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Activiteiten agenda januari-februari 2017
   
Za 07 jan. Bergsport Nieuwjaarswandeling Havelte 10.00 uur
Zo 08 jan. Nieuwjaarsvisite 14.00 uur
Ma 09 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 10 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 11 jan. Zanggroep 13.30 uur
Zo 15 jan. Spelmorgen 10.00 uur
Ma 16 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 17 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 18 jan. Zanggroep 13.30 uur
Ma 23 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 24 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 25 jan. Zanggroep 13.30 uur
Za 28 jan. Bezoek aan Drents museum 11.31 uur (bus)
Ma 30 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 31 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 01 feb. Zanggroep 13.30 uur
Za 04 feb. Excursie “De Fabriek” (kunst expositie) 14.00 uur
Zo 05 feb. Bergsport jaarvergadering in Nivoncentrum 10.00 uur
Ma 06 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 07 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 08 feb. Zanggroep 13.30 uur
Zo 12 feb. Filmmiddag 14.00 uur
Ma 13 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 14 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 15 feb. Zanggroep 13.30 uur
Za 18 feb. Snert Wandeling  10.00 uur
Ma 20 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 21 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 22 feb. Zanggroep 13.30 uur
Za 25 feb. Wandeling eigen initiatief 10.00 uur
Ma 27 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 28 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 01 mrt. 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, 7815 VN 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 15 februari 
redactie: info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.

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

Week   
01 Grote schoonmaak dinsdag 3 jan.
02 L. Cruijff en H. Kiers
03 G. Dokter en A. Hommes
04 E. Kemper en G. Grootjans
05 Fam. Jeuring
06 Fam. van der Molen
07 H. Sibering en M. Klappe
08 R. Noom en G. Peters
09 Fam. Aakster

Van de bestuurstafel. 

Beste Nivonleden

Als deze editie van de Lork per computer, via de post of de bezorger bij 
u binnen komt, is het jaar 2016 bijna voorbij.  Het was een jaar waarin de 
afdeling haar leden mooie lezingen en activiteiten kon aanbieden en waar 
leden ruimschoots bij aanwezig waren. Vele activiteiten  zijn door vrijwil-
ligers mogelijk gemaakt. We hebben steeds gebruik kunnen maken van een 
opgeruimd en schoon gebouw; hulde aan de schoonmaakploeg. De afdeling 
Emmen en Omstreken wordt goed op de kaart gezet dankzij de nieuwsbrie-



ven, de bijgewerkte site en de mooie Lork. Ontvangt u nog geen nieuws-
brief? Even een mailtje naar info@nivonemmen.nl  en het komt goed. Op 
de jaarlijkse jaarvergadering van de afdeling komt het bestuur terug op het 
werk van onze vrijwilligers. Bij de sluiting van deze editie van de Lork 
heeft de activiteitengroep nog geen verslag kunnen doen van het verloop en 
de opbrengst van de Kerstmarkt. Toch alvast een groot compliment voor de 
vrijwilligers die hebben meegeholpen met de voorbereidingen, de creaties 
en er waren steeds weer mooie ideeën om de markt zo mooi mogelijk te 
maken.
In de maand november heeft het bestuur deelgenomen aan vergaderingen 
van Regio Noord en de Nivonraad. Het Nivon Nederland is volop in be-
weging; aandacht is er voor het ledenaantal van het land en de afdelingen; 
contacten met andere organisaties; hoe kunnen besturen van het landelijk 
Nivon, de afdelingen en de natuurvriendenhuizen zo goed mogelijk met de 
gelden en de activiteiten omgaan en met elkaar samenwerken. Verslag van 
deze bijeenkomsten worden in het jaarverslag van 2016 weergegeven en op 
de jaarvergadering behandeld.
2016 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 2017. Graag tot ziens op de Nieuwjaarsvisite op zondag 
8 januari !

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zondag 8 januari Nieuwjaarsvisite met huldiging van jubilarissen.  
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigt haar leden van harte uit om 
op zondag 8 januari elkaar te ontmoeten op de nieuwjaarsvisite. Alle reden 
om aanwezig te zijn om elkaar het beste toe te wensen, delen in de vreugde 
van jubilarissen en te genieten van het Iers orkest ALMARACH. De vrij-
willigers van de AC zorgen weer voor iets lekkers bij de koffie en voor ver-
rassende hapjes bij een glas wijn of sap.
Het is een mooie traditie om leden van de afdeling te huldigen voor hun 
jarenlang lidmaatschap. Het zijn: 
• Dhr. en Mevr. Holtes-Riezebos uit Emmen 50 jaar lid;



Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

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

• Dhr. en Mevr. Helle-Bols uit Emmen 25 jaar lid
• Mevr. Roos uit Buinerveen 25 jaar lid
• Dhr. en Mevr. Schrik-Geertsema uit Ter Apel 25 jaar lid
Zij hebben inmiddels een uitnodiging van de secretaris ontvangen en het 
bestuur hoopt dat ze aanwezig kunnen zijn. De zaal is open om 13.30 uur 
en de opening, toespraak en huldiging van de jubilarissen is vanaf 14.00 
uur. De nieuwjaarsvisite eindigt om ongeveer 16.30 uur. Deze bijeenkomst 
wordt door het bestuur aangeboden; de entree is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zondag 15 januari spelmorgen
Op verzoek van leden organiseert Jans Jeuring op zondag 15 
januari van 10.00-12.00 uur een gezellige spelmorgen. Er is 
de mogelijkheid om te sjoelen. De zaal is open om 9.45 uur. 
De kosten zijn €2,00 voor leden en niet leden betalen €4,00. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Namens ac, Annelies Arling.

Zaterdag 28 januari bezoek Drents 
Museum
We gaan naar dit museum om een be-
zoek te brengen aan de tentoonstelling 
PEREDVIZHNIKI  Russich Realisme 
rond Repin .
We gaan met de bus vanuit Emmen Lijn 21, vertrek 11.31 uur.  Aankomst in 
Assen 12.29 uur. Neem een broodje en wat drinken mee voor onderweg..
Hoe laat we terug gaan zien we nog wel. Opgeven graag vóór 21 Januari bij 
Paul Aakster, paulaakster@hetnet.nl of 0591-626795

Alie van der Haven

Foto “Het Gezinsblad”



Zaterdag 4 februari Expositie in de Fabriek in Emmen.  
Op zaterdag 4 februari zal Krijnie Valentien, tekenlerares van de dinsdag 
teken/schildergroep, uitleg geven bij de werken van 
alumni( leerlingen) en docenten van de Klassieke 
Academie uit Groningen. De alumni aan de Klas-
sieke Academie worden opgeleid in de klassieke 
traditie van schilderen en beeldhouwen. Er is veel 
divers werk te zien. De expositie draagt de naam De 
Klassieke Wintersalon.
De Fabriek is een fabriekscomplex van de Emmer 
Melk Coöperatie en is gerenoveerd tot ruimtes voor 
exposities waar het Centrum Beeldende Kunst Emmen gevestigd is. De 
industriële uitstraling is blijven bestaan. Adres: Ermerweg 88b, Emmen.
Verzamelen bij de ingang van De Fabriek om 14.00 uur. De expositie is 
open tot 17.00 uur. Er wordt geen entree gevraagd.

Namens AC en Bestuur, Annelies Arling.

Zondag 12 februari Filmmiddag “Wildernis in Drenthe” 
De nieuwste film “Wildernis in Drenthe” van het duo Henk Bos 
en Janetta Veenhoven is onlangs uitgebracht en de reacties zijn 
laaiend enthousiast. Dus dat wordt weer genieten geblazen voor 
een hopelijk veelkoppig publiek. De middag begint om 14.00 uur 
en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Entree is inclusief koffie/thee en een 
drankje € 5,50 per persoon.

Namens bestuur en ac, Paul Aakster 
     

Zaterdag 18 februari wandelen met na afloop erwtensoep.
Een winterwandeling voor leden en belangstellenden o.l.v. Hennie Sibe-
ring. Hennie neemt ons mee voor een winterwandeling van ongeveer 10/12 
km rondom en in de bossen van Emmen. Om 10.00 uur is de koffie in het 
Nivoncentrum klaar en van daaruit begint de wandeling om 10.30 uur. Om 
ongeveer 13.30 uur zijn we terug in het Nivoncentrum voor de snertmaal-
tijd. Niet-wandelaars, maar wel mee-eters graag om 13.30 uur aanwezig 
zijn. De kosten voor leden zijn € 5,50 en voor niet-leden € 7,50.  



Opgave uiterlijk woensdag 15 februari bij paulaakster@hetnet.nl of 0591-
626795 o.v.v. wandelen en eten of alleen eten, vegetarisch eten.

Namens AC en Bestuur, Annelies Arling.

Wandelen eigen initiatief, zaterdag 25 februari, naar de archeologische 
parel van Drenthe: Valthe.
Op zaterdag 25 februari nodig ik jullie uit voor een wandeling van onge-
veer 12 km naar het Noordenveld-Zoersche Veen-Kwabsche Kuilen rondom 
Valthe. Het is een historisch gebied met een rijke geschiedenis. Onderweg 
zal ik proberen het een en ander te vertellen.
Startpunt is huize “Linn’heugte”, Hondsrugweg 1, 7872 TE Valthe. Om 
10.00 uur is de koffie/thee klaar en om ongeveer 11.30 uur gaan we op stap. 
Na afloop kunnen we onder het genot van een kopje soep nog even napra-
ten.

Opgave Fiets-Midweek langs de 3 noordelijke Natuurvriendenhuizen van 
maandag 26 t/m donderdag 29 juni 2017.
Op de fiets langs de 3 noordelijke Natuurvriendenhuizen, de Hondsrug, 
Allardsoog en het Hunehuis, en onderweg genieten van het landschap, de 
mooie natuurgebieden, de dorpjes. Onder leiding van Harry van der Molen 
kun je dat allemaal beleven. Er is in de 3 natuurvriendenhuizen voor 15 per-
sonen gereserveerd. We starten op maandag 26 juni in Emmen en fietsen 
naar de Hondsrug; de volgende dag, 27 juni, fietsen we naar Allardsoog en 
de derde dag, 28 juni, gaat de tocht naar het Hunehuis. Op donderdag, 29 
juni, fietsen we terug naar Emmen. Voor onderweg is er voor noodgevallen 
een auto; proviand en de eerste opvang in de Natuurvriendenhuizen is aan-
wezig. Het programma en bijzonderheden over betaling wordt in een later 
stadium toegezonden. 
De kosten bedragen 95,00 euro voor verblijf, eten en drinken en evt. excur-
sies.

Namens de voorbereidingscommissie, Annelies Arling.

 



Opgave deelname Midweek op de fiets langs 3 noordelijke Natuurvrienden-
huizen van maandag 26 juni t/m donderdag 29 juni 2017. Per e-mail verstu-
ren naar: arling1@hetnet.nl of per post naar:
Annelies Arling, Hondsrugweg 1, 7872 TE Valthe.

Naam _______________________________________________

Adres _______________________________________________

Postcode/Woonplaats  ____________________________________

Telefoon/e-mail __________________________________

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 7 januari in het  Hunehuis te Darp 
(Havelte). Aanvang 10 uur.
Opgeven bij Karien de Boer kariendeboer@hotmail.nl of telefoon 0512-
382123.

Zondag 5 februari jaarvergadering
Deze wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gehouden in het Nivon-
centrum te Emmen.



Stadswandeling Deventer, zaterdag 
22 oktober,  o.l.v. Wim Reuvekamp.

Onder leiding van Wim Reuvekamp 
maakten op 22 oktober 15 wande-
laars een drukke, maar fantastische 
rondgang. Bij de 11 instappers  in 
Emmen voegden zich voor en bij 
aankomst in Deventer nog 4 wan-
delaars aan de groep toe. Wim 
bleek ook nu weer een wandelende 
encyclopedie. Vol toelichtingen (en/
of annekdotes?) bij alles, wat in de 
binnenstad bewonderd en getoond 
werd. Er was zoveel te zien, dat het 
tempo er vanaf het begin goed in 
moest blijven, maar er werd toch op 
veel plekken niet allen figuurlijk, 
maar ook letterlijk stilgestaan.  “Ge-
wone” gebouwen, maar ook kerken 
(en het interieur ervan) werden be-
wonderd. Deventer (koekstad, boe-
kenstad, Hanzestad, zeer oude stad, 
industriestad) kreeg volop aandacht. 
Maar toch minder (door tijdsdruk), 
dan het eigenlijk verdiende. Met 
halverwege toch wel een pauze voor 
natje en/of droogje en een afsluiting 
net iets na de vooraf geplande tijd-
stip.  Maar tegen 5 uur ‘s middags 
kon toch iedereen voldaan weer  “op 
huis aan”. Na “Zwolle” en “Kam-
pen” weer een zeer nuttige en prach-
tige middag met Wim. Waarvoor 

dank! Is een wandeling voor Hasselt 
met inwoner Wim een mogelijkheid?
P.S.: Een uitgebreid verslag vindt u 
op de Nivon-site:  www.nivonem-
men.nl/.

Dick van Dorssen

Themamiddag “Reizigers door de 
eeuwen heen” zondag 13 november 
met Gerrie van der Veen.
Op de thema-middag  van 13 no-
vember over dit onderwerp, heeft 
Gerrie meer dan boeiend met humor 
verteld, ondersteund met teksten en 
beelden. Gerrie is geboren in 1960 
in woonwagencentrum Emmen 
en hij is werkzaam bij de plaatse-
lijke bibliotheek. Zijn presentatie 
was opgesplitst in 2 delen: voor de 
pauze  belichtte hij de geschiede-
nis van “reizigers” onder diverse 
benamingen (een willekeurige 
opsomming: zigeuners, gipsy’s, 
woonwagenbewoners) vanaf het jaar 
1000 tot heden. Zij zijn oorspron-
kelijk afkomstig uit het Midden-
Oosten (Afghanistan en omgeving). 
Die streek moesten zij ontvluchten 
omdat zij daar vervolgd werden. 
Gerrie ging onder meer in op hun 
beroepsmatige activiteiten en op de 
vele vormen van weerstand tegen 



hun aanwezigheid in diverse lan-
den. Na de pauze ging hij nader in 
op de recente geschiedenis van de 
“reizigers” in onze streken, waarbij 
de nadruk lag op de woonwagenbe-
woners in Nederland en in Emmen 
in het bijzonder. Gerrie bracht zijn 
boodschap met veel passie en op een 
vlotte manier. Hij heeft op geslaagde 
wijze een reëler beeld van “woon-
wagenbewoners” geschetst dan veel 
Nederlanders wellicht hadden en 
mogelijk nog steeds hebben!  Om 
16.45 uur sloot hij af, waarna er 
nog even gelegenheid was voor een 
drankje.
P.S.: Een uitgebreid verslag van deze 
geslaagde middag vindt u op de 
Nivon-site: www.nivonemmen.nl/.

Dick van Dorssen.

Creatieve middag “Vilten” donder-
dag 17 november

Liesbeth en Jetty Haarman waren 
weer naar het Nivoncentrum geko-

men om een workshop te geven over 
het werken met schapenwol, het z.g.” 
vilten”. Dat je met wol meer kunt 
doen dan sokken breien blijkt uit de 
producten die deze middag door de 
11 aanwezige dames zijn gemaakt. 
(zie foto).

Harry

Wandeling bij Elp zaterdag 26 
november
Koud en mistig, ruiten krabben, brr. 
dat lijkt slecht wandelweer. Maar 
onderweg naar de startplaats brak 
het zonnetje al aarzelend door de 
mist heen. In Elp schonken Ria en 
Gerda ons een lekker bakje koffie 
in, daarna gingen we met zijn tienen 
op weg. De zon deed zijn best, wat 
fraaie beelden opleverde op de 
berijpte bomen. De juiste route werd 
snel gevonden, helaas waren de 
bosmachines ons hier en daar voor 
geweest, wat de paden niet altijd 
evengoed begaanbaar maakte. Maar 
er werd genoten van de rust in de 
mooie natuur van het Elper-Wester-
veld. Onder een uitkijktoren werd 
de boterham genuttigd. Na ruim 13 
km wandelen waren we terug bij 
“Het Koekoeksnest” waar we nog 
een lekker kopje dronken. Ria deze 
wandeling was een prima initiatief!

Harry van der Molen



Sinterklaaswandeling maandag 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 Nivoncen-
trum. Na 10 km wandelen kon de 
warme chocodrank genuttigd wor-
den en toen snel naar huis om te zien 
of de Sint ook iets in hun schoentje 
had gedaan.

Kerstmarkt in het Nivoncentrum op 
zaterdag 10 december 
 
Er is een week van hard werken aan 
vooraf gegaan om deze Kerstmarkt 
tot een succes te maken; op dins-
dag de knieperties, op woensdag de 

kerstboom en op vrijdag met een 
groot aantal mensen de kerstbakjes 
etc. Jannes en Jenny Harttekamp 
hebben ook dit jaar weer een groot 
aandeel in dit alles gehad. Vooral in 
het begin (zaal open om 10.30 uur) 
was het flink druk en werd er het 
nodige gekocht, ook door de Nivon-
leden zelf. Een flinke bijdrage aan 
de gezelligheid werd geleverd door 
de blokfluitgroep o.l.v. Annelies, 
uiteraard met kerstmelodieën. 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. 

Paul Aakster



Zondag 18 december Kerstmiddag 
in het Nivoncentrum

Zoals gebruikelijk werd op de zon-
dag voor kerst in het Nivoncentrum 
een gezellige kerstmiddag gehouden. 
De belangstelling viel dit jaar iets 
tegen, 31 leden waren aanwezig. 
Ze konden genieten van sfeervolle 
kerstmuziek gemaakt door de mu-
ziekgroep (mandoline en blokfluit). 

Paul las droeg een toepasselijk ver-
haal voor. Daarna was het tijd voor 
het uitgebreide buffet dat de dames 
hadden gemaakt. Geheel voldaan 
ging ieder om c.a.17 uur weer naar 
huis. Dank aan de vele vrijwilligers 
die deze fijne middag hebben moge-
lijk gemaakt.

Harry van der Molen

Van de ledenadministratie

Nieuwe Leden;
Dhr. D.J.Masselink, Heckningecamp 18, 7824 EB Emmen
Dhr. H.J.ter Heijden, Mussel A Kanaal Oost 1, 9541 XW Vlagtwedde
Mevr. C.Schieving- ten Veen, IJsspoorweg 29, 7814 XA Weerdinge

Van andere afdeling:
Dhr. C.J. Koster en mevr. C. Koster van Loon, Boeg 15,  9501 JW Stadskanaal

Verhuisd:
Dhr. B. Jalving en mevr. M. Jalving-van Leeuwen
Van: Angelsloerdijk 147,7824 AE Emmen naar: Veenkampenweg 176, 7822 
GW Emmen



Mevr. D. Smedes van: Oosterstraat 95 9561 PL Ter Apel naar: Ds. Flei-
scherstraat 1, 9561 RK Ter Apel

Dhr. P.M.J. Adriaansen van: Velduil 15, 7827 GT Emmen naar: De Strub-
ben 44, 7824 RR Emmen

KNIEPERTIES BAKKEN
December is de tied van ‘t jaor,
dan kriegt ze ‘t weer te pakken
dan gaot de moeders an de slag
um knieperties te bakken
het dieg mut klaor, en ‘t iezer hiet
en dan bakt ze töt as zwiet.
 
De kleine kinder staot er bij
die kriegt wel ies een stukkien
as een kniepertien ebreuken is
deur een klein ongelukkien
Moe zeg dan wel, ,,’t gebeurt niet 
weer”
maar kinderogies kíekt naor meer.

En is er weer es ien kepot,
dan moe’i de kinder heuren
al kiekt de moeders dan wat zwart,
zij kunt er niet um treuren
as moe nog foetert aover pech,
dan bint de stukkies al weer weg.
 
En dan komp Va ok nog in huus
die reuk de geur van ‘t bakken
en os er gien kapotte is,
wil die een hiele pakken
Moe grauwt, ,,blief af, doe mij een 
lol,
zo krieg ik nooit de tromme vol”
 
Roelf Sieben    1989

ACTIVITEITEN IVN EMMEN Lezing over amfibieën en reptielen

woensdag 04 januari 2017, 20:00 uur in de Cluft,  Statenweg 109, 7824 CW 
Emmen

Johan Scheeres geeft deze avond een 
lezing over amfibieën en reptielen.
Kijk voor meer info op www.afdeling.
ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken



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	  
	  	  
	  	  




