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Activiteiten agenda januari-februari 2018
Za 06 jan. Bergsport Nieuwjaarswandeling Noordlaren 10.00 uur
Ma 08 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 09 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 10 jan. Zanggroep 13.30 uur
Zo 14 jan. Nieuwjaarsvisite afdeling Emmen 14.00 uur
Ma 15 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 16 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 17 jan. Zanggroep 13.30 uur
Ma 22 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 23 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 24 jan. Zanggroep 13.30 uur
Za 27 jan. Bezoek aan Textielmuseum Tilburg 08.15 uur(trein)
Ma 29 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 30 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 31 jan. Zanggroep 13.30 uur
Za 04 feb. Excursie naar “De Fabriek” (kunst expositie) 14.00 uur
Zo 04 feb. Bergsport jaarvergadering in Nivoncentrum 10.00 uur
Ma 05 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 06 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 07 feb. Zanggroep 13.30 uur
Za 10 feb. Filmmiddag 14.00 uur
Ma 12 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 13 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 14 feb. Zanggroep 13.30 uur
Ma 19 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 20 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 21 feb. Zanggroep 13.30 uur
Za 24 feb. Snertwandeling 10.00 uur
Ma 26 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 27 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 28 feb. Zanggroep 13.30 uur
Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het Nivon-
centrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen (zaal open 30 
min. voor aanvang)
Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 



Kopij voor de Lork maart/april inleveren vóór 5 februari 
redactie: info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.

Schoonmaak Nivoncentrum januari/februari
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: lukkiengerda152@gmail.com tel. 
(0591)618251

Week  
01 Grote schoonmaak woensdag 3 jan.
02 Fam. v.d. Molen 
03 E. Kemper en G. Grootjans 
04 L. Cruijff en H. Kiers
05 Fam. v.d. Molen
06 H. Sibering en R. Schermer
07 Fam. Aakster
08 G. Dokter en A. Hommes
09 Fam. Jeuring

Telefoon Nivoncentrum
Omdat er bijna niet mee wordt gebeld en er wel kosten zijn is het telefoon-
nummer van het Nivoncentrum opgeheven.

Van de bestuurstafel

Beste Nivonleden,
Als deze editie van de Lork bij u afgeleverd wordt is het jaar 
2017 bijna voorbij. Een jaar waarin veel activiteiten en andere 
werkzaamheden zijn georganiseerd door vele vrijwilligers. De laatste grote 
actie was de kerstmarkt. Een hele, heerlijke drukke week waarin velen 
zich hebben ingezet voor het Nivon in onze afdeling. In de week, vooraf-
gaand aan de kerstmarkt, was er elke dag wel een activiteit: knieperties 
bakken, muziekprogramma oefenen, groen verzamelen, kerstmaterialen 
sorteren, kerstbakjes maken, de grote zaal in het Nivoncentrum inrichten 
en versieren. Op zaterdag 9 december was om 10.30 uur de koffie klaar, de 



geur van knieperties vervulde de zaal en de muziek kon beginnen. Er was 
een gezellige sfeer en velen kwamen langs om hun bestelling op te halen of 
een mooi koopje te doen en even te blijven om bij te praten. Dank aan alle 
vrijwilligers voor hun inzet bij de voorbereidingen en hun inzet tijdens de 
kerstmarkt. Hulde! De opbrengst komt ten goede aan het Nivoncentrum.
Het bestuur wil alvast aandacht voor de jaarvergadering op zaterdag 24 
maart. Het bestuur legt dan verantwoording af over de organisatie en 
bestuurlijke zaken van de afdeling. Het is van belang om te weten of de 
leden van de afdeling kunnen instemmen met het bestuurlijk beleid, de 
organisatie en onderwerpen van de activiteiten. Graag hoort het bestuur 
wensen van de leden. Noteert u alvast de datum in de agenda?
 2017 was ook een jaar waarin we door overlijden afscheid hebben genomen 
van een aantal trouwe Nivonleden; leden die veel voor de afdeling hebben 
betekend.
Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen toe, een mooie jaarwisseling en 
veel gezondheid in 2018. Graag tot ziens op de Nieuwjaarsvisite van zondag 
14 januari.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zondag 14 januari Nieuwjaarsvisite met huldiging 
van jubilarissen. 
Het bestuur van de afdeling nodigt haar leden, jubilarissen 
en familie van harte uit om op zondag 14 januari elkaar 
te ontmoeten op de nieuwjaarsvisite. Alle reden om elkaar het beste te 
wensen, de jubilarissen te feliciteren en te genieten van het Iers orkest 
ALMARACH. De vrijwilligers van de AC zorgen weer voor iets lekkers bij 
de koffie/thee en voor verrassende hapjes bij een glas wijn of een sapje.
Op de nieuwjaarsvisite van de afdeling worden de jubilarissen gehuldigd 
voor hun jarenlange lidmaatschap.

Het zijn: Mevr. Y Brandenburg uit Emmen 25 jaar lid, Dhr. H. Erkelens uit 
Emmen 25 jaar lid, Mevr. E. Schroder uit Nieuw-Balinge 25 jaar lid, Mevr. 
G. Dokter uit Ter Apel 25 jaar lid, Dhr. J. van de Mark uit Klijndijk 40 jaar 
lid. De jubilarissen hebben inmiddels bericht van de secretaris ontvangen en 
het bestuur hoopt dat ze aanwezig kunnen zijn.
 De zaal is om 13.30 uur open en vanaf 14.00 uur is de opening met een 
toespraak van de voorzitter, de huldiging van de jubilarissen en na de pauze 



Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Nivon Emmen e.o. via info@nivonemmen.nl

gaan we genieten van muziek. De nieuwjaarsbijeenkomst wordt door het 
bestuur aangeboden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. De nieuw-
jaarsvisite eindigt om ongeveer 16.30 uur.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zaterdag 27 januari bezoek Textielmuseum Tilburg 
Voor de liefhebbers van 
museum en geschiedenis en 
de ontwikkeling van textiel-
producten in Nederland is 
het een mooie gelegenheid 
om in het Textiel Museum 
in Tilburg (Goikestraat 96, 
5046 GN Tilburg) er alles 
over te zien en te beleven. Te 
zien zijn de eerste textielpro-
ducten, grondstoffen voor de 
textiel, verschillende weefge-
touwen en machines en ze worden in de rondleiding aan het werk gezet. De 
rondleidingen zijn vanaf 13.00 uur elk uur.
De reistijd is 3 uur. We vertrekken om 8.15 uur vanuit Emmen en om 11.18 
uur aankomst in Tilburg. Een mogelijkheid is om met buslijn 5 naar het 
museum te gaan of te gaan wandelen. (ongeveer 15-20 min.) De route is te 
vinden op www.textielmuseum.nl. Het museum is op zaterdag om 12.00 uur 
open. In het museum is een restaurant waar allerlei versnaperingen (koffie/
thee/soep e.d.) te koop zijn.
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

De activiteitencommissie.

Zaterdag 10 februari Filmmiddag “Achtertuin van Assen” 
Deze film, die al eens eerder in ons Nivoncentrum vertoond is, illustreert 
een duidelijk beeld van het vogelleven in en rondom de gemeente Assen 
en is gemaakt door het bekende duo Henk Bos en Janetta Veenhoven. De 
filmmakers zijn bij deze voorstelling zelf aanwezig. Ze kunnen er heel 



boeiend bij vertellen en let ook eens op de prachtige begeleidende muziek. 
Opnieuw kunnen we bijna 2 uur genieten van de prachtige Drentse natuur. 
De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Entree 
is incl. koffie/thee en een drankje 5,50 euro per persoon.

Namens het Bestuur; Paul Aakster
     

Zaterdag 24 februari wandelen met na afloop snert 
(erwtensoep).
Op deze dag houden we onze traditionele snert-wandeling. De planning is 
een wandeling van ong. 10 km. door het onvolprezen Valtherbos, uiteraard 
onderbroken door een flinke pauze. Om 10.00 uur is in het Nivoncentrum 
de koffie klaar en van daaruit begint de wandeling om 10.30 uur. Plm. 
13.00 uur zijn we terug in het Nivoncentrum voor de snertmaaltijd. Niet-
wandelaars, maar wel mee-eters, graag om 13.30 uur aanwezig zijn. De 
kosten voor leden zijn 5.50 euro en voor niet-leden 7.50 euro. Opgave 
uiterlijk woensdag 21 februari bij paulaakster@hetnet.nl of tel. 0591-626795 
o.v.v. wandelen en eten of alleen eten of vegetarisch eten.

Namens Bestuur en A.C.: Paul Aakster

Opgave Midweek Nivon Natuurvriendenhuis ABK Hall (bij 
Eerbeek) 
Van zondag 24 juni tot 
woensdag 27 juni 2018.
 
Dit jaar is voor de midweek 
de keuze gevallen op 
het ABK-huis in Hall bij 
Eerbeek.
Het is een fraai gelegen 
huis van waaruit we diverse 
zaken kunnen ondernemen. 
Omdat veel van onze leden de voorkeur geven aan fietsen boven wandelen, 
zullen de activiteiten gericht zijn op fietsen.
Om per fiets van Emmen naar Eerbeek te gaan (c.a. 130 km) zal voor de 
meeste deelnemers te ver zijn. Er zijn echter alternatieven:



• A - Per trein (fiets mee) naar Zwolle en vandaar middels een mooie 
fietstocht (c.a. 60 km) langs de IJssel naar Hall.

• B - Je neemt de fiets mee op je auto en rijdt zo naar het ABK-huis in Hall
• C - Je komt geheel via openbaar vervoer, of eigen auto, naar Hall en huurt 

ter plaatse een fiets. (elektrisch kan ook geregeld worden)

Heb je zin om mee te gaan? Dan kun je je nu aanmelden, er zijn 15 plaatsen 
gereserveerd.
Geef aan hoe je naar het ABK-huis wilt komen (A, B of C. zie hierboven) 
De aanmelding sluit 8 maart. We zullen dan de fietswensen inventariseren 
en verder bezien hoe we e.a. organiseren. Na 8 maart krijgen de deelnemers 
verder bericht van ons over de reis en zal je worden gevraagd de kosten te 
betalen ( € 100, - p.p.). De organisatie van de midweek is in handen van 
Harry van der Molen en Gerda Lukkien

Stuur onderstaand formulier per e-mail aan h.vandermolen@home.nl of per 
post aan Kalmoes 13, 7815 PW Emmen.

Naam ________________________________________________

Adres ________________________________________________

Postcode/Woonplaats ______________________________________

Telefoon/e-mail __________________________________________
 
Manier van reizen naar het ABK-huis : A / B / C (omcirkel je keuze) 

 
Programma Bergwandelgroep Noord
De wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door.
Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee.

De Nieuwjaarswandeling met snertmaaltijd van de Bergwan-
delgroep is op zaterdag 6 januari in het Natuurvriendenhuis “De Hondsrug” 
te Noordlaren. Aanvang 10 uur.
Opgeven bij Karien de Boer kariendeboer@hotmail.nl of telefoon 0512-
382123.



Themamiddag Boortoren ’t 
Haantje zondag 12 november
Deze middag konden we kijken 
naar een film, gemaakt door Erika 
Oudgenoeg uit Utrecht, over een 
merkwaardig gebeuren, dat ooit 
in de omgeving van Emmen heeft 
plaatsgevonden n.l. het compleet 
verdwijnen van een boortoren op 
1 mei 1965. De plek des onheils 
was het zgn. “kraterbosje” aan de 
zuidwestkant van Emmen, niet ver 
van het Oranjekanaal. De film is 
gemaakt via “crowdfunding” met 
medewerking van RTV-Drenthe; 
Erika heeft daarvoor 50 mensen 
gesproken en 5000 km door Neder-
land gereden. Het was destijds een 
Frans bedrijf, dat de Boortoren 
gebouwd heeft. Mede door de slappe 
bodem was de druk van onderen 
in de grond moeilijk beheersbaar 
en is er een gasexplosie ontstaan, 
waarbij “kokende erwtensoep” 
over het veld stroomde. Door de 
gehouden interviews gaf de film 
een mooi tijdsbeeld van de jaren 
zestig. Het is bewonderenswaardig 
zoveel werk Erika verzet heeft om 
deze film mogelijk te maken, maar 

het idee spookte al jaren door haar 
hoofd. Op deze manier hebben de 
47 aanwezigen een hele boeiende 
middag gehad. Aan het eind van 
de middag werd Erica dan ook 
uitvoerig bedankt.

Paul Aakster
Via deze link kun je een trailer van 
de film bekijken: 
https://youtu.be/2bALgCtLGX4

Zaterdag 18 november 2017 
Noaberpad-wandeling 
In Nivon’s jaarprogramma stond 
voor deze zaterdag gepland: 
wandelen van Klazienaveen 
- Emmen, een etappe van het 
Noaberpad. Ondanks een minder 
gunstige weersvoorspelling en 
dreigende luchten hadden toch 
8 Nivon-vrouwen zich om 9.30 
uur verzameld bij het busstation 
Emmen en lieten zich met Q-buzz 
300 richting Klazienaveen brengen. 
Vanaf de uitstaphalte ging het 
meteen in flink tempo richting 
Oostersebos. Een mooi natuurgebied 
met restanten hoogveen waar we wel 
vaker Nivon wandeltochten hebben 

Zondag 4 februari jaarvergadering
Deze wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gehouden in het Nivon-
centrum te Emmen.



gemaakt. Na enige kilometers is een 
koffiepauze dan altijd een ijkpunt 
om naar uit te zien, maar het vinden 
van een geschikte “zit”-plaats heeft 
soms heel wat voeten in aarde. 
Ook nu weer, maar uiteindelijk tóch 
gelukt en zelfs redelijk comfortabel 
op afgezaagde boomstammen. 
Hoewel de lucht er dreigend bleef 
uitzien waren we daar geleidelijk 
zó mee vertrouwd geraakt dat er 
nauwelijks nog aandacht voor was 
en we er vanuit gingen de tocht 
droog te kunnen afronden! 

Althans; zo hoopten we! Maar….
plotseling, tijdens de middagpauze, 
barstte de bui écht los en bleef het 
onophoudelijk doorregenen. Een 
extra lus aan de tocht toevoegen 
daar was met tegenwind en regen 
geen motivatie meer voor. Eenduidig 
werd besloten om rechtstreeks 
in kleurrijke regenkleding! (zie 

foto) de route naar Emmerhout te 
vervolgen en daar opnieuw bezien 
hoe verder te gaan. Kleddernat en 
koud besloten 5 van de 8 Nivon-
vrouwen (die niet in Emmerhout 
wonen) gewoon stoer door te lopen 
naar het geplande eindpunt: “Station 
Emmen”. Bravo! 

Grietje Aakster

Sinterklaaswandeling 
dinsdag 5 december
Deze dag is het hoogtepunt in de 
Sinterklaas beleving. De Goedhei-
ligman heeft het dan heel druk.
Maar voor veel Nivonners betekent 
deze dag lekker een wandeling en 
warme chocolademelk drinken.
Twaalf personen lieten zich door 
Hennie Sibering leiden door de 
fraaie omgeving van het Nivon-
centrum. Na 10 km wandelen kon 
de warme chocodrank genuttigd 



worden en toen snel naar huis om 
te zien of de Sint ook iets in hun 
schoentje had gedaan.

Kerstmarkt Nivoncentrum op 
zaterdag 9 december 
Er is een week van hard werken 
aan vooraf gegaan om deze Kerst-
markt tot een succes te maken; 
op maandag de knieperties, op 
woensdag de kerstboom en op 
vrijdag met een groot aantal mensen 
de kerstbakjes etc. Dit jaar konden 
we geen beroep meer doen op de 
inbreng van Jannes en Jenny Hartte-
kamp, maar gelukkig zijn er binnen 
het Nivon nog andere ervaren dames 
die meehielpen aan het tot stand 
komen van zeer fraaie kerststukjes. 
De lucht van verse knieperties en 

de kerstmuziek van de muziekgroep 
o.l.v. Annelies Arling brachten de 
bezoekers in kerstsfeer. Om 3 uur 
’s middags werd de Kerstmarkt 
afgesloten, maar niet alles is meteen 
opgeruimd om te zorgen dat er tot 
de Kerstmiddag op 18 december 
nog steeds spullen verkocht konden 
worden. 

Harry van der Molen

Zondag 17 december 
Kerstmiddag in het 
Nivoncentrum
Dit jaar had het Nivonkoor samen 
met de muzikanten enkele kerstlie-
deren ingestudeerd.

Tijdens de gezellige kerstmiddag 
werden ze uitgevoerd. De 30 
toehoorders mochten tussen de 
nummers niet applaudisseren, maar 
wel met het kerstlied “Midden 
in de winternacht” uit volle 
borst meezingen. Toen ze klaar 
waren werden de zangeressen en 
muzikanten door het publiek met 
een applaus bedankt. Hierna was 



In maart is er weer een Goede Spullenmarkt. Hebt u nog goede spullen 
om te geven? Neem contact op met Jans en Grietje Jeuring. Zie adreslijst 
in de Lork. Een bijzondere themamiddag op zondag 11 maart met Wim 
van der Wijk over de geschiedenis van Natuurvriendenhuis Het Hunehuis. 
De moeite waard om in de agenda te noteren. Ook belangstellenden zijn 
welkom. Graag ziet het bestuur u op de jaarvergadering op zaterdag 24 
maart.

Trefkampen, individueel en toch samen!
Wil je kamperen en andere mensen ontmoeten? 
Samen met anderen activiteiten ondernemen, zoals 
kanoën, mountainbiken, raften, bergwandelen, 
paardrijden, kastelen bezoeken en nog veel meer...? 
Ga dan mee met een Trefkamp! Lees er alles over 
op: www.trefkampen.nivon.nl

Namens NIVON organiseert de werkgroep Trefkampen elk jaar kampeer-
plekken op campings in de buurt van mooie natuurgebieden. 

In de zomervakantie staan we bijna twee weken lang met zo’n 20 gezinnen 
en alleengaanden bij elkaar met onze eigen tent, caravan of camper. De 
leeftijd van de jeugd loopt uiteen van ongeveer 6 tot 19 jaar. 

Elke avond ontmoeten we elkaar bij de koffie/thee. Dan wisselen we 
ervaringen uit en maken plannen voor gezamenlijke activiteiten. Niets moet 
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Paul Aakster aan de beurt om een 
kerstverhaal voor te lezen. Paul weet 
altijd bijzondere verhalen te vinden, 
dit keer was het er een van Mies 
Bouwman.
De middag werd afgesloten met een 
koud buffet, bereid door 5 vrijwil-
ligers.

De dames hadden er weer iets heel 
lekkers van gemaakt, er werd lekker 
van gegeten. Samen met een drankje 
werd het heel gezellig.
Dank aan allen die aan deze middag 
hebben meegewerkt!
 
Harry van der Molen



en elk idee is welkom. Denk aan: klimparken, canyoning, marktbezoek, 
huttentocht, sporttoernooi, stokbrood bakken, raften, kanotochten enz. 
De ene dag ga je met een klein groepje op stap, de volgende dag met een 
grote club. Of je blijft lekker (alleen) op de camping om te doen waar je die 
dag zin in hebt. 

In 2018 organiseren we drie Trefkampen: twee in Italië en één in Duitsland. 

Zondag 22 juli tot zaterdag 4 aug: Trefkamp Piemonte
Bergwandelingen maken in de ruige natuur van de maritieme Alpen, raften, 
mountainbiken en via ferrata, maar ook typisch Italiaanse stadjes, dorpen 
en markten bezoeken. Dat is Piemonte! Camping Valle Gesso met een 
verwarmd zwembad ligt op 900 meter hoogte. De bergen eromheen hebben 
een hoogte van gemiddeld 2500 meter. 

Zondag 29 juli tot 11 aug: Trefkamp Gran Paradiso
In het Nationaal Park Gran Paradiso ligt camping Val di Rhêmes: een prima 
uitgangspunt voor bergwandelingen van eenvoudig tot heel pittig. Gran 
Paradiso met bergen van soms meer dan 3000 meter leent zich uitstekend 
voor (meerdaagse) huttentochten. Onderweg kom je gemzen, steenbokken 
en misschien marmotten tegen. De jeugd kan zich uitleven op via ferrata’s 
en met raften op de Dora Baltea.

Zondag 5 aug tot 18 aug: Trefkamp Eifel
Dicht bij huis vakantie houden en genieten van oude stadjes en kastelen in 
een glooiend en soms steil heuvellandschap. Camping Hellenthal ligt in het 
noordelijk deel van de Eifel. De camping beschikt over een kampvuurplaats 
en een zwembad met 3 kleine kinderbaden. Er zijn volop mogelijkheden 
voor sport en spel, en… de beek loopt over de camping. Een prima plek 
voor wandelen of fietsen en voor uitstapjes naar stuwmeren of het oude 
stadje Monschau.



Lancering Nivon Jong, de jongerenafdeling van Nivon
Op 3 februari wordt Nivon Jong officieel gelanceerd. Nivon Jong is er voor 
jongeren tussen de 15 en 30 jaar die houden van adrenaline, inspiratie en 
natuur. Van spannende kanotochten in het donker tot interessante lezingen 
over het klimaat. Van een wintersport met leeftijd genootjes tot samen 
broodjes bakken boven een kampvuur. Met deze spiksplinternieuwe jonge-
renafdeling willen we nieuwe, jonge leden verbinden aan het Nivon.

Meet-up
Vlak voor onze lancering organiseren we deze kennismakingsbijeenkomst, 
speciaal voor de andere werkgroepen en afdelingen van het Nivon. Tijdens 
deze bijeenkomst maken we graag kennis met iedereen die geïnteresseerd 
is in Nivon Jong en die met ons wil samenwerken. Organiseer jij een 
activiteit die leuk is voor jongeren? Wij zorgen ervoor dat het evenement 
een mooie plek krijgt in de Nivon Jong-agenda. Heb je leuke ideeën voor 
een evenement dat onze leden interessant vinden? Wij helpen je graag met 
het organiseren. Heb je te gekke ideeën, belangrijke connecties of wil je ons 
gewoon graag ontmoeten? Je bent van harte welkom!

Wanneer? Zondag 21 januari 2018 van 14:00 tot 17:00
Waar? Nivon Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76 te Rotterdam

Programma
14:00  Ontvangst met koffie en thee
14:30  Presentatie ‘Wat is Nivon Jong?’
15:00  Gezamenlijke vragenronde
15:30  Borrel en mogelijkheid om Nivon activiteiten op 
    de Nivon Jong-kalender te zetten
17:00  Einde

Voor wie? Voor alle Nivonvrijwilligers, geledingen en geïnteresseerden. 
Kom vooral om ons te ontmoeten en al je vragen te stellen. Meld je aan via 
www.nivonjong.nl/agenda/kennismaking-nivonjong/



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	  
	  	  
	  	  




