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Activiteiten agenda mei t/m augustus 2018
Di 1 mei Meiviering 14.00 uur
Di 1 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Vrij 4 mei Dodenherdenking Grote Kerk Emmen 19.00 uur
Za 5 mei Open dag huizen/terreinen Nivon Noord 10-16 uur
Zo 6 mei Bergsportwandeling Boomkroonpad 10.00 uur
Ma 7 mei Tekengroep  09.00 uur
Di 8 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Di 8 mei Korendag in de Opgang m.m.v. Nivonkoor 
Do 10 mei Hemelvaart Dauwtrappen 06.00 uur
Ma 14 mei Tekengroep (afsluiting seizoen) 09.00 uur
Di 15 mei Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 16 mei Zanggroep 13.30 uur
Di 22 mei Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 23 mei  Zanggroep 13.30 uur
Ma 21 mei Tekengroep 
Di 29 mei Tekengroep Krijnie (afsluiting seizoen) 13.30 uur
Di 29 mei Stadswandeling door Meppel 13.00 uur
Wo 30 mei Zanggroep (afsluiting seizoen) 13.30 uur
Za 2 juni Vrijwilligers dag 16.00 uur
Zo 3 juni Bergsportwandeling (alleen leden) 10.00 uur
Zo 10 juni Fietstocht Orvelte 09.45 uur
Do 21 juni Midzomerfietstocht 10.00 uur
24 t/m 27 juni Midweek in ABK-huis 09.00 uur
Zo 1 juli Bergsportwandeling Deurze 10.00 uur
Zo 8 juli Afsluiting seizoen afdeling 13.30 uur
Zo 5 aug. Bergsportwandeling Aalden 10.00 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 
Kopij voor de Lork september inleveren vóór 17 augustus bij de redactie:
 info@nivonemmen.nl. of Kalmoes 13,7815PW Emmen
.



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

Week  
19 G. Dokter en A. Hommes
20 Fam. v.d. Molen
21 E. Kemper en G. Grootjans
 
22 L. Cruijff en H. Kiers
23 Fam. Jeuring
24 R. Noom en G. Peters
25 H. Sibering en R. Schermer
26 Fam. Aakster
27 Fam. Van der Molen

Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus zal naar behoefte op 
afroep worden schoongemaakt.

Van de bestuurstafel. 

De zomerlork ligt voor u met vermelding van een aantal buitenactiviteiten 
in mei en juni, zoals wandelen, fietsen en een stadswandeling in Meppel.
De jaarvergadering is in maart geweest. Het bestuur en de werkgroepen 
hebben verslag gedaan van hun activiteiten, jaarprogramma en de finan-
ciën. Bij de bestuursverkiezing is het niet gelukt om een nieuwe secretaris 
te benoemen. Het bestuur hoopt nog steeds dat iemand zich aanmeldt om 
de functie van secretaris te vervullen. Het betreft verslagen maken van 
de vergaderingen, post en email verwerken en natuurlijk meepraten over 
zaken van de afdeling. De overige leden van het bestuur zullen de taken 
onderling verdelen totdat er een nieuwe secretaris bij komt. Het bestuur 
blijft ook zoeken en gaat in gesprek met leden voor een nieuwe secretaris. 
Wat de financiën betreft, heeft de vergadering de penningmeester decharge 
verleend voor het keurig bijhouden en verwerken van de kas; de kascom-
missie heeft de stukken in orde bevonden. We hebben gezien dat, door 
de hoge huur en de vaste lasten, de financiële mogelijkheden iets aan 
het verminderen zijn. Het bestuur is daarover in gesprek met de afdeling 



verenigingszaken van het Centraal Bestuur en met het bestuur van Regio 
Noord. Samen bekijken we hoe Nivon Emmen e.o. nog vele jaren gebruik 
kan maken van het mooie Nivoncentrum. Tijdens de jaarvergadering sprak 
de voorzitter waardering uit voor alle vrijwilligers. Het motto “samen 
dragen we de afdeling” is zeer waardevol.
Inmiddels heeft op zaterdag 7 april jl. de jaarlijkse vergadering van Regio 
Noord plaats gevonden in natuurvriendenhuis De Hondsrug. Aanwezig 
waren afgevaardigden van alle afdelingen in het Noorden, de Noordelijke 
Natuurvriendenhuizen, de Noordelijke Kampeerterreinen en de voorzitter 
van de werkgroep De Bergsport. Aan de orde waren de jaarverslagen 
van Regio Noord, van de afdelingen, natuurvriendenhuizen etc. , en de 
financiën van Nivon Noord. Problemen worden besproken en opgelost; 
ervaringen worden gedeeld. Al een aantal jaren wordt er een Ledendag 
georganiseerd om contacten met elkaar te verstevigen en het Nivon op 
de kaart te zetten. Op 15 april had de Hondsrug de leiding. Leden van de 
afdeling Emmen waren goed vertegenwoordigd.
 Op 5 mei a.s. hebben de Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen in het 
noorden open dag van 10.00 -16.00 uur met een gevarieerd programma. Zie 
de aankondiging in deze Lork.
De vrijwilligers van de afdeling worden ook dit jaar weer getrakteerd op 
een gezellige namiddag met een BBQ. Dat zal plaats vinden op zaterdag 2 
juni a.s. vanaf 16.00 uur. Bericht volgt.
Je kunt nog steeds aangeven om de Lork digitaal te ontvangen aan jansjeu-
ring1@gmail.com
Aanmelden voor de nieuwsbrief van Nivon Emmen e.o. via info@nivo-
nemmen.nl
Het bestuur en activiteitencommissie wensen leden en belangstellenden veel 
plezier bij de activiteiten van mei en juni en juli. Een warme lente en een 
fijne zomer toegewenst.

Namens het bestuur, Annelies Arling.



Dinsdag 1 mei Viering. “Dag van de Arbeid”
Het bestuur en de 1 mei-commissie nodigen leden en belangstellenden van 
harte uit om op dinsdag 1 mei de “Dag van de Arbeid” te vieren in het 
Nivoncentrum. Medewerking verlenen de zang- en muziekgroep met enkele 
strijdliederen en meiliederen. 
De heer Guido Rink, gemeenteraadslid in Emmen, zal een mei-rede houden 
over enkele actuele onderwerpen, zoals: de gaskraan gaat dicht, maar ook 
het Rensenpark, Atlastheater, Wildlands etc. Na afloop is er ruimte voor 
discussie. Aan het eind van de viering worden rozen uitgedeeld en zingen 
we de Internationale. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur en om 14.00 uur begint de middag officieel; 
einde ong. 16.45 uur.
Entree € 3,50 voor leden en € 5,50 voor belangstellenden. (incl. koffie/thee 
en een drankje)
Namens het bestuur Annelies Arling en Paul Aakster

Vrijdag 4 mei Dodenherdenking in de Grote Kerk in Emmen.
Het bestuur van de afdeling is vertegenwoordigd op 
de Dodenherdenking in Emmen en zal deelnemen 
aan de bloemlegging bij het monument. De plechtige 
bijeenkomst begint om 19.00 uur in de Grote Kerk. Te 
beluisteren zijn toespraken, muziek en gedichten. 

Zaterdag 5 mei Open dag Nivon huizen/terreinen Noord 
Nederland
Ontdek wat de natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen te bieden hebben 
op deze open dag.
Tussen 10 en 16 uur staan de deuren en poorten open. Laat je rondleiden, 
neem deel aan een van de activiteiten en geniet op het terras van een 
heerlijk kopje koffie of thee. Ook kinderen zijn van harte welkom. Meer 
informatie: www.nivon.nl/noordnederland

Donderdag 10 mei Dauwtrappen in het Bargerveen. 
(andere locatie dan in het jaarprogramma is opgenomen)
Vroeg uit de veren voor vroege vogels en met de boswachter op pad in 
het Bargerveen om een stevige wandeling te maken of te luisteren naar 
de zang van de vogels of uitleg te krijgen over het gebied. De wandeling 
start om 6.00 uur bij de boerderij van Staatsbosbeheer Kame(+r)lings-



wijk OZ 83 in Zwartemeer. Na de wandeling kun je lekker genieten van 
een heerlijk ontbijt. De kosten voor het dauwtrappen en het ontbijt zijn 
€ 9,00 p.p. Ga je ook mee? Opgave bij Paul Aakster, uiterlijk dinsdag 8 
mei, voor de gezamenlijke opgave. Wel zorgen voor eigen vervoer.
Namens AC, Annelies Arling.

Dinsdag 29 mei Stadswandeling door Meppel.
De afdelingen Nivon-Emmen en Nivon-Meppel/Hoogeveen/Steenwijk 
gaan een gezamenlijke wandeling door Meppel maken op dinsdag 29 mei. 
Stadsgids zal zijn: Marijke Feenstra. Beide groepen verzamelen zich bij 
het station in Meppel om 13.00 uur; de wandeling duurt ongeveer 2 uur en 
eindigt eventueel op een gezellig terras. De kosten zijn € 2,50 p.p. 
Voor diegenen die met de trein naar Meppel reizen: de vertrektijd vanaf het 
station in Emmen is 11.15 uur, aankomst in Meppel 12.34 uur. Deelname 
graag opgeven vóór maandag 21 mei a.s. bij Paul Aakster, tel. 0591-626795 
of paulaakster@hetnet.nl

Zaterdag 2 juni Vrijwilligersmiddag.
De vrijwilligers van de afdeling worden ook dit jaar weer getrakteerd op 
een gezellige namiddag met een BBQ. Dat zal plaats vinden op zaterdag 
2 juni a.s. vanaf 16.00 uur. Bericht volgt

Zondag 10 juni fietstocht naar Orvelte.
Op zondag 10 juni nemen Grietje Peters en Hennie Sibering leden en 
belangstellenden mee voor een fietstocht richting Orvelte. In Orvelte is 
er voldoende tijd ingepland om iets te gaan bekijken en evt. een terras te 
nemen.
Om 10.00 uur verzamelen in het Nivoncentrum voor een kopje koffie/thee 
(€ 1,00 p.p.) en om ongeveer 10.30 uur begint de fietstocht. Neem voor 
onderweg voldoende proviand en drinken mee.
Opgave, uiterlijk 8 juni, bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@
hetnet.nl
Namens de AC, Annelies Arling.

Donderdag 21 juni Midzomer fietstocht.
Het is traditie bij het Nivon om op de langste dag van het jaar een fietstocht 
te maken. Graag ontvangt de activiteitencommissie leden en belangstel-
lenden om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie/thee (€ 1,00 



p.p.) en vandaaruit gaan we om ongeveer 10.30 uur fietsen. De route wordt 
uitgelegd, die zal ongeveer 30/40 km zijn. Neem voor onderweg voldoende 
proviand en drinken mee. Ook zal er onderweg wel een terras zijn om 
te pauzeren en iets te drinken. Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl

Midweek ABK huis
Van zondag 24 juni tot woensdag 27 juni komen we bij elkaar voor de tradi-
tionele midweek in het Nivon Natuurvriendenhuis ABK in Hall bij Eerbeek. 
De meeste deelnemers hebben zich al opgegeven en geven de voorkeur 
aan het fietsen vanaf Zwolle. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus 
als je zin hebt om mee te gaan meld je dan snel aan. (Kosten € 100, - p.p. 
overnachting en maaltijden)
De organisatie is in handen van Harry en Gerda (h.vandermolen@home.nl / 
0591-618251)

Zondag 8 juli Afsluiting van het seizoen. Thema ”Kom met je 
Verhaal”
Graag nodigt het bestuur en de AC Nivon leden en belangstellenden uit 
om het seizoen af te sluiten met een thema middag “Kom met je ver-
haal”. Heb je een leuke gebeurtenis, een mooie herinnering aan voorwer-
pen, een gedicht, een boek of wat dies meer zij en zit er een leuk verhaal 
in om met elkaar te delen? En wilde je altijd dat verhaal nu wel eens 
vertellen? Dan is zondag 8 juli een mooie gelegenheid om op die middag 
“Voor en Door Nivonleden” je verhaal te doen.
Het is handig voor het programma dat je je opgeeft bij Paul Aakster, 
0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Tijd: 14.00-16.30 uur. De zaal is om 13.30 uur open. Entree € 3,50 voor 
leden en niet leden betalen € 5,50. 
Namens Bestuur en AC, Annelies Arling.

Programma Bergwandelgroep
De wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door. 
Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee.
Voor actuele informatie kijk op http://www.nivonemmen.
nl/page/wandelen



Zondag 06 mei 2018
Wandeling vanaf Boomkroonpad. Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen. 
Leiding: Jetty Haarman

Hemelvaartvakantie 10-13 mei 2018 Vakantieboerderij 
Bruisterbosch.
Bruisterbosch 5, 6265 NK, St. Geertruid. Tel. 043-458116 (www.bruister-
bosch.nl).
Er zijn voor ons weer 10 kampeerplaatsen gereserveerd. Zelf even alles 
regelen met de beheerder, liefst een maand van tevoren. Verder is er nog een 
caravan beschikbaar voor 2-4 personen, een 2-persoons trekkershut (het 
bakhuisje) en 3 vakantiewoningen. Wie daar gebruik van wil maken moet 
ook dat zelf regelen. De verblijfkosten rekent ieder zelf af. 

Zondag 03 juni 2018 
Op deze zondag herdenken we dat de “Bergsport wandelgroep” zo’n 45 
jaar bestaat. Dit wordt gevierd in het “Hunehuis” en is alleen bedoeld 
voor leden en oud-leden. Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvan-
gen. Heb je de uitnodiging gemist, neem dan contact op met het secreta-
riaat:
Florrie Holzscherer holzflorrie@hotmail.com / tel: 050-5348895   

Zondag 01 juli 2018 Deurze 
Wandelen rondom Deurze. Start bij café De Aanleg. Achter het café is een 
grote parkeerplaats. De afstand is ongeveer 17 kilometer.
Leiding: Anneke van den Bos

Zondag 05 augustus 2018  Wandeling in de omgeving van 
Aalden. 
Vertrekpunt Boelkenweg 4, 7841 C G Sleen. 
Leiding: Jetty Haarman en Hennie Kiers



“Wandeling met na afloop 
snert”, zaterdag 24 februari. 
Ook dit jaar werd eind februari 
traditiegetrouw weer een wande-
ling georganiseerd met na afloop 
gezamenlijk snert eten. Ondanks 
herhaalde waarschuwingen van het 
KNMI voor een Russische beer uit 
Siberië die overal in West-Europa 
mensen in de houdgreep zou nemen, 
durfden 17 Nivonners “het gevecht” 
met dit koude monster wel aan. De 
gedachte: “samen-zijn-we-sterk” 
maakte dat het zeker zou gaan 
lukken!
Gekleed in warme winterse outfit, 
met dikke sjaals/mutsen en hand-
schoenen begonnen de wandelaars 
monter en kwiek aan een tocht 
van 10 á 12 kilometer door het 
Valtherbos. Via de westzijde werd 
in een redelijk gelijkmatig tempo en 
ononderbroken noordwaarts gelopen 
tot aan de vogelkijkwand. Dit is een 
houten wand die de mogelijkheid 
biedt om vogels te spotten zonder 
zelf opgemerkt te worden. Hier 
werd een korte pauze ingelast en 
aan ons bood deze houten muur 
nu enigszins beschutting tegen de 
koude oostenwind. Maar al snel had 
iedereen wel zin om weer verder 
te lopen en werd de route vervolgd 
in oostelijke richting langs een 

gedeelte van het Drenthe-pad. In 
de open, minder beboste gedeelten 
merkten we hoe venijnig koud de 
oostenwind kon zijn. Toen hadden 
we écht het gevoel dat “de Beer uit 
het Oosten” wel eens héél dichtbij 
kon zijn!..... Gelukkig hebben we 
via nabijgelegen bosschages een 
extreme confrontatie met deze 
“kille gast” kunnen ontlopen! De 
eindfase kwam in zicht met vooral 
trek in erwtensoep; hetgeen vooraan 
in de van Ravenswaaystraat nog 
eens werd versterkt door de ons 
tegemoetkomende “snert-geur”. 
Snel de schoenen uit.....en meteen 
mochten we aanschuiven aan mooi 
gedekte tafels. Ook werd goed 
getimed de snert geserveerd in 
combinatie met kaas en katenspek 
belegde roggebroodjes. Al na de 
eerste hap bleek de erwtensoep van 
een viersterren-kwaliteit te zijn! 
Talloze complimenten voor onze 
“kook-sterren” Ria en Grietje bleven 
dan ook niet uit!
Samengevat: hoe koud de dag ook 
was; de sfeer was hartverwarmend!
Grietje Aakster



Themamiddag geschiedenis 
“Hunehuis” op  zondag 11 maart.
Wim van der Wijk, betrokken bij 
de afdeling Meppel van het Nivon 
en schrijver van het boek over de 
geschiedenis van het Hunehuis 
in Havelte, of nog beter gezegd 
in Darp, had deze middag enkele 
gasten meegenomen, o.a. Dinie en 
Otto Bakker, bij velen bekend van 
het vakantiebureau van het Nivon. 
Wim gaf een uitgebreide toelichting 
bij de vele foto’s, die ook voor een 
belangrijk deel in het boek van het 
Hunehuis staan. Een centrale rol 
speelt hierin Herman Molendijk, 
zo rond 1930 betrokken bij de AJC 
afdeling Groningen (Arbeiders-
Jeugd-Centrale) en die regelmatig 
met zijn gezin op de Havelterberg 
ging kamperen; hij was degene 
die samen met Koos Vorrink het 
initiatief nam tot oprichting van 
een natuurvriendenhuis, eerst 
geheten “het Makkershuis”, later 
Hunnehuis of Hunehuis. Nu geldt dit 
huis met de prachtige omgeving als 
cultureel erfgoed, waar honderden 
of misschien wel duizenden AJC-ers 

en Nivonners vakanties hebben 
kunnen beleven. Wim vertelde dat 
hij vlak voor het overlijden van 
Martha, de dochter van Herman 
Molendijk, haar nog het boek heeft 
kunnen laten inzien. Belangrijk 
is ook een goed beheer van zo’n 
natuurvriendenhuis; wat dat betreft 
was er al vanaf 1934 een toezicht-
houder: Koos Munsterman, die vlak 
bij het Hunehuis woonde. Nu in 
2018 hoort er ook nog 5 hectare bij 
van het prachtige gebied rondom het 
huis. Jammer genoeg was het aantal 
aanwezigen op deze middag nogal 
gering n.l. 15 in totaal.
Paul Aakster

Bezoek tentoonstelling in 
CBK (De Fabriek) – Emmen 
zaterdag 3 maart.  
Net als in 2017 had de activiteiten-
commissie opnieuw in haar jaar-
programma opgenomen een bezoek 
aan het CBK-Emmen. Op zaterdag-



middag 3 februari verzamelden 19 
Nivonners zich in de “Fabriek” waar 
Krijnie Valentien, voorafgaand aan 
haar rondleiding, eerst een uitleg gaf 
over het beeldend kunstproject. Deze 
keer betrof het een expositie met 
als titel “Identitijd “. Vijf bekende 
en een groot aantal minder bekende 
kunstenaars hebben hier in allerlei 
vormen van kunst uiting kunnen 
geven aan wat het woord “identiteit” 
voor hen betekent. Opmerkelijk 
blijkt hoe divers de beleving van 
ieder individu hierin kan zijn. Zo is 
er b.v. een tekst, die betrekking heeft 
op het milieu, geschilderd in een 
heel warmkleurig heidelandschap, 
zó oogstrelend uitgebeeld, dat je je 
kunt voorstellen dat iemand zich 
één voelt in/met zo’n landschap ( 
zich mee kan identificeren). Ook 
bijzonder is het grote doek met 
daarop vermeld het jaartal 1800 (de 
“tijd “) waar rondom flarden van 
teksten zijn verweven met gezichts-
foto’s (tekst  + foto’s is“identiteit”). 
Dit vond ik een mooie verbinding 
van “Identiteit → Identitijd “. En 
zo was er nog veel meer moois aan 
kunstuitingen te zien; slechts een 
kleine (persoonlijke) indruk heb ik 
kunnen weergeven. Een “dank-je-
wel” aan Krijnie voor haar deskun-
dige uitleg is hier op z’n plaats! ’t 
Was mede dáárdoor een interessante 
middag. 
Grietje Aakster

Goede spullenmarkt zaterdag 
17 maart
Er waren het afgelopen jaar weer een 
hoop “Goede spullen” verzameld in 
de kelder van het Nivoncentrum. Op 
deze koude zaterdag stond de hele 
handel uitgestald in de grote zaal 
van het Nivoncentrum. Gelukkig 
waren er een aantal buurtbewoners, 
die wel belangstelling hadden voor 
het een en ander. De vele vrijwil-
ligers zagen hun inspanning beloond 
met een opbrengst van € 275,--.
De overgebleven spullen werden 
door dhr. Groenwold afgevoerd en 
de verkopers genoten nog even van 
een lekker kopje soep.

Neutie schiet’n 
zondag 25 maart 
Het “neutie sçhiet’n” 
mag op Palmzondag 
natuurlijk niet 
ontbreken. De 
walnoten uit de 
tuin van Annelies 

waren door Jans Jeuring keurig op 
een rijtje gelegd op de vloer van de 
grote zaal van het Nivoncentrum. 
Met de stalen kogel werd door de 13 
deelnemers driftig getracht zoveel 
mogelijk noten weg te schieten, 



maar de achterste moet wel mee 
anders schiet je “dun” en worden er 
punten afgetrokken. Het komt erop 
neer dat degene die het dichtst bij de 
nul eindigt de winnaar is.

Dit jaar was Anje Hommes de 
gelukkige, op de foto is te zien dat 
ze daar heel gelukkig mee was!
Harry van der Molen

Themamiddag “De 
geschiedenis van Angelslo” 
zondag 8 april
Johan Withaar was deze middag 
uitgenodigd om te komen vertellen 
over de geschiedenis van Angelsloo, 
de nederzetting op de plaats waar nu 
de wijk Angelslo zich bevindt.
De naam Angelsloo (met 2 o’s) 
komt voor het eerst voor in een 
register van plaatsnamen in Drenthe 
uit 1460. Er zijn verschillende 
verklaringen voor de naam, een 
daarvan is dat het was gelegen in 
een hoek (angel) van een bos (loo). 
In het naastgelegen Bargermeer 
kon worden gevist. De “erve” 
was toen eigendom van Roloff 
te Angresse. In 1600 komt het in 
bezit van het klooster Yesse. Er is 
daarna regelmatig een wisseling 
van eigenaar/huurder geweest, soms 
adellijke families. Johan heeft heel 
wat archieven doorgespit en alles 
vastgelegd in een dik boekwerk, dat 
ook is uitgegeven. 

In 1843 is er sprake van de bouw 
van een Jagthuis.
Aan de hand van kadasterkaarten 
(vanaf 1832) en oude foto’s kunnen 
we zien hoe oude wegen vroeger 
hebben gelegen, soms nog te 
herkennen aan oude bomen. De 
Angesloërdijk veranderde van naam 
en werd Oude Meerdijk. Op oude 
foto’s waren ook de huizen te zien 
waar de familie van Grietje Peters 
en Geert Deddens woonde, op een 
andere foto viel duidelijk de moeder 
van Grietje Jeuring- Klomparends 
te herkennen. Veel van de oude 
huizen en boerderijen zijn, vaak tot 
groot ongenoegen van de bewoners, 
onteigend om plaats te maken voor 
de nieuwe woonwijk Angelslo (nu 
modern met één 0 geschreven), 
hiervoor werd in 1961 officieel de 
eerste steen gelegd.
Het was een leerzame middag waar 
Johan Withaar natuurlijk op gepaste 
wijze voor werd bedankt. Hierna 
lokte het mooie weer de aanwezigen 
weer de natuur in.
Harry van der Molen



Bezoek aan museum MORE te 
Ruurlo, zaterdag 14 april.
Een aantal Nivonleden reisde deze 
zaterdag naar kasteel Ruurlo, waar 
een tentoonstelling was te zien over 
Karel Willink. Natuurlijk ook veel 
aandacht voor de vele vrouwen van 
deze schilder, waarvan Mathilde de 
bekendste was. Er waren ook een 
aantal van de extravagante jurken 
te zien die Fon Lengh voor haar had 
ontworpen



Ledendag Nivon Regio Noord 
in “De Hondsrug” 15 april
De grote zal van het Natuur-
vriendenhuis “De Hondsrug” was 
helemaal gevuld met de 60 leden die 
waren gekomen naar de ledendag 
van Nivon Regio Noord. Er was 
dan ook een heel aantrekkelijk 
programma aangekondigd. In de 
ochtend was er een optreden van het 
Kaukasisch Mannenensemble Leek, 
o.l.v. Yuri Makarov. De 7 mannen 
brachten een groot aantal liederen 
uit Armenië ,Georgië en Rusland. 
De fantastische wijze waarop werd 
gezongen maakte een diepe indruk 
op de aanwezigen. Na dit optreden 
bleven we in Armeense sfeer want 
bij de lunch werden diverse soepen 
en hapjes uit die streek geserveerd. 
De vrijwilligers van “De Hondsrug” 
hebben een geweldige prestatie 
geleverd door dit allemaal zelf te 
maken!
’s Middags, het weer was gelukkig 
weer opgeklaard, kon worden 
gekozen uit een bezoek aan het 
klompenmuseum in Eelde, het 
muziekinstrumenten museum of een 
wandeling door het Noordlaarderbos 

o.l.v. een I.V.N. gids. Niemand 
hoefde spijt te hebben van zijn 
keuze, alles was geweldig. Na afloop 
werd op het inmiddels zonnige 
terras van het natuurvriendenhuis 
nog even gezellig nagepraat en 
afscheid genomen. Dank aan de 
organisatoren en vele vrijwilligers 
die deze mooie dag hebben mogelijk 
gemaakt.
Harry van der Molen

Rodekruis Bloesemtocht 
zaterdag 21 april
Er stond toch echt april op de 
kalender maar het was met ruim 20 
graden volop zomers!
Geen wonder dat de bloesem er 
geweldig bijstond. De 9 deelnemers 
van de afdeling Emmen hebben, net 
als de ruim 32000 andere deelne-
mers, volop genoten van de wande-
ling door de Betuwe.
In het album op de website van 
www.nivonemmen.nl vind je meer 
foto’s.



Bedankt  Lammert Kootstra !
In 2007 begon Lammert met de begeleiding van een groep schilders op 
de maandagmorgen. Jarenlang heeft hij op zijn eigen, bescheiden manier 
richting gegeven aan de vooruitgang in onze schilders kunsten. In het begin 
gaf hij opdrachten. De mensen van het eerste uur herinneren zich nog “de 
beertjes” en de “theedoek”. Hij leerde ons dat een horizon zich nooit in het 
midden bevond, maar altijd erboven of eronder. En hij leerde hoe je diepte 
in een schilderij brengt en hoe je kleuren mengt en nog veel meer. Hij deed 
dat op een manier, dat iedereen er plezier aan beleefde. Voor de een waren 
het de eerste stapjes op het schilderspad, voor de ander waren dat aanwij-
zingen hoe het beter kon. Maar altijd waren zijn opmerkingen opbouwend 
en stimulerend om er mee verder te gaan. Daardoor was de maandagoch-
tend meer dan alleen maar een beetje schilderen, het was een gezellig clubje 
waar we begonnen met koffie en een koekje en waar we onze verhalen met 
elkaar deelden. De sfeer was en is er zo goed dat de deelnemers van heinde 
en verre komen om mee te doen. De Emmenaren zijn in de minderheid. 
In de loop der jaren werd er ook geëxposeerd buiten het NIVON gebouw, 
bv. in de bibliotheek van Erica en Klazienaveen. Ook begeleidde hij vele 
schildersweken in het Hunehuis. Er waren daar groepen die speciaal voor 
Lammert kwamen, vanwege de sfeer die hij creëerde.
Nu is Lammert al meer dan een jaar ziek. Wij missen hem erg en hopen 
heel erg dat zijn gezondheid zo verbetert dat hij er op een maandagmorgen 
in de toekomst weer bij kan zijn. Maar we willen hem nu in ieder geval heel 
erg bedanken voor wat hij al die jaren heeft betekend voor de NIVON en 
vooral voor het schilder clubje van de maandagmorgen. Lieve Lammert, 
BEDANKT wij wensen je beterschap en we houden contact.
De maandag teken/schildergroep



Van de ledenadministratie

Nieuwe leden
Mevr.  S. van den Dam, Dorpsstraat 3, 9537 TB Eeserveen.
Mevr.  D. v/d Haven, D. v/d Haven en K. v/d  Haven.
Dhr.   C.H. Heinis  en mevr. B. Heinis-Toussaint, Grijskopspecht 15, 7827 
RE Emmen.
Dhr.   B. Super, Oosterstraat 70, 9561 PK Ter Apel.

Van andere Afdeling:  Dhr. G. Fleurke, Torenes 23, 9531 JA Borger.

Allen van harte welkom bij de afdeling Emmen e.o. , we hopen jullie 
binnenkort eens te mogen verwelkomen bij een van de activiteiten
 

 Haal meer uit je lidmaatschap!

Overnacht in Stijl in een natuurvriendenhuis
Een natuurvriendenhuis is een prima uitvalsbasis voor wandel- en fiets-
tochten. Je kunt er kokkerellen in een grote, goed geoutilleerde keuken. 
Of logeer met je (klein)kinderen midden in het groen in een van dertien 
natuurvriendenhuizen. De kinderen overnachten gratis als je lid bent. Tot 
ziens in een natuurvriendenhuis!

Kampeerterreinen
Nivon-Kampeerterreinen stralen natuur, rust en ruimte uit. Een groot deel 
is aangesloten bij het netwerk van circa 130 natuurkampeerterreinen. Nivon 
Kampeerterreinen liggen meestal op mooie bospercelen, waar soms ook 
een natuurvriendenhuis staat. Het Nivon beheert daarnaast gezellige, ruime 
familiecampings in toeristische regio’s: Banjaert (Wijk aan Zee), De Gele 
Anemoon (Wijlre), Het Hallse Hull (Eerbeek) en Morgenrood (Oisterwijk). 
Op enkele kampeerterreinen zijn huisdieren in overleg toegestaan.
Voordeel. Overnachten op onze accommodaties is voordelig. Leden krijgen 
daarnaast nog eens 25% korting op de tarieven. 





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	  
	  	  
	  	  




