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Activiteiten agenda november-december 2018
Za 03 nov. Excursie BB kelder Emmen 13.50 uur
Zo 04 nov. Bergsportwandeling  “Bijvoetpad “ 10.00 uur
Ma 05 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 06 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 07 nov. Zanggroep 13.30 uur
Zo 11 nov. Themamiddag “Paddenstoelen” (IVN) 14.00 uur
Ma 12 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 13 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 14 nov. Zanggroep 13.30 uur
Ma 19 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 20 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 21 nov. Zanggroep 13.30 uur
Ma 26 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 27 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 28 nov. Zanggroep 13.30 uur
Zo 02 dec. Bergsportwandeling Beetsterzwaag 10.00 uur
Ma 03 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 04 dec. Tekengroep Krijnie 10.30 uur
Wo 05 dec. Sinterklaaswandeling 13.30 uur
Wo 05 dec. Zanggroep 13.30 uur
Ma 10 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 11 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 12 dec. Zanggroep 13.30 uur
Za 15 dec. Kerstmarkt in het Nivoncentrum 14.00 uur
Ma 18 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 19 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 20 dec. Zanggroep 13.30 uur
Zo 23 dec. Kerstmiddag 14.00 uur
Vrij 28 dec. Oliebollenwandeling 10.00 uur
Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in het 
Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen (zaal open 
30 min. voor aanvang)

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



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

Week  
45  G. Dokter en A. Hommes
46  L. Cruijff en H. Kiers
47  E. Kemper en G. Grootjans
48  R. Noom en G. Peters
49  H. Sibering en R. Beemster
50  Allen na kerstmarkt
51  Fam. Aakster
28 dec.  Gezamenlijk na oliebollen bakken
04 jan.  Grote schoonmaak

Van de bestuurstafel. 
Beste Nivonleden,

Het Nivon, afdeling Emmen e.o. (de afdeling bestaat uit 
de gemeente Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Hardenberg, een deel 
van Stadskanaal en een deel van Westerveld) wil een ontmoetingsplaats 
zijn voor natuurvrienden, voor mensen die van cultuur houden. De thema 
middagen op de 2e zondag in de maand bieden leden en belangstellenden 
informatie over onderwerpen zoals natuur, historie, muziek etc. Belangrijk 
zijn de ontmoetingen, je open stellen voor maatschappelijke gebeurtenissen, 
de discussie aangaan en genieten van ontspanning tijdens wandelingen en 
fietstochten. 
Wist u dat de afdeling ook een nieuwsbrief heeft? 
Via info@nivonemmen.nl kun je je aanmelden. 

Eind oktober gaan we de wintertijd weer in. Een tijd om binnenshuis 
gezelligheid te creëren en elkaar op te zoeken. Zo heeft het Nivon in 
Emmen e.o. de komende periode allerlei activiteiten, zowel voor binnen 
als voor buiten. In de maand december zijn er sfeervolle activiteiten voor 
leden en belangstellenden zoals de kerstmarkt en de kerstmiddag. Om de 
kerstactiviteiten te doen slagen zijn  veel vrijwilligers nodig die een handje 
willen helpen bij het maken van kerststukjes. 

Zie uitgebreide informatie in deze Lork. 
Bij medewerking van voldoende vrijwilligers kan de kerstmarkt doorgaan. 
De opbrengst komt ten goede aan het Nivoncentrum.
In de afgelopen periode hebben de werkgroepen schilderen en tekenen hun 
werkstukken in het Nivoncentrum tentoongesteld. Om beurten laten de 
maandag- en dinsdaggroep hun werken zien. Het is de  moeite waard om 
eens te komen kijken. De maandaggroep werkt op de maandagmorgen en 
de dinsdaggroep werkt op de dinsdagmiddag. Zie agenda voor de dagen en 
de tijden; kom gerust eens binnenlopen en misschien nodigt het uit om mee 
te doen. 
Het bestuur en de activiteitencommissie wensen u fijne en gezellige 
wintermaanden toe en we zien u graag op een van de activiteiten.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Help! mee! Novin is een vereniging van leden voor leden!
Al het werk moet worden gedaan door vrijwilligers, zonder hun inbreng zijn we 
nergens. Dus help mee, ook in de afdeling zijn we steeds op zoek naar mensen 
die mee willen helpen. Of het nu gaat om hand-en-span diensten, activiteiten of 
besturen elke bijdrage is welkom. Neem contact op met een van de  
bestuursleden (zie adreslijst)



Woensdag 5 december Sinterklaaswandeling
De activiteitencommissie nodigt leden en belangstellenden uit 
om mee te doen met een wandeling op dinsdag 5 december 
door de Emmerdennen o.l.v. Ria Noom. De wandeling 
zal ongeveer 10 km. zijn. Om 10.30 uur is de koffie in het 
Nivoncentrum klaar en van daaruit start de wandeling om 
ongeveer 11.00 uur. Neem voor onderweg een beetje proviand 
en drinken mee. Bij terugkomst in het Nivoncentrum is er 
warme chocolademelk/thee en iets lekkers te eten. Bij slecht 
weer wordt er voor een alternatief gezorgd.
De kosten zijn 3,50 voor leden en niet-leden betalen 5,50 euro. 
Opgave, uiterlijk 2 december, bij Paul Aakster, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl

Zaterdag 15 december Kerstmarkt in het Nivoncentrum.
Op zaterdag 15 december organiseren bestuur, activiteitencommissie en de 
hand- en spandienstgroep een kerstmarkt voor leden en belangstellenden. 
De markt is van 10.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de markt is er live muziek 
van de Nivon muziekgroep, er zijn heerlijke knieperties kerststukjes, 
tafelstukken en kerstartikelen te koop. Wil je thuis iets voor de kerstmarkt 
maken zoals kaarten of kerstversiering neem dan contact op met Grietje 
Jeuring (jansjeuring1@gmail.com) of Annelies Arling. (arling1@hetnet.nl) 
Heb je thuis nog goede kerstspullen die je voor de markt wilt aanbieden? 
Laat het de organisatie weten.

De voorbereidingscommissie heeft nodig:
• Leden die op vrijdagmorgen 14 december o.l.v. Janni Kroeze en Jannie 
 Masseling kerststukjes willen maken. Aanvang 9.00 uur. Alle materialen
  worden aangeleverd. Zelf meenemen: snoeischaar, tangetje, scherp 
 mesje. Heb je zelf bruikbaar groen in de tuin? Neem contact op met
 Annelies Arling. (arling1@hetnet.nl)  Er zijn 12 deelnemers nodig. 
 Aanmelden bij Annelies uiterlijk maandag 10 december.
•  Leden die op zaterdag 15 december tijdens de kerstmarkt een handje 
 willen helpen met de verkoop van de kerststukjes en kerstartikelen. 
 Aanmelden bij Annelies, uiterlijk maandag 10 december.

Zaterdagmiddag 3 november Rondleiding door de Bunker B.B. 
De volledig ingerichte bunker B.B. (= bescherming bevolking) dateert nog 
van de vroege jaren vijftig, toen er volop militaire dreiging bestond uit het 
Oostblok en het vallen van een atoombom niet kon worden uitgesloten. De 
rondleiding van ongeveer een uur staat onder leiding van Gerrie van der 
Veen. De bunker B.B. geldt als een archeologie-monument en is gelegen 
aan een straatje tegenover de flat Empneheem aan de Klepel; niet ver van 
de plek waar de vroegere brandweerkazerne van Emmen stond. Deelnemers 
aan de excursie dienen om 13.50 uur bij de rode deur van de B.B. kelder te 
staan. Opgave graag vóór 1 november bij: Paul Aakster tel. 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl

Zondag 11 november Themamiddag Paddenstoelen lezing IVN  
Op deze themamiddag zal tussen 14.00 en 16.00 uur 
Dick Haverkamp een lezing houden over paddenstoelen, 
passend in het kader van het IVN, het instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid; een bijna overlapping 
met de doelstellingen van het Nivon en daarom mag je 
het IVN als een bevriende organisatie beschouwen. Zaal 
open om 13.30 uur. De opening is om 14.00 uur. Entree 
€ 3,50 voor leden, niet-leden betalen € 5,50 (zaalhuur, 
koffie/thee en een drankje).
Activiteitencommissie 

Zondag 25 november Korte wandeling in het Natuurgebied Bargerveen. 
Op zondagmiddag 25 november gaan we naar 
Weiteveen om vanaf het Veenloopcentrum 
richting de nieuwe schaapskooi een korte 
wandeling te maken en in het theehuis iets 
te nuttigen. Verzamelen om 13.15 uur bij 
het Nivoncentrum en vertrek om 13.30 uur. 
Misschien zien we in de loop van de middag 
om ongeveer 16.00 uur de schapen binnen 
komen. Opgave bij Paul Aakster, uiterlijk 23 november, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl onder vermelding van auto beschikbaar of wil graag 
meerijden.  
Activiteitencommissie.



Wilt u alvast een bestelling doen?
Op het prikbord in het Nivoncentrum hangt de bestellijst voor de 
knieperties en de kerststukjes, of de bestelling via Annelies Arling. 
(0591-513960 of arling1@hetnet.nl) 
De kosten van de knieperties zijn per zakje 15 stuks € 2,00 en 2 zakjes voor 
€ 3,50. Een kerstbakje met kaars en groen kost € 5,00 en een tafelstuk kost 
€ 10,00 
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voorbereidingen en 
graag tot ziens op de kerstmarkt.
Namens de voorbereidingscommissie : Grietje Jeuring en Annelies Arling.

Zondag 23decemer Kerstmiddag in het Nivoncentrum. 
Traditiegetrouw organiseert de afdeling een Kerstmiddag voor Nivonleden, 
maar ook belangstellenden zijn welkom. De grote zaal wordt in kerstsfeer 
aangekleed. Het programma ziet er als volgt uit:  
- Opening met koffie/thee,
- Optreden van zang- en muziekgroep met  
 kerstliederen,
- Voordracht met een verhaal en een gedicht,
- Koud buffet.

De kerstviering is van 14.00 tot 17.00 uur. 
De zaal is open om 13.30 uur.
De kosten voor leden zijn € 7,00 en voor niet-
leden € 8,50.
Opgave uiterlijk 18 december bij Paul Aakster, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl
Namens Bestuur, AC en HS.

Vrijdag 28 december Oliebollenwandeling
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de oliebollenwandeling.
Om 10 uur koffie in het Nivon gebouw.
Wij hopen dan om 10.30 te gaan wandelen. De wandeling is 10 km.
Bij terugkomst om 14.00 staan de oliebollen, glühwein en chocolade voor 
ons klaar. De Nivonleden die niet meewandelen, kunnen dan gezellig bij 
ons aanschuiven. De kosten zijn 5 euro per persoon.
Opgave uiterlijk 28 december (vóór 12.00 uur) bij Paul Aakster 0591-626795 
of paulaakster@hetnet.nl

 De wandeling wordt verzorgd door Harry.
Zaal open om 13.30 uur. De opening is om 14.00 uur. Entree 3.50 euro voor 
leden, belangstellenden betalen 5,50 euro. 
(zaalhuur, koffie/thee en een drankje)
Activiteitencommissie.

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

Zondag 4 november: 
Borger. We wandelen het 
“Bijvoetpad”. Start Parkeerplaats 
achter het  
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 
9531 JV Borger.
De route is 14 km met een 
afsteekmogelijkheid op 1/3 van de 
route
Bijvoet is een plant. De oude 
Romeinen stopten de plant in hun 
sandalen 
omdat ze dan minder last hadden 
van vermoeide voeten. Goede tip!
Leiding: Catharina Vens 
06- 55704526 / Alie v/d Haven 
0524-534533

Zondag 2 december 
“Pepernotenwandeling”
Traditiegetrouw weer 
in de omgeving van 
Beetsterzwaag. 
Vertrekpunt is 
de parkeerplaats 
tegenover  (pepernoten-) Piets  huis 
naast de muziekschool en 
achter restaurant Leyfs. Een smalle 
toegang tussen beukenhagen. Als dit 
te moeilijk is, dan is er altijd 
nog de kerk 100 m verderop. 
De Tomtom-gegevens voor 
de pepernoten: Vlaslaan 14 
Beetsterzwaag, 9244CH. 53,0599N, 
6,0803E 
Leiding: Piet de Boer 0512-382123, 
06-23911069

N.B. De Nieuwjaarswandeling van 
de Bergwandelgroep is op zaterdag 
5 januari in Havelte

zondag 13 januari Nieuwjaarsvisite met huldiging van jubilarissen en 
genieten van Ierse muziek o.l.v. Bert Beudeker.

Tip voor wandelaars die een iets steviger wandeling maken kijk op het 
programma van de NKBV.
Je vindt een link op de website   www.nivonemmen.nl/page/wandelen 



Opening seizoen op zondag 9 
september
Na een lange hete zomer werd het 
weer tijd om te starten met de Nivon 
activiteiten van de afdeling.
De activiteitencommissie heeft 
weer een uitgebreid jaarprogramma 
opgesteld. Zoals gebruikelijk start 
het seizoen met een gezellige 
middag. Nadat de voorzitter haar 
woordje had gezegd, kwam de 
stemming er gelijk al goed in toen 
“De Famkes” op hun accordeons 
begonnen te spelen. De muziek 
diende als achtergrond, terwijl de 
ruim 20 aanwezigen gezellig konden 
bijkletsen onder genot van een 
drankje en een lekker hapje. Soms 
inspireerde de 
muziek tot het 
maken van een 
dansje.
Harry

Stadswandeling Zutphen op vrijdag 
21 september
Om 9.15 uur zouden 12 Nivonners 
vanuit Emmen vertrekken voor een 
stadswandeling in Zutphen maar de 
trein had een storing die gelukkig 
snel was opgelost.
Enigszins verkleumd en nat zijn ze 
we toch in Zutphen aangekomen.
Het was intussen droog geworden 

en vol goede moed trokken we op 
naar de bibliotheek waar Brigitte 
een rondleiding had geregeld. Maar 
helaas was deze gesloten wegens een 
literatuurfestival voor middelbare 
scholieren. Enigszins teleurgesteld 
gingen we maar de kroeg in voor 
koffie en wat warmte.
Daar vertelde Brigitte ons iets over 
het ontstaan van Zutphen. Het was 
vroeger een groot moeras vandaar 
de brede straten en pleinen
Weer opgewarmd gingen we verder, 
langs vele mooie gebouwen liepen 
we naar de IJsselkade waar een 
leuk beeld stond (van dichter Ida 
Gerhardt, zie foto). Na het stadhuis 
bezichtigd te hebben gingen we naar 
de Walburgiskerk. Helaas was deze 
ook gesloten, maar van de portier 
mochten we tussen de lezingen door 
even naar binnen. Zo kregen we 
toch nog een kijkje in de prachtige 
kerk en Librije (= bibliotheek).
Tevreden gingen we op weg naar de 
Synagoge waar we heel hartelijk en 
gastvrij werden ontvangen.
Daar kregen we uitleg over het 
gebouw en het geloof. We mochten 
alles vragen en daardoor ontstond er 
een leuke leerzame discussie.
Na een kop warme drank gingen we 
terug naar het station. 

Even voor Emmen werd het heel 
donker en bij aankomst kwam er een 
ware wolkbreuk over ons heen.
Al met al was het een leuke en 
leerzame dag, dankzij de goede 
voorbereiding en uitleg van Brigitte 
! Hartelijk dank namens ons allen.
Jetty Haarman

Bezoek tentoonstelling Drents 
Museum op vrijdag 27 september
Een groepje Nivonners, bestaande 
uit 9 personen, heeft een heel 
interessante dag beleefd in 
het Drents Museum bij de 
archeologische tentoonstelling “Iran 
de bakermat van de beschaving”. 
De entree is opgebouwd als een 
kleurrijke bazaar bestaande uit 
panelen die bekleed zijn met 
schitterende Perzische tapijten. 
In grote vitrines liggen ca. 
200 unieke voorwerpen met 
van alle kanten goed leesbare 
achtergrondinformatie, zoals o.a. een 
gouden drinkbeker in de vorm van 
een python, beschilderd aardewerk, 
kleitabletten met spijkerschrift, 
bronzen voorwerpen, sieraden 
etc. Dit alles is uitgeleend door 

het Nationaal museum in Teheran 
en afkomstig van verschillende 
vindplaatsen in Iran. Veel van de 
unieke vondsten zijn nooit eerder 
buiten Iran tentoongesteld geweest.
Blikvanger in de expositie is 
het enorme overwinningsreliëf  
(vastlegging van het nieuwe 
Perzische rijk) dat koning Darius 
de Grote plm. 250 jaar v. Chr. liet 
aanbrengen op een hoge rots langs 
de oeroude karavaanroute van 
Babylon naar Centraal-Azië, later 
bekend als “de zijderoute”. Op ware 
grootte van 15 x 6 meter  is dit reliëf 
nagebouwd.   
Aanvullend is er een film met 
daarin globaal uitleg over de 
geschiedenis en prachtige beelden 
van het landschap met z’n enorme 
rotsen.  
Na zo’n dag voelt het alsof je 
een reis maakte door de Iraanse 
cultuurgeschiedenis die al vér 
voor onze jaartelling, zo’n rijkdom 
illustreert.  
Grietje Aakster

Foto: Grietje Aakster



Bloemschikken op donderdag 4 
oktober 
Over bloemschikken valt niet 
veel te schrijven, dat moet je zien. 
Gelukkig stuurde Annie de Vries 
ons een foto met daarop een paar 
fraaie resultaten die onder de zeer 
deskundige leiding van Janni 
Kroeze waren 
gemaakt. De 
deelnemers, 
waaronder ook 1 
man, hebben de 
middag als heel 
plezierig ervaren. 

Themamiddag over de zorg zondag 
14 oktober
Deze middag was Jenine Bijker 
te gast in het Nivoncentrum om 
te spreken over de toekomst van 
de zorg. De presentatie begon 
met een vooruitblik naar 2030, dit 
veroorzaakte een hilarische reactie 
bij de toehoorders omdat de meesten 
al 70 plus waren.
Jenine hield de aanwezigen voor dat 
vroeger “gezond” zijn betekende 
dat je niet ziek was, tegenwoordig 
zeggen we dat je gezond bent 
als je je fit voelt. Gedrag is van 
belang voor de ziektelast, daarom 
stimuleert de overheid meer 
bewegen en gezonder eten en wil 

ze het alcohol gebruik en roken 
terugbrengen. Willen we mensen die 
bewust ongezond leven meer voor 
ziektekosten laten betalen?
Om de vergrijzende bevolking de 
nodige aandacht te kunnen blijven 
geven is solidariteit belangrijk. Kan 
heden ten dage 1 op de 4 ouderen 
rekenen op mantelzorg van familie, 
in 2030 is dat nog maar 1 op de 10!
Dat zorg dichtbij is te verkrijgen 
is gemakkelijk maar ook kostbaar. 
Specialismen en dure apparatuur 
kunnen niet in elk ziekenhuis 
meer worden geboden. Er worden 
steeds meer (duurdere) medicijnen 
ontwikkeld maar de kosten moeten 
wel beheersbaar blijven.
De aanwezigen waren, als 
ervaringsdeskundigen, erg 
betrokken bij wat er werd verteld en 
lieten regelmatig van zich horen en 
er werd gediscussieerd. 
Na afloop van de presentatie werd 
Jenine bedankt voor deze leerzame 
middag en werd er onder het genot 
van een drankje nog nagepraat over 
dit onderwerp dat ieder zo aangaat.
Harry 

Van de ledenadministratie
Mevr. Annie de Vries-Kolker is na een periode van afwezigheid weer lid 
geworden van het Nivon.

Onderstaand gedicht werd ingezonden door Annie Schoemaker

Even stil staan

De stille dagen komen er aan
Tijd om even stil te staan
Overdenken en bezinnen
Afsluiten en opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plek in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat je leven op je af komen
Heb lief bewonder en geniet
Meer dan dit leven heb je niet.

IN MEMORIAM

Op 3 oktober is   Jaap Keulen     overleden. 
 Jaap was een gewaardeerd lid van het Nivon in Emmen

en de Bergsport Wandelgroep.
Samen met zijn vrouw Jenny nam hij deel aan de activiteiten 

en de lange wandelingen in Drenthe.
Jaap hield van de natuur en kon prachtig vertellen 

over zijn hobby “vliegvissen”.
We wensen Jenny , de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.



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	  
	  	  
	  	  

Er is meer te doen bij het Nivon!
Bij Nivon Natuurvrienden kun je meedoen aan activiteiten, 
cursussen volgen, mee op reis en gelijkgestemden 
ontmoeten. Overnacht in een natuurvriendenhuis, op een 
natuurkampeerterrein en geniet van de rust. Je kan ook trekken van de ene 
naar de andere locatie of daar wandelen en fietsen.

Ook Nivon
Weet je dat Nivon duizenden kilometers aan langeafstandswandelpaden en 
streekpaden beheert en onderhoudt? Bijvoorbeeld het bekende Pieterpad 
van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg, het Trekvogelpad van Bergen aan 
Zee naar Enschede en het Veluwe Zwerfpad. Nivon heeft voor elke route 
een praktische en informatieve wandelgids.

Nivon is een vereniging met een duurzaam en sociaal hart. Alles wordt 
georganiseerd door groepen vrijwilligers in het land, ondersteund door een 
klein landelijk bureau.

Als milieubewuste organisatie willen we toekomstige generaties een wereld 
nalaten die leefbaar is.

Milieu- en natuurbewustzijn gaat samen met sociale rechtvaardigheid en 
cultuur. Doe je mee? Kijk dan eens rond op de site www.nivon.nl en join the 
club!




