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Activiteiten agenda november - december 2015
Zo 01 nov. Bergsportwandeling (Ter Apel) 10.00 uur
Ma 02 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 03 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 04 nov. Zanggroep 13.30 uur
Zo 08 nov. Themamiddag door Gerrie v.d. Veen 14.00 uur
Ma 09 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Ma 09 nov. Wandeling eigen initiatief (Oosterbos) 10.00 uur
 Di 10 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 11 nov. Zanggroep 13.30 uur
Ma 16 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 17 nov. Tekengroep Krijnie 13.00 uur
Wo 18 nov. Zanggroep 13.30 uur
Do 19 nov. Creatieve middag “Vilten” 13.30 uur
Za 21 nov. Dagwandeling Gasselte naar Borger 10.23 uur(bus)
Ma 23 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 24 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 25 nov. Zanggroep 13.30 uur
Do 26 nov. Bezoek aan Van Goghhuis (Nw.A’dam) 12.38 

uur(trein)
Zo 29 nov. Alleenstaanden jaarvergadering 10.00 uur
Ma 30 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 31 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 01 dec. Zanggroep 13.30 uur
Za 05 dec. Sinterklaaswandeling 10.30 uur
Zo 06 dec. Bergsportwandeling (Beetsterzwaag) 10.00 uur
Ma 07 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 08 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 09 dec. Zanggroep 13.30 uur
Za 12 dec. Kerstmarkt in Nivoncentrum 09.00 uur
Ma 14 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 15 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 16 dec. Zanggroep 13.30 uur
Zo 20 dec. Kerstmiddag 14.00 uur
Ma 21 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Di 29 dec. Oliebollenwandeling 10.00 uur
Zo 10 jan. Nieuwjaarsvisite 14.00 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

Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 
Kopij voor de Lork januari/februari inleveren voor 10 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  
43 H. Sibering en M. Klappe
44 E. Kemper en G. Grootjans
45 Fam. Aakster
46 G. Dokter en A.Hommes
47 L. Cruijff en H. Kiers
48 R. Noom en G. Peters
49 Fam. van der Molen
50 Allen
51 Fam. Jeuring
52 H. Sibering en M. Klappe

Van de bestuurstafel
Beste Nivonleden en belangstellenden,

Eind oktober gaan we de wintertijd weer in. Er volgt een periode waarin 
allerlei gezellige activiteiten plaats vinden; activiteiten die bij de maand 
november en december horen. In oktober heeft een groep ideeën op kunnen 
doen met bloemschikken en in november staat er weer een creatieve middag 
op het programma n.l. vilten met schapenwol. In de maand december 
wordt een kerstmarkt in het Nivoncentrum georganiseerd. Een grote groep 



vrijwilligers gaat aan het werk om knieperties te bakken, kerstbakjes te 
maken en dat allemaal onder leiding van Grietje Jeuring, Jannes en Jenny 
Harttekamp. De opbrengst komt ten goede van het Nivoncentrum. Een 
uitgebreid verslag van de Kerstmarkt vindt u in deze Lork. 
Het bestuur en de AC vragen bijzondere aandacht voor de thema middag 
van 8 november. Gerrie van der Veen komt spreken over de middenstand in 
Emmen in vroegere tijden.
Bij de opening van het seizoen in september heeft de voorzitter in haar 
toespraak de leden gevraagd om het Nivon te promoten en zoveel mogelijk 
te vertellen wat het Nivon inhoudt en welke activiteiten er georganiseerd 
worden. Gevraagd is om dat bij familie, vrienden en bekenden te doen. Ook 
heeft het bestuur een mooie folder met uitleg over het Nivon (zie leestafel 
in het Nivoncentrum) om mee te nemen en aan belangstellenden uit te 
delen. Het bestuur heeft op 7 oktober deel genomen aan de ouderenmarkt in 
Emmen om het Nivon te promoten. Wilt u iemand, een vriend of vriendin, 
kennis laten maken met het Nivon? Op de thema middagen en op de andere 
activiteiten zijn belangstellenden welkom.
Het bestuur wenst u fijne en gezellige wintermaanden toe met veel plezier 
bij de activiteiten van het Nivon.

Namens het bestuur, Annelies Arling.

Maandag 9 november wandeling eigen initiatief.
Nadat het een tijd stil heeft gestaan willen we de wandelingen eigen initia-
tief weer nieuw leven inblazen.
We beginnen met een wandeling door veenland en Oosterbos op maandag 9 
november.
Het is een wandeling van 15 km met veel berkenbossen, veenplassen, open 
velden en brede vaarten.
Start om 10 uur bij de parkeerplaats Oosterbos van Staatsbosbeheer, 
vlakbij Herenstreek 88, Nieuw-Dordrecht. Opgave bij Brigitte. Telefoon 
0524533074.

Themamiddag over de middenstand in Emmen op zondag 8 nov. 2015
Gerrie van der Veen, historicus en medewerker van de bibliotheek in 
Emmen kennen we nog van vorige lezingen; deze keer is het onderwerp 
“de middenstand in Emmen in vroegere tijden”. Het Nivoncentrum is open 
vanaf 13.30 uur; de lezing begint om 14.00 uur, eindtijd 16.30 uur. Kosten 



voor leden € 3,50 en voor niet-leden € 5,50. (huur van de zaal, koffie/thee en 
drankje). Vrienden en belangstellenden zijn welkom.

Namens Bestuur en AC. Paul Aakster

Donderdag 19 november creatieve middag vilten.
Op het programma staat vilten met schapenwol o.l.v. Jetty en Liesbeth 
Haarman. Er kunnen 15 personen aan deelnemen. Jetty en Liesbeth nemen 
alle materialen mee die nodig zijn om van schapenwol iets moois te maken. 
Zelf moet je nog wel een schaar en een oude badhanddoek meenemen. 
De kosten zijn 5,50 euro voor leden en niet leden betalen 7,50 euro. De 
tijd is van 13.30-16.00 uur. Opgave vóór 16 november bij Paul Aakster, 
0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Zaterdag 21 november wandeling van Gasselte naar Borger (10 Km)
Vertrek met de bus uit Emmen om 10.23 uur vanaf station.
Aan komst Gasselte 11.00 uur.
Neem zelf je eten en drinken mee voor onderweg.
Aan komst in Borger (? uur), van daar weer met de bus naar Emmen.
Opgave bij Paul Aakster: tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Namens ac. Alie van der Haven.

Donderdag 26 nov. 2015: bezoek aan het van Gogh-museum.
Op donderdagmiddag 26 nov. a.s. hopen we een bezoek te brengen aan 
het van Gogh-museum in Nieuw-Amsterdam. Vanaf 13.00 uur is het 
van Gogh-huis (dicht bij het station) geopend. Max. 15 personen kunnen 
deelnemen aan een rondleiding van ongeveer een uur, incl. een koffiepauze. 
De entreeprijs is € 5 (museumjaarkaart is niet geldig). De rondleiding zal 
(vermoedelijk) verzorgd worden door mevr. Hannie de Graaf. 
Vertrek vanaf het station in Emmen om 12.38 uur; aankomst in 
Nieuw-Amsterdam om 12.45 uur. 
Opgave uiterlijk dinsdag 24 nov. bij Paul Aakster: tel. 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl



ALLEENSTAANDEN
Zondag 29 november Jaarlijkse vergadering 
In het Nivongebouw aan de J. van Ravenswaaystraat van 10.00 - 16.00 uur.
Hierbij nodig ik de alleenstaanden van het Nivon Emmen uit voor de 
jaarlijkse bijeenkomst om de activiteiten voor het jaar 2016 te bespreken.
10.00 - 12.00 uur 
Agenda - uitwisselen van de nieuw te plannen uitjes in 2016
     - verkiezing nieuwe coördinator 
12.00 - 13.00 uur lunch
     - neem eigen broodjes mee, voor soep wordt gezorgd)
13.00 - 16.00 uur
Afhankelijk van de weersomstandigheden een bezoekje aan De Fabriek om 
de kunst die daar hangt te bekijken, of een spelletjesmiddag.
Opgeven graag bij Herma Ravestein hm.ravestein@home.nl of 0629151317
*) de kosten voor zaalhuur, koffie en soep worden ter plaatse om- en afgere-
kend. Zorg dus a.u.b. voor klein geld.

Herma Ravestein

Zaterdag 5 december Sinterklaaswandeling 
We beginnen om 10.30 uur met een kopje koffie in het 
Nivoncentrum, daarna om 11.00 uur rondwandeling van ca. 
2,5 uur richting zandafgraving. Bij terugkomst een gezellig 
samen zijn met chocolademelk en pepernoten.
Kosten: € 3,50 voor leden en niet-leden betalen €5,50. 
Bij zeer slecht weer (regen etc. ) wordt naar een alternatief 
gezocht.
Opgave vóór 3 december bij Paul Aakster
Tel.nr. 0591-626795 Email: paulaakster@hetnet.nl

Zaterdag 12 december Kerstmarkt in het Nivoncentrum
Op zaterdag 12 december organiseert het Nivon Emmen een Kerstmarkt 
in het Nivoncentrum van 10.30 tot 15.00 uur. De geur van 
dennengroen, knieperties, koffie, live muziek zijn ingredi-
enten om te genieten van de kerstmarkt. Vorig jaar waren 
vele vrijwilligers bereid om een handje mee te helpen. Het 
bestuur en de activiteitencommissie doen nu ook weer een 
beroep op leden om met de voorbereidingen mee te doen. 



De opbrengst komt ten goede aan het Nivoncentrum.
De voorbereidingscommissie van het Nivon heeft nodig:
• Leden die op maandag 7 december knieperties willen bakken en in het 

bezit zijn van knieperties ijzer. Locatie: in de verwarmde garage bij Bep 
IJsselstijn in Nieuw-Weerdinge van 9.00 tot 12.00 uur. Materialen zoals 
deeg worden aangeleverd. Grietje Jeuring zal eerst de groep van vorig 
jaar benaderen.

• Leden die op vrijdag 11 december o.l.v. Jannes en Jennie Harttekamp 
kerstbakjes willen maken. Locatie: Nivoncentrum en aanvang 9.00 uur. 
Alle materialen worden aangeleverd. Elke deelnemer moet 3 of 4 bakjes 
maken. Zelf meenemen: tangetje, snoeischaar en een scherp mesje. Er 
zijn ten minste 12 medewerkers nodig.

• Leden die op zaterdag 12 december willen helpen met de verkoop van 
de kerststukjes, kaarsen, knieperties, vogelstukjes op dakpannen, kerst 
artikelen. Naast de verkopers zijn er 2 personen voor de keuken nodig en 
2 personen voor het bakken van knieperties.

Opgave voor de voorbereiding, uiterlijk 29 november, met vermelding van 
datum en activiteit bij Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl 
Te koop op de kerstmarkt op zaterdag 12 december.
• Knieperties: zakje 15 stuks 2,00 en 2 zakjes 3,50 euro.
• Kerstbakje: met kaars 5,00 en met orchidee 7,00 euro.
• Vogelstukje op dakpan: 9,00 euro.
• Grafstuk: 10,00 euro (groen met bessen en natuurlijke materialen)
• Kaarsen, vogelhuisjes, huisgemaakte conserven.
• Koffie/thee met kniepertie, huisgemaakte soep.
Opgaven voor bestelling van knieperties, kerststukjes, grafstuk, vogelstukje 
bij Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl Zie ook opgavenfor-
mulieren op het prikbord in het Nivoncentrum (vanaf begin november)

Namens de voorbereidingscommissie, Annelies Arling.

Zondag 20 december 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 koffie/thee, muziek, kerstvoordracht, koud buffet. De 
kerstviering is van 14.00 tot 17.00 uur. De zaal is om 13.30 uur 



open. De kosten zijn 6,00 euro voor leden en niet-leden betalen 8,00 euro. 
Opgave uiterlijk woensdag 16 december bij Paul Aakster 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Dinsdag 29 december Oliebollenwandeling
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de oliebollen wandeling.
Om 10 uur koffie in het Nivon gebouw. Wij hopen dan om 10.30 uur te gaan 
wandelen. De wandeling is 10 km. Bij terugkomst om 14.00 uur staan de 
oliebollen, glühwein en warme chocolademelk voor ons klaar.
De Nivon leden die niet mee wandelen, kunnen dan gezellig bij ons aan 
schuiven.
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.

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

Zondag 01 november
Wandeling in de bossen bij Ter Apel. Start vanaf parkeerterrein 
“Boschhuis”
Boslaan 6, 9561 LH Ter Apel. Lengte ca. 16 km, er zijn diverse afkortingen 
mogelijk.
Leiding: Harry van der Molen, 06-27918640.
Zondag 06 december 
Pepernotenwandeling. Traditiegetrouw weer in de omgeving van 
Beetsterzwaag. Er is een nieuw parkeerterrein aangelegd dicht bij de 
woning van Piet. 
Vertrekpunt daarom: Vlaslaan 14, Beetsterzwaag.
Leiding: Piet de Boer 0512-382123, 06-23911069  



Wandeling Westerwolde 
op 25 april
(nagekomen verslag)
Om 10 uur verzamelden circa 12 
mensen zich op het busstation bij 
lijn 42 richting Sellingen. In Emmer 
Compascuum stapten we over in 
2 busjes die ons naar Sellingen 
brachten en waar we voordat we op 
stap gingen eerst een kopje koffie 
gedronken hebben in de schitterende 
ambiance “Hof van Sellingen”. In 
Sellingen voegden nog 3 leden zich 
bij de groep.
We hebben 2 rondjes van ruim 4 
kilometer gelopen. In het eerste 
rondje kwamen we bij een kerk 
langs aan de rand van Sellingen 
die stamde uit de 14de eeuw. Goed 
onderhouden en gerenoveerd en doet 
nog steeds dienst binnen de protes-
tantse traditie.
Voordat we aan het 2e rondje 
begonnen hebben we onze lunch in 
de buitenlucht genuttigd in het dorp.
Op stap voor het 2e rondje. 
Wederom een schitterende 
omgeving. Afwisselend oude 
boerderijen, bos, drassig land, 
veen. Onderweg kwamen we 
langs “Theater van de Natuur”, 
een kijkheuvel aangelegd in de 
90-er jaren. Deze heuvel wordt 
beklommen via een gedichtentrap 

van 15 treden waarin gedichten 
staan van dichters uit het Noorden 
van het land.
Om 16 uur werden we door 2 busjes 
naar Ter Apel gebracht waar we 
met lijndienst 73 terug naar Emmen 
gingen.
De weergoden waren ons goed 
gezind. Alleen in de ochtend 
miezerde het wat maar het was niet 
koud. Stemming prima.
Sellingen heeft een prachtig natuur-
gebied, dus ik zou zeggen: Voor 
herhaling vatbaar !

Lidy-An

Zondag 13 september Opening 
van het seizoen 2015-2016 
Al eerder, op 1 mei jl., hield Sjoerd 
Kemeling een lezing bij ons in het 
Nivoncentrum. Toen het verhaal 
over de sociale geschiedenis van 
Nederland: “Lief, Links en Lastig”, 
ditmaal een bloemlezing over de 
burgerrechtenbeweging in de V.S., 
te beginnen met de Amerikaanse 
burgeroorlog van 1860 tot 1865. Dit 
werd vergezeld van muziek voor 
de slaven op de plantages. Maar 
eerst hield voorzitster Annelies een 
toespraak bij de opening van het 
nieuwe seizoen. Ze merkte op dat 
het ledental van Nivon-Z.O. Drenthe 



iets was teruggelopen in vergelijking 
met vorig jaar. Doel blijft nieuwe 
activiteiten op de kaart te zetten. 
Sjoerd hield zijn multimedia verhaal 
met gebruikmaking van laptop, 
beamer, projectiescherm én een 
CD-speler, waar afwisselend allerlei 
toepasselijke songs op gedraaid 
werden en natuurlijk de beroemde 
toespraak van Marten Luther King 
in 1963: “I have a dream”. Een 
mooi nummer was ook “old man 
river”, bekend van arbeidsvita-
minen. Notabene waren er voor de 
slaven speciale fokprogramma’s 
om voldoende slaven te behouden. 
Later kwam een nieuw systeem met 
pachters maar de mensen werden 
nog steeds als slaven behandeld. 
Sjoerd wist precies een balans te 
vinden tussen het laten horen van 
muzikale fragmenten en gesproken 
tekst. Al met al een bijzonder 
geslaagde themamiddag, aangehoord 
door de 29 aanwezigen.

Paul Aakster

Stadswandeling op donderdag 
24 september in Kampen. 
Het grootste deel kwam met de 
trein en een klein aantal was met 
de auto; totaal ongeveer 16 mensen. 
We troffen elkaar bij spoorstation 
Kampen, waar de trein uit Zwolle 
zijn eindpunt heeft. 
Onze gids, Wim Reuvekamp, 
vertelde aardige bijzonderheden over 
dit oude station en over de grens met 
IJsselmuiden.
Vroeger had Kampen één nieuwe 
brug over de IJssel. Daar kwamen 
in de loop der tijd nog twee nieuwe 
erbij en die werden in het begin ook 
de Nieuwe Brug genoemd. Drie keer 
De Nieuwe Brug was verwarrend en 
toen pas kreeg elke brug een eigen 
naam.
Over de brug gelopen kwamen we 
aan de kade waar we op diverse 
plaatsen de waterkeringen zagen: in 
het wegdek van de kleine en brede 
straten die naar het centrum liepen.
Het waren verstopte ijzeren platen/
wanden, die bij hoog water van 
de IJssel omhoog gelaten worden 
m.b.v. een druk op de knop. Zo kan 
het centrum droog blijven als het 
IJsselwater echt over de kade gaat 
stromen. 
Dan hebben de huizen zelf aan de 
kade ook nog bij elke voordeur een 
eigen waterkeerder in hun stoep 
verwerkt, zodat de voordeur niet 
direct water naar binnen laat komen. 
Onze gids leidde ons door de 



binnenstad langs diverse oude 
historische panden en andere beziens-
waardigheden: Oude stadhuis en nu 
museum, diverse kerken, steegjes 
met steunbalken tussen de huizen als 
bogen boven de staat, op een brug 
het 7 kerken punt (je kon vanaf hier 
zeven kerken zien), sigarenfabriek 
in ruste, een andere en laatste nog 
werkzame, oude stadsmuur op 
sommige plaatsen nog zichtbaar 
achter de huizen.
Een groot beeld van een zwaan 
bovenop een Lutherse kerk. Dat 
schijnt te passen bij deze stroming 
in het christendom. Kampen is een 
oude Hanzestad en handelde vroeger 
veel met de Oostzeelanden en met het 
Duitse achterland, zelfs tot Keulen. 
Had meerdere sigaren-fabrieken, 
bierbrouwerijen en
een vissersvloot. 
Meerdere Universiteiten en 
Hogescholen zijn hier bloeiend 
geweest. Verhuisd naar Zwolle en 
slechts één Theologische Universiteit 
is nog over gebleven. 
Kampen is zeer koningsgezind en 
het christendom is hier zeer divers en 
talrijk aanwezig.
Het regende af en toe een beetje. 
Dat hinderde ons niet echt. Het was 
een heel informatieve en gezellige 
wandeling door deze mooie oude 
stad. En hulde voor de uitstekende 
gids, die ons steeds wist te boeien 
met anekdotes, informatie en humor. 

Wim Roeleveld 

Themamiddag zondag 11 
oktober, Lifestyle en Voeding
PuurGezond is: echt eten/puur en 
duurzaam/eten dat je verzadigt/eten 
dat je voedt/gezond/zelf gemaakt/
lekker!
Dat was de slogan van deze middag 
in het Nivoncentrum. Greetje 
Blauwbroek was onze lifestyle- 
coach en vertelde aan de hand van 
een duidelijke presentatie over de 
“voedsel piramide”. We kennen van 
vroeger nog de “schijf van vijf”, 
maar de organisatie PuurGezond 
hanteert de piramide. 
Aan de, brede, basis komt het water, 
daarboven liggen de groenten waar 
we veel van mogen nuttigen. Daarna 
komen de plantaardige producten, 
gevolgd door eiwitrijke producten. 
De vijfde laag wordt gevormd door 
de vetten en in de zesde laag komen 
de lekkere dingen aan bod.
Greetje gaf veel nuttige informatie 
en beantwoordde vele vragen van de 
ruim dertig aanwezigen.
Er was veel informatiemateriaal 
aanwezig om thuis verder te 
bestuderen. Op de website www.
puurgezond is ook veel informatie te 
vinden.
Na dit interessante verhaal was 
het tijd om enkele producten uit 
de zesde laag van de piramide te 
nuttigen (met mate!).

Harry van der Molen



Creatieve middag op donderdag 
22 oktober, bloemschikken 
Onder leiding van Harma van 
Hiel waren 15 dames zeer creatief 
bezig en maakten heel mooie 

herfststukjes. Kijk op de website 
http://www.nivonemmen.nl/page/
fotoalbum voor meer foto’s.

(inzet: Harma van Hiel)

Om alvast in de agenda te noteren.
Op de tweede zondag in januari 2016, (= 10 januari), vieren we in het 
Nivoncentrum het Nieuwjaar. Op die middag worden de jubilarissen van 
onze afdeling gehuldigd en is er livemuziek van Henk Boogaard.



Nieuwe leden:

We zijn heel blij weer een aantal 
nieuwe leden te mogen verwel-
komen, het zijn:

Mevr. D. Rozema-Maessen
Langeveldstraat 14,7871 PK Klijndijk

Mevr. R. Smit
Dr. Boelmanskranenburgstraat 10
9561 RV Ter Apel

Mevr. P.G. Brouwer
Dele 6, 9561 TW Ter Apel

Verhuisd
D.J. Nieland
Van: Wanstraat 9, 7871 PA Klijndijk, 
Naar: Hondsrugweg 115 B, 
7811 AC Emmen

Haarfstweer

Tegen mien haarfstig regenraam
Misselt de wind met vlagen

Het schemerduuster meldt zuk al;
Aal kŏtter wordt de dagen.

Nog even en de aovend valt,
De regen blef maor zingen,

Geluden smoort in grieze mist,
Grauw liekt de mooiste dingen.

De aovend donkert an mien raam, 
Het leven wordt boeten sleuten,

Maor binnen, bij de warme heerd
En ’t locht heb ik geneuten.

Geneuten van een veilig thoes
De stormwind lat zuk heuren

De regen roeskert aal maor deur
Maor mij kan niks gebeuren.

Overnommen oet 
‘Late blui’ Van G. Kuipers



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	  
	  	  
	  	  




