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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 MeI  2013
Wo 01 Dag van de Arbeid   14.00 uur
Za 04 Dodenherdenking 19.00 uur 
Zo 05 Bergsport 10.00 uur
Ma 06 Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 07 Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 08 Zanggroep   19.30 uur
Do 09 Dauwtrappen Bargerveen  06.00 uur
Zo 12 Themamiddag Vietnam  14.00 uur
Ma 13 Tekengroep Lammert   09.00 uur
Di 14 Tekengroep Krijnie   13.30 uur
Wo 15 Zanggroep   19.30 uur
Do  23  Excursie AREA  19.30 uur 
Zo 26 Alleenstaanden

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring.(zie adreslijst)
schoonmaak Nivoncentrum:
week 18: L. Cruijff en H. Kiers
week 19: Fam. de Vries
week 20: Fam. Aakster
week 21: R. Noom en G. Peters
Kopij voor de Lork: zomernummer /juni/juli/aug.
Inleveren 16 mei. Kopij naar: gptobben@kpnmail.nl



Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden,
Na een lange koude winter is het weer fijn om naar buiten te gaan en 
te genieten van de natuur. U ziet dat de Bergsport weer tal van mooie 
wandelingen organiseert en ook de afdeling heeft de komende maanden 
buitenactiviteiten op het programma staan. In de resterende maanden van 
het seizoen 2012-2013 zijn nog tal van interessante activiteiten bij te wonen. 
Zie daarvoor de aankondigingen en de vooruitblikken. Op het jaarpro-
gramma staat vermeld dat de afsluiting van het seizoen op donderdag 4 juli 
zal plaats vinden. De afsluiting is verschoven naar zaterdagavond 6 juli. Het 
bestuur en de activiteitencommissie bieden een “voor elk wat wils” avond 
aan. De avond wordt verzorgd dóór en vóór leden. In de zomerlork leest u er 
meer over.

Namens het bestuur, Annelies Arling. 

Korte samenvatting van de Jaarvergadering 
23 maart 2013.
De jaarvergadering werd bezocht door 27 leden. De 
financiële situatie noopt het bestuur om maatregelen 
te gaan nemen. Eén van deze maatregelen is, dat 
De Lork na de zomerperiode twee maandelijks zal 
verschijnen.
Dit uiteraard na goedkeuring van de aanwezige 
leden. De papieren Lork blijft bestaan, maar om op drukwerk en porto te 
bezuinigen wil het bestuur de leden van de afdeling vragen om de Lork 
digitaal te ontvangen. Geeft daarom uw naam en e-mail adres op aan Harry 
van de Molen, h.vandermolen@home.nl
Daarbij willen wij nog eens benadrukken dat De Lork ook op onze website, 
www.nivonemmen.nl is te lezen.

Voor de thema-middagen, op de tweede zondag van de maand, wordt de 
entree verhoogd van € 2,50 naar € 3,50 voor leden en niet leden betalen van 
€ 5,50. De leden kunnen hiermee instemmen.

Het teruglopend aantal leden, wat overigens geldt voor alle regionen , houdt 
in dat wij zeer attent zullen moeten zijn op de financiën.

Afscheid is genomen van Jantje Pomp. Jantje heeft zich vele jaren ingezet 
voor het Nivon, waarvoor wij haar ten zeerste bedanken. Jantje heeft 



zich vele jaren ingezet voor de 
activiteiten van de afdeling. 
Zij was lid van de toenmalige 
Natuurvriendencommissie, hoofd 
huishoudelijke dienst, leiding en 
hulp bij de creatieve middagen. Na 
het opheffen van de natuurvrienden-
commissie was Jantje nog jarenlang 
lid van het bestuur, waar haar 
ervaring goed van pas kwam. Ook 
heeft zij samen met haar man Jan 
het Nivoncentrum beheerd. 
De onlangs gehouden “Goede 
spullenmarkt “ is daar ook nog een 
goed voorbeeld van. Jantje is nog 
niet helemaal uit beeld; zij blijft 
nog een poosje lid van de zangcom-
missie. Als blijk van waardering 
ontving zij een certificaat van verdienste en een toepasselijk glassculptuur.

Roelie Overvoorde is toegetreden tot het bestuur van onze vereniging, als 
algemeen bestuurslid. Zij neemt de functie over van Jantje Pomp.
Het bestuur bestaat uit:
Annelies Arling voorzitter.
Peter Adriaansen secretaris.
Piet Snel penningmeester.
Harry van der Molen tweede secretaris, webbeheerder en  
 hoofd beheerder Nivoncentrum.
Paul Aakster lid en activiteitencoördinator.
Anneke Zwartscholten lid.
Roelie Overvoorde lid.

Het beheer van het Nivon centrum verloopt over het algemeen goed.
Er zijn enkele punten van aandacht.
De schoonmaak groep is wel wat geslonken en kan enkele behulpzame 
handen gebruiken. Het zelfde geldt voor het onderhoud buiten om het 
gebouw, te denken valt aan het onderhoud van het gazon rondom. In de 
maanden mei, de zomermaanden en het najaar moet het gazon eens per 
week gemaaid worden en de rand rondom het gebouw even geschoffeld en 
geharkt. Materialen zijn aanwezig. Beheerder Harry van der Molen zal een 

Certificaat van verdienste voor Jantje Pomp



schema opstellen voor het tuinonderhoud. Vele handen maken licht werk!
Het bestuur onderhoud contacten met de Nivon Regio Noord en met het 
Landelijk Bureau. Op 4 mei a.s. vindt de Nivonraad plaats, daarin zal o.a. 
de toekomst van het Nivon worden besproken.
Aan Fair en Greendeal zal meer aandacht worden besteed in het jaarpro-
gramma van 2013-2014.

I.v.m. de beschikbare ruimte in De Lork leest u een sterk verkort verslag 
van de Jaarvergadering. Mocht u geïnteresseerd zijn in het gehele verslag, 
dan is dit aan te vragen bij het secretariaat.

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris.

Dag van de Arbeid op woensdag 1 mei 2013
Het Bestuur en de 1 mei-commissie nodigt leden 
en belangstellenden van harte uit om op woensdag 
1 mei “de dag van de Arbeid” te vieren in het 
Nivoncentrum. Medewerking verlenen de zang- en 
muziekgroep met enkele strijdliederen en meilie-
deren. Als spreker is uitgenodigd Agnes Wolbert, 
2e kamerlid voor de PvdA en woonachtig in het 
noorden van het land. Zij zal spreken over “de 
Toekomst van de Zorg” en welke gevolgen de 
huidige maatregelen kunnen hebben voor ons allemaal. Na afloop van haar 
betoog gaat zij 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 
mei-viering 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 mei-commissie, Paul Aakster.
 
Zondag 05 mei Wandelen met Bergsport wandelgroep
Wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door. Neem zelf proviand 
mee. We gaan wandelen in het Bargerveen. Het vertrek punt is deze keer 
Het Veenloopcentrum, Zuidersloot 59 ,Weiteveen. Het is naast de R.k. Kerk.
Start: 10 uur. 
Leiding: Ria Noom (05910 546 841, 06-51296307 en Jetty Haarman



Dodenherdenking op zaterdag 4 mei.
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 en het Toonkunstkoor uit 
Emmen zal een muzikale bijdragen leveren. Aansluitend om 20.00 uur zullen 
Peter Adriaansen en Annelies Arling, namens het Nivon, 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.
Na afloop van de plechtigheid zal het Toonkunstkoor om 21.00 uur in de Grote 
Kerk het Requiem van Duruflé opvoeren. Kaarten zijn aan de Grote Kerk 
verkrijgbaar.

Namens het bestuur, Annelies Arling

Dauwtrappen op donderdag 9 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 bijzonder-
heden 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)
Opgave uiterlijk maandag 6 mei voor de gezamenlijke opgave bij Paul Aakster 
(0591) 626 795 of paulaakster@hetnet.nl 
Vermeld ook of je op eigen gelegenheid gaat of dat je wilt meerijden.

Namens het bestuur en activiteitencommissie, Annelies Arling.

themamiddag Vietnam op zondag 12 mei.
Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden 
van harte uit om op zondag 12 mei in het Nivoncentrum een vakantieverslag, 
in woord en beeld, over Vietnam bij te wonen. Ons bestuurslid Anneke 
Zwartscholten heeft een rondreis door Vietnam gemaakt en wil ons laten 
kennismaken met dit Aziatisch land.
Zaal open om 13.30 uur; aanvang 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Kosten: € 3,50 voor leden en voor niet leden € 5,50. (huur van de zaal, koffie/
thee en een drankje) 
Namens het bestuur en de activiteitencommissie, Annelies Arling.



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!

AtteNtIe!
Voor de AREA-excursie op donderdag 23 mei zijn voldoende aanmeldingen 
binnengekomen en dit betekent dat het kan doorgaan! Ongetwijfeld zullen 
we na afloop van deze avond nog meer geïnspireerd en gemotiveerd zijn 
om voortdurend heel bewust en zorgvuldig met ons afval om te gaan. 
Vanaf 19.30 uur worden we verwacht aan de Columbusstraat 32 op het 
Industrieterrein in Emmen. 

Namens de AC: Paul en Grietje Aakster

Alleenstaanden een dagje uit naar Ootmarsum op zondag 26 
mei.
Er zijn vele redenen waarom wij gekozen hebben voor Ootmarsum. 
Wandelen door straten, steegjes en pleintjes. Er zijn diverse boetiekjes, 
kunstgaleries en leuke aparte winkeltjes te bezoeken.
Maar waar je ook gaat, een aspect komt telkens naar voren: de rijke historie 
van Ootmarsum. Er is geen lange wandeling bij, zodat mensen die niet ver 
kunnen lopen ook mee kunnen gaan .
Opgave voor 20 mei bij Margot tel. (0591) 622 520 of Janny (0591) 618 307. 
We willen ook graag weten of je wilt rijden. We vertrekken om 11.00 uur 
vanaf het NIVON gebouw.
Neem wel wat te eten of drinken mee voor onderweg. Eventueel kunnen we 
een hapje gaan eten bij de Watermolen in Vasse. Volgens Margot erg leuk 
en koffie is overal te koop.

Margot, Janny en Maria. 

Workshop kaarsen maken op 
21 maart.
Herma Ravestein had veel voorwerk 
gedaan om de workshop kaarsen 
maken succesvol te laten zijn. Met 
kisten vol allerlei gekleurde afval 
kaarsen kwam ze aanzeulen. Negen 
personen gingen aan het werk 
om van afval weer mooie nieuwe 

kaarsen te maken. Eigenlijk is de 
procedure heel eenvoudig. Een lont 
aan een satéstokje in een pudding-
vorm hangen en snippers kaarsen 
er in doen. Is de vorm vol dan 
volgieten met gesmolten kaarsvet, 
laten afkoelen, de vorm verwijderen 
en klaar is de kaars.
Er werd flink gewerkt, want 



om ongeveer 16.00 uur hadden 
sommigen wel 4 of 5 kaarsen 
gemaakt. Mooi voor op de terras-
tafel op een mooie zomeravond. De 
sfeer was erg gezellig. Een activiteit 
voor herhaling vatbaar. Herma, erg 
bedankt voor de fijne en leerzame 
middag.

Annelies Arling. 

Neutie schiet’n op 24 maart.
Zondag 24 maart had zich een 
groep van 19 mensen verzameld 
in het Nivon gebouw. Aangezien 
Berend (en Maartje) er niet waren 
nam Jans de honneurs waar. Er was 
een grote groep mensen die nog 
niet eerder mee hadden gedaan met 
neutie schiet’n en dus legde Jans de 
spelregels kort maar duidelijk uit. 
Na even koffie/thee gedronken te 
hebben met iets lekkers erbij begon 

het spel. Vol vuur speelde iedereen 
mee en leefde met degene die gooien 
moest mee. Het was een heel gedoe 
om te zorgen dat een aantal van de 
laatste nootjes er af gegooid werden. 
Meestal bleef net de laatste of paar 
laatsten staan en ja dat was misse 
boel. Uiteindelijk bleek dat er dit 
jaar ontzettend slecht gegooid was, 
maar de pret was er absoluut niet 
minder om in tegendeel. 

De prijzen: Geesje Dokter en Grietje 
Jeuring hadden + 5 punten en dus 
een gedeelde eerste plaats. Ze kozen 
in overleg een mooie plant. Jan 
Pomp was 3e met -1 punt.

En dan de poedelprijs. Annelies 
bleek -31 punten te hebben gescoord. 
Aangezien de poedelprijs, een 
heerlijk door Annelies zelfgemaakt 
potje jam was, gaf ze het door aan 



de op een na minst en dat waren 
Lommy en Brigitte. Aangezien ik 
ook mijn eigen jammetjes maak 
mocht Lommy het potje in ontvangst 
nemen. Het was een heel geslaagde 
ochtend en tja….vermoedelijk wordt 
er dit jaar door veel mensen flink 
geoefend.

Brigitte.

Zondag 14 april themamiddag 
“tranen der Goden”.
Wij, 20 Nivonners, mochten deze 
middag opnieuw de heer Holtrop 
ontmoeten. Ditmaal voor een lezing 
over barnsteen, want Gerke Holtrop 
had bij een vorige gelegenheid al 
aangegeven hier een mooi verhaal 
over te kunnen houden. Dit bleek 
inderdaad het geval. Barnsteen is 

versteende hars van soms wel meer 
dan 100 miljoen jaar oud. 
In het oude Griekenland speelde 
barnsteen al een belangrijke rol. Er 
is een mooi verhaal uit de Griekse 
Mythologie, waarin oppergod Zeus 
rijdend op zijn zonnewagen boos 
uitvalt naar de andere goden; hun 
tranen zouden dan uiteindelijk de 
gedaante van barnsteen aannemen. 

Belangrijk zijn de zgn. insluitsels, 
b.v. insecten van niet meer dan twee 
mm. groot. We kregen hier prachtige 
dia’s van te zien, echt haarscherp. 
Barnsteen varieert in grootte maar 
ook in kleur, meestal zijn de stenen 
geel. Door de eeuwen heen zijn ze 
veel gebruikt voor sieraden. De heer 
Holtrop heeft thuis een werkplaats 
waar hij zelf sieraden maakt. In de 

De winnaars



pauze had hij een hele verzameling 
ervan uitgestald. Enkele vrouwelijke 
Nivonleden hadden hier best wel 
oog voor en gingen tot koop over. 

Niet alleen voor sieraden, maar ook 
voor geneeskundige toepassingen 
wordt barnsteen gebruikt n.l. in 
tincturen, zalven en extracten. We 
hebben deze middag veel interes-
sants gehoord van iemand die 
zonder meer een deskundige op 
dit gebied genoemd mag worden. 
Dit resulteerde aan het eind van de 
middag in een uitvoerig dankwoord 
door Annelies richting de heer 
Holtrop.

Paul Aakster

 
Veel belangstelling voor de sieraden

Gerke Holtrop



v o o r u i T b l i k k e n 
Om alvast in de agenda te noteren

In de zomerperiode staan verschillende activiteiten op het programma.

9 juni  Fietsdag.
15 juni  Vrijwilligersmiddag. De vrijwilligers krijgen per mail of  
     brief bericht van deze activiteit.
21 juni  Midzomerfietstocht.
6 juli   Afsluiting van het seizoen, een “voor elk wat wils” avond.

Bergsport
Zondag 2 juni 
De start van de wandeling is vanaf het Hunnebedcentrum, Bronnegerstraat 
12, Borger. Leiding: Florrie Holzcherer 050-5348895, 06-44266427

Zondag 7 juli
Wandeling bij Gees. Afstand 18 km (niet veel mogelijkheid tot afkorten). 
Begaanbare paden maar enkele punten kunnen drassig zijn.
Startpunt parkeerplaats t.o. restaurant De Zwerfkei, Dorpsstraat 59 Gees 
(bij voormalige melkfabriek). 
Leiding: Harry van der Molen 0591-618251 , 06- 20380570

Zondag 4 augustus
Het Broekophâlderspad. Gedeeltelijk verharde route. De wandeling loopt 
tussen houtwallen en elzensingels in de buurt van het Bergummermeer en 
de Leyen. 
De afstand is 19 km. Wil je afsteken dan wordt dat 10-12 km. 
Vetrekpunt is op de parkeerplaats in Eastermar (Oostermeer) op de kruising 
Ette Marten Beimastrjitte en Tey Tolstraat aan het begin van het dorp. 
Leiding: Gelske van der Vlugt 0512-461671, 06-51545972

Op de website van Nivon Emmen e.o. www.nivonemmen.nl en op 
de facebook pagina www.facebook.com/NivonEmmen vind je meer 
informatie en foto’s van de afdeling en haar activiteiten en ook de 
digitale versie van deze Lork.



Familieberichten

Overleden:
mevr. G. Kriegsman - Oosting , zij woonde in Coevorden en was 88 jaar

Lork digitaal en Nieuwsbrief
Als je de Lork digitaal wilt ontvangen, 
meld je dan aan bij h.vandermolen@home.nl

Aan alle bekende e-mailadressen worden ook de digitale updates van 
programma informatie gestuurd.
Wil je de papieren Lork blijven ontvangen, maar wel graag digitaal op de 
hoogte blijven, geef dan je e-mailadres door aan info@nivonemmen.nl
(niet nodig voor mensen die al digitale informatie hebben ontvangen)

Mei 2013

nivon
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




