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Activiteiten agenda maart - april 2016
Zo 6 mrt.  Bergsportwandeling Eastermar 10.00 uur
Ma 7 mrt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 8 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 9 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Za 12 mrt. Goede Spullenmarkt 10.00 uur
Zo 13 mrt. Themamiddag Onderduikershol 14.00 uur
Ma 14 mrt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 15 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 16 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Za 19 mrt. Jaarvergadering Nivon afd. Emmen e.o. 10.00 uur
Zo 20 mrt. Neutie Schiet’n 10.00 uur
Ma 21 mrt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 22 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 23 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Ma/Pasen 28 mrt. Eigen initiatief fietstocht Assen 10.00 uur
Di 29 mrt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 30 mrt. Zanggroep 13.30 uur
Zo 03 apr. Bergsportwandeling IJhorst 10.00 uur
Za 09 apr. Regio ledendag Allardsoog 10.00 uur
Zo 10 apr. Themamiddag Zang en Muziek 14.00 uur
Ma 11 apr. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 12 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 13 apr. Zanggroep 13.30 uur
Za 16 apr. Rode Kruis Bloesemtocht 08.10 uur (trein)
Ma 18 apr.  Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 19 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 20 apr. Zanggroep 13.30 uur
Za 23 apr. Fietsdag Lofar 10.00 uur
Ma 25 apr. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 26 apr. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 27 apr. Zanggroep 13.30 uur
Za 30 apr. Wandeling bij Deurze 09.31 uur (bus)
Zo  1 mei  Dag van de Arbeid 14.00 uur
Zo  1 mei Bergsport wandeling Gees 10.00 uur



Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in:
Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen.
(zaal is een half uur voor aanvang geopend)
Vermeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 
Kopij voor de Lork mei/juni/juli/augustus inleveren vóór 17 april bij de 
redactie: info@nivonemmen.nl. of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.

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

Week  
11 E. Kemper en G. Grootjans
12 fam. Aakster 
13 G. Dokter en A. Hommes
14 R. Noom en G. Peters

15 L. Cruijff en H. Kiers
16 fam. van der Molen
17 fam. Jeuring
18 H. Sibering en M. Klappe

Van de bestuurstafel.
Ook voor de maanden maart en april hebben het bestuur 
en de activiteitencommissie weer allerlei activiteiten voor 
leden en belangstellenden georganiseerd.
Op zaterdag 12 maart organiseren Jans en Grietje Jeuring, 
met behulp van vele vrijwilligers, de Goede Spullenmarkt.
De lezing op zondag 13 maart over de Tweede Wereldoorlog en het 
Onderduikershol in Valthe door J. Withaar mag u eigenlijk niet missen. Een 
idee om een gast of belangstellende mee te nemen? Een mooi moment om 
kennis te maken met het Nivon in Emmen.
In april wordt de Themamiddag door eigen leden verzorgd. De zanggroep 
van de afdeling geeft een concert; de muziekgroep “Syncope” treedt na de 
pauze op. Zie voor verdere bijzonderheden de aankondigingen in deze Lork.
Op zaterdag 19 maart is de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling. Het 
bestuur legt verantwoording af over het kalenderjaar 2015. Zie de agenda in 
deze Lork. De leden van de afdeling zijn van harte uitgenodigd om mee te 



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

denken en te praten over de gang van zaken in de afdeling.
Het jaarverslag is voor de leden digitaal beschikbaar en zal aan de bekende 
e-mailadressen worden gestuurd. Ontvang je nog geen nieuwsbrieven 
van Nivon Emmen, geef dan het juiste e-mail adres door aan info@
nivonemmen.nl Een papieren versie van het jaarverslag kan vanaf 12 maart 
worden aangevraagd bij het secretariaat.

Namens het bestuur, Annelies Arling. 

Uitnodiging Jaarvergadering 2016
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering 
van de Afdeling Emmen en Omstreken die wordt gehouden op zaterdag 19 
maart 2016
Plaats: Nivoncentrum Emmen. U bent welkom vanaf 09.30 uur, de vergade-
ring begint om 10.00 uur.

Agenda:
1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
3. Inleiding van het jaarverslag
4. Verslag van de jaarvergadering 28 maart 2015
5. Jaarverslag bestuur en activiteitencommissie 2015
6. Jaarverslag penningmeester 2015 en begroting 2016
7. Verslag van de kascommissie
8. Toelichting werkplan 2016-2017 bestuur
9. Bestuursverkiezing 2016:
 voorzitter: Annelies Arling, aftredend 2016, herkiesbaar
 penningmeester: Piet Snel
 secretaris: Peter Adriaansen, 
 coördinator activiteitencommissie Paul Aakster
 lid: Harry van der Molen (beheerder Nivoncentrum) 
 lid: Lidy-An Fleurke, aftredend, niet herkiesbaar
 lid: Ida van Belkum



10. Invulling vacature 1 bestuurslid.
11. Pauze
12. Beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw en PR. 
13. Verslagen van de werkgroepen
14. Overzicht ledenaantal
15. Inventarisatie activiteiten seizoen 2016-2017
16. Rondvraag en sluiting

(Tegen)-kandidaten voor de invulling van een functie, kunnen zich tot een 
half uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris. Een volledig 
exemplaar van het jaarverslag is vanaf 12 maart op te vragen bij Peter 
Adriaansen. Wij hopen weer op een grote opkomst

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris

Zaterdag 12 maart Goede spullenmarkt in het Nivoncentrum
Goede, gebruikte spullen zoeken een nieuwe eigenaar. Alles gaat van de 
hand voor een vriendelijk prijsje. Er is koffie verkrijgbaar voor 1 euro. Nu 
er geen plastic tasjes meer verstrekt mogen worden, heeft het Nivon leuke, 
fleurige stoffen tasjes in de aanbieding, ze zijn duurzaam, ze gaan lang 
mee; prijs 1 euro. Wees er snel bij want op=op.
Vrijdag 11 maart vanaf 9 tot 12.00 uur kun je Goede Spullen inleveren in 
het Nivoncentrum.
Er worden nog vrijwilligers gevraagd om mee te helpen!
Voor vragen kun je terecht bij Jans en Grietje Jeuring, tel 0591-627495.

Zondag 13 maart: Themamiddag over het Onderduikershol
In de loop der jaren hebben we in het Nivoncentrum al diverse sprekers 
mogen beluisteren over het onderwerp “Emmen in de 2e Wereldoorlog”. 
Nu is het de beurt aan Johan Withaar, lid van de Historische Vereniging 
Emmen en Omstreken. Van hem zullen we deze middag een diepgravende 
analyse horen over met name de gebeurtenissen omtrent het onderdui-
kershol in het Valtherbos tijdens de 2e Wereldoorlog. De zaal in het 
Nivoncentrum is open vanaf 13.30 uur. Entree € 3,50 voor leden en voor 
niet-leden € 5,50. (incl. koffie/thee en een drankje)

Namens bestuur en AC Paul Aakster



Zondag 20 maart Neutie Schiet’n
Deze zondag is het Palmpasen en dan is het gebruikelijk om een traditio-
neel Drents spel te spelen n.l. Neutie Schiet’n. Het is de bedoeling om de 
walnoten, die op een lijn liggen, met een kogeltje van de lijn te gooien. 
Jans Jeuring legt het spel uit en het is de moeite waard om het spel te leren 
spelen en de traditie in ere te houden. De 3 beste mensen met de meeste 
punten verdienen een klein prijsje. Voor het indelen van de groepen is het 
handig om te weten hoeveel deelnemers er op die morgen aanwezig zijn. 
Belangstellenden zijn welkom. Aanvang: 10 uur 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
De kosten zijn 2,50 euro voor leden en niet-leden betalen 4,50 euro.

Namens bestuur en AC, Annelies Arling.

Paasmaandag 28 maart Fietstocht (eigen initiatief) 
Anneke van de Bos nodigt de Nivonleden uit voor een fietstocht (maximaal 
40 km) vanaf het Van der Valk Hotel bij Assen, daar verzamelen om 10 uur
Opgave bij Anneke tel. 06 44646945

Zaterdag 09 april LEDENDAG REGIO NOORD 
Om de onderlinge contacten tussen alle leden van de afdelingen in Regio 
Noord te bevorderen organiseert het Regiobestuur een LEDENDAG
We nodigen jullie graag uit voor deze dag! 
Datum en tijd: zaterdag 9 april van 10.00 uur tot 16.30 uur
Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 42, 9342 TC Een-west; Tel: 0516-541347 
Programma ledendag:
10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee/gebak
10.30 uur: Geo-coaching rond Allardsoog. Met behulp van een hand 
GPS-apparaat op zoek naar verborgen schatten.
12.30 uur: Lunch, aangeboden door de kookgroep van Allardsoog.
13.30 uur: Met de auto naar het vernieuwde Gevangenismuseum Veenhuizen
14.00 uur: Rondleiding met een gids.
16.00 uur: Terugreis naar Allardsoog.
16.30 uur: Afsluiting.

Nog van belang: We vragen een eigen bijdrage van € 5,00
Aanmelden kan tot zaterdag 2 april liefst via: secretaris@nivonnoord.nl

Namens het bestuur Nivon Regio Noord, Klaas Pot, secretaris



Zondag 10 april Themamiddag Zang en Muziek. 
De zanggroep van de afdeling Emmen bestaat al meer dan 30 jaar. 
Wekelijks, op de woensdagmiddag wordt er van 13.30 tot 15.30 uur 
gerepeteerd en met veel plezier gezongen. In de loop van al die jaren is het 
repertoire uitgebreid met meerstemmige liederen en eenstemmige liederen 
met een vleugje nostalgie. De zanggroep nodigt leden en belangstellenden 
uit voor een concert in het Nivoncentrum. De zanggroep treedt voor de 
pauze op met een aantal meerstemmige liederen en na de pauze zal de 
muziekgroep “Syncope” een licht klassiek programma brengen. De groep 
bestaat uit een accordeon, twee mandolines en een dwarsfluit. 
Een mooie gelegenheid om gasten of belangstellenden kennis te laten 
maken met het Nivon in Emmen.
De zaal is open om 13.30 uur. Het concert begint om 14.00 uur. De kosten 
bedragen voor leden 3,50 en voor niet-leden 5,50 euro. (huur zaal, koffie/
thee en een drankje)

De zangcommissie. 

Zaterdag 16 april Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen
Op zaterdag 18 april 2015 genoten maar liefst 31.515 wandelaars van de 
Rode Kruis Bloesemtocht, waarbij de eerste bomen voorzichtig aan in bloei 
stonden. De beginnende bloesem, het aangename wandelweer, de muziek en 
de gezellige mensen zorgden voor wederom een geslaagd wandelevenement. 
De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht hoopt ook in 2016 weer 
een mooie bijdrage voor het goede doel in te zamelen. Kunnen we weer op 
uw komst rekenen?
Het is traditie dat een groepje Nivonleden gezamenlijk aan dit evenement 
deelneemt. Ze vertrekken met de trein van 08.10 uur uit Emmen. Iedere 
deelnemer moet zich zelf aanmelden. Dat gaat heel eenvoudig via de 
website http://rodekruisbloesemtocht.nl/ 

Jetty Haarman

Zaterdag 23 april Fietsdag met bezoek aan het Lofar.
Ria Noom en Annelies Arling nemen leden en belangstellenden mee voor 
een fietsdag richting het Lofar gebied en verder gaat het naar....... Laat je 
verrassen!



Voor onderweg eten en drinken meenemen en het kan zijn dat we onderweg 
op een geschikte locatie een koffie/thee stop houden.
De fietstocht is ongeveer 45 km. Verzamelen om 10.00 uur voor een kopje 
koffie in het Nivoncentrum; daarna vertrek om 10.30 uur.
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Ria en Annelies.
 
Zaterdag 30 april wandeling Deurze
We gaan een knapzakroute van 13 km lopen, afsteken is mogelijk.
Vanuit Emmen vertrek met de bus (lijn 21) om 09.31 uur.
Startpunt is Café de Aanleg, Asserstraat 63, 9451TA Deurze. Vertrek vanaf 
daar om 10.30 uur ende pauze is op de Balloohoeve. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Ria Noom

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

Zondag 6 maart Eastermar (Friesland)
Start om 10.00 uur bij de kerk, Torenlaan 14, 9261 VZ Eastermar.
Het dorp ligt midden in een coulisselandschap. Dit zijn landerijen, 
omzoomd door elzensingels en houtwallen, karakteristiek voor de Fryske 
Wâlden. Oude zandwegen, wandel- en fietspaden doorkruisen dit prachtige 
natuurgebied. Er is veel water in de buurt.
Eastermar ligt tussen twee meren: de Leien en het Bergumermeer.
Leiding: Syb Hulshof tel. 058-2121819, 06-57145018 

Zondag 3 april IJhorst
Start 10 uur vanaf het huis van Arend Muller, Heerenweg 18-a, 7955PD 
IJhorst. Tel. 0522-42268



Kerstmiddag 
zondag 20 december
Traditioneel komen leden van de 
afdeling de zondag voor kerst naar 
het Nivoncentrum voor een gezellige 
middag in kerstsfeer. Ook dit jaar 
was de zaal weer goed gevuld 
en werd genoten van stemmige 
maar ook kerstmuziek o.l.v. Olga 

Spijkerman. Paul Aakster las een 
leuk kerstverhaal voor en na de 
pauze was er een uitgebreid buffet. 
Heel veel leden hebben meegewerkt 
aan deze heerlijke middag. Allemaal 
van harte bedankt!



Filmmiddag zondag 14 februari
Het was weer een goed gevulde 
zaal in het Nivoncentrum. Wat wil 
je ook er werd weer een unieke 
natuurfilm vertoont van het duo 
Bos-Veenhoven. In de volgende 
Lork volgt een verslag.

Oliebollenwandeling 
dinsdag 29 december
Er hadden zich rond 10.00 uur 
een kleine 30 leden verzameld in 
het Nivoncentrum voor de koffie. 
Tegen half 11 gingen 17 wandelaars 
onder leiding van Harry op pad 
richting de Emmerdennen. Harry 
had een mooie route gepland en de 
wandelaars genoten van een heerlijk 
lentezonnetje. 
In de Emmerdennen werd bij een 
prachtige pas de inwendige mens 
wat op sterkte gebracht en ging de 
tocht verder richting het Valtherbos. 
Van de plassen her en der op de 
paden had niemand last: ieder had 
de lage gympies thuisgelaten en 
stevige wandelschoenen aan de 
voeten gedaan. 

Behalve van de naaldbomen kon 
hier ook nog worden genoten van 
het aanwezige loofhout. Omdat we 
pas rond 14.00 uur werden terugver-
wacht, werd in het het Valtherbos 
nog een ruime pauze ingelast, 
waarna we door de bebouwing van 
de wijk Emmermeer kort voor het 
geplande tijdstip het Nivoncentrum 
betraden. Hier voorzagen de achter-
blijvers alle aanwezigen van de 
nodige oliebollen en appelflappen, 
terwijl Glühwein en hete chocola-
demelk zorgden voor een verder 
gezellig samenzijn tot een uur of 3. 
Het eindtijdstip van een geslaagde 
dag!

Dick van Dorssen

Nieuwjaarsvisite 
zondag 10 januari
Een goed begin is het halve werk! 
De Nieuwjaarsvisite van de afdeling 
Emmen werd ook dit jaar weer druk 
bezocht. De voorzitter opende de 
bijeenkomst met de nieuwjaarstoe-
spraak, waarna het tijd was om de 
jubilarissen in het zonnetje te zetten. 

Mevr. Frederik uit Coevorden, mevr. 
Reinhardus-Veen uit Emmen en 
mevr. Oosting-Geertsema zijn 25 
jaar lid van het Nivon. De trouwe 
leden Berend en Maartje Jalving 
zijn 40 jaar geleden tijdens een 

De jubilarissen



kerstdiner al lid geworden van het 
Nivon, Lubbe en Janni Kroeze 
behoren tot de eregalerij want zij 
zijn al 60 jaar Nivonlid. De bijbeho-
rende insignes werden opgespeld en 
daarbij werden deze trouwe leden in 
de bloemetjes gezet.

Vervolgens ging de aandacht naar 
Truus de Graaf. Zij was aanwezig 
met haar zus en therapeute Nelleke 
van den Berg. Aanleiding was 
de bijzondere expositie in het 
Nivoncentrum van kunstwerken die 
Truus de laatste vijf jaar samen met 
haar begeleidster heeft gemaakt. 
De therapie heeft er niet alleen toe 
geleid dat Truus haar linkerhand 
weer kan gebruiken, maar er zijn 
ook zeer fraai schilderijen ontstaan.
 

Na de pauze werd de zanger 
Henk Boogaard aangekondigd. 
Begeleid met zijn gitaar zong 
Henk zeer geestige liedjes, met 
vaak een groente als hoofdpersoon 
(“Bloemkool ga je mee?”) Gezien de 
reacties vonden de aanwezigen het 
erg leuk.

Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd nog even 
nagepraat, waarna iedereen weer 
met een warm gevoel naar huis 
ging met de vreugde volle kreet: 
Natuurvrienden verbonden in 
vreugde en in leed! Berg vrij!

Collage schilderijen van Truus de Graaf



Museumbezoek 
zaterdag 20 februari
Er waren 26 Nivonleden door een 
niet zo fraai weer naar “De Fabriek” 
in Emmen gekomen, waar een 
tentoonstelling van 40 kunstenaars 
uit Emmen was te zien.

Onze eigen Krijnie Valentien, 
begeleidster van de dinsdag-
tekengroep, was aanwezig om uitleg 
te geven bij de schilderijen, beelden 
en kunstfoto’s. Dat deed ze op haar 
eigen zeer deskundige manier. De 
deelnemers hebben zo nog meer 
genoten van de kunst. Krijnie 
bedankt voor de mooie middag.

Harry van der Molen

Zelf ook eens kijken? De tentoonstel-
ling is nog tot april te zien in “De 
Fabriek” aan de Ermerweg 88 in 
Emmen.



 
Dag van de Arbeid op zondag 1 mei 2016
Het bestuur en de 1-mei commissie nodigen leden en belangstellenden 
van harte uit om op zondag 1 mei de Dag van de Arbeid te vieren in het 
Nivoncentrum. Omlijst door zang/muziek zal ditmaal iemand uit eigen 
gelederen van het Nivon een inleiding houden: Piet Snel gaat verslag doen 
van zijn reizen in een recent verleden naar Gambia en Zuid-Afrika; hij zal 
dieper ingaan op de politieke geschiedenis van Zuid-Afrika, de jarenlange 
politiek van Apartheid, de rol van Mandela, de Waarheidscommissie etc. 
Kwesties die vooral links-Nederland altijd beroerd hebben. Er is ruimte 
voor discussie. Aan het eind van deze middag zullen rode rozen uitgedeeld 
worden en zingen we de Internationale. De zaal is open vanaf 13.30 uur en 
om 14.00 uur begint de middag officieel; einde ong. 16.45 uur.
Entree € 3,50 voor leden en € 5,50 voor belangstellenden (incl. koffie/thee 
en een drankje)

Namens het bestuur en AC, Annelies Arling en Paul Aakster

Nieuwe leden
We hebben weer 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, het zijn:

Dhr. J. Faber, van Selbachstraat 22, 7815 SR Emmen

Mevr. C.J.G. Grondstra, Landschaplaan 196 ,7824 BV Emmen



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	  
	  	  
	  	  




