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Activiteiten agenda mei t/m augustus 2018
Zo 02 sep. Bergsportwandeling Ameland 309.30 uur (boot)
Ma 03 sep. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 04 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Zo 09 sep. Opening seizoen afdeling Emmen e.o. 14.00 uur
Ma 10 sep. Tekengroep maandag 09.00 uur
 Di 11 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 12 sep. Zanggroep 13.30 uur
Ma 17 sep. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 17 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 19 sep. Zanggroep 13.30 uur
Vrij 21 sep.  Stadswandeling Zutphen  09.15 uur (trein)
Ma 24 sep. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 25 sep. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 26 sep. Zanggroep 13.30 uur
Do 27 sep. Drents Museum 10.31 uur (bus)
Ma 01 okt. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 02 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 03 okt. Zanggroep 13.30 uur
Do 04 okt. Bloemschikken 13.30 uur
Zo 07 okt. Bergsportwandeling Norg 10.00 uur
Ma 08 okt. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 09 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 10 okt. Zanggroep 13.30 uur
Zo 14 okt. Themamiddag “Toekomst van de Zorg” 14.00 uur
Ma 15 okt. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 17 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 18 okt. Zanggroep 13.30 uur
Za 20 okt. Dagje Den Bosch 08.15 uur (trein)
Ma 22 okt. Tekengroep maandag 09.00 uur
Di 23 okt. Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 24 okt. Zanggroep 13.30 uur
Alle vermeldingen onder voorbehoud van wijzigingen

Bijlage bij deze Lork het jaarprogramma seizoen 2018-2019 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 L. Cruijff en H. Kiers
39 E. Kemper en G. Grootjans
40 R.Noom en G. Peters
41 H. Sibering en A. v.d. Haven
42 Fam. Aakster
43 Fam. v.d. Molen
44 Fam. Jeuring

Van de bestuurstafel. 
Beste Nivonleden,
Na een zomerstop van drie maanden is het mooi om elkaar weer te 
ontmoeten in het Nivoncentrum in Emmen. De activiteiten van de werk-
groepen beginnen weer in de eerste week van september; op de tweede 
zondag van de maand is er een thema middag. De Activiteitencommissie 
heeft een gevarieerd programma voor het seizoen 2018-2019 klaar gemaakt. 
In de bijlage van deze Lork is te lezen dat naast de traditionele activiteiten 
accenten zijn gelegd op thema’s over zorg en natuur. Ook excursies en 
museumbezoeken hebben een plaats gekregen in het programma. In het 
nieuwe seizoen zijn er weer genoeg momenten en activiteiten om eens 
een vriend(in) of familie kennis te laten maken met het Nivon. Belangstel-
lenden zijn altijd welkom. Ook de werkgroepen van het Nivon zullen in de 
komende maanden hun activiteiten weer laten zien, zoals een expositie van 
de teken-schildergroepen, de optredens van de zang-muziekgroep. Belang-
stellenden zijn welkom om eens met de werkgroepen mee te doen. Voor 
informatie zie de adressenlijst in de Lork. 
Het bestuur van de afdeling Emmen is er trots op en vindt het geweldig dat 
vele vrijwilligers een steentje bijdragen aan het organiseren van activiteiten, 
zorg hebben voor het Nivoncentrum, en achter de schermen veel werk 
verzetten. Dit alles om de afdeling draaiende te houden en het voortbestaan 
van de afdeling te waarborgen. Toch doet het afdelingsbestuur een beroep 
op leden om het bestuur te komen versterken. Helaas heeft Tiny Jager haar 

lidmaatschap als lid van het bestuur moeten opzeggen. De afdeling heeft nu 
de taak om 3 vacatures (secretaris, en 2 leden) op te vullen en doet daarom 
een dringend beroep op haar leden om zich te melden. De voorzitter van de 
afdeling geeft graag alle informatie en gaat graag in gesprek met belangstel-
lende leden. 
Het bestuur wenst ieder een heel fijn Nivon seizoen toe, veel plezier, goede 
ontmoetingen en graag tot ziens op de opening van het seizoen op zondag 9 
september.

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)

De werkgroepen gaan weer beginnen
Schilderen, tekenen
De maandagmorgengroep op 3 september
De dinsdagmiddaggroep 4 september

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

Zanggroep:
Elke woensdagmiddag, te beginnen op 5 september, van 13.30-15.30 uur. 
We zingen meerstemmige liederen, canons, voor de ontspanning liederen 
van vroeger. Plezier staat voorop!



Donderdag 4 oktober Bloemschikking 
door Janni en Petra Kroeze. 
Wegens succes in voorgaande jaren gaan 
Janni en Petra Kroeze ons nogmaals de 
kneepjes van het vak leren voor het maken 
van een bloemschikking met natuurlijke 
materialen. Janni zorgt voor alle materialen. 
Wat je zelf mee moet nemen is een scherp 
mesje, een schaar, snoeischaar en een draadtangetje. De kosten zijn 5,50 
euro. (materialen, huur van de zaal) Er kunnen maximaal 20 personen aan 
deze activiteit deelnemen. Dus wees er snel bij! Opgave bij Paul Aakster, 
uiterlijk vrijdag 30 september, 
0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Activiteitencommissie.

Zondag 14 oktober thema middag met als onderwerp:

Ontwikkelingen in de zorg: Koude technologie of oprechte aandacht?
Toekomstige ontwikkelingen in de zorg waar we mee te maken krijgen en 
die ons allen aangaan; de activiteitencommissie beveelt deze middag van 
harte aan.
Jenine Bijker zal een inleiding verzorgen over de verwachte ontwikkelingen 
in de zorg. Wat gaat er veranderen, wat gebeurt er met de huisarts en het 
regionale ziekenhuis, hoe worden we gezond oud?
We zullen met elkaar van gedachten wisselen over het effect van deze ont-
wikkelingen en hoe we hier het best mee kunnen omgaan.
Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar van gedach-
ten te wisselen.
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.

Zondag 9 september Opening van het seizoen 2018-2019.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om op de eerste bijeen-
komst elkaar te ontmoeten, bij te praten, vakantie ervaringen uitwisselen 
etc. Na het openingswoord van de voorzitter zullen de Famkes ( Afke en 
Dirkje) ons laten genieten van hun accordeonmuziek. De zaal is open om 
13.30 uur, de opening is om 14.00 uur en de middag zal omstreeks 16.30 
uur eindigen. Entree is 3,50 euro voor leden en niet-leden betalen 5,50 euro 
(zaalhuur, koffie/thee, hapje en drankje) 
Namens bestuur en Ac, Annelies Arling.

Vrijdag 21 september stadswandeling Zutphen. 
Op vrijdag 21 september gaan we het prachtige 
Hanzesteden stadje Zutphen met een bezoek vereren. 
Zutphen wordt wel de stad van de torens genoemd 
vanwege de hoeveelheid torens die beeldbepalend 
zijn. De stad heeft een zeer rijke historie wat nog zeer 
zichtbaar aanwezig is. We komen o.a. bij de synagoge 
waar we uitleg krijgen en bij de Walburgiskerk. 
( Entree voor deze kerk is €2 en is dus facultatief), 
De Walburgiskerk heeft een prachtig interieur en een 
bezoek is zeer de moeite waard. Ook kunnen we de 
toren, met daarin de klokken (waarvan we wellicht ook even zelf m.b.v. een 
hamer de tonen mogen beluisteren, beklimmen. Vanaf deze toren hebben 
we bij goed weer een schitterend uitzicht over de stad tot in de verre omtrek 
(zelfs tot Deventer). Het beklimmen van de toren kost €2,50 en is facultatief. 
Wel even 1 week van tevoren aanmelden i.v.m. reservering). 
We vertrekken met de trein vanaf Emmen centrum om 9.15 uur.
De stadswandeling is ca 5 km. 
Opgave bij: Paul Aakster tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Donderdag 27 september 2018: bezoek Drents Museum. 
Iran is vrijwel dagelijks in het nieuws, maar toch is de lange enerverende 
geschiedenis en de hoog ontwikkelde cultuur voor veel mensen onbekend. 
We gaan deze dag in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling zien: 
“Iran- Bakermat van de beschaving”.
Vertrek om 10.31 uur vanaf het busstation in Emmen met lijn 21. 
Aankomst in Assen om 11.29 uur en we kunnen terug om 15.30 uur.
Opgave bij: Paul Aakster tel. 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl



Zaterdag 20 oktober “Dat gaat naar Den Bosch toe!
Wie wil er een gezellig dagje mee naar Den Bosch?
De planning is dat we met de trein van 8.15 uur vanaf station Emmen 
vertrekken. Na aankomst koffie drinken en rond half 2 een rondvaart op 
de Binnendieze maken. Eventueel van te voren de St. Janskerk bezoeken 
of zelf wat rond lopen. Er is een reservering voor 15 personen gemaakt en 
deze moet 26 september bevestigd worden.
Omdat de reservering op dit moment ook betaald moet worden houdt het in 
dat als je je opgegeven hebt en niet mee gaat toch de kosten van 8,50 Euro 
moet betalen.
We kijken uit naar een gezellige dag. Zoals gewoonlijk zelf proviand en 
eventueel regenkleding mee nemen. 
Opgave vóór 25 september bij
Paul Aakster tel: 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

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

Zondag 02 september: Ameland
Vertrek boot 9.30 uit Holwerd. 
Terug 17.00 of 19.00.
Kaartjes kunnen via Internet van te 
voren besteld worden (Wagenborg)
De wandeling is 15 km rondom het dorpje Nes.
Er is een mogelijkheid geopperd om de dag met één of meerdere dagen te 
verlengen. Dat is een particulier initiatief. 
Leiding: Harry van der Molen 0591-618251 / 06-27918640
N.B. Harry is al op Ameland aanwezig en wacht de deelnemers op bij 
aankomst boot.

Zondag 07 oktober wandeling omgeving Norg
Start Parkeerplaats Noordsche veld van Staatsbosbeheer. Die ligt aan de 
weg van Donderen naar Norg, schuin tegenover theehuis de Bosrand. De 
wandeling is 18 km, met een afsteek circa 13 km
Leiding: André Vos 0512-461671, 06-2055800

Dinsdag 1 mei-viering.
Op deze “Dag van de Arbeid” was 
dit keer iemand uitgenodigd uit de 
politiek in Emmen: Guido Rink, 
aanvankelijk gemeenteraadslid in 
Emmen en sinds kort fractieleider 
van de PvdA in Emmen. Duidelijk 
iemand met kwaliteit: welbespraakt, 
energiek én jong: 37 jaar; een schot 
in de roos! Het onderwerp dat Guido 
behandelde was geheel in de lijn 
van het Nivon n.l. het begrip “duur-
zaamheid”; andere manieren om 
huizen te verwarmen, zonnepanelen, 
windmolens, aardwarmte etc. Veel 
onderwerpen kwamen aan de orde, 
hetgeen na afloop leidde tot een 
boeiende discussie. Het geheel werd 
deze middag ook nog opgeluisterd 
door de zang/muziekgroep van 
het Nivon, terwijl ondertussen 2 
dames van RTV Drenthe opnames 
maakten. Precies zoals aangekon-
digd werden aan het eind van de 
middag rode rozen uitgedeeld en 
zongen we de Internationale.
Paul Aakster 

Stadswandeling Meppel 
dinsdag 29 mei 2018
11 mensen hadden zich opgegeven 
voor de stadswandeling in Meppel.

Hier sloten wij ons aan bij de afde-
ling Meppel waar we onder leiding 
van Dinie Bakker aan de wande-
ling begonnen bij een temperatuur 
van bijna 38 graden.
Langs de mooie oude huizen en 
langs de grachten met hun oude 
vissershuisjes kwamen we bij het 
Historisch Centrum waar we een 
kop thee aangeboden kregen.
Via de Mariakerk waar Dinie een 
Drents gedicht voorlas en via een 
gezellig pleintje kwamen we bij 
café De Herberg, waar ons nog een 
verrassing wachtte in de vorm van 
een borreltje, ook naar oud Mep-
pels gebruik.
We eindigden weer bij het station 
waar Dinie bedankt werd en wij 
huiswaarts gingen na een verras-
sende middag. (Gelukkig kwam 
het onweer pas toen we al lang 
thuis waren).
Gerda Lukkien

Molen ‘‘De Vlijt’’ 
Foto: Gerda Lukkien



Midweek ABK-huis Hall

Foto’s: Harry van der Molen 

De laatste week van juni gaat 
traditioneel een aantal leden van 
de afdeling Emmen op pad om een 
paar dagen op een Nivon-locatie 
door te brengen.
Dit jaar was de keus gevallen op 
het ABK-huis. Dat was net iets 
te ver om helemaal naar toe te 
fietsen, daarom werd het eerste 
stuk tot Zwolle per trein afgelegd. 
Omdat je niet met 10 fietsen in 
een keer in de trein kunt, werd in 2 
ploegjes gereisd. In Zwolle kwam 
iedereen weer samen en werd 
o.l.v. Jetty Haarman en Hennie 
Sibering de fietstocht begonnen. 
Na met een pontje de IJssel te zijn 

overgestoken werd de loop van 
deze rivier voor een groot deel 
gevolgd. Na zo’n 65 km op de 
pedalen kwam de groep aan bij het 
ABK-huis. Harry en Gerda waren 
hier al aanwezig (zij stonden al op 
het bijbehorende kampeerterrein) 
en konden de groep onthalen op 
koffie/thee. De avondmaaltijd was 
ook al voorbereid, dus nadat de 
kamers waren ingericht konden de 
deelnemers gelijk aanvallen. Tot 
groot genoegen van velen stonden 
er weer aardappels op tafel!
De volgende dag ging het, na 
ontbijt en koffie, weer op de fiets. 
Nu richting de oude Hanzestad 
Zutphen. Deze plaats zou worden 
verkend per fluisterboot, maar 
voor we aan boord gingen werd 
er nog even een broodje gegeten. 
De rondvaart van ruim een uur 
ging over het riviertje de Berkel, 
onder vele vaak lage bruggen door 
(spannend!). Gelukkig hadden we 
een goede kapitein/gids die ons 
voor de gevaren waarschuwde en 
bovendien smakelijk wist te vertel-
len over wat we allemaal zagen. 
Na de rondvaart gingen we naar 
het IJssel-paviljoen waar we een 
kopje koffie kregen aangeboden en 
op het terras konden genieten van 
het mooie uitzicht.
Na de avondmaaltijd en de ge-
bruikelijke corvee werden er 
voorbereidingen getroffen voor 

een kampvuurtje. Hennie Sibe-
ring lukte het een mooi vuurtje te 
maken in de kampvuurkuil met een 
hapje en een drankje erbij werd het 
erg gezellig.
De volgende dag stond een bezoek 
aan de “Middelste Molen” op het 
programma. Deze oude papier-
fabriek is een overblijfsel van de 
vele papierfabriekjes die in deze 
streek tussen Veluwe en IJssel 
hebben gestaan. Het maakt gebruik 
van water dat via sprengen van 
de Veluwe stroomt. Vrijwilligers 
houden dit monument in stand, er 
wordt nog steeds papier gemaakt 
op de oude manier. Door deze 
kleinschalige productie is men in 
staat vele bijzondere papiersoorten 
te maken.
De gids vertelde veel over het 
maken van het papier en gaf een 
demonstratie van hoe papier 
“geschept” wordt en hoe daarna 
het water eruit wordt geperst. We 
mochten het zelf ook eens probe-
ren.
Na een kopje koffie en onze eigen 
boterham in de bezoekersruimte 
van dit museum, was het tijd om 
eens verder kennis te maken met 
de loop van de sprengen (hand 
gegraven stroompjes van bronnen 
vanuit de Veluwe). De fietstocht 
bracht ons langs de Loenense 
waterval, waar de spreng op een 
indrukwekkende diepte ligt. 

Na het volgen van de spreng 
kwamen we in de Loenermark, een 
natuurgebied waar de heuvels van 
de Veluwe merkbaar worden. Het 
was af en toe best pittig en soms 
moest even een eindje worden 
gelopen, maar gelukkig bereikten 
we heelhuids weer onze thuisbasis 
het ABK-huis.
Toen was het al bijna weer afgelo-
pen. De volgende dag moesten de 
deelnemers weer in Emmen zien te 
komen; op de fiets naar Dalfsen en 
vandaar met de trein naar Emmen. 
Het was nog even spannend of de 
treinen i.v.m. de geplande stakin-
gen wel zouden rijden.
Uitgeluid met de gebruikelijke 
bel vertrokken de 10 fietsers die 
woensdagmorgen richting Dalfsen.
Na ruim 60 km werd het station 
van Dalfsen bereikt. Daar werd 
eerst nog even een pannenkoeken 
maaltijd genoten, alvorens in twee 
groepen per trein de laatste etappe 
naar Emmen werd afgelegd.

We kunnen weer terug zien op een 
geslaagde midweek zonder 
incidenten.
Harry van der Molen.



Zondag 10 juni fietstocht naar 
Orvelte.
Om ongeveer 10 uur  verzamelden 
13 deelnemers zich in het Nivon-
centrum om deel te nemen aan de 
fietstocht naar Orvelte. Na eerst 
nog even een kopje koffie met 
koek genuttigd te hebben en de 
spelregels verteld te hebben gingen 
we om 10.30 uur op pad. Grietje 
Peters en Hennie Sibering had-
den een mooie afwisselende route 
gekozen. Door de bossen, langs 
velden en akkers , gezellige dorp-
jes was het heerlijk fietsen. Na een 
rust en lunchpauze om ongeveer 
12.00 uur was het nog een klein 
uurtje fietsen voordat we in Orvelte 
waren. Voor mij was het na vele 
jaren weer een hernieuwde ken-
nismaking met het museumdorp. 
Leuke winkeltjes, boerderijen 
, ateliers waren te bezichtigen. 
Prachtig vond ik de mooie paarden 
die de koets door het dorp trokken. 
Natuurlijk mocht een kopje thee op 
een terras niet ontbreken. Het was 
een mooi oponthoud in Orvelte. 
Daarna gingen we weer op de fiets 
terug naar Emmen. Grietje en Hen-
nie hadden een mooie korte route 
gekozen. Al met al hebben we 
ongeveer 60 km. gefietst en ieder-
een kon het volhouden. Dank aan 
Grietje en Hennie voor het organi-
seren van de mooie dag.
Annelies Arling. 

Donderdag 21 juni 
midzomerfietstocht.
Het was dit jaar mijn beurt om 
de midzomerfietstocht op 21 juni 
te organiseren. Het Geopark de 
Hondsrug is een mooi afwisselend 
gebied om te fietsen, dichtbij huis 
maar o zo mooi. Daarom had ik 
gekozen voor een fietstocht op de 
langste dag , 21 juni, in dit gebied. 
Afwisselend hebben we met 10 
personen gefietst op de rand van 
de Hondsrug en het veengebied en 
door de bossen van Exloo en Bor-
ger. Een stop bij Poolshoogte voor 
de lunch is bijna een traditie en 
mag dan ook niet ontbreken. Op de 
terugweg zijn we naar beeldentuin 
Zwaganaga in Exloo geweest om 
de beelden te bewonderen; de tuin 
was bovendien erg mooi met veel 
bloeiende wilde bloemen. Tenslotte 
fietsten we door het Hunzebos en 
het Valtherbos weer terug naar het 
Nivoncentrum in Emmen. 
Annelies Arling.

Van de ledenadministratie

Het verheugt ons dat er de afgelopen periode weer enkele nieuwe leden 
zijn ingeschreven. We heten ze van harte welkom bij het Nivon. We hopen 
hen binnenkort eens bij één van de activiteiten van onze afdeling te mogen 
begroeten.

Het zijn:
Mevr. C. de Muinck-Keizer uit Hardenberg
Mevr. A.A.F. Timmermans uit Sleen
De familie van Hartingsveldt uit Gasselternijveen
Mevr. K. van den Berg en mevr. L. Pijs uit Borger
 

IN MEMORIAM

Meta Fidder –Vondeling

is op 3 augustus jl. na een lang ziekbed overleden.
Wij herinneren Meta als een krachtige, vrolijke, optimistische en 

creatieve vrouw. Samen met haar man Geert namen ze deel aan de 
midweken van de afdeling. 

Ze genoot er van, vertelde haar leuke belevenissen, en ze was altijd 
bezig met haken, kaarten versieren.

We wensen Geert en familie veel sterkte om dit verlies te dragen.



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!
Ook de Natuurvriendenhuizen organiseren leuke  
activiteiten. 
Meer informatie vind je op https://nivon.nl/activiteiten-2/

Rondje Noord op de fiets 2 -8 september  Hunehuis
Derde Fietsweek Den Broam 3-7 september  Den Broam
SPEKSTEEN AAN DE KUST 9-14 september  BANJAERT
VERRASSEND PAPIER 11-14 september  BANJAERT
BANJEREN VANUIT BANJAERT 17-20 september  BANJAERT
VERZORGD VRIJ ZIJN 17-20 september  BANJAERT
Herfst Arrangement Biesbosch/Dordrecht 17-20 september  Kleine Rug
Met Humanistisch Verbond  
(“Onder ongelovigen”) 21-22 september  Koos Vorrinkhuis
Wandel2daagse Bosbeek 2018 23-24 september  De Bosbeek
Vlechten met wilgentenen 24-28 september  Hunehuis
Eikeltjes 4 daagse 24-27 september  Eikhold
Fluitenzaterdag Zang- en Muziekgilde 29 september  Utrecht
Inloop Quiltweek 30 sept./5 okt.  Morgenrood
Modern noaberschap 5-7 oktober  Allardsoog
Kunst in je Mandala 5-7 oktober  Morgenrood
Herfstvakantie activiteiten /  
Groen en Doen (1) 15-18 oktober  Koos Vorrinkhuis
Andere woorden, nieuwe zinnen.... 19-21 oktober  De Bosbeek
Verdwalen is balen 19-21 oktober  De Bosbeek
Jazz in het Koos Vorrinkhuis 19-20 oktober  Koos Vorrinkhuis
Wandel2daagse 20-21 oktober  De Bosbeek
Speksteen 21-26 oktober  De Bosbeek
Fiets4daagse 21 oktober  De Bosbeek
NATUURBELEVING VOOR KINDEREN 22-26 oktober  BANJAERT
Wolvilten 22-26 oktober  De Bosbeek
Mindful in de natuur. 22-24 oktober  Kleine Rug
Herfstvakantie activiteiten /  
Groen en Doen (2) 22-26 oktober  Koos Vorrinkhuis
Andere woorden, nieuwe zinnen.... 26-28 oktober  De Bosbeek
Fluitenzaterdag Zang- en Muziekgilde 27 oktober  Utrecht
Cursus bewerken speksteen 28 okt./2 nov.  Morgenrood
Fotosafari in Lage Vuursche 29 okt./1nov.  Koos Vorrinkhuis
Wandel4daagse vanuit het Koos Vorrinkhuis 29 okt./1 nov.  Koos Vorrinkhuis




