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Activiteiten agenda januari - februari 2016

Zo 03 jan. Bergsport Nieuwjaarswandeling (Hondsrug) 10.00 uur
Zo 10 jan. Nieuwjaarsvisite 14.00 uur
Ma 11 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 12 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 13 jan. Zanggroep 13.30 uur
Ma 18 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 19 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 20 jan. Zanggroep 13.30 uur
Ma 25 jan. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 26 jan. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 27 jan. Zanggroep 13.30 uur
Zo 31 jan. Spelmorgen 10.00 uur
Ma 1 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 2 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 3 feb. Zanggroep 13.30 uur
Do 4 feb. Workshop Tekenen/schilderen 13.30 uur
Zo 7 feb. Bergsport jaarvergadering 10.00 uur
Ma 8 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 9 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 10 feb. Zanggroep 13.30 uur
Do 11 feb. Workshop Tekenen/schilderen 13.30 uur
Zo 14 feb. Filmmiddag “De Achtertuin van Assen” 14.00 uur
Ma 15 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 16 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 17 feb. Zanggroep 13.30 uur
Do 18 feb. Workshop Tekenen/schilderen 13.30 uur
Za 20 feb.  Museum bezoek “De Fabriek” Emmen 14.00 uur
Ma 22 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 23 feb. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 24 feb. Zanggroep 13.30 uur
Za 27 feb. Winterwandeling met snert 10.00 uur
Ma 29 feb. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het
Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815 VN Emmen



Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 
Kopij voor de Lork maart/april inleveren vóór 15 februari bij de redactie:
 info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen. 

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

Week  
1 Grote schoonmaak allen
2 E.Kemper en G.Grootjans
3 Fam. Aakster
4 G.Dokter en A.Hommes
5 L.Cruijff en H.Kiers
6 R.Noom en G.Peters
7 Fam. van der Molen
8 Fam. Jeuring
9 H.Sibering en M.Klappe

Van de bestuurstafel

Beste Nivonleden,
Als deze editie van de Lork bij u per computer, post of via 
de bezorger binnen komt is het jaar 2015 bijna voorbij. Een 
bewogen jaar, waarin we door overlijden afscheid hebben moeten nemen 
van een aantal trouwe Nivonleden.
2015 was ook een jaar waarin vele vrijwilligers allerlei activiteiten mogelijk 
hebben gemaakt. De beheerders en schoonmakers niet te vergeten; ook 
zij zijn erg actief geweest. Bij de sluiting van deze editie van de Lork 
was het niet mogelijk om verslag te doen van de Kerstmarkt. Tijdens de 
jaarvergadering doet het bestuur verslag. Dank aan alle vrijwilligers die 
met activiteiten als de Goede Spullenmarkt en de Kerstmarkt het Nivon 
op de kaart zetten. Ook een extra pluim voor onze PR man Harry van der 
Molen die steeds weer de site bijhoudt en zorgt dat de leden een nieuwsbrief 



ontvangen. Aanmelden voor de nieuwsbrief en de digitale Lork kan nog 
steeds; even een berichtje naar info@nivonemmen.nl Wist u dat de porto 
weer duurder wordt en dat het voor de afdeling heel prettig is om, als het 
mogelijk is, de Lork digitaal te ontvangen?
Het bestuur heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de Nivonraad en 
van Regio Noord. Het bestuur doet verslag van deze activiteiten tijdens de 
jaarvergadering in maart. Zie ook bij de rubriek Vooruit-blikken.
Het Nivon staat voor rood en groen. Rood staat in het Nivon voor sociaal 
democratie, maatschappelijke betrokkenheid en cultuur. Met groen heeft 
de afdeling zich in 2015 als volgt bezig gehouden: thema middag over 
duurzaam voedsel en voeding, de schoonmaakmiddelen zijn aangepast, de 
afdeling gaat zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar activiteiten. 
Een goed begin. Belangrijk is de informatie waar we uit kunnen putten. 
Contacten zijn er met de Natuur- en Milieufederatie in Drenthe. Ook 
voor leden een interessante organisatie: zie www.nmfdrenthe.nl. Je kunt 
je aanmelden voor de nieuwsbrief “Ziezo” en er zijn ook “groene tips” te 
lezen. 
Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen toe, een mooie jaarwisseling 
en veel gezondheid voor 2016. Graag tot ziens op de Nieuwjaarsvisite van 
zondag 10 januar!

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zondag 10 januari Nieuwjaarsvisite. 
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen haar 
Nivon leden van harte uit om op zondag 10 januari 
elkaar te ontmoeten, het beste voor 2016 te wensen en te 
genieten van liedjeszanger Henk Boogaard. Het is een 
mooie traditie om trouwe leden van de afdeling, die 25, 
40, en 60 jaar lid van het Nivon zijn, te huldigen. Het 
zijn er 8 personen. 25 jaar lid zijn Mevr. Frederik uit 
Coevorden, Mevr. Reinhardus-Veen uit Emmen, Mevr. Cerini uit Emmen, 
Mevr. Oosting-Geertsma uit TerApel. 40 jaar lid zijn Dhr. en Mevr. Jalving 
uit Emmen. 60 jaar lid zijn Dhr. en Mevr. Kroeze uit Emmen. Zij hebben 
inmiddels bericht van de secretaris gehad en het bestuur hoopt dat ze 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Nivon Emmen e.o. via info@nivonemmen.nl



aanwezig kunnen zijn. Ook familie is van harte welkom.
De zaal is om 13.30 uur open en de opening met toespraak van de voorzitter 
en huldiging van de jubilarissen is om 14.00 uur. De Nieuwjaarsvisite 
eindigt om 16.30 uur.
Deze bijeenkomst wordt aangeboden door het bestuur. De entree is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
Namens het bestuur, Annelies Arling.

Zondag 31 januari Spelmorgen.
Onder leiding van Jans Jeuring is er op zondag 31 januari van 10.00 tot 
12.00 uur sjoelen. De zaal is open om 9.45 uur. De kosten zijn 2,00 euro 
voor leden en niet leden betalen 4,00 euro. (huur van de zaal, koffie/thee) 
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Donderdag 4-11-18 februari workshop tekenen en 
schilderen onder leiding van Krijnie Valentien.
Ontplooiing van eigen talenten is het motto van de 3 
workshops gegeven door Krijnie Valentien. Ben je een 
“fijn” werker met aquarel of potlood, verf of werk je liever 
“los”, dan kan Krijnie je daarmee verder helpen. Heb je 
geen ervaring met tekenen of schilderen? Ontdek je talenten 
tijdens de workshop bij het Nivon.
Wat moet je meenemen: een doek of papier (grootte bepaal je zelf), 
schilder- en tekenmaterialen, penselen, liniaal, smal paletmes, plastic bakje 
voor het mengen en om overgebleven verf in te bewaren. De vraag is nu wat 
wil je schilderen; heb je zelf een voorbeeld om te tekenen of te schilderen 
of werk je liever abstract of wil je het gewoon eens proberen. Neem je eigen 
idee mee; Krijnie kan helpen met voorbeelden.
De kosten van de 3 workshops zijn voor leden 15,00 euro en voor niet-leden 
17,50 euro. Er kunnen 12 personen aan deze activiteit deelnemen. Aanvang 
voor elke workshop is om 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. (opruimen en 
nabespreken).
Aanmelden graag voor 1 februari bij voorkeur per mail: nivon.emmen@
gmail.com of per tel 0591-855452 
Namens bestuur en ac, Peter Adriaansen.



Zondag 14 februari Filmmiddag: “De Achtertuin van Assen” 
We vieren een lustrum: deze zondag wordt voor de vijfde keer een film 
vertoond van het duo Henk Bos en Janetta Veenhoven. We weten inmiddels 
dat zij prachtige films over de natuur in Drenthe kunnen maken. Weer of 
geen weer, kom naar het Nivoncentrum op 14 februari om dit opnieuw te 
beleven. 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 p.p.

Zaterdag 20 februari Museumbezoek
(let op! Gewijzigde datum t.o.v. jaarprogramma dus i.p.v. 23 januari, nu 20 februari)
Het CBK Emmen de Fabriek heeft vanaf 23 januari een nieuwe expositie 
“Werkplaats Emmen” met werk van 41 Emmer kunstenaars. Krijnie 
Valentien zal op zaterdag 20 februari aan Nivonleden en belangstellenden 
uitleg geven over de kunstenaars en hun werk. Zij verwacht ons om 14.00 
uur bij de ingang van De Fabriek, Ermerweg 88, 7812 BG te Emmen. Wil 
je liever gezamenlijk vanaf het Nivoncentrum? Verzamelen om 13.30 uur. 
Ben je niet in de gelegenheid om deze activiteit mee te maken... de expositie 
duurt tot 10 april.
Namens bestuur en ac, Annelies Arling. 

Zaterdag 27 februari Winterwandeling met na afloop erwtensoep. 
Graag nodigt het bestuur en de activiteitencommissie leden en belangstel-
lenden uit om mee te wandelen in de bossen van Emmen. Om 10.00 uur 
is de koffie klaar en rond 10.30 uur gaan we o.l.v. Hennie Sibering 10 
km. wandelen. We hopen om ongeveer 13.30 uur terug te zijn voor de 
snertmaaltijd. Niet-wandelaars, maar wel mee-eters, graag om 13.30 uur 
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aanwezig zijn. De kosten voor leden zijn 5,50 euro en voor niet-leden 7,50 
euro. Opgave uiterlijk 24 februari bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaak-
ster@hetnet.nl o.v.v. wandelen en eten of alleen eten. Vermeld tevens of je 
vegetarisch eet. 
Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Programma Bergsport wandelgroep 

Zondag 3 januari: Nieuwjaarswandeling met snert.
Plaats: Natuurvriendenhuis “De Hondsrug” in Noordlaren. 
Tijd: 10.00 uur. Opgave is noodzakelijk! Dat kan bij Karien de 
Boer, pdeboerp@hotmail.com of tel. 0512-382123

Zondag 7 februari: Jaarvergadering met korte wandeling.
Tijdens deze vergadering wordt o.a. het wandelprogramma voor het 
komende jaar vastgesteld. Koffiedrinken om 10.00 uur; start van de 
wandeling om 10.30 uur; soep om 13.45 uur en aanvang van de vergadering 
om c.a. 14.00 uur.
Plaats: Nivoncentrum Emmen, J.van Ravenswaaystraat 26-b,7815 VN 
Emmen.

Themamiddag over de 
middenstand in Emmen op 
zondag 8 november.
De spreker van deze middag: Gerrie 
van der Veen staat altijd garant voor 
een boeiende zondagmiddag. In het 
verleden heeft hij al diverse lezingen 
voor het Nivon gehouden en steeds 
weet hij op een smeuïge wijze 
zijn verhaal te vertellen; dit keer 
ging het over de middenstand in 
Oud-Emmen. Hij begon zijn verhaal 
met de tijd dat de eerste winkels 

in Emmen verschenen. Eerst de 
rechterzijde van de Hoofdstraat 
en de Wilhelminastraat om dan 
om te keren en de linkerzijde 
“onderhanden te nemen”. Van elke 
winkel wist hij de eigenaar, wat 
er verkocht werd en of de persoon 
in kwestie goed geboerd had. Zo 
werden we deze middag weer heel 
wat wijzer. We kunnen wel zeggen 
dat alle 22 aanwezigen met interesse 
geluisterd hebben. En als ik hem 
goed begrepen heb, wil hij best nog 



eens terugkomen voor een volgende 
lezing.

Paul Aakster 

Creatieve middag vilten op 
donderdag 19 november
Onder leiding van Jetty Haarman en 
haar zus Liesbeth, zijn 10 dames een 
hele middag actief bezig geweest 

met de techniek van het vilten. Om 
van schapenwol vilt te maken zijn 
zeepsop en veel kracht nodig. Met 
hulp van onze instructrices hebben 
we de techniek enigszins leren 
beheersen en hebben ook eenvou-
dige, maar wel leuke werkstukjes 
kunnen maken. Iedereen was 
enthousiast en kijkt al uit naar een 
vervolg workshop. 

Gerda Lukkien

Wandeldag Gasselte → Borger.
In het Nivon-jaarprogramma stond 
zaterdag 21 november gepland 
om in groepsverband een etappe 
van het Drenthepad te gaan lopen. 
Henny en Aly hadden het initiatief 
genomen om zowel de wandeling te 
gaan ‘voorlopen’ als het uitzoeken 
van busvervoer naar de startplaats. 
Ondanks de weersvoorspelling 
“guur met mogelijk winterse buien” 
lieten 10 Nivonners zich er niet 
van weerhouden om toch goed 
gemutst op pad te gaan. De eraan 
voorafgaande bustocht door een 
aantal Drentse dorpen was een heel 
passend begin van de wandeltocht 
die nog in het verschiet lag. In 
centrum Gasselte verlieten we de 
bus en ging het meteen in stevige 
pas richting Drouwenerzand, 
een prachtig natuurgebied met 
veel jeneverbesbomen/struiken. 
Grenzend aan dit gebied ligt 
Drouwen waar een koffiepauze 
werd ingelast bij camping/eetcafé 
Alinghoek. Na deze cafeïne-shot 
hadden we weer volop energie 
om de tocht te vervolgen richting 
Bronneger en kwamen zo langs 
meerdere hunebedden. Ook hier een 
tussenstop maar dan ingevuld als 
middagpauze. Vervolgens liepen we 
via buurtschap ‘t Zwaantje Borger 
binnen en lieten ons van hieruit 
comfortabel met bus 59 terugrijden 
naar Emmen. We hadden een mooie 
wandeldag! Bedankt Aly en Henny
Grietje Aakster 



Bezoek aan het Van Goghhuis op 
donderdag 26 nov. 
(door redactie ingekort verslag van 
Dick van Dorssen, het volledige 
verslag is te lezen op www.
nivonemmen.nl )
Er waren 9 Nivonleden naar 
Nieuw-Amsterdam gekomen. Ze 
hoorden een voordracht van de 
uiterst kundige gids Hannie de 
Graaf, die tevens de rondleiding 
door het gebouw verzorgde.
Zij behandelde de hele levensloop 
van Vincent die maar 37 jaar oud 
werd. Geboren in Zundert en 
overleden in Frankrijk (Auvers-sur-
Oise), nadat hij zich met een pistool 
(al dan niet bewust) in de borst had 
geschoten.

Hij verbleef twee maanden in 
Drenthe, nadat hij daarvoor in 
Den Haag had gewoond. Eerst een 
week of 2 in Logement Hartsuiker 
in Hoogeveen, waar hij een kamer 
huurde voor 1 gulden per maand. Al 
snel reisde hij per trekschuit (snikke) 
door. Na 6 uur en 25 km. varen 
kwam hij aan in Nieuw-Amsterdam, 
waar hij zich bij het toenmalige 
Logement Scholte meldde voor een 
kamer. Daar was hij met zijn rossige 
haardos, sproeten en twijfelachtige 
kledij nauwelijks welkom, maar na 
het melden van het beroep van Pa 
(dominee) mocht hij een kamertje 
huren: het meest luxueuze van het 
Logement en het enige met een echt 
balkon!



Hij heeft in totaal 40 werken 
geproduceerd in en rond 
Nieuw-Amsterdam. Op een dag 
begon hij (om 3 uur 's nachts) een 
trip per kar naar het kunstenaars-
dorp Zweeloo, waar hij hoopte de 
beroemde schilder Max Liebermann 
te treffen. Van hem wilde hij leren 
over de door deze Duitser toegepaste 
techniek van werken met kleuren. 
Helaas bleek Liebermann ten tijde 
van Vincents bezoek aan Zweeloo 
reeds vertrokken.

Maar de natuur, gebouwen, dieren 
en mensen inspireerden Vincent 
voldoende tot het vastleggen 
ervan. Pas na het vallen van de 
duisternis ging hij lopend terug 
naar Nieuw-Amsterdam. Maar 
begin november werd hij ziek en 
de wandelingen naar Hoogeveen 
(de enige plaats, waar in de wijde 
omtrek postwissels - afkomstig van 
Theo - konden worden verzilverd) 
vielen hem zwaar. Al vrij snel 
besloot hij uit Nieuw-Amsterdam 
te vertrekken. Hij deed dat met 
achterlating van al zijn in Drenthe 
gemaakte kunst, waaronder een 
schilderij van de ophaalbrug 
tegenover zijn Logement. Hij was 
voornemens alles nog een keer te 
komen ophalen, maar dat kwam 
er niet meer van: dus een mooie 
collectie voor ons in het Noorden!
Het voormalige Logement Scholte 
is nooit afgebroken, maar exact op 

de datum van Vincents overlijden is 
de fundering ingestort. Daarna werd 
het recentelijk gerestaureerd en als 
"Van Goghhuis" geopend door een 
verre nazaat van Vincent van Gogh.
De reden dat wij zoveel over 
Vincent weten, is dat hij uitgebreid 
correspondeerde met vooral Theo. 
Veel van deze in dagboekvorm 
geschreven brieven zijn bewaard 
gebleven: ruim 800, waarvan ruim 
650 aan Theo. 
Al met al was het op 26 november 
een heel interessante en leerzame 
middag!

Sinterklaaswandeling op 
zaterdag 5 december 
Hoor de wind waait door de 
bomen... dat was zeker waar tijdens 
de traditionele Sinterklaaswandeling 
van Nivon Emmen. Maar het bleef 
wel droog!
Dus durfden 21 personen het aan om 
o.l.v. Ria en Lidy-An een ommetje 
te maken door de Emmerdennen. 
Gebroken cirkel, appeltje en peertje 
werden bezocht en na ruim 2 uur 
wandelen waren ze terug in het 
Nivoncentrum waar warme chocola-
demelk en diverse lekkernijen 
ter tafel kwamen. De sfeer was 
opperbest maar toch werd een ieder 
na een tijdje ongeduldig en wilde 
naar huis, wie weet had de Sint daar 
ook nog iets bezorgd….

Harry van der Molen



Kerstmarkt in het Nivoncentrum 
op zaterdag 12 december 
Heel veel leden van onze afdeling 
hebben meegeholpen deze markt tot 
een succes te maken.
Ze hebben knieperties gebakken, 
groen verzameld, kerststukjes en 
kaarsen gemaakt, soep gekookt en 
nog veel meer. Twee mensen willen 
we er even uitlichten en dat zijn 

Jannes en Jenny Harttekamp, zonder 
hun vele uren van voorbereiding 
hadden we niet tot zo’n mooi 
resultaat kunnen komen.
Bijna alles is verkocht en er gaat 
een mooi bedrag naar de penning-
meester, alles komt ten goede aan de 
afdeling! 
 
Kijk voor meer foto’s op www.nivonemmen.nl

Goede Spullenmarkt op zaterdag 12 maart.
De organisatoren van deze activiteit, Jans en Grietje Jeuring, hebben de 
volgende planning gemaakt. Vanaf 15 februari halen zij goede spullen bij 
de leden op. Op vrijdag 10 maart kunnen leden goede spullen naar het 
Nivoncentrum brengen, vanaf 9.30 tot 12.00 uur. Tevens vragen zij en doen 
een dringend beroep op leden om een handje mee te helpen. Dus… bewaar 
nog even de goede spullen en neem contact op als je ook van dienst wilt 
zijn. Zie adres en mail van Jans Jeuring in de Lork. 

Jaarvergadering op zaterdag 19 maart. 
In de volgende Lork van maart -april meer bijzonderheden.

Op zaterdag 9 april Ledendag 
Georganiseerd door Regio Noord in Allardsoog.



Midweek in Natuurvriendenhuis Zeehuis in Bergen aan Zee.
Voor de jaarlijkse midweek van de afdeling gaan we in juni uitwaaien aan 
zee, fietsen in de duinen en er zijn mogelijkheden om stadjes te bezoeken. 
Om de midweek goed voor te bereiden, vragen we om vroegtijdige 
opgave via onderstaande strook of bij voorkeur per mail. Er kunnen 15 
personen aan de midweek deelnemen. De kosten zijn 95,00 euro p.p. voor 
verblijf, eten, drinken en evt. excursies. Bericht van betaling, reisschema, 
programma volgen. 

Namens de voorbereidingscommissie, Annelies Arling.

Opgave deelname Midweek Zeehuis van zondag 26 juni t/m woensdag 29 
juni 2016. Per e-mail sturen aan: arling1@hetnet.nl

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoon / email

We ontvingen het bericht dat op 13 november j.l. is overleden ons
Nivonlid en lid van de dinsdag tekengroep:

Rink van den Berg
 21-8-1942 - 13-11-2015

Rink was een zeer begaafd en gewaardeerd tekenaar/schilder en 
kwam, voor zover zijn gezondheid het toeliet elke dinsdagmiddag 

naar de tekengroep.

Wij wensen zijn echtgenote en overige familie veel sterkte.



Nieuwe leden
Er zijn weer 6 nieuwe leden aan ons bestand toegevoegd, we heten ze 
van harte welkom en hopen ze te ontmoeten bij een van onze activiteiten!
 
mevr. S. Boerma, Hamburgerstraat 68 A, 9714 JG Groningen

dhr. G. Fleurke, Stationstraat 6, 9521 CG Nieuw Buinen

mevr. C.C. Vens, Ruigeveldweg 17, 9502 BP Stadskanaal

mevr. J.T. Bouthoorn, De Breistoeken 59, 7938 PX Nieuw Balinge

dhr. K.W. Vasse en mevr. W. Vasse-Bonnen, Markestraat 100, 9531 EP Borger

Verhuisd;
dhr. M. Bakker, Ronerbrink 48,7812 LW Emmen
naar
Boomvalk 80 app. 109, 7827 HW Emmen

mevr. H.v/d Wiel, Dwarssplitting 19, 9502 CA Stadskanaal
naar
Navolaan 15-28, 9501 VJ Stadskanaal



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	  
	  	  
	  	  




