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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
vacature

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

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

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

Zang coördinator
Grietje Jeuring
Laan v.h. Kinholt 160
7823 HE Emmen
E. jansjeuring1@gmail.com
T. 0591 62 74 95

Familieberichten
Grietje Jeuring
adres; zie boven

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

Nivon Landelijk bureau
Plantage Middenlaan 2F
1018 DD Amsterdam
E. leden@nivon.nl
T. 088-0990914
normaal tarief
www.nivon.nl

Redactie ledenblad
Harry van der Molen
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 Wielenwei 42
9343 TC Een-West
T. 088 0990 951

De Hondsrug
Duinweg 6
9479 TM Noordlaren
T. 088 0990 960

Het Hunehuis
Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp,
T. 088 0990 961

Activiteiten agenda september t/m oktober 2016
Zo 04 sep. Bergsportwandeling Norg 10.00 uur
Ma 05 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 06 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Za 10 sep. Wandeling eigen initiatief, Sleenerzand 10.00 uur
Zo 11 sep. Opening seizoen afdeling Emmen e.o. 14.00 uur
Ma 12 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
 Di 13 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 14 sep. Zanggroep 13.30 uur
Za 17 sep. Museumbezoek kasteel Nijenhuis in Heino      09.38  uur
Ma 19 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 20 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 21 sep. Zanggroep 13.30 uur
Za 24 sep. Fietsdag vervolg Runde-route 10.00 uur
Ma 26 sep. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 27 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 28 sep. Zanggroep 13.30 uur
Zo 02 okt. Bergsportwandeling bij Schoonloo 10.00 uur
Ma 03 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 04 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 05 okt. Zanggroep 13.30 uur
Zo 09 okt. Themamiddag “Percussie wereldwijd” 14.00 uur
Ma 10 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 11 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 12 okt. Zanggroep 13.30 uur
Do 13 okt. Creatieve middag bloemschikken 13.30 uur
Za 15 okt. Wandeling eigen initiatief, Papenvoort 10.00 uur
Ma 17 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 18 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 19 okt. Zanggroep 13.30 uur
Wo 19 okt. Eten bij “t Leeuweriksveld” 18.00 uur
Za 22 okt. Stadswandeling Hanzestad Deventer 11.15 uur 
Ma 24 okt. Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 25 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 26 okt. Zanggroep 13.30 uur

(trein)

(trein)

Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen
Bijlage bij deze Lork het jaarprogramma seizoen 2016-2017 van Nivon 
Emmen e.o.
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 november/december inleveren vóór 15 oktober redactie:
info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.



Schoonmaak Nivoncentrum mei/juni
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien: 
lukkiengerda@gmail.com tel. 0591 618251

Week  
36 Fam. v.d. Molen
37 G. Dokter en A. Hommes
38 E. Kemper en G. Grootjans
39 L. Cruijff en H. Kiers
40 Fam. Jeuring
41 Fam. van der Molen
42 H. Sibering en M. Klappe
43 R. Noom en G. Peters
44 Fam. Aakster

Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden,
Na een flinke periode van rust, vakantie, uitjes etc. is het mooi om elkaar 
weer te ontmoeten. Graag nodigt het bestuur leden en 
belangstellenden uit om op zondag 11 september aanwezig 
te zijn op de opening van het nieuwe seizoen 2016-2017.
Als bijlage van deze Lork is het nieuwe jaarprogramma 
meegestuurd vol met activiteiten op het gebied van natuur, 
cultuur, ontspanning, ontwikkeling en duurzaamheid. Het 
bestuur en activiteitencommissie hebben geprobeerd om 
rekening te houden met wensen van leden. 
Zoals gewoonlijk is er op de tweede zondag in de maand een themamiddag 
met een onderwerp voor jong en oud. Ook niet leden zijn van harte welkom.
Het bestuur vindt het geweldig dat vele vrijwilligers weer een steentje 
bijdragen om de activiteiten en het beheer, schoonmaak van het gebouw 
etc. goed te laten verlopen. Wil je ook een steentje bijdragen? Waar ben je 
goed in? Organiseren of wandelen, fietsen, of ben je creatief op een bepaald 
gebied, of wil je gewoon meehelpen? Neem gerust contact op met de 
voorzitter, secretaris of activiteiten coördinator voor informatie of 
aanmelding. (zie adreslijst)

Het is mogelijk om de Lork en de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Het 
is kosten besparend! Een mail naar de redacteur, info@nivonemmen.nl is 
voldoende. Het bestuur wenst ieder een heel fijn Nivon seizoen toe en graag 
tot ziens op de openingsmiddag van het seizoen, zondag 11 september, of 
op een andere activiteit.
Namens het bestuur, Annelies Arling.

De werkgroepen gaan weer beginnen

Schilderen, tekenen
De maandagmorgengroep op 5 september
en de dinsdagmiddaggroep 6 september

Ontdek je talent en doe maar mee! Contactpersonen vind je in de adreslijst. 

De Zanggroep gaat weer zingen vanaf woensdagmiddag 7 september van 
13.30 tot 15.30 uur.
In het komende seizoen staan een aantal Nocturnes van Mozart op het 
programma. Elke week wordt een deel geoefend en daarnaast worden al 
aangeleerde liederen geoefend. Verder staan op het programma canons, 
liederen van vroeger. Plezier in zingen staat voorop. Belangstelling? Kom 
eens kijken of meezingen en ontdek je talent.

Zondag11 september Opening van het seizoen 2016-2017. Thema 
Wildlands Adventure.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om deze middag bij te 
wonen. Na het openingswoord van de voorzitter zal een Ambassadeur van 
Wildlands Adventure Zoo in Emmen ons vertellen over het nieuwe park, 
het leven van de dieren. De zaal is open om 13.30 uur; de opening is om 
14.00 uur en de middag zal omstreeks 16.30 uur eindigen. Leden kunnen 
altijd vrienden, familie meenemen om kennis te maken met het Nivon. 
Entree is 3,50 euro voor leden en niet-leden betalen 5,50 euro. (huur van de 
zaal, koffie/thee en een hapje en drankje)
Namens bestuur en ac, Annelies Arling.



Zaterdag 17 september museumbezoek Kasteel Nijenhuis en beeldentuin 
in Heino.
Gelegen tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt het Kasteel Nijenhuis en 
is bewoond geweest vanaf de late Middeleeuwen door diverse adellijke 
geslachten. Na 1934 raakte het kasteel in verval waarna het in 2003/2004 
grondig verbouwd en gerenoveerd werd. Het is sinds 2004 toegankelijk 
voor het publiek en in de beeldentuin zijn 90 beelden te bewonderen. De 
openingstijd is van 11.00 tot 17.00 uur.
Museumjaarkaart de VIP kaart bankgiro zijn gratis. Entree is €9; groep 
vanaf 10 personen 6,00 euro. 
Uit het oog van duurzaamheid reizen we met de trein. Vertrek van Emmen 
centraal om 9.38 uur. Overstap in Zwolle Sprinter Enschede om 10.49 uur 
en aankomst in Heino om 10.59 uur. Daarna nog 20 min lopen. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Zaterdag 24 september fietsdag, vervolg Runde route.
In het vorige seizoen hebben we vanaf Roswinkel o.l.v. Bep en Annelies 
een mooie Runde route gefietst. Nu wordt het vervolg gefietst. Vanaf het 
Nivoncentrum fietsen we weer richting Nieuw-Dordrecht en pakken daar 
een deel van de route weer op. De geplande route is ongeveer 35/40 km. 
Om 10.00 uur is de koffie in het Nivoncentrum klaar en om 10.30 uur gaan 
we starten. Neem voor onderweg voldoende proviand en drinken mee. Ook 
gaan we onderweg nog wel even bij een gelegenheid koffie/thee drinken. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Annelies Arling.

Zondag 9 oktober thema middag Percussie*) Wereldwijd door Connie 
Timmermans.
In het vorig seizoen hebben vele aanwezigen genoten van de lezing over 
Klezmer muziek door Connie Timmermans. De aanwezigen hingen aan 
haar lippen. Nu, op zondag 9 oktober komt ze terug om ons mee te nemen 
in een voorstelling over Percussie Wereldwijd. De zaal is open om 13.30 
uur en de opening is om 14.00 uur. De kosten zijn € 3,50 voor leden en 
niet-leden betalen €5,50 (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje)  
Namens bestuur en ac, Annelies Arling.            *) = slaginstrumenten

Donderdag 13 oktober creatieve 
middag bloemschikking o.l.v. Janni 
Kroeze.
Het bestuur en ac vinden het heel 
fijn dat Janni haar talent benut om 
met Nivonleden aan de slag te gaan 
met bloemen om er iets moois van te 
maken. Janni zorgt voor de materi-
alen. Wat je zelf mee moet nemen 
is een scherp mesje, een schaar, 
een snoeischaar, draadtangetje. De 
kosten zijn 5,00 euro (onkosten 
materialen, huur van de zaal, 
koffie/thee). Er kunnen maximaal 
20 personen aan deze activiteit 
deelnemen, dus wees er snel bij.
Opgave bij Paul Aakster, uiterlijk 9 
oktober, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl

Woensdag 19 oktober om 18.00 
uur eten bij ’t Leeuweriksveld in 
Emmen. 
’t Leeuweriksveld is een biologisch-
dynamisch tuinbouwbedrijf in 
Wilhelmsoord, vlakbij Emmen. 
Er wordt een 3-gangen diner 
geserveerd en het is eten wat de 
pot schaft. Alle ingrediënten zijn 
biologisch en dieetwensen kunnen 
bij de opgave worden vermeld; 
eet je vegetarisch of glutenvrij of 
lactose-vrij.
Er is plaats voor maximaal 25 
personen; de kosten zijn 15,00 euro 
p.p. ; de drankjes zijn 1,50 euro.
Adres van het bedrijf: 
’t Leeuweriksveld Zandzoom 72, 

7814 VJ Emmen. Te bereiken via 
Emmen –Zuid langs het AZC, in 
Wilhelmsoord bij driesprong en 
picknick tafel rechtsaf Zandzoom 
en dan 2e erf links. Zie ook www.
leeuweriksveld.nl
Opgave bij Paul Aakster, uiterlijk 15 
oktober, 0591-626795 of paulaak-
ster@hetnet.nl onder vermelding 
van dieetwensen. Ga je op eigen 
gelegenheid of wil je vanaf het 
Nivoncentrum meerijden of in 
groepsverband op de fiets. Ook dat 
kun je vermelden en dat kunnen we 
dan onderling regelen.
Annelies Arling. 

Zaterdag 22 oktober 
stadswandeling Deventer o.l.v. 
Wim Reuvekamp.
We kennen Wim al van vorige 
stadswandelingen in o.a. Zwolle 
en Kampen. Een hoeveelheid 
aan informatie over gebouwen en 
geschiedenis op een hele aantrek-
kelijke manier verteld, zijn ingredi-
enten voor de volgende ontmoeting. 
Er kunnen maximaal 15 personen 
aan de stadswandeling deelnemen; 
de tijd is ongeveer 3 uur wandelen, 
kijken en luisteren. Soms wordt er 
even stevig doorgewandeld. Neem 
een broodje mee voor onderweg. 
Ook gaan we ergens in de stad 
koffie/thee drinken.
Vertrek met de trein vanuit Emmen 
Centraal om 11.15 uur, overstap in 
Zwolle richting Roosendaal spoor10, Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Nivon Emmen e.o. via info@nivonemmen.nl



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

Zondag 04 september: Een 
wandeling bij Norg
Start vanaf de Brink in Norg bij 
de kerk en Hotel Karsten, Brink 6, 
9331AA, Norg.
Leiding: Henny Bakker 
(0592-612940, 06-21427217)

19-22 september Herfstkamp Wijk 
aan Zee
Midweek (Trefkamp) op de 
NIVON-locatie De Banjaert, 
Burgermeester Rothestraat 53A, 
1949CC, Wijk aan Zee. Deelnemers 
regelen zelf hun onderkomen in het 
huis of op het kampeerterrein.
Aanmelding kan via www.nivon.nl  
(accommodaties).
Er bestaat de mogelijkheid om 
de warme maaltijden van een 
aanwezige groep te gebruiken, 
geef dit z.s.m. door aan Harry van 
der Molen als je wilt mee-eten. 
(h.vandermolen@home.nl) .

Zondag 02 oktober wandeling bij 
Schoonloo
Start Parkeerterrein “De 
Tweelingen” aan de weg van 
Schoonloo (ca.1,5 km) richting 
Schoonoord (N376) (N 52 53.471 
E 6 42.673). Vanaf de verharde 
weg richting Schoonoord (N376) 
(N 52 53.471 E 6 42.673). Vanaf 
de verharde weg 225 m het half 
verharde pad oprijden, daar is een 
grote parkeerplaats. 
Leiding: Harry van der Molen/Gerda 
Lukkien (0591-618251/06-279 18640)

Zondag 6 november Wandeling over 
het Dwingelderveld.
Start bij het bezoekerscentrum 
Dwingelder veld. Benderse 22, 
7963 RA, Ruinen. Voor belangstel-
lenden bekijk de website  www.
nationaalpark-dwingelderveld.nl  
Leiding: Piet Sevenhuijsen  
0521-516615, 06-22588822 

Wandelen eigen initiatief wie loopt 
mee?
In het verleden was er een groepje 
Nivonleden die op eigen initiatief 
een wandeling organiseerden.
Ik wil graag de draad weer 
oppakken en wil elke maand een 
wandeling organiseren, op een 

aankomst in Deventer om 12.43 uur. De 
stadswandeling begint op het station. Opgave 
bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaak-
ster@hetnet.nl
Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

1 mei-viering
Nivon Emmen e.o. mag zich gelukkig prijzen om al jarenlang 1 mei: “Dag 
van de Arbeid” op traditionele wijze te vieren; in ons eigen Nivoncentrum 
en opnieuw met een onderwerp dat goed past bij deze dag. Ditmaal hadden 
we een spreker uit eigen gelederen: onze penningmeester Piet Snel, goed op 
de hoogte van het politieke landschap in en om Emmen. Maar ook een visie 
hebbend op internationale politieke ontwikkelingen. De aanwezigen ( 34 in 
getal met daarnaast nog 4 musici ) hebben geboeid zitten luisteren naar zijn 
reisverslag over Zuid-Afrika, Namibië en Gambia. 
Het was een mooie aanvulling op de presentatie van Harry v/d Molen, 
die al eerder een reis naar Zuid-Afrika maakte. Er valt veel te weten over 
het zogenaamde “zwarte continent”, maar dat ook bekend staat als heel 
kleurrijk. Piet, uiteraard heel veel dank voor je lezing! De middag werd op 
traditionele wijze afgesloten met het uitdelen van rode rozen en het zingen 
van de Internationale.
Paul Aakster

zaterdag midden in de maand (c.a. 
14 km). Het zijn wandelingen niet 
te ver van Emmen, voor velen 
misschien bekend terrein, maar het 
gaat om het lekker wandelen.
Op mijn programma staan de 
volgende wandelingen, ik nodig 
liefhebbers uit mee te doen.

Zaterdag 10 september wandeling 
Slenerzand (14km)
Vertrek 10 uur vanaf parkeerplaats 
Rij-maar-an,  Slenerweg 118, 7848 
AK Schoonoord

Zaterdag 15 oktober wandeling 
Papenvoort en Meindersveen(14km)
Vertrek 10 uur vanaf parkeerplaats 
N857 (weg Borger-Rolde t.h.v. 
Rolderstraat 11,9531TC Borger)

Graag verneem ik jullie reacties op 
h.vandermolen@home.nl 
Harry van der Molen



Dauwtrappen op donderdag 5 mei.
Een groep van 7 vroege 
Nivon-vogels sloten zich aan bij 
de dauwtrappers in Gees. Onder 
leiding van een twee tal boswachters 
zou de groep om 6.00 uur op pad 
gaan. Tot onze verbazing en verras-
sing kwam een bolderkar voor 
rijden om de hele groep naar de 
plaats van bestemming te brengen. 
Leuk!!! We hebben heerlijk in 
het gebied van de Geeser stroom 
gewandeld. De natuur is vroeg in 
de morgen zo mooi en stil. Het was 
mooi droog weer, niet te koud en de 
grond niet te nat. Er valt niet veel 
over te zeggen, je moet het beleven. 
Dus volgend jaar maar weer naar 
dezelfde plaats. Na afloop van de 
wandeling was er lekkere koffie 
met krentenstoet in het gebouw van 
de toeristen informatie. We hebben 
gezellig nagepraat en om ongeveer 
10.00 uur gingen we huiswaarts.
Annelies Arling. 

Themamiddag over Klezmer-
muziek zondag 8 mei
Volgens Conny Timmermans gaf 
zij geen lezing deze middag, maar 
een voorstelling. En zij is geen 
vreemde in het Nivon, overal in het 
land is ze voor het Nivon opgetreden 
en heeft ook les gegeven. Haar 
voorstelling werd omlijst met beeld 
plus geluid. Klezmer-muziek is 
ontstaan in Oost-Europa omstreeks 
het jaar 1400. Vanwege de diaspora 
zwermden de Joden uit over de hele 
wereld en hun muziek vermengde 
zich in Oost-Europa met de 
Zigeunermuziek. Later vond er ook 
nog een vermenging plaats met de 
Negermuziek in 
Amerika. Helaas waren er deze 
middag maar 16 bezoekers; 
Moederdag zal daar enigszins debet 
aan geweest zijn. In haar dankwoord 
gebruikte Annelies heel toepasselijk 
het woord “mazzeltov”.
Paul Aakster

Fietstocht zondag 21 mei 
Op zaterdag 21 gingen 7 fietsers richting 
Nieuw-Weerdinge om via Roswinkel te beginnen met 
de Runde-route. Via een mooi fietspad, een uitkijk-
toren, langs het stroompje de Runde, de visvijver in Emmer-Compascuum, 
langs akkers en weilanden kwamen we uiteindelijk in Nieuw-Dordrecht bij 
Collectie Brands te pauzeren en de expositie “Onder het Zwarte doek” te 
bekijken. Wim Oosting heeft begin 1900 mooie sfeervolle foto’s, zwart-wit, 
gemaakt die de omgeving en leven van die tijd in Emmen en omgeving liet 
zien. Zeer de moeite waard. Via een mooie route gingen we weer richting 
Emmen met de belofte om een ander deel van de Runde-route in september 
te fietsen. Annelies Arling.

Vrijwilligersmiddag zaterdag 28 mei
Het is een goede traditie dat het 
bestuur aan het einde van het 
seizoen alle vrijwilligers bedankt 
voor hun inzet.
Daarom was er voor het 
Nivoncentrum een grote partytent 
opgezet, waaronder een barbecue 
werd opgesteld.De slager had 
vleespakketten geleverd, waarna het 
grillen kon beginnen.
In de grote zaal had het accordeon 
duo “De Famkes” plaats genomen 
en speelde er lustig oplos. 
De grote groep vrijwilligers die op 
de uitnodiging was gekomen genoot 
volop. Er werd gesmuld, gezongen 
en gedanst. 
De middag vloog om en nadat 
ze alles weer hadden afgewassen 
en opgeruimd kon het bestuur 
vaststellen dat het een geslaagde 
middag was.
Harry van der Molen

Varen met de Snikke zondag 12 juni
We gingen om 13 uur met 17 
personen aan boord, 
er waren er nog andere gasten, en 
werden welkom geheten door de 
bemanning. Na de afvaart werden 
we voor zien van koffie/ thee.
Onder weg vertelde de gastvrouw 
dat de vaart was on staan door 
turfwinning en dat er ijsvogels in de 
wal zaten, deze niet gezien.
We kwamen door drie sluizen wat 
voor sommigen van ons de eerste 
keer was. Eind van de route was het 
Veenpark waar we gingen keren om 
zo de zelfde route terug te varen.
De stemming op de boot was prima 
ieder had wel wat te vertellen of zag 
wat. Om 17 uur waren we terug in 
Oranjedorp. Een geslaagde dag.
Alie van der Haven

Midzomerfietstocht dinsdag 21 juni
Deze fietstocht van ong. 55 km. 
en georganiseerd door Lidy-An 
was in feite een verrassingstocht. 
Niemand van de 15 deelnemers wist 
van te voren welke kant het op zou 
gaan; trouwens elke windrichting 
vanuit Emmen leent zich wel 
voor een mooie fietstocht. Maar 
goed, de tocht ging westelijk met 
Lidy-An voorop. Gelukkig zoveel 
mogelijk over mooie fietspaden 



gemaakt ging het huiswaarts, waar de koffie en de rest wachtte.
 Dinsdag wel vroeg ontbijt maar deze dag gingen we het wat rustige 
aandoen. Sommigen op de fiets of bus na Alkmaar andere wandelen naar 
Bergen en een museum bezoeken. Maar de dag is zo weer gevuld. Ieder op 
zijn eigen manuur en tempo.
‘s Avonds natuurlijk nog even na het strand Het Zeehuis licht er ook zo 
mooi! 10 minuten lopen en je bent er.
Dit is al weer de laatste avond hier. De huiswachten kwamen nog even een 
glaasje en hapje mee gebruiken en na enige tijd zocht iedereen zijn of haar 
bed op. De restjes moesten op gemaakt worden.
Woensdag was alweer de dag van afscheid na het 
ontbijt ging iedereen zijn taak doek en vele handen 
maken licht werk!
Het was werkelijk fantastisch om te zien hoe we 
gezamenlijk bezig waren en mooi op tijd klaar. 
De huiswacht nam nog even een groepsfoto en 
wij gingen voor de laatste keer gezamenlijk na het 
strand om gezellig onder het genot van koffie en 
gebak echt afscheid van de zee en elkaar te nemen,
Annelies bedankte iedereen en wij haar natuurlijk 
ook voor de prima leiding.Denk dat ik wel voor 
iedereen mag zeggen we hebben prachtige dagen gehad met elkaar.
Jetty Haarman

en langs boerderijen met kunstige 
gevel-versieringen. We passeerden 
Westenesch, Noord-Sleen, Aalden, 
Wezup en belandden in het 
uitgebreide Sleenerzand. Uiteraard 
onderweg enkele pauzes, gelukkig 
steeds met een fraai zonnetje 
erbij. Het was voor ons allen een 
ontspannen fietstocht, vooral 
dankzij het goede voorbereidende 
werk van Lidy-An.
Paul Aakster

Midweek in het “Zeehuis” 26 t/m 29 
juni
Zondag 26 juni 2016 vertrokken 15 
mensen richting Bergen aan Zee.
Enkele gingen met de auto maar de 
grootste groep ging met de trein. 
Via Zwolle Amsterdam, Alkmaar 
eindelijk Bergen aan Zee.
Rond 3 uur waren allen gearri-
veerd. Samen thee gedronken en 
kennis gemaakt met elkaar en de 
huiswachten. Het huis verkent 
en onze slaapplekken opgezocht. 
Alie v.d. Haven en ik hadden 
boodschappen gedaan in Bergen en 
de kookploeg ging met de maaltijd 
aan de slag. We gingen vroeg eten 
zodat we met zijn allen nog even 
na het strand konden Heerlijk wat 
hebben we genoten. De stemming 
zat er al goed in. Na koffie en een 
drankje en hapje zocht iedereen zo 
zachtjes aan zijn bedje op. Het was 
een lange dag geweest
‘s Morgens 8 u was het ontbijt 

al klaar we zouden fietsen met 
Harry en Lidy-An Fleurke maar 
het weer werkte niet direct mee; 
even afwachten. Maar zoals echte 
Nivonners gingen we gehuld in 
regen kleding toch op pad. Na 
ongeveer een uur in de regen 
gepeddeld hebben met weinig zicht 
zocht Harry een mooi restaurant op 
voor een heerlijke koffie van onze 
penningmeester. Daar waren we 
ook aan toe. Maar het bleef regenen 
Harry stelde voor om in zijn huisje 
ons brood op te eten. Er gaan vele 
makke schapen in een hok, maar het 
was erg gezellig en intussen werd 
het droog. Via de polder fietsten we 
na Petten waar onlangs een heel stuk 
land in zee is aangelegd, Het was 
bijzonder dit kunstwerk Harry kon 
er ook mooie details over vertellen 
hij had het goed gevolgd. Hij 
vertelde met vol overgave we hingen 
aan zijn lippen hierdoor werd het 
voor ons nog mooier Harry bedankt 
Ik vond het prachtig!
Hierna fietsten we door de duinen 
weer terug nog en kleine pauze het 
was intussen warm geworden. Tegen 
half 5 weer thuis, gezamenlijk thee 
gedronken en Harry en Lidy-An 
hartelijk bedankt voor deze bijzon-
dere dag.DE maaltijd viel er goed 
in na een tocht van circa 42 km met 
vele bulten.
‘s Avond nog even na het strand 
waar een mooi zonsondergang was.
Nog een flinke tippel langs de zee 

In het album op de website www.nivonemmen.nl vind je heel veel 
foto’s van de midweek

Afsluiting seizoen zondag 10 juli
Eigenlijk is het voor veel leden 
al vakantietijd en tijd voor het 
ondernemen van allerlei uitjes. 
Het is toch fijn dat velen op de 
afsluitingsmiddag aanwezig waren. 
Het thema voor die middag was 
een reisverslag naar Cuba door Jan 
Harttekamp. Interessant was dat Jan 
en zijn vrouw geen georganiseerde 
reis hebben gemaakt, maar alles 
zelf hebben geregeld. Het mooie van 
de lezing en de getoonde beelden 

was dat er over de natuur, steden, 
architectuur en het leven van de 
mensen veel valt te vertellen. Het 
echte leven van de Cubanen kwam 
die middag voorbij. Uit de woorden 
en verslag van Jan viel op te merken 
dat er armoede heerst, ook rijkdom 
en dat mensen op allerlei manieren 
proberen een handeltje op te zetten. 
Het onderwijs en de zorg zijn gratis 
en goed. Het was een interessante 
middag.
Annelies Arling. 



IN MEMORIAM  GERRIT SAARLOOS

 Op 12 juli j.l. overleed Gerrit Saarloos, lid en oud- voorzitter van de 
afdeling van 1983-1986.

Gerrit was vanaf het begin dat hij in Emmen woonde 
actief lid van de afdeling en hij heeft veel voor de 

afdeling en het landelijk Nivon betekend. In de 
afdeling nam hij deel aan de zanggroep, hij was leraar 
bij de dinsdag tekengroep. Zijn kennis op het gebied 

van cultuur en kunst gaf hij door. 
Mooie herinneringen hebben tal van leden aan de jaarlijkse reizen 

naar verschillende natuurvriendenhuizen in het buitenland 
vooral naar de toenmalige DDR. 

Leerzaam waren de excursies en uitleg over schilderijen en 
tekeningen van amateurkunstenaars in het voormalig bruggebouw 

van Emmen. Gerrit kon er heel bevlogen over vertellen. 

Het bestuur en de leden van de afdeling wensen Jeltje , kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe.

Wat kun je nog meer bij de natuurvrienden? 
Kijk op www.nivon.nl  

Van de ledenadministratie (voor contact zie adreslijst)
Nieuwe leden: 
mevr. J.E. Waninge-Bejamins , Aelder Hooghe  2, 7854 RT Aalden.
mevr. W.Batenburg, Torenvalk 113, 7827 HR Emmen

Verhuisd:     F.Twijnstra  en C. Twijnstra-Korporaal
Van:   Ransuil 30,   7827 GM  Emmen
Naar:  Vossepad 402  7822 BG  Emmen (Heidehiem)

Zondag 13 november    
Themamiddag. Geschiedenis Woonwagenkamp en bewoners 
door Gerrie van der Veen.

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	  
	  	  
	  	  




