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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 APRIL 2013
Di 02           Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo 03           Zanggroep                 19.30 uur
Zo 07           Bergsport                 10.00 uur
Ma 08           Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di 09           Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo 10           Zanggroep                 19.30 uur
Za 13           Wandelen  Ter Apel            10.30 uur
Zo 14            Themamiddag               14.00 uur
Ma 15           Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di 16           Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo 17           Zanggroep                 19.30 uur
Za 20           Rode Kruis Bloesem tocht        08.15 uur
Ma 22           Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di 23           Tekengroep Krijnie            13.30 uur
Wo 24           Zanggroep                 19.30 uur
Do 25           Wandelen eigen initiatief         10.00 uur
Zo 28           Alleenstaanden              10.00 uur
Ma 29           Tekengroep Lammert           09.00 uur
Di 30           Koninginnedag

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring(zie adreslijst)
Schoonmaak Nivoncentrum:
Week  14   R. Noom en G . Peters
Week  15   M.  v  Emmen en H. Siebering
Week  16   Fam. Jeuring 
Week  17   G. Dokter e n A. Hommes
Kopij voor de Lork van mei 2013: Inleveren 16 april.
Kopie naar: gptobben@kpnmail.nl
Van de bestuurstafel.



Van de Bestuurstafel.
In april heeft het Nivon als slogan Nivon Wandelmaand. Ook onze afdeling 
heeft in april twee wandelingen in de aanbieding en een wandeling eigen 
initiatief, n.l. op zaterdag 13 april, zaterdag 20 april en op donderdag 25 
april. Meer hierover leest u in de aankondiging van de activiteiten.
Een delegatie van het afdelingsbestuur heeft de voorjaarsvergadering 
van regio Noord op zaterdag 16 maart in het Hunehuis bijgewoond. 
Friso Teerink, voorzitter van het Landelijk Bestuur, was aanwezig om te 
vertellen hoe het met het Nivon gaat en welke plannen er op tafel liggen 
die op de Nivonraad van 4 mei a.s., gehouden in Arnhem, zullen worden 
besproken. Zoals bij veel verenigingen het geval is heeft ook het Nivon te 
maken met een terugloop van het aantal leden. In 2014 bestaat het Nivon 
90 jaar en is daarmee de oudste culturele vereniging van ons land. Het 
Centraal Bestuur heeft op de Nivonraad van november 2012 de opdracht 
meegekregen om de vereniging duurzaam en toekomstbestendig te maken. 
Een 8 tal onderwerpen zullen worden uitgewerkt. Dat zijn: profilering van 
het Nivon, ledenwerving, ondersteuning van de natuurvriendenhuizen en de 
kampeerterreinen, ondersteuening van de afdelingen, de regio’s en vrijwil-
ligers, actieve recreatie, de financiën moeten op orde, reorganisatie van het 
landelijk bureau.
Het regio bestuur vraagt bijzondere aandacht voor de “Groene Vingers 
Festival” op zaterdag 13 april in Natuurvriendenhuis Allardsoog te 
Een-West. Het is een informatie en doe-markt. Er zijn demonstraties, 
workshops bij te wonen. Zie ook www.nvhallardsoog.nl

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Wandeling “Bergsport” zondag 7 april
Plaats: Oranjewoud bij Heerenveen. Leiding Piet Sevenhuijsen 0521-516615 
Vertrek 10 uur vanaf hotel Tjaarda Oranjewoud, Kon. Julianaweg 98, 
Oranjewoud.
Lengte 6, 12 of 19.5 km. 
Opgave niet noodzakelijk wandeling gaat altijd door. Neem zelf eten en 
drinken mee.

Wandelen in Ter-Apel op zaterdag 13 april 2013.
In het jaarprogramma staat aangekondigd een wandeling in de Zoerse 
landen o.l.v. een IVN-gids. Maar vanwege het broedseizoen is het gebied in 
die periode niet toegankelijk. Als vervanging voor deze wandeling hebben 
we nu gekozen voor het “Pad van de Europese Geschiedenis in Ter-Apel”. 



Dit is een wandelroute bedacht door leerlingen van de Rijks Scholen 
Gemeenschap (RSG) Ter-Apel o.l.v. een geschiedenis-docent in samenwer-
king met drie partnerscholen uit Polen, Frankrijk en Duitsland. Op de 
route zijn plm. 50 zuilen geplaatst waarin beknopt de geschiedenis (in 4 
talen) wordt verteld vanaf de jaartelling t/m 1989 het vallen van de muur. 
In de andere drie landen is door leerlingen een soortgelijke route gemaakt 
met daarin hun geschiedenis. Oók op zuilen en óók 4-talig. Het is een 
korte wandeling van plm. 4 km. maar door de hoeveelheid geschiedenis-
informatie is het tempo natuurlijk niet hoog ! ’t Is interessant om te lopen 
en bovendien in een mooie, sfeervolle omgeving zo in de nabijheid van het 
zeer oude en bekende Klooster van de ‘Kruisheren’. Hier is t/m 14 april een 
foto- tentoonstelling te zien waar in sfeerbeelden is vastgelegd hoe het leven 
van kloosterlingen werd ingevuld. Een mooie aanvulling en/of afsluiting 
van deze dag kan zijn een drankje op het terras bij hotel Boschhuis. Om 
10.34 uur vertrekken we met bus no.73 vanaf het station Emmen (NS) 
naar Ter-Apel. Buskosten € 3,51 enkele reis. Voor de foto- tentoonstelling 
is Museumjaarkaart geldig. Opgave uiterlijk 11 april bij Paul Aakster tel. 
0591-626795 of e-mail paulaakster@hetnet.nl  
Namens de AC: Paul en Grietje Aakster

EEN NIEUWE LENTE . . . . .  EEN NIEUW GELUID.
Kom die nieuwe lente straks eens beleven in en rond natuurvriendenhuis 
Allardsoog. Doe het op zaterdag 13 april bij het Groene Vingers Festival, 
dat duurt van 10.00 tot 16.30 uur. Er zullen kraampjes staan waar groene 
initiatieven en organisaties zich presenteren. Er  is een programma met 
presentaties, workshops, demonstraties en activiteiten, ook voor kinderen.
Natuurlijk zijn ook de Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen uit Regio 
Noord uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het is een mooie kans om te laten 
zien wat ze de mensen kunnen bieden. 
Deze UITNODIGING  is bedoeld voor de leden van de afdelingen binnen 
Regio Noord. Het is altijd leuk om mede Nivonners te ontmoeten, maar 
deze keer doen we een beroep op u om ook vrienden, buren, familieleden en 
kennissen mee te nemen.
Misschien willen ze wel met u een wandeling maken of eens kijken wat 
het  Vakantie Advies Bureau te bieden heeft. Waarschijnlijk kan men zelfs 
eenvoudige huishoudelijke apparaten meenemen om te laten repareren in 
een Repair Café ! In elk geval zal er in de verschillende kramen en daar 
omheen genoeg te zien en te beleven zijn.
Tot ziens op 13 april rond en in Allardsoog,  J.v.d.Wielenwei 42 ; 9343 TC;  
Een-west, 



Zondag 14 april Thema middag “Tranen der Goden”.
Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de lezing van Dhr. 
Holtrop uit Borger bij te wonen. Gerke Holtrop is gepensioneerd, amateur 
archeoloog en rondleider bij het Hunebedcentrum in Borger, met een bijzon-
dere interesse in barnsteen. Het thema van de lezing ‘Tranen der Goden” 
gaat over barnsteen (fossiele hars van ongeveer 40-50 miljoen jaar oud). 
Veel facetten komen aan de orde, o.a. het ontstaan, waar vind je het, insluit-
sels van insecten, bewerking enz. Ruim aandacht is er voor het gebruik van 
barnsteen door de eeuwen heen. Het verhaal daarover begint zo’n 12.000 
jaar geleden en eindigt in de historische tijd. Een en ander wordt gehouden 
aan de hand van een keur aan afbeeldingen.      
Zaal open om 13.30 uur. Entree voor leden 3,50 euro en voor niet leden 5,50 
euro. (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje.)

Namens het bestuur en de ac, Annelies Arling.

21e Rode Kruis Bloesemtocht 20 april

Deze wandeltocht voert de deelnemers door de mooiste delen van de 
Betuwe waar a.hak uit Tricht en de Koninklijke Landmacht een aantal 
bruggen ‘slaan’ over de rivier de Linge. Zo komen wandelaars op plaatsen 
en particuliere terreinen die normaal voor het publiek niet toegankelijk zijn.
Er is keuze uit 8 wandelafstanden. Wij kiezen dit jaar voor het parcours 
Oost van 16 km, keuze voor 11 km is ook mogelijk. Deze routes zijn ook 
toegankelijk voor Nordic Walking.
We vertrekken om 08.15 uur vanaf station Emmen (sneltrein), dan zijn we 
tegen 11 uur in Geldermalsen. De kaartjes voor de trein en het startbewijs 
koopt iedereen zelf.
Het is handig en goedkoper je startbewijs online te bestellen € 6,50 (anders 
€ 8,-). Kijk hiervoor op de website www.rodekruisbloesemtocht.nl , hier 
vind je ook veel extra informatie.
Hoewel het gaat om een individuele activiteit, vind ik het wel fijn 
om te weten wie er met ons meereist. Geef even een berichtje aan 
h.vandermolen@home.nl  of bel (0591) 618251.

Harry van der Molen



Wandelen eigen initiatief op donderdag 25 april.
Graag nodig ik jullie uit voor een wandeling rondom Valthe en Exloo op 
donderdag 25 april. De koffie /thee staat om 10.00 uur klaar bij mij thuis, 
Hondsrugweg 1 7872 TE Valthe en daarna gaan we ongeveer 12 km. 
wandelen. Neem voor onderweg voldoende eten en drinken mee. Laat je 
verrassen waar de tocht precies langs gaat. Ondanks dat we wel vaker in 
deze omgeving hebben gewandeld zijn er nog genoeg mooie plekjes die we 
nog niet gezien hebben. Opgave uiterlijk dinsdag 23 april, tel 0591-513960 
of arling1@hetnet.nl
Annelies Arling.

Zondag 28 april fietstocht alleenstaanden
Op 28 april organiseren Hennie en Ida een fietstocht.
Om 10.00 uur verzamelen we ons op Carpoolplaats Ermerstraat, dichtbij
afslag N34. Vertrek uiterlijk om 10.15uur.
Opgave bij Hennie tel. 0591-361292 of bij Ida tel. 06-20138326, per email 
mag ook.
Graag tot 28 april, namens Hennie en Ida

Het portret van Drenthe.
2 leden van de maandag-schildersgroep van het NIVON doen momenteel 
mee aan “Het Portret van Drenthe”, dit is een activiteit van Kunst en 
Cultuur Drenthe. Er doen 130 kunstenaars mee uit heel Drenthe, met 261 
kunstwerken, die geëxposeerd worden in KUNSTHUIS DE SECRETARIE 
in Meppel. Het KUNSTHUIS is geopend dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.
Bezoekers kunnen stemmen op de geëxposeerde werken tot 14 april
Vrijdag 8 maart zijn een aantal deelnemers, van de maandag-schildersgroep 
naar Meppel geweest om de expositie te bezoeken. En daarna werd er 
gezellig koffie, met wat lekkers erbij, gedronken in Meppel. Er zijn natuur-
lijk stemmen uitgebracht op de kunstwerken van onze Nivon-deelnemers, 
het werk van  Nel Tolboom heeft nr. 141 en het werk van Manny Lutjes 
heeft nr. 129.
Als jullie de expositie gaan bezoeken, kan er gestemd worden voor de 
publieksjury.    
 Met vriendelijke groet,
Manny Lutjes :manny@lutjes.com



Een winterse wandeling bij 
Ommen

Als je ver van te voren al een 
wandeling plant in eind februari, 
ben je natuurlijk ongewis van de 
weersomstandigheid. Wel deze 
waren op 23 februari aardig 
winters te noemen, slechts een paar 
graden boven nul en een snijdende 
noordoosten wind. Maar Nivonners 
zijn doorzetters en dus stonden 
na een treinreisje van 45 minuten 
19 deelnemers te trappelen op het 
station van Ommen, om eens lekker 
een frisse neus te halen. Harry 
loodste zijn gevolg eerst een eindje 
westwaarts, door een stukje bos dat 
danig op de schop wordt genomen 
om de rivier de Regge te laten 
meanderen.
Daarna werd het spoor overgestoken 
en kwamen we in De Wolfskuil, die 
tegenwoordig voor een deel wordt 
bewoond door welgestelde burgers.

Na het oversteken van een brug 
kwamen we weer aan de oever 
van de Regge, die werd gevolgd 
tot de uitspanning  “De Nieuwe 
Brug”. Daar konden we ons lekker 
warmen onder het genot van een 
kopje koffie. Hierna ging het via 
“De Steile Oever” , langs een paar 
vennen, richting  Besthemerberg , 
die voortvarend werd beklommen. 
Bovenaan heb je een mooi uitzicht, 
ook konden we een blik werpen in 
het natuurtheater. Om niet te veel 
langs de gure oostkant van de berg 
te hoeven lopen, zocht Harry de 
terugweg langs binnendoor paadjes. 
Tegen 14.30 uur waren we terug op 
station Ommen, waar we niet al te 
lang hoefden te wachten op de trein 
richting Emmen.
Het was een fijne wandeldag. ( Zie 
voor meer foto’s de website www.
nivonemmen.nl )

Harry van der Molen

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!



Zondag 10 maart 2013 ‘Flora en 
Fauna’ van Zwitserland
Na enkele lentedagen was het deze 
zondag weer helemaal winters, 
ijzig koud en met een sneeuwtapijt 
rondom het Nivoncentrum. Onze 
spreker, Dick Haverkamp van 
IVN, was desondanks op deze 
themamiddag al vroeg aanwezig 
maar helaas bleek hij niet de juiste 
usb-stick bij zich te hebben. Pijlsnel 
ging hij naar Sleen terug om deze 
om te ruilen. Gelukkig kon hij 
even voor half drie met zijn lezing 
beginnen. Met ongeveer 90 opnames 
van de zeer rijke flora en fauna in 
Zwitserland wist hij ons Nivonners 
(20 in aantal) anderhalf uur lang 
te boeien. De verteltrant is rustig, 
maar je ervaart zijn enorme kennis 
van ‘alles- wat- groeit- en- bloeit- 
en- ons- steeds- weer- boeit’ om 
met de bekende Fop I. Brouwer 
te spreken. In alle kantons van 

Zwitserland komt wel edelweiss vóór 
en deze plant staat dan ook model 
voor dit land. Niet alleen edelweiss 
maar ook gentiaan kregen we in 
vele varianten te zien, waarbij de 
diep-blauwe ‘rondkoprapunzel’ de 
meeste indruk maakte. Na de pauze 
kwam vooral de verscheidenheid in 
fauna naar voren, zoals de berggeit, 
de kleine gems, de steenbok, maar 
ook vlinders: de koninginnenpage, 
de atalantavlinder, de ééndags-
vlinder etc… Dick liet ook zien hoe 
hij op bijna onbereikbare plekken 
bij rotswanden tóch nog opnames 
wist te maken van een zeldzame 
orchideeën-soort, zoals de muggen-
orchis. Wie van natuur houdt heeft 
in ons Nivoncentrum weer eens 
een hele aangename middag mogen 
beleven. Uiteraard werd Dick door 
Annelies hartelijk bedankt voor zijn 
interessante voordracht.

Paul Aakster 



Wandeling eigen initiatief 13 maart
Het was nog steeds winterweer, 
maar dat weerhield 9 Nivon dames 
er niet van om een lekker stukje 
te gaan wandelen rond Sleen, door 
de sneeuw. De mooie tocht was 
uitgezet door Hennie Kiers en Jetty 
Haarman.
Halverwege de wandeling kwamen 
we in het land een rustgelegenheid 
tegen. Het was een “schaftkeet” bij 
een paasvuur in opbouw. De deur 
was open, dus konden we lekker uit 
de wind onze boterham opeten.
Na 12 km wandelen kwamen we bij 
Moorman in Erm, waar we afsloten 
met een lekker kopje koffie.

Gerda Lukkien

Alleenstaanden naar Drents 
Museum
Zondag 24 februari gingen we met 6 
dames naar Assen. Het was koud en 
het had gesneeuwd, maar de wegen 
waren goed schoon.
Eerst gingen we naar het beeld van 
Lenin kijken, 9,7 m hoog en 17.000 
kg zwaar.
Na 5 minuten lopen waren we bij 
het vernieuwde Drents Museum. De 
tentoonstelling over Rusland was erg 
interessant. Mooie schilderijen en 
sculpturen hebben we gezien.
Op de terugweg nog gezellig wat 
gedronken, toen was het tijd om 
huiswaarts te gaan.
Hennie en Anneke bedankt!

Grietje Peters 



Workshop schilderen, 7-14-21 
februari.
Een 8 tal deelnemers konden onder 
leiding van Annie de Vries-Kolker 
in februari kennis maken met de 
schildertechniek acryl of aquarel. 
Het onderwerp was bloemen. Maar 
voordat we aan de slag gingen was 
er op elke donderdag koffie en thee 
met een heerlijke koek, gebakken 
door Johan, de man van Annie. Veel 
uitleg kregen we over het gebruik 

van penselen en verf en er was voor 
iedereen een kleurenschema. We 
hebben geleerd hoe je de verf kunt 
mengen, hoe je van donker naar 
licht moet werken. Het resultaat was 
voor ieder, met zijn en haar talenten, 
geweldig.
Annie, heel hartelijk dank voor de 
lessen en de gezelligheid.

Annelies Arling.  



V O O R U I T B L I K K E N 
Om alvast in de agenda te noteren

Nieuwe leden: Heel hartelijk welkom in de afdeling Emmen en Omstreken 
en tot ziens op een activiteit van het Nivon.

M        G.Komduur
V        W.C.Komduur
          Duivenveld 27   7827 NA Emmen

Woensdag 1 mei dag van de Arbeid    
Nivon Emmen en Omstreken zal voor leden en belangstellenden op 
woensdag 1 mei de Dag van de Arbeid vieren. Er is inmiddels al bekend 
wie de spreker van deze middag zal zijn: Agnes Wolbert, 2e kamerlid voor 
de PvdA en woonachtig in het noorden van het land.
Het Nivonkoor zal enkele meiliederen ten gehore brengen.
 In de Lork van mei leest u meer over het programma. 

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking in 
de Grote Kerk in Emmen.

Donderdag  9 mei Dauwtrappen in 
het Veenland.

Zondag 12 mei Thema middag: 
Vietnam. 



AREA – excursie op donderdag 23 mei 2013.

Zowel in het Nivon –jaarprogramma als in de Lork van sept. staat 
aangekondigd een excursie naar AREA op donderdag 23 mei a.s. Het 
betreft een voorlichtingsavond met als thema “hergebruik” en een rondlei-
ding over het AREA-terrein. Alles wat wij weggooien wordt door AREA 
opgehaald en waar mogelijk hergebruikt. Dit onderwerp sluit prima aan bij 
de organisatie ‘Fair&Greendeal’ wiens doelstellingen door NIVON in volle 
overtuiging worden ondersteund. (zie ook in Lork oktober en nov. 2012).
Om deze excursie mogelijk te maken stelt AREA als voorwaarde (en 
begrijpelijk!): een opgave van min. 25 deelnemers. Uiteraard is het een 
vereiste om tijdig te weten of er voor deze activiteit voldoende belangstel-
ling is. Tijdens de Jaarvergadering op 23 maart j.l. lag er een intekenlijst 
klaar en konden belangstellenden zich hier opgeven. Tot uiterlijk 4 april 
is aanmelden alsnog mogelijk bij Paul Aakster tel. 0591-626795 of e-mail 
paulaakster@hetnet.nl

Adres AREA: Columbusstraat 32 op het Industrieterrein in Emmen. 
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden en de aanvangstijd is vanaf 
19.30 uur met ontvangst van koffie/thee.





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




