktgroep en het bestuur.  Het bestuur gaat voor de vrijwilligers een bezoek organiseren bij 
een “open dag op 24 mei in het Hunehuis” in Havelte. Uitnodigingen en bijzonderheden gaan via het 
secretariaat.  Noteert u de datum alvast in de agenda.  
Het bestuur wenst ieder een goede zomer en graag tot ziens op of bij een activiteit. 
Namens het bestuur 
Annelies Arling.  

mailto:gerda.lukkien@home.nl
http://www.90jaarnivon.nl/
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Uit de Algemene Leden Vergadering van 22 maart 2014 
 
In de goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 22 maart jl. zijn de 
jaarlijkse agendapunten behandeld. De jaarverslagen van het bestuur, de 
activiteitencommissie, tekengroepen en zanggroep zijn goedgekeurd. Het jaarverslag van de 
penningmeester en de begroting 2014 riepen geen vragen op. De leden volgden het advies van de 
kascontrolecommissie op en verleende het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
Piet Snel is herkozen als penningmeester. 
Tijdens de bespreking van het werkplan 2014-2015 hebben leden gevraagd te bekijken of voor de 
koffie, thee en schoonmaakmiddelen meer naar eerlijk en groen gekeken kan worden. Het bestuur 
heeft toegezegd zich hierin te verdiepen. 
Voor de vacature redacteur Lork kwam in de vergadering nog niemand naar voren. Gelukkig is Grietje 
Aakster bereid het werk samen met Harry (voorlopig) op te pakken. 
Harry van der Molen heeft iedereen gevraagd in de kennissenkring door te geven dat de kleine en 
grote zaal van het gebouw gehuurd kunnen worden door bijvoorbeeld familieverenigingen of voor 
cursussen. Het mogen geen horeca-achtige feestjes zijn en de ruimten kunnen tot 24.00 uur gehuurd 
worden. 
De schoonmaakgroep is nog op zoek naar twee vrijwilligers die eens in de zes weken het gebouw 
schoon willen maken. 
Harry kreeg complimenten voor het werk aan de facebookpagina  www.facebook.com/NivonEmmen 
en aan de website (www.nivonemmen.nl). 
Bij de inventarisatie van activiteiten voor het seizoen 2014-2015 kreeg het bestuur weer een leuk 
aantal ideeën aangedragen. Uiteraard zijn nog meer ideeën van harte welkom alsook nieuwe leden 
voor de activiteitencommissie. 
Aan het einde van de vergadering bedankte de voorzitter alle vrijwilligers die in het afgelopen 
seizoen actief zijn geweest en benadrukte dat het NIVON een ledenorganisatie is waarin vrijwilligers 
een heel grote rol spelen. Ook in afdeling Emmen e.o. De afdeling zorgt voor een mix van culturele, 
groene en traditionele activiteiten. Met alle groepen die het NIVON Emmen e.o. heeft, wordt met 
elkaar gezorgd de afdeling draaiende te houden. 
 

Bep IJsselstijn (notulist) 
 

Aankondigen activiteiten 
 
Viering dag van de Arbeid 1 mei 
 
Het Bestuur en de 1 meicommissie nodigt leden en belangstellenden van harte uit 
om op donderdag 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 Bouke Arends. PvdA-wethouder in de gem. Emmen. 
Hij zal uitleg geven over het onderwerp “Zorg” en daarin het accent leggen op hoe  
de gemeente Emmen zal omgaan met de veranderingen die m.i.v. 2015 in de WMO – AWBZ zijn.  
Na afloop van zijn betoog gaat hij graag met de aanwezigen in 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. 
 De 1 meiviering eindigt om 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 meicommissie, Annelies Arling, Paul en Grietje Aakster. 

 

http://www.nivonemmen.nl/
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Zondag 4 mei Dodenherdenking  
  
Het Nivon Emmen en Omstreken neemt ook dit jaar weer deel aan de Dodenherdenking. In de grote 
Kerk in Emmen is om 19.00 uur een plechtige bijeenkomst. Er zullen toespraken gehouden worden. 
Aansluitend om 20.00 uur zullen vertegenwoordigers van onze Nivon afdeling deelnemen aan de 
bloem- en kranslegging bij het monument op het marktplein. In voorgaande jaren waren vele 
Nivonleden aanwezig. U bent van harte uitgenodigd om aan de Dodenherdenking deel te nemen. 

 

Themamiddag zondag 11 mei 
 

Down Under  
Dat is zoals Australië en Nieuw Zeeland ook wel genoemd  worden.  
Vanaf Amsterdam gezien is dit de grootst mogelijke  afstand.  
Vliegt men door dan begint men weer aan de terugreis. 
Wij hebben een aantal keren dit prachtige land bezocht, voor het eerst in 
1991 en het heeft een onuitwisbare indruk  bij ons achtergelaten.  
Aan de hand van een dia presentatie zal ondergetekende een beeld  
schetsen van alle pracht van dit land.  
Plaats:  Nivoncentrum , aanvang  14.00 uur ( zaal open 13.30 uur) 
Entree € 3,50 voor leden en €5,50 voor belangstellenden (incl. koffie/thee en een drankje). 
Peter Adriaansen 

 

 
Wandeling eigen Initiatief op Woensdag 21 mei 2014. 

 Het heeft even geduurd maar nu wil ik graag met jullie een wandeling maken vorig jaar 
 Zuid Barge gedaan  nu doen we de omgeving van Noord Barge en omgeving. 
Uit reacties heb ik begrepen dat rondom eigen omgeving ook prettig lopen is. 
De start is om 10uur bij de Bron aan de Hesselterbrink. De lengte zal ongeveer 13 km zijn. 
Opgave graag bij Jetty Haarman Telefoon 619239 of per mail jk.haarman@home.nl 

 
Zaterdag 24 mei Vrijwilligersdag 
Alle vrijwilligers binnen onze afdeling zullen hiervoor door het bestuur worden uitgenodigd, zij 
ontvangen nog bericht. 

 
Wandeling alleenstaanden 25 mei  
We gaan op herhaling voor een wandeling door de tuinen van paleis ’t Loo te Apeldoorn, 
we hopen dat alles nu (nog)wel in volle bloei staat. 
Verzamelen om 10 uur bij Nivoncentrum. We gaan met eigen auto’s. 
Kosten ca. € 20,- p.p. (incl. entree).  
Graag opgeven vóór 21 mei en aangeven of je kunt rijden, dan kunnen we de auto’s regelen, bij  
Hennie Kiers tel. 0591-361292 of Hennie Sibering tel. 0591-624398 

 
Dauwtrappen op donderdag 29 mei. 
Traditiegetrouw op Hemelvaartsdag vroeg uit de veren voor de natuur op z’n mooist. Nivon gaat ook 
dit jaar weer dauwtrappen in het Bargerveen. O.l.v. een gids gaan we een route wandelen langs de 
mooiste plekken van het unieke natuurreservaat Bargerveen. Tijdens de wandeling vertelt de gids 
bijzonderheden over de waterhuishouding, de veenvorming en de flora en de fauna. 
Tip: stevige wandelschoenen, verrekijker en een appeltje voor de dorst. 
Aanvang: 6.00 tot 9.00 uur. Kosten: € 7,50 pp. incl. ontbijt en € 3,00 voor alleen de wandeling. 
Startlocatie: parkeerplaats Bargerveen Noord. (Verlengde Scheperweg) 

mailto:jk.haarman@home.nl
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Aanmelden uiterlijk maandag 21 mei voor de gezamenlijke opgave bij 
Annelies Arling arling1@hetnet.nl / (0591) 51 39 60  
Vermeld ook of je op eigen gelegenheid gaat of dat je wilt meerijden. 
Namens het bestuur en activiteitencommissie, Annelies Arling. 

 

 
Excursie molen “De Heidebloem” in Erica op zaterdag 14 juni 
 (i.p.v. zondag 15 juni zoals vermeld in jaarprogramma) 
Aan deze excursie kunnen max. 10 Nivonleden meedoen. Dit is i.v.m. de omloop 
van de molen waarop niet meer kunnen worden toegelaten. Dus in volgorde van 
aanmelding t/m 10. Natuurlijk is er wel voor iedereen de mogelijkheid om aan de 
fietstocht mee te doen. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Nivoncentrum 
naar Erica en vanaf 15.00 verzorgt molenaar Tichelaar dan voor ons een rondleiding op zijn molen. 
De fietsafstand  heen/terug is totaal plm. 30 km.  
Opgave vóór 12 juni bij paulaakster@hetnet.nl of tel. 0591-626795     

 
Zaterdag 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 c.a. 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 – 20380570 

 
Ma 23 t/m Do 26 juni Midweek “De Hondsrug” 
De midweek is inmiddels volgeboekt. De deelnemers zullen op de hoogte worden gehouden van 

programma en vertrektijd. 

 

Zaterdag 28 juni Afsluiting van het Seizoen 2013-2014. 
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigt u van harte uit om het seizoen af te sluiten met als 
thema “ Voor elk wat Wils” en Van alles Wat.” Het is een avond voor en door leden. Het is de 
bedoeling dat leden zelf iets laten zien op het gebied van voordracht, zang, muziek, toneelstukje, een 
verhaal. Vorig jaar waren er enkele leden die n.a.v. een voorwerp hun herinneringen vertelden.  
Dat viel goed in de smaak. Hebt u voorwerpen waar u een bijzondere herinnering aan hebt of iets uit 
vervlogen tijden en er zit een leuk verhaal aan en zou u dat op deze avond willen vertellen? Neem 
contact op met Annelies Arling , tel 0591-513960 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 en eindtijd 22.00 uur. 
Kosten Leden € 3,50 en niet-leden € 5,50 (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje) 
Namens het bestuur en de ac, Annelies Arling. 

 

Alleenstaanden fietsen de zomer door!  
27 juli     fietstocht georganiseerd door Ina Bijlsma en Ria Noom 
24 aug.   fietstocht georganiseerd door  Ida van Belkum en Alie v.d. Haven 
               nadere informatie  volgt. 

mailto:arling1@hetnet.nl
mailto:paulaakster@hetnet.nl
mailto:h.vandermolen@home.nl
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Programma Bergsport wandelgroep  
De wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door. 
 Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee. 

 
04 mei   De start is in Hoogersmilde bij de Pieter Hummelenbrug over de Smildervaart. 
              De wandeling zal ca. 18 tot 20 km zijn en kan worden ingekort tot ca. 10 km. 
              In het laatste geval kun je bij Geeuwenbrug de bus terugnemen naar Hoogersmilde 
             Leiding: Annie Woudstra 050-5410830, 06-13751673  
             Anneke van den Bos 0592-314259, 06-44646945 
 
01 juni  Wandeling Blauwe Stad,(c.a.18 km) Natuurgebied ´de Tjamme´, en om het Oldambtmeer. 
               Vertrek van uit Oostwold, gem. Oldambt. Vertrekpunt Noorderringdijk 2. 
                Leiding: Fennie Drewel 0597-795170, 06-27147863 en  
              Lucy Westers 0598-468267 
 
06 juli   Wandelen omgeving Wehe den Hoorn.(c.a. 17 km) Vertrekpunt: Mernaweg 18, 
              Wehe den Hoorn. 
          Leiding: Gerda Lukkien en Harry van der Molen 0591-618251, 06-20380570 
 
03aug   Parkeerterrein van hotel van der Valk. Atalanta 8472 CA  Wolvega.  
             Het hotel ligt vlak bij de afrit van de snelweg A32. 
             Details wandeling nog niet bekend 
              Leiding: André Vos en Gelske van der Vlugt 0512-461671, 06-20558001 
 
 

Terugblikken!!!!!!!!!!! 
 
Zondag 9 maart 2014: Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. 

Bij het Nivon is één van de kernactiviteiten “het wandelen”, kort of wat langer of zelfs L.A.W.’s (= 
lange afstandswandelingen  meestal hier in Nederland). Zeer bekend is o.a. het Pieterpad van Noord 
naar Zuid-Nederland. Maar internationaal staat op de eerste plaats de zgn. “Camino”, dit is de 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella  in Spanje, ong. 800 km. Maar grandioos is het als 
iemand vanuit Nederland deze tocht weet te lopen en dan zo’n 2800 km!  
Nu, Lenze Vondeling, de broer van Nivonlid Meta Fidder heeft deze tocht gelopen en er bij ons in het 
Nivoncentrum  een geweldige presentatie over gegeven. Zelden zo’n boeiende en interessante 
middag gehad. 
De ondertitel van zijn verhaal luidde: “Te voet van Borne naar Santiago de Compostella als 
burgemeester, dokter en priester, maar bovenal als pelgrim. 
Tijdens de inloop en de pauze liet hij een aantal beelden zien, die een sfeerindruk gaven van het 
Spaanse deel v/d tocht. Zijn verhaal begon met enige algemeenheden zoals het wat en het waarom. 
Daarna ging hij verder met zijn persoonlijke tocht en gelardeerd met anekdotes. De 34 toehoorders 
in de zaal begrepen nu ook waarom hij gelijk al in het begin (in België) voor Burgemeester werd 
aangezien, later tijdens de tocht ook zijn medische kennis demonstreerde, en in de kerk in Santiago 
tot priester werd gebombardeerd. Maar Lenze heeft toch in de eerste plaats als pelgrim de tocht 
volbracht. 
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Alles zo smakelijk verteld, dat je zelf zin krijgt om daar in Spanje deze tocht te gaan lopen. Ik denk dat 
Lenze een groot compliment verdiend heeft voor de wijze waarop hij z’n verhaal aan ons heeft 
verteld. Geweldig! 
Paul Aakster 

 

Goede spullen markt 
Er is door vele vrijwilligers een hoop werk verzet om deze markt te doen slagen. 
Naast de ingebrachte “Goede Spullen” waren er ook “knieperties”, inmaak producten (Annelies) en 
fraaie kaarsen (Herma) te koop. Al het werk is niet voor niets geweest, na het opmaken van de balans 
kon er  € 532,55 worden overgedragen aan de penningmeester van Nivon Emmen. 
Nogmaals iedereen bedankt, zowel gevers, kopers als werkers! 
Namens het bestuur Harry van der Molen 
 

Stadswandeling in Assen met als thema “Stad der paleizen” op zaterdag 5 april. 
Een stadswandeling van 5 kilometer met het 
beginpunt het Drents Museum aan de Brink. 
Dat is meteen het begin van een historische 
plek waar de ontwikkeling van Assen is 
begonnen tussen 1260 en 1271 door de 
nonnen Cisterciënzers. Zij stichtten een 
nonnenklooster ,geheten Maria in Campis, op 
de plek van het huidige Drents Museum. 
Enkele originele stukken zijn bewaard gebleven 
zoals een gedeelte van de kloosterkerk 
(Abdijkerk aan de Brink). In 1807 werd Assen 
een zelfstandige gemeente en op 13 maart 
1809 kreeg assen stadsrechten van Lodewijk 
Napoleon, Koning van Holland. Via de bijzondere gebouwen aan de Brink zijn we richting de Drentse 
Hoofdvaart en de Kolk gewandeld, waar de zwaaikom in oude ere is hersteld. De Drentse Hoofdvaart 
vormde een verbinding met Meppel, Zwolle en Amsterdam. Aan weerszijden van de Vaart  
ontstonden panden in “Asser Stijl”. We hebben mooie panden bewonderd van vroeg 19e eeuwse 
woonhuizen van het Asser type. Via de Vaart ZZ gingen we verder de Kerkhofslaan in en passeerden 
de Noorderbegraafplaats (sinds 1823) waar leden van gerenommeerde Asser families begraven zijn. 
Er zijn een aantal interessante gietijzeren grafmonumenten te zien. Via het Hertenkamp en de 
Beilerstraat , met monumentale gebouwen, liepen we weer richting de Brink waar de stadswandeling 
eindigde. Een leerzame stadswandeling!  
Annelies Arling. 
 

Zaterdag 12 April  Rode Kruis Bloesemtocht 
Wij hebben, onder leiding van Jetty , in Geldermalsen de  22e editie van deze tocht gelopen. Het 
totaal aantal deelnemers was 28000. 
De appel- en perenbomen stonden prachtig in bloei en het weer was ook prima. 
Na 2 km te hebben gewandeld, gingen we aan de koffie met appel gebak, heerlijk was het. 
Ons broodje onder aan de dijk bij het water de Linge gegeten. Overal was muziek ,het lopen ging 
daar door erg gemakkelijk 
Om 16.15 waren we terug en konden we onze medaille in ontvangst nemen en na een gezellig dag 
weer naar huis 
De 7 deelneemsters: Geesje, Geesje, Hennie, Hennie, Alie, Alie en Jetty.      
 

Zondag 13 april Neutie Schiet’n. 
Om even voor 10.00 uur kwamen de deelnemers binnen voor éérst het Drents kwartiertje en een 
kopje koffie. Jans Jeuring had het spel al klaar gelegd; alle walnoten op een lijn met ongeveer 15 cm 
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tussen elke noot. Het is de kunst om zoveel mogelijk noten met een kogeltje van de lijn te schieten. 
Wel moeten de laatste noten er af. Gooi je in het midden de noten er af , dan heb je min punten. 
Met veel plezier en soms gejuich, als er plus punten werden gehaald, gingen 20 deelnemers het spel 
neutie schiet’n spelen.  Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Anje Hommes met + 13 punten, de 
tweede prijs was voor Grietje Peters met + 13 punten, Allebei hetzelfde aantal punten, maar de 
tussenstand van Anje was hoger. De derde prijs ging naar Jan Pomp met 0 punten. Zij gingen naar 
huis met een bakje bloembollen en iets lekkers van de warme bakker. De poedelprijsjes waren voor 
Ria Noom met -25 en voor Ida van Belkom met -24 punten. 
Annelies Arling. 
 
 

Vooruitblik 
 
De opening van het seizoen 2014-2015 is op zaterdag 6 september. 
In de Lork die eind augustus verschijnt lees je er meer over net als over het jaarprogramma seizoen 
2014-2015 
 

Nieuwe leden 
 
M     P. Aalders 
         Looweg 58 
         7741 EE Coevorden 
 

V       E.M. Kemper 
         Beentepol 12 
         7815 KD Emmen 
 

M     H. v.d. Laan 
         Middenhaag 421 
         7815 LG Emmen 

 

Familie berichten 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
Wij danken iedereen voor de overweldigende en warme belangstelling 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn man, onze papa en opa 
 

Gerard Többen 
 
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie, waardige en bijzondere 
crematieplechtigheid. 
 
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Gerard in zijn leven 
voor ons en voor velen zoveel heeft betekend. 
 
 Annelies Arling 
 
Marieke Bodewes-Többen en Bernard Bodewes 
Anne-Mei 
 
Pepijn Többen en Margje Venstra 
Bo en Philo 
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Nivon tekengroepen. 

 

 

 

 

 
Sinds enkele weken exposeren  beide Nivon tekengroepen in de verzorgingshuizen “Holtingerhof”en 
“Valkenhof” in de Emmer wijken “Bargeres” en “Rietlanden”. 
De exposities zijn gedurende de daguren te bezichtigen in beide huizen. 
Het is voor de tekengroepen en voor het Nivon een mogelijkheid, om zich buiten de bekende deuren  
te profileren. 
Binnenkort worden de mogelijkheden onderzocht om een expositie in “de Bleerinck” te 
verwezenlijken. 
 
Peter Adriaansen 

 
 

Ingezonden mededeling 
 
 
     SENIOREN ZOMER SCHOOL  EMMEN/COEVORDEN  Zuid-Oost Drenthe leeft!!! 

 
5  WOENSDAGEN IN 2014 
 
Een unieke gelegenheid voor mensen die bij willen blijven, anderen willen ontmoeten en de Zuid-
Oosthoek beter willen leren kennen.  
Deelname aan het 5-daagse programma kost inclusief de koffie, thee en lunches 100 euro per persoon 
 
woensdag 25 juni:  Ogen van de aarde en de lucht  
Ontvangst in het gemeentehuis van Exloo, waar inleidingen over LOFAR (’s wereld grootste radio- 
telescoop)en de KRIMP in deze gemeente. Na de lunch bezoeken we via het LOFAR-gebied 
“Noorderbreedte” in Nieuw-Buinen: een voorbeeld hoe een dorp de leefbaarheid kan behouden.  
 
woensdag 2 juli:  Water en Taal 
We bezoeken de Puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam. 
 De fabriek werkt gezuiverd rioolwater op tot ultrapuur water, waarna de NAM het voor oliewinning 
gebruikt.  ‘s Middags gaan we naar de Taalwerkplaats voor  proza, dichtkunst en muziek.  
 
woensdag 9 juli:  Verleden/Heden/Toekomst 
‘s  Morgens gaan we met de bus rond en door de Euro-terminal Coevorden; daarna lunchen  
we in het nieuwe Gemeentehuis van Coevorden en is  er een uiteenzetting over “het Geo-park, de 
Hondsrug  
 
woensdag 16 juli:  Veranderende technieken 
Vandaag staat de koffie klaar in “DeWolfshoeve” in Schoonebeek. 
Na een inleiding is er een busrit langs de nieuwe aardolievelden . “ Middags een ontspannende 
activiteit”. 

 
 woensdag 23 juli:    Cultuur in Zuid-Oost Drenthe 
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We zijn te gast bij het ”Centrum Beeldende Kunst Emmen“ in de oude melkfabriek. ’s Middags 
brengen we een bezoek aan de Gasbol en krijgen uitleg van de kunstenaars (Toyisten).Een 
verrassende activiteit is de afsluiting van de SZS 2012. 
 
Nadere Info; Loes Hubert 0591 615361 l.m.w.hubert@kpnplanet.nl   Hanneke v.d.Ham 0591 611758 
hannekebert@gmail.com  

 

   90 jaar 

 

Freek op 90 jaar Nivon 
Freek de Jonge zal optreden op 90 jaar Nivon  6 juni a.s. op Het Hallse Hull in Eerbeek. 
Lees alles over het programma en nog meer in  de nieuwe Toorts. 
 
 

 OPEN DAG HUNEHUIS 
Zaterdag 24 mei 2014 van 12.00 tot 17.00 uur. 

  Kom gerust binnen voor een kopje koffie. 
  We laten graag zien hoe het huis is ingericht. 
  Bekijk de mogelijkheden in en rond het huis. Ook wat betreft de speel-mogelijkheden voor kinderen. 
 Maak ook eens kennis met de andere Nivon natuurvriendenhuizen en natuur-kampeerterreinen 

in Nivon Regio Noord. 
 Maar ook met: 
  De 7 afdelingen in de regio. 
  De werkgroep Scholing en Vorming. 
  De Bergwandelgroep. 
  De natuurwandelgroep van de afdeling Fryslân 
  Het Vakantie Advies Bureau voor informatie over buitenlandse natuurvrienden-huizen. 

Op het terrein van de toegangspoort van het Holtingerveld is van 15 t/m 24 mei een BEELDHOUW 10 
DAAGSE, waar houten beelden worden gemaakt. Er wordt ook landschapskunst gemaakt. 
Vandaag kunt u de resultaten bewonderen. 
Neem dan ook een kijkje op de HOUTKUNSTMARKT, waar kunstenaars en ambachtslieden op het 
gebied van hout, bomen, bos of landschap hun producten verkopen. 
 

Activiteiten Natuurvriendenhuis Allardsoog (Een-West) 
 
19 - 23 mei Ontdek Onbekend Groningerland  

 6 - 8 juni Trekzak spelen 

 19 - 27 juli  zomervakantie  

 24 -27 juli Wadloop weekend  

 
Kijk op de website van Allardsoog  van het huis of in de Toorts voor meer informatie 

mailto:l.m.w.hubert@kpnplanet.nl
mailto:hannekebert@gmail.com
http://90jaarnivon.nl/wp-content/uploads/2014/02/Toorts-2-2014.pdf
http://www.hunehuis.nl/index.cfm?action=site.agenda&eventview=day&date=41783
mailto:https://sites.google.com/site/natuurvriendenhuisallardsoog/home

