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BESTUUR

Voorzitter
Annelies Arling
Hondsrugweg 1
7872 TE Valthe
E. arling1@hetnet.nl
T. (0591) 51 39 60

Secretaris
Peter Adriaansen
Velduil 15
7827 GT Emmen
nivon.emmen@gmail.com
T. (0591) 85 54 52

Penningmeester
Piet Snel
Kapelstraat 124
7811 XT Emmen
E. p.snel4@ziggo.nl
T. (0591) 64 85 88

Lid
Harry van der Molen
Kalmoes 13
7815 PW Emmen
E. h.vandermolen@home.nl
T. (0591) 61 82 51

Lid
Paul Aakster
Laan v.d. Bork 330
7823 RH Emmen
E. paulaakster@hetnet.nl
T. (0591) 62 67 95

Lid
Ida van Belkum
Cotoneaster 20 7742SV 
Coevorden
E. iw.vanbelkum@kpnmail.nl
T. 06 20 13 83 26

Lid
Lidy-An Fleurke
Nijkampenweg 277
7815GL Emmen
E. lidyan.fleurke@gmail.com
T. 06 30 45 94 65

WERKGROEPEN
Tekenen
Peter Adriaansen
Velduil 15
7827 GT Emmen
peter.adriaansen@home.nl
T. (0591) 85 54 52

Lammert Kootstra
Ettenstraat 9
7841 BJ Sleen
T. (0591) 36 18 67

Alleenstaanden
Herma Ravestein
Slenerbrink 300
7812 HM Emmen
E. hm.ravestein@home.nl
T. 06 29 15 13 17

Zang
Lubbe Kroeze:
Middenhaag 413,
7815 LG Emmen.
E. lubbekroeze@planet.nl
T. (0591) 62 28 16

Blokfluit
Annelies Arling
Hondsrugweg 1
7872 TE Valthe
E. arling1@hetnet.nl
T. (0591) 51 39 60

Familieberichten
Grietje Jeuring

Leden administratie
Jans Jeuring
Laan v.h. Kinholt 160
7823 HE Emmen
E. jansjeuring1@gmail.com
T. (0591) 62 74 95

Nivon Landelijk bureau
Hilversumstraat 332
1024 MB Amsterdam
E. leden@nivon.nl
T. 088-0990914
(normaal tarief)

Redactie ledenblad
Harry van der Molen a.i.
Kalmoes 13
7815 PW Emmen
E. info@nivonemmen.nl
T. (0591) 61 82 51

Website Nivon Emmen e.o.
www.nivonemmen.nl

NIVONCENTRUM
J. van Ravenswaaystr. 26b
7815 VN Emmen
T. 06 10 39 15 36

Gebouw beheer
Harry van der Molen
Kalmoes 13
7815 PW Emmen
E. info@nivonemmen.nl
T. (0591) 61 82 51

Jenny en Jannes Harttekamp
Gagelheide 9
7815 KE Emmen
E. hartebloempje@hotmail.com
T. (0591) 61 53 44

Bank Betalingen
NL35INGB0001180656
T.n.v. Stichting Nivon
afdeling Emmen

Natuurvriendenhuizen
Allardsoog
Jarig van de Wielenwij 42
9343 TC Een-West
T. (0516) 54 13 47

De Hondsrug
Duinweg 6
9479 TM Noordlaren
T. (050) 40 91 634

Het Hunehuis
Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp,
T. (0521) 34 12 48



Activiteiten agenda september-oktober 2015

Di 01 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Zo 06 sep. Bergsportwandeling bij Eesveen 10.00 uur
Ma 07 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 08 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Zo 13 sep. Opening seizoen 14.00 uur
Ma 14 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 15 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 16 sep. Zanggroep 13.30 uur
Ma 21 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Ma 21 sep. Excursie Waterwinning Valtherbos 13.00 uur
Di 22 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 23 sep. Zanggroep 13.30 uur
Do 24 sep. Stadswandeling Kampen 10.15 uur (trein)
Zo 27 sep. Alleenstaanden fietstocht Bargerveen 
Ma 28 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 29 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 30 sep. Zanggroep 19.30 uur
Zo 04 okt. Bergsportwandeling bij Oldeberkoop 10.00 uur
Ma 05 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 06 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 07 okt. Zanggroep 13.30 uur
Zo 11 okt. Themamiddag “Lifestyle en Voeding” 14.00 uur
Ma 12 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 13 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 14 okt. Zanggroep 19.30 uur
Ma 19 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 20 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 21 okt. Zanggroep 13.30 uur
Do 22 okt. Creatieve middag “Bloemschikken” 13.30 uur
Za 24 okt. Alleenstaanden naar AlbertCuyp Amsterdam 
Ma 26 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 27okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 28 okt. Zanggroep 13.30 uur
Za 31 okt. Stadswandeling Leeuwarden 09.15 uur (trein)

Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen



Bijlage bij deze Lork het jaarprogramma 2015-2016

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 november/december inleveren voor 15 oktober redactie:
 info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen. 

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

Week  
36 E. Kemper en G. Grootjans
37 Fam. Aakster
38 G. Dokter en A. Hommes
39 L. Cruijff en H. Kiers
40 R. Noom en G. Peters

41 Fam. van der Molen
42 Fam. Jeuring
43 H. Sibering en M. Klappe
44 E. Kemper en G. Grootjans

Van de bestuurstafel
Beste Nivonleden, 

Het seizoen 2015-2016 gaat officieel op zondag 13 september weer van 
start. Hieraan voorafgaand zijn de werkgroepen tekenen/schilderen van 
de maandagmorgen en de dinsdagmiddag alsook de zanggroep op de 
woensdagmiddag al weer begonnen. De bergsport en de groep alleen-
staanden hebben in de zomertijd hun activiteiten gewoon door laten gaan.
Na de zomertijd en de vakantieperiode hoopt het bestuur in het nieuwe 
seizoen weer veel leden te mogen begroeten op de activiteiten van het 
bestuur en de activiteitencommissie. In de bijlage bij de Lork ziet u dat 
er getracht is een programma samen te stellen met activiteiten op het 
gebied van natuur, cultuur, ontspanning, ontwikkeling en duurzaam-



heid. Aandacht is er in het programma voor de eigen werkgroepen. De 
schilder- en tekengroepen exposeren ombeurten in het Nivoncentrum 
en de zang- en muziekgroepen geven in het voorjaar een concert in het 
Nivoncentrum. Elke tweede zondag in de maand is er weer een thema 
middag met onderwerpen op het gebied van geschiedenis, natuur, muziek, 
duurzaamheid. 
In het nieuwe seizoen staan twee markten opstapel; de kerstmarkt en de 
goede spullenmarkt. Dat wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige leden 
van de afdeling. Niet alleen voor de markten zijn vrijwilligers actief voor 
de afdeling maar ook voor de schoonmaak, beheer van het centrum en voor 
het organiseren van activiteiten. Wil je ook een steentje bij dragen? Neem 
gerust contact op met de voorzitter, secretaris of de activiteitencoördinator 
van de afdeling (zie adressenlijst in de Lork). Met elkaar kunnen we van 
de afdeling Emmen en Omgeving iets moois maken; een afdeling die iets 
te bieden heeft en waar mensen zich bij aansluiten. Wil je vrienden of 
belangstellenden kennis laten maken met het Nivon en de activiteiten van 
de afdeling? Een mooie gelegenheid om zoiets te doen tijdens een thema 
middag, een excursie etc. Neem gerust iemand mee.
Het is mogelijk de Lork en de Nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Een mail 
naar de redacteur, info@nivonemmen.nl is voldoende. Op de website van 
de afdeling worden activiteiten en terugblikken gepubliceerd, zie www.
nivonemmen.nl
Het bestuur wenst ieder een heel fijn Nivonseizoen toe en graag tot ziens op 
de openingsmiddag van zondag 13 september of op een andere activiteit.

Namens het bestuur, Annelies Arling. 

Start tekengroepen
Iedereen weer voldoende inspiratie voor een nieuw seizoen?
Dinsdag 1 september gaat de groep van Krijnie weer van 
start, op de bekende tijd van 13.30 uur.
Maandag 7 september om 09.00 uur gaat de groep van 
Lammert weer aan de slag.
Heb je ook zin om eens mee te doen? Kom gerust eens (geheel vrijblijvend) 
langs. Het tweede halfjaar van 2015 zal de dinsdaggroep exposeren in het 
Nivoncentrum.



Zing mee met de zanggroep 
Vanaf woensdag 16 september zijn de leden van de 
Nivonzangroep weer hun zangkunst aan het beoefenen 
o.l.v. Annelies Arling. Wil je ook eens meedoen? Kom 
gerust eens langs, we zijn elke woensdag vanaf 13.30 uur 
in het Nivoncentrum

Zondag 13 september Opening van het seizoen 2015-2016 
Het bestuur en de activiteitencommissie van het Nivon 
nodigt haar leden uit om aanwezig te zijn bij de opening 
van het seizoen 2015-2016. Naast het elkaar ontmoeten, 
gezellig bijpraten en het openingswoord van de voorzitter 
zal Sjoerd Kemeling een muzieklezing houden over de 
Amerikaanse burgerrechtenbeweging onder de titel: 
“Songs of freedom”.
De zaal is open vanaf 13.30 uur; de opening is om 14.00 uur en de middag 
eindigt omstreeks 16.30 uur. Wilt u vrienden en belangstellenden kennis 
laten maken met het Nivon? Ze zijn welkom! Entree € 3,50 voor leden en 
niet-leden betalen € 5,50 (incl. koffie/thee, hapje en een drankje)

Excursie op maandag 21 september naar het Waterwingebied in het 
Valtherbos te Emmen.
Tijdens wandelingen van de afdeling door het Valtherbos zijn we al 
verschillende keren langs het Waterpompstation in het Valtherbos gelopen. 
Elke keer met de vraag “hoe ziet het er uit, wat doet men precies in het 
gebouw.” Een afspraak voor een excursie was snel gemaakt. Op maandag-
middag 21 september worden we om 13.30 uur verwacht. Vertrek vanaf 
het Nivoncentrum om 13.00 uur. Het is de bedoeling dat we er wandelend 
naar toe gaan. Per fiets of auto is het waterpompstation ook te bereiken 
via de Odoornerweg. Opgave bij Paul Aakster tot uiterlijk 17 september. 
0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Namens AC, Ria Noom.

Alleenstaanden fietstocht zondag 27 september 
Oproep: Wie wil met Sjoert de fietstocht van 27 
september uitzetten richting Bargerveen? Maria is 
tijdelijk uitgeschakeld vanwege rugklachten.
Meer informatie: sjoertsnijder@ziggo.nl of 
(0591) 62 18 38 na 17.30 uur



Stadswandeling op donderdag 24 september in Kampen. 
Wim Reuvekamp nam ons in het vorig seizoen mee voor een stadswande-
ling in Zwolle. Als goede verteller wist hij de groep te boeien over de 
architectuur en de geschiedenis van Zwolle. Op verzoek gaan we nog eens 
met Wim op stap en nu naar Kampen aan de IJssel. De stadswandeling 
begint om 12.00 uur op het station in Kampen. Er kunnen 15 personen aan 
de stadswandeling deelnemen.
Vertrek om 10.15 uur vanuit Emmen (sneltrein) en in Zwolle vertrekt de 
trein naar Kampen om 11.19 uur vanaf spoor 12. Aankomst in Kampen om 
11.29 uur. Er is tijd voor een broodje en om 12.00 uur begint de stadswande-
ling en duurt ongeveer tot 15.00 uur.
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 
Namens bestuur en AC, Annelies Arling.

Themamiddag zondag 11 oktober, Lifestyle en Voeding.
Het bestuur en de AC nodigen u van harte uit om deze middag bij te wonen. 
Voeding, voedingsmiddelen, houdbaarheid van voeding, gezond eten staan 
tegenwoordig volop in de belangstelling. Regelmatig verschijnen artikelen 
in dagbladen en tijdschriften. Het bestuur en de AC zijn dan ook verheugd 
dat Greetje Blauwbroek over dit onderwerp veel kan vertellen.
Het Nivoncentrum is om 13.30 uur open; de lezing begint om 14.00 uur, 
eindtijd om 16.30 uur. Kosten voor leden 3,50 euro en voor niet-leden 5,50.
(huur van de zaal, koffie/thee en een drankje) Vrienden en belangstellenden 
zijn welkom.
Namens bestuur en AC, Annelies Arling.

Creatieve middag op donderdag 22 oktober, bloemschikken. 
Op donderdag middag 22 oktober van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur 
verzorgt Harma van Hiel een creatieve middag bloemschikken. Zij werkt 
zo veel mogelijk met materialen uit de natuur. De materialen (bakje en 
materialen om mee te werken) worden door Harma aangeleverd. Wat je 
wel mee moet nemen is een snoeitangetje, een mesje, een schaartje en een 
draadtangetje.
Er kunnen 15 personen aan de creatieve middag deelnemen. Kosten zijn 
5,00 euro voor leden en niet leden betalen 7,00 euro. (zaalhuur, koffie/thee, 
materialen)
Opgave uiterlijk 19 oktober bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@
hetnet.nl
Namens bestuur en AC, Annelies Arling.



Zaterdag 24 oktober Alleenstaanden bezoek Albert Cuypmarkt 
Amsterdam
Bij goed weer (geen regen) gaan we naar Amsterdam. We bezoeken de 
Albert Cuypmarkt. Verder hebben we Lommy in ons midden (onder 
voorbehoud). Zij is naar onze mening een goede gids.
Verdere informatie wordt verstrekt bij aanmelding. Het vervoer is per trein.
Aanmelden bij Grietje of Ank. 0591-610162 of 0524-552873.

Zaterdag 31 oktober N.S stadswandeling in Leeuwarden
Met bezoek aan keramiek museum. De Princessehof.
Vertrek Emmen 9,15 aankomst 11.45 kosten treinreis met 40 % retour € 
27.16.
museum € 8.50 , of museum jaarkaart gratis . Lunchpakket meenemen. 
Graag op tijd op geven.
Hennie Kiers (0591-361292) of Alie van der Haven.( 0524-534533 / alie@
grc9.nl) 



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

Let op: de wandelingen van 6 sept. en 4 okt. zijn gewisseld 
t.o.v. het jaarprogramma!

Zondag 06 september 2015 
Wandeling op de Heerlijkheid ‘De Eese’ bij Eesveen ten noorden van 
Steenwijk. Starten vanaf met P aangegeven parkeerterrein rond grote schuur 
aan Van Karnebeeklaan 7 bij de kruising met Braamweg. De lengte van de 
wandeling is ongeveer 18 km. Piet Sevenhuijsen 0521-516615, 06-22588822 

13 - 20 september 2015 Herfstkamp
Midweek “Trefkamp” op NIVON-locatie Hall (bij Eerbeek)
Accommodaties: kampeerterrein Hallse Hull en ABK-huis.
Adres Hallseweg 10 en12, 6964AM Hall.
Deelnemers moeten zelf hun verblijf en verzorging regelen. 

Kijk hiervoor op de website http://www.nivon.nl/nl/accommodaties/. In 
het ABK-huis is in het weekeind geen plek, op het kampeerterrein is volop 
ruimte. Huisdieren kunnen ook mee (speciaal veld). 

Direct vanaf de locatie zijn mooie wandelingen te maken, van een klein 
ommetje tot 20 km en meer. Op woensdag16 en donderdag 17 september zal 
Harry van der Molen in ieder geval een dagwandeling verzorgen.
Graag even melden als je mee gaat bij: Harry van der Molen tel. 
0591-618251 mobiel: 06- 279 18 640 h.vandermolen@home.nl

Zondag 04 oktober 2015 
Dellebuursterheide (Oldeberkoop) De lengte zal tussen 16-19 km zijn met 
een afsteekmogelijkheid. Vertrekpunt is: parkeerplaats aan de Ooster-
woldseweg tussen 53 en 55 Oldeberkoop. GPS: N 52 56’ 10’’ O 6 9’ 29’’
André Vos en Gelske van der Vlugt 0512-461671, 06-20558001



1-Mei viering 
Als spreker was dit keer 
uitgenodigd: Sjoerd Kemeling 
uit Winterswijk. Het thema van 
deze middag was “90 jaar en nog 
steeds Lief, Links en Lastig”. Dit 
onderwerp behelst de geschie-
denis van het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling en van het 
Nivon. Maar hieraan vooraf hield 
Sjoerd een veel ruimer verhaal 
over de sociale geschiedenis 
van Nederland vanuit een links 
standpunt, te beginnen met de 
leefomstandigheden van een groot 
deel der arbeidende klasse zo rond 
1900. En alle figuren die vervolgens 
hierin een belangrijke rol speelden, 
zoals Domela Nieuwenhuis, Henri 
Polak, Fré Cohen, Pieter-Jelles 
Troelstra en Koos Vorrink. Deze 
laatste was lange tijd voorzitter 
van de Arbeiders-Jeugd-Centrale, 
kortweg de AJC. Koos Vorrink 
hechtte veel belang aan de relatie 
Socialisme en Natuurbeleving om 
de arbeidersjeugd de mogelijkheid 
voor culturele verheffing mee te 
geven. Dit is maar een heel klein 
onderdeel van alles wat Sjoerd te 
berde bracht. Natuurlijk was er deze 
middag ook ruimte voor vrolijke 
muziek, zoals het Nivon zangkoor 
o.l.v. Annelies. En uiteraard aan het 

eind van de middag het zingen van 
de Internationale en het uitdelen van 
rode rozen. We mogen Sjoerd zeer 
erkentelijk zijn voor zijn uitstekende 
presentatie, die qua onderwerp zo 
goed past bij een 1-Mei viering.

Paul Aakster

Themamiddag over de H.A.L. op 
zondag 10 mei 2015
Voor een themamiddag op de 2e 
zondag in mei is het altijd even 
afwachten hoe de opkomst is gezien 
het feit dat het dan ook Moederdag 
is. Maar gelukkig, de opkomst bleek 
néér te komen op 20 deelnemers; 
daar kon Lenze Vondeling, de 
spreker van deze middag, tevreden 
mee zijn (en wij ook!). 
Dit keer een heel ander onderwerp 
dan vorig jaar toen hij de prachtige 
presentatie hield over de voettocht 
vanuit zijn woonplaats Bornerbroek 
naar Santiago de Compostella. 
Nu zou het gaan over de H.A.L. 
( Holland-Amerika-Lijn ) waar 
hij gewerkt heeft van 1972 tot 
1984. Negen jaar daarvan op de 
“SS Rotterdam” in een technische 
functie. Hij is nl. een voormalig 
officier Technische Dienst. Mede 
aan de hand van mooie dia’s wist 
hij een heel goed beeld te schetsen 



van de situatie in de machinekamer 
van een dergelijk groot schip en 
de communicatie met de “brug”, 
dit alles vergezelt van aardige 
anekdotes. Waarom bestond het 
trappenhuis op het schip uit een 
dubbele helix? Om de 1e en 2e klas 
passagiers van elkaar gescheiden 
te houden! Het schip is opgedeeld 
in 7 waterdichte compartimenten 
gescheiden door 6 schotten. Voor het 
schip is er een kantelmoment bij 48 
graden slagzij. En zo wist Lenze ons 
talloze feitjes voor te houden. Ook 
geeft hij al een paar jaar regelmatig 

rondleidingen op het schip, dus het 
is allemaal met eigen Nivon-ogen in 
Rotterdam te bekijken.

Paul Aakster

Zondag 14 juni 2015: Film “The 
Whale Rider”
Dit keer geen themamiddag met 
een spreker maar vertoning van 
de film “The Whale Rider” (de 
walvisberijder). Peter Adriaansen 
liet deze film op DVD zien en 
bleek hiermee een hele goede keus 
gemaakt te hebben. Het verhaal 

7	  
	  

slagzij. En zo wist Lenze ons talloze feitjes voor te houden. Ook geeft hij al een paar jaar regelmatig 
rondleidingen op het schip, dus het is allemaal met eigen Nivon-ogen in Rotterdam te bekijken. 
 
Paul Aakster 
 
Zondag 14 juni 2015: Film “The Whale Rider” 
Dit keer geen themamiddag met een spreker maar vertoning van de film “The Whale Rider” (de 
walvisberijder). Peter Adriaansen liet deze film op DVD zien en bleek hiermee een hele goede keus 
gemaakt te hebben. Het verhaal speelt zich af in het gebied van de Maori’s in Nieuw-Zeeland. Het gaat 
om het doorgeven van traditionele waarden in de samenleving van de Maori’s, een inheems volk. Opa 
Koro heeft ‘slechts’ één kleindochter om deze waarden aan door te geven. Kleindochter Paikea vervult 
uiteindelijk een heldenrol door op een walvis te rijden. Er wordt uitstekend geacteerd en eigenlijk staat 
deze film model voor alle traditionele samenlevingen in de wereld. Hoewel het eind enigszins 
onwaarschijnlijk leek had het toch een heel emotionele lading. Prachtige film! 
 
Grietje Aakster 
 

 
Enkele foto’s van de zeer geslaagde midweek in Krikkenhaar 
 

 
 

 
Nieuwe leden: 
 
We zijn heel blij bij de aanvang van het nieuwe seizoen een aantal nieuwe leden te mogen 
verwelkomen, het zijn: 
 
dhr. R.Kriek en mevr. N.M.Kriek-Botman en hun 3 kinderen.  
Zij wonen: Sellingstraat 65, 9561 TA Ter Apel                                        
         
dhr. H. en mevr, T. Schoenmaker, Schutwijk 110, 7916 VL Elim 
 
mevr. N.E.Lantman, Dalerstraat 27, 7843 PB Erm 
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Grietje Aakster

Nieuwe leden:

We zijn heel blij bij de aanvang van het nieuwe seizoen een aantal nieuwe 
leden te mogen verwelkomen, het zijn:

dhr. R. Kriek en mevr. N.M. Kriek-Botman en hun 3 kinderen. 
Zij wonen: Sellingstraat 65, 9561 TA Ter Apel 
 
dhr. H. en mevr. T. Schoenmaker, Schutwijk 110, 7916 VL Elim

mevr. N.E. Lantman, Dalerstraat 27, 7843 PB Erm

dhr. M.J. van Ginkel, De Hilte 15, 9511 TC Gieterveen 
 
We wensen hun veel plezier bij het Nivon! 

Verhuisd:

dhr. T.M. Harnischmacher en mevr. L. Boonstra
van Grote Esweg 80, 7795 DG Diffelen 
naar: Oude Hammerweg 11 A ,8147 RK Giethmen, 

 
 



In en uitstappen bij het Nivon gebouw
Vanuit de omgeving zijn er klachten ontvangen voor wat betreft het in en 
uitstappen danwel laden en uitladen van goederen.
Wanneer een auto half op de weg voor de deur blijft staan, zijn er achterop 
komende bestuurders die gebruik willen maken van de overgebleven 
ruimte. 
Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot schade aan de tuin van 
buurtbewoners.
Het behoeft mijns inziens geen verdere uitleg, dat een goede verstandhou-
ding met de buurtbewoners van groot belang is.
Daarom het verzoek, om alleen in en uitstappen van personen te laten plaats 
vinden.
De auto half op het gras en half op de weg plaatsen zoals in bijgaande foto 
te zien is, is niet gewenst.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris.

Dus niet zo.





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	  
	  	  
	  	  




