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Activiteiten agenda november - december 2014
Za 01/Zo 02 nov. Jubileum weekend Nivon te Allardsoog 
Zo 02 nov.  Bergsportwandeling te Dalerveen 10.00 uur
Ma 03 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 04 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 05 nov. Zanggroep 14.00 uur
Zo 09 nov. Themamiddag Geopark 14.00 uur
Ma 10 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 11 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 12 nov. Zanggroep 14.00 uur
Ma 17 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 18 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 19 nov. Zanggroep 14.00 uur
Za 22 nov. Boekenmarkt 10-14 uur
Ma 24 nov. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 25 nov. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 26 nov. Zanggroep 14.00 uur
Do 27 nov. Museumbezoek Coevorden 12.15 uur
Ma 01 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 02 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Di 02 dec. “Kniepertjes” bakken voor Kerstmarkt 09.00 uur
Wo 03 dec. Zanggroep 14.00 uur
Vrij 05 dec. Sinterklaas uitje 10.30 uur
Zo 07 dec. Bergsportwandeling Beetsterzwaag 10.00 uur
Ma 08 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 09 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 10 dec. Zanggroep 14.00 uur
Vrij 12 dec. Kerstbakjes maken voor de Kerstmarkt 09.00 uur
Za 13 dec. Kerstmarkt in Nivoncentrum 10-14 uur
Ma 15 dec. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 16 dec. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 17 dec. Zanggroep 14.00 uur
Zo 21 dec. Kerstviering 14.00 uur
Di 30 dec. Oliebollenwandeling 10.00 uur
Zo. 11 jan. Nieuwjaarsvisite 2015 14.00 uur

Voor zover niet anders vermeld vinden de activiteiten plaats in:
Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen.
(zaal is ½ uur voor aanvang geopend)
Vermeldingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele informatie over 
Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl 



Nivon Emmen op Facebook! 
Ga voor meer informatie naar www.facebook.com/NivonEmmen.
Je vindt hier onder andere veel foto’s van evenementen en aankondigingen.

Kopij voor de Lork januari/februari inleveren voor 10 december bij de 
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 Fam. Aakster
46 R. Noom en G. Peters
47 M. van Emmen en H. Sibering
48 Fam. v.d. Molen
49 Fam. Jeuring
50 G. Dokter en A. Hommes
51 E. Kemper en G. Grootjans

Van de bestuurstafel
Beste Nivonleden,
Eind oktober gaan we de wintertijd weer in. Er volgt een periode waarin 
allerlei gezellige activiteiten plaats vinden. Op 22 november is in het 
Nivoncentrum een grote boekenmarkt. Er zijn allerlei boeken in verschil-
lende categorieën voor een mooi prijsje te koop. Een compliment voor de 
organisatoren van de boekenmarkt, Paul en Grietje Aakster en de medewer-
kers, die deze markt mogelijk maken. Op zaterdag 13 december, ook in het 
Nivoncentrum, volgt de Kerstmarkt. Het bestuur wil ook de organisatoren, 
Jannes en Jenny Harttekamp en alle medewerkers alvast complimenteren met 
de voorbereiding en de uitvoering ervan. In deze lork leest u meer informatie 
over de Boekenmarkt en de Kerstmarkt. De opbrengsten van beide markten 
komen ten goede aan het Nivoncentrum en de activiteiten van de afdeling.
Het bestuur en de activiteitencommissie vragen speciale aandacht voor 
de thema middag, Geopark De Hondsrug, op zondag 9 november en de 
Kerstmiddag op zondag 21 december. 
Wilt u iemand, een vriend of vriendin, kennis laten maken met het Nivon? Op 
de thema middagen en 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.

Jubileumweekend op 31 oktober en 1 en 2 november 
in Allardsoog te Een-West.
In het weekend van 31 oktober en 1 en 2 november is er in Allardsoog een 
groot Noord Feest over het verleden-heden-toekomst van het Nivon. Een feest 
omdat het Nivon 90 jaar bestaat. De vrijdag wordt besteed aan het verleden met 
aandacht voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging, de eerste vormen 
van recreatie en de vorming van velen. Op zaterdag en zondag zijn er allerlei 
workshops met aandacht voor natuur en creativiteit, duurzaamheid en behoud 
van het landschap.

Wil je het weekend meemaken? 
Informatie bij allardsoog@nivon.nl of 06 51 54 92 22, 
reserveren op www.nvallardsoog.nl
Als er belangstelling is voor deelname op de zaterdag of zondag, laat het weten 
aan Annelies Arling, arling1@hetnet.nl of (0591) 513 960. 

Themamiddag Geopark De Hondsrug op zondag 9 november 
In aansluiting op ons bezoek aan het zandsculpturenfestival “de Hondsrug 
verbeeldt” d.d. 7 sept. jl. komt op zondag 9 november Catrien Posthumus 
(manager van het Geopark de Hondsrug) hierover een lezing verzorgen in het 
Nivoncentrum, aangevuld met een film.
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 3,50 voor leden en voor niet-leden € 5,50 (incl. 
koffie/thee en drankje).

Namens Bestuur en AC.

Boekenmarkt op zaterdag 22 november
Onze afdeling beschikt over een grote verzameling tweedehands boeken die 
onderverdeeld zijn in allerlei categorieën zoals streekromans, literaire romans, 
uitheemse romans, jeugd/kinderboeken, natuurboeken, geschiedenis, muziek, 
encyclopedieën etc. etc. Kom op zaterdag 22 november eens lekker snuffelen 
tussen heel veel boeken en sla je slag om voor een zacht prijsje enige literatuur/
lectuur aan te schaffen. De opbrengst komt ten goede aan het Nivon Emmen. 
Plaats: Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26b Emmen. Tijd: van 10.00 
tot 14.00 uur.

Namens Bestuur en AC.



Zondag 23 november Alleenstaanden/alleengaanden Jaarvergadering
Op deze dag houden wij onze jaarlijkse vergadering in het gebouw aan de J. 
van Ravenswaaystraat. Ik nodig jullie hierbij uit om 10.00 uur aanwezig te zijn. 
Neem wat leuke ideeën voor de invulling van het jaarprogramma 2015 mee. 
De kosten van deze dag bestaan zoals vanouds uit een bijdrage aan: zaalhuur, 
thee/koffie, iets lekkers bij de koffie, soep. Je begrijpt de volgende vraag vast 
al: wie wil er voor de (vegetarische) soep zorgen en wie wil er een koek/taart 
bakken? Neem zelf een lunch mee voor tussen de middag (voor bij de soep dus) 
en los/gepast geld voor het afrekenen van de bijdrage. De middaguren besteden 
we weer eens aan een wandeling, regenspullen mee dus, je weet maar nooit. 
Als er belangstelling is voor een pannenkoek na de wandeling, kunnen we naar 
‘Met Stroop of zo’ in Emmen wandelen. De pannenkoeken zijn vanaf €6,60 
verkrijgbaar. GEEF JE OP voor 20 november als je aanwezig bent en geef ook 
even door of je iets wil bakken en/of koken en of je mee wilt pannenkoeken 
eten. hm.ravestein@home.nl of 06 29 15 13 17 of (0591) 64 22 71.

Museumbezoek op donderdag 27 november 
In 2013 werd het museum Coevorden omgebouwd tot een stadsbelevings-
centrum “Het Arsenaal”. Hierin is ook ondergebracht de bibliotheek van 
Coevorden en de Historische Vereniging. Op donderdag 27 november brengen 
we een bezoek aan dit museum en kunnen dan tevens de daarin gevestigde 
bibliotheek bezichtigen. We vertrekken om 12.15 uur met de trein vanuit 
Emmen naar Coevorden. Treinkosten € 2,47 heen en € 2,47 terug (= incl. 40% 
korting). MJK is geldig. Opgave graag vóór dinsdag 25 november bij paulaak-
ster@hetnet.nl of tel. 0591-626795

Namens Bestuur en AC.

Vrijdag 5 december Sinterklaaswandeling. 
Graag nodigt het bestuur en de activiteitencommissie leden en belangstel-
lenden uit voor een Sinterklaaswandeling op vrijdag 5 december. Om 10.30 uur 
staat de koffie/thee met iets lekkers in het Nivoncentrum klaar. Van daar uit 
neemt Ria Noom ons om 11.00 uur mee voor een wandeling van ongeveer 8 à 
10 km. Na de wandeling sluiten we de activiteit af met warme chocolademelk 
met…….
Opgave uiterlijk 2 december bij Paul Aakster, tel (0591) 626 795 of paulaak-
ster@hetnet.nl
Kosten: 3,50 voor leden en niet-leden betalen 5,50. 
Bij zeer slecht weer (regen etc. ) wordt naar een alternatief gezocht.

Ria Noom en Annelies Arling.

Zaterdag 13 december Kerstmarkt in het Nivoncentrum. 
Op zaterdag 13 december organiseert het Nivon Emmen een Kerstmarkt in het 
Nivoncentrum van 10.30 tot 15.00 uur. De geur van dennengroen, knieperties, 
koffie zijn ingrediënten om te genieten van de kerstmarkt. Maar voordat alles 
klaar is moet er veel gedaan worden. Vorig jaar waren vele vrijwilligers bereid 
om een handje mee te helpen. Het bestuur en de activiteitencommissie doet dan 
ook een beroep op leden om Jannes en Jenny te helpen met de voorbereiding.

Het Nivon heeft nodig:
• Leden die op dinsdag 9 december knieperties willen bakken en in het bezit 

zijn van een knieperties ijzer. Locatie: in de verwarmde garage bij Bep 
IJsselstijn in Nieuw-Weerdinge om 9.00 uur. Materialen, zoals deeg, worden 
aangeleverd.

• Leden die op vrijdag 12 december kerstbakjes o.l.v. Jannes en Jenny willen 
maken. Locatie: Nivoncentrum en aanvang 9.00 uur. Alle materialen 
worden aangeleverd. Elke deelnemer moet 3 of 4 bakjes maken. Handig om 
zelf een tangetje, een snoeischaar en een scherp mesje mee te nemen. Als de 
bakjes klaar zijn wordt de grote zaal voor de markt klaar gemaakt.

• Leden die op zaterdag 13 december willen helpen met de verkoop van de 
kerststukjes en andere kerstdingen. Twee personen voor de keukendienst.

• Wie wil tijdens de kerstmarkt knieperties bakken? Materialen worden 
aangeleverd. Twee personen zijn voldoende.

Opgave voor de voorbereiding, met vermelding van datum en activiteit bij 
Annelies Arling, (0591) 513 960 of arling1@hetnet.nl 

Te koop op de Kerstmarkt op 13 december
Knieperties, zakje met 15 stuks 2,00 en 2 zakjes 3,50.
Kerstbakjes, met kaars 5,00 en met orchidee 7,00.
Kerstversiering, kaarsen, vogelhuisjes, huisgemaakte conserven. 
Voor de inwendige mens is er koffie/thee met knieperties, huisgemaakte soep. 
Opgave voor bestelling van knieperties en/of kerstbakjes bij Annelies Arling, 
(0591) 513 969 of arling1@hetnet.nl 
Zie ook voor opgave op het bord in het Nivoncentrum.

Zondag 21 december kerstviering.
Volgens traditie organiseert het bestuur en de activiteitencommissie een 
kerstmiddag voor Nivonleden, maar ook gasten zijn welkom. De grote zaal 
wordt in kerstsfeer aangekleed en het programma is ingevuld met koffie/thee, 
zang, muziek en een kerstverhaal.
De middag sluiten we af met een koud buffet.



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!

Kijk op www.nivonemmen.nl voor vele foto’s van de evenementen.

De kerstviering is van 14.00 - 17.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de 
kosten zijn € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden.
Opgave uiterlijk donderdag 19 december bij Paul Aakster tel. (0591) 626 795 of 
e-mail paulaakster@hetnet.nl 

Namens het bestuur en ac, Paul Aakster. 

Dinsdag 30 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 te gaan wandelen. 
De wandeling is 10 km lang. Bij terugkomst om 14.00 staan de olie bollen, 
glühweinwijn chocolade voor ons klaar. De Nivon leden die niet mee 
wandelenkunnen dan gezellig bij ons aan schuiven. De kosten zijn 5 euro per 
persoon. De wandeling wordt verzorgd door Jetty en Hennie

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

Zondag 02 november
Wandeling vanuit Dalerveen. 
Start bij café Boerhoorn, Hoofdstraat133, 7755 NR Dalerveen.
Afstand 19.5 km, kan afgekort worden tot 12 km.
Leiding: Jetty Haarman (0591) 619 239, 06 30 47 17 01

Zondag 07 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) 382 123, 06 23 91 10 69

Alleenstaanden Fietstocht 24 
augustus
De alleenstaanden hebben inderdaad 
de zomer doorgefietst, en wel op 
zondag 24 augustus. Met 11 mensen, 
9 vrouwen en 2 mannen was de tuin 
van Ida aardig vol.
Gesterkt door koffie met koek gingen 
we er vandoor. Eerst een stukje over 
een industrie terrein, maar al snel een 
mooie route langs het water richting 
Duitsland.
De omgeving was afwisselend en 
het zonnetje scheen, dus wat wil een 
mens nog meer.
Wij moesten met een pontje onszelf 
overzetten over een voor mij 
onbekende rivier, maar het was leuk, 
al kostte het wel wat kracht om het 
wiel draaiende te houden. Petje af 
voor Hennie S. en Alie, bijgestaan 
door Fré. Onderweg een broodje eten, 
en iets verder op bij: Het klein café 
een drankje.
Intussen had het zonnetje plaats 
gemaakt voor wat buien, dus regenpak 
aan, later weer uit, en zo nog een keer.
We kwamen nog langs een kerk met 
mooie gebrandschilderde ramen die 
te bezichtigen was, de moeite waard.
Terug in Coevorden als afsluiting aan 
de soep en brood.
Ida en Alie, het was weer een leuke 
dag. Dank je wel.

Lommy

Presentatie Centrumvernieuwing 
Emmen op dinsdag 2 sept. 
Op deze dinsdagochtend kreeg Nivon 
Emmen (ong. 10 belangstellenden) 
een presentatie aangeboden over 
de centrumvernieuwing, zoals het 
Atalantaproject en de inrichting van 
het nieuwe centrumplein. De presen-
tatie vond plaats in villa Lindenhof 
naast de huidige dierentuin. In grote 
lijnen hoorden we hetzelfde verhaal 
als van wethouder Nienke Houwing 
destijds op een Nivon themamiddag. 
Na een uurtje kregen we het vervolg 
in de vorm van een wandeling langs 
alle werkzaamheden, eindigend op de 
zevende verdieping van woonzorg-
centrum de Holdert van waaruit we 
een goed beeld kregen van de nieuwe 
dierentuin, oftewel “belevingspark” in 
wording.

Paul Aakster

Opening seizoen 2014-1015 op 
zaterdag 6 september 2014
De eerder beschreven rondleiding 
van 2 sept. kreeg een mooi vervolg 
in de vorm van dierentuinverhalen 
van Martin Krikken, als ambassadeur 
al jaren lid van de uit 70 personen 
bestaande vrijwilligersgroep ‘wegwijs 
in het park’! De huidige dierentuin 
kent een indeling in werelddelen zoals 
een Europa- en Afrikatuin. De nieuwe 
dierentuin kent klimaatgebieden: 



Nortica en Serenga resp. ijskoude en 
vochtig warme streken. De opkomst 
voor deze middag was goed: de 30 
aanwezigen kregen een veelheid 
aan fraaie dia’s en leuke dierentuin- 
anekdotes voorgeschoteld. Genoeg 
materiaal voor nog een tweede lezing.

Paul Aakster 

Molen fietstocht zondag 21 
september 
We gingen met 15 vrouwen en 1 
man op weg door Westenesch de 
Hondsrug op, naar de Slener molen 
Abertina, daar stapten we even af 
voor een kleine pauze. Daarna naar 
de molen Jantina in Aalden, waar wij 
ons broodje aten. Vervolgens fietsten 
wij richting Wachtum, we kwamen 
langs de Grevenberg, een grafheuvel 
met uit de prehistorie (Celtictijd) 
bewaard gebleven resten. Er is een 
bord bij geplaatst, anders ga je er zo 
aan voorbij. Toen kwamen wij aan 
het einde van onze tocht in Dalen bij 
de Jan Pol en hebben het terras bij 
het Oelenbret bezet en een drankje 
genomen om uit te rusten voor de 
terugtocht over Dalerveen. Zo waren 
wij op tijd weer in Emmen onder 
goede leiding van Hennie en Alie.
(bedankt)

Ria Noom .

Giel Sertons vertelt
Papoea jeugd naar school zondag 12 
oktober
Op zondag 12 oktober gaf Giel 
Sertons een inleiding over de 

Stichting Papoeajeugd naar School. 
Giel Sertons had 5 tafels nodig 
om de meegebrachte materialen 
te laten zien en aan de hand van 
al die materialen vertelde hij zijn 
verhaal. Met zijn vrouw heeft hij 
een aantal jaren in het toenmalige 
Nieuw-Guinea gewerkt. Aan de 
hand van een DVD nam hij ons eerst 
mee naar het land om iets te weten 
te komen over de ligging, de steden, 
de geografie, de bodemschatten, 
de bevolking, de flora en de fauna. 
Daarna vertelde hij over zijn eigen 
ervaringen, over zijn belevenissen in 
het gebied met oerwouden, de dorpen 
en de bevolking. De bevolking leeft 
dicht bij de natuur en alle kleding 
en gebruiksvoorwerpen halen ze 

uit de natuur. Wapens worden van 
botten en gebitten gemaakt om op 
wild te jagen. Kleding wordt van 
boombast gemaakt en versierd met 
“verf” van bloed, kalk en as. De 
Stichting Papoeajeugd naar School 
heeft verschillende internaten waar de 
kinderen verblijven om onderwijs te 
krijgen. In Merauke, de hoofdstad is 
in de laatste tientallen jaren vooruit-
gang geboekt. Wegen zijn aangelegd, 
huizen van steen gebouwd, sanitaire 
voorzieningen gerealiseerd. Toch is 
het voor de bevolking niet gemakke-
lijk om de kinderen naar school te 
sturen. Er is geen ruilhandel meer 
en er zijn veel ongeschoolden waar 
geen werk voor is, dus de mensen 
hebben geen geld om hun kinderen 
naar school te sturen. Vandaar dat 
de Stichting helpt waar nodig is. 
Giel Sertons vertelde dat, sinds 1963 
Nieuw-Guinea bij Indonesië hoort, 
de Papoea’s een minderheid vormen. 
De bodemschatten worden door de 
Indonesiërs uit de grond gehaald 
en het enige weerwoord van de 
oorspronkelijke bevolking is goed 
onderwijs en weerbaarheid voor de 
bewoners. Vandaar dat de Stichting 
voor de jeugd waardevol is. Het was 
een leerzame middag. 

Annelies Arling. 

Verslag Knapzak route Deurze – 
Balloo 25 september 2014 
Ria was onze reisgids, Sjoert, Anje, 
Geesje en Margo maakten het wandel-
groepje compleet.
Het was grappig hoe bij de start we 

moeite hadden om op de kaart te zien 
waar we nu precies stonden. Het lukte 
en we liepen om het sportpark over 
bospaadjes, golvend in de breedte en 
hoogte langs de rand van Rolde. Zo 
dicht bij het dorp en toch het gevoel 
in het bos weg te zijn. De kaart en 
route beschrijving van Ria gaven ons 
niet alleen de de richting aan, maar 
vertelde ons ook leuke en interessante 
bijzonderheden over wat we tegen 
kwamen.
Bijv. Het oude bos vlak langs de weg 
Rolde - Assen waar ongeveer 15 zeer 
duidelijke grafheuvels lagen tussen 
hoge oude bomen: onze verre voorou-
ders in ruste. Ze werden brandheuvels 
genoemd, omdat hier niet begraven 
werd maar verbrand in de ijzertijd. Op 
andere plaatsen bij andere grafheuvels 
vermelde het informatie bord dat 
daar juist wel weer werd begraven. 
In Balloo kwamen we onverwachts 
bij de Balloohoeve, een zorgboerderij 
met winkel en terras. Iedereen wilde 
best een ongeplande koffie/thee 
pauze inlassen. Buiten dit zeer oude 
dorp liepen we door een heel typisch 
Drents oerbos met voornamelijk 
Jeneverbesbomen/struiken. Hunebed 
D16 hebben we vereerd met een 
bezoek. Het landschap was zeer 
open, mooi, groen en vriendelijk. 
Na het oversteken van de Deurze 
zagen we de plaats waar Bommen 
Berend vroeger heeft gebivakkeerd. 
Plaats voor 1 tent, met een verhoogde 
wal erom en een minigrachtje voor 
waterafvoer.
Na goed overleg hebben we de route 
ingekort want we waren al behoorlijk 



lang onderweg. In het dorp Deurze 
hebben enkelen tamme kastanje 
geoogst. Het was een gezellige 
wandeling met een echt mooi afwisse-
lend landschap met aardige informa-
tieve bijzonderheden. 
Ria, bedankt voor je voortrekkersrol.

Wim Roeleveld

Herfstschikking “Spinnenweb” 
maken, donderdag 23 oktober
Normaal moeten de dames niets 
hebben van spinnenwebben, maar als 
ze onder de zeer deskundige leiding 
van Janni en Petra Kroeze er zelf een 
kunnen maken dan willen ze wel! 

Er werden natuurlijke materialen 
gebruikt die door de dames Kroeze 
waren verzameld. Na een paar 
uurtjes knutselen slaagden de 18 
aanwezigen erin een fraai herfststuk 

te presenteren. Voor meer foto’s van 
dit gezellige, creatieve samenzijn, zie 
het fotoalbum op de website www.
nivonemmen.nl 

Harry

Houtmars wandeling donderdag 
2 oktober
Slechts 5 Nivonleden konden de moed 
op brengen om op met het mooie 
nazomerweer eens lekker te gaan 
wandelen. Ze reisden per trein naar 
Ommen en liepen door de mooie 
natuur van het Vechtdal naar Dalfsen 
en gingen vandaar weer met de trein 
naar huis. Het was een mooie dag, het 
spatje regen dat er viel deed daar niets 
aan af.
Graag geef ik het wandelstokje door 
aan een volgende initiatiefnemer….

Harry van der Molen

Vooruitblikken
Om alvast in de agenda van 2015 te noteren.
Zondag 11 januari   Nieuwjaarsvisite met jubilarissen en een klein orkestje.
Zondag 18 januari   Spelmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Zaterdag 31 januari  Cultureel uitje naar Zwolle.
Zondag 8 februari   Filmmiddag.
Zaterdag 21 februari  Wandelen.

IN MEMORIAM

Op 25 augustus is overleden Jan van Wieren Hij werd 82 jaar.

Onverwacht, toch al een hele poos ziek en voor het laatst op de Dag van 
de Arbeid aanwezig.

Jan was een trouwe bezoeker bij het NIVON, was lid van de zang en 
de mondharmonicagroep en van de tekengroep. Was voorzitter van de 
afdeling en zat in de 1 mei commissie. Gedurende vele jaren was hij 

redacteur van de Lork. 
Daarnaast deed hij mee met de schoonmaak van het gebouw, wandelde 

graag en fietste mee met een activiteit van de afdeling. Kortom, we 
verliezen een actief en markant mens.

Wij wensen Geesje en Johan en de overige familie veel sterkte bij het 
verwerken van het verlies.

IN MEMORIAM

Op 4 oktober overleed Ina Bijlsma Zij werd 57 jaar.

Ina was lid van de Alleenstaanden en 
was ook actief bij de Nivon activiteiten. 

Afgelopen zomer bleek ze ongeneeslijk ziek te zijn, 
daarna is het snel gegaan.

We treuren om het verlies, maar troosten ons met de gedachte 
dat een verder lijden haar bespaard is gebleven.

We wensen haar familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies.



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

Nieuwe leden, van harte welkom bij onze afdeling!

V J.P. Jager
 Druwerbrink 152
 7812 TK Emmen

V A. Peper-Betten
 Heemkerker Akkerstraat 12
 9561 KD Ter Apel
 
M G. Deddens
 Laan van de Iemenhees 61
 7823 JE Emmen

M M. Fonville 
 van Bothnielaan 5
 7742 WD Coevorden

V G. de Groot-Klein
 Roswinkelerstraat 158
 7895 AS Roswinkel

Verhuisd;

V v/d Veen-Niemeijer
 Ravelijn 42
 7823 TD Emmen
 naar
 Het Waal 401
 7823 NT Emmen




