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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 mei t/m augustus 2016
Zo 1 mei Mei-viering ‘Dag van de Arbeid’ 14.00 uur
Zo 1 mei Bergsportwandeling Gees 10.00 uur
Ma 2 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 3 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 4 mei Zanggroep 13.30 uur
Do 5 mei Dauwtrappen Gees 06.00 uur
Zo 8 mei Themamiddag Klezmermuziek 14.00 uur
Ma 9 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 10 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 11 mei Zanggroep 13.30 uur
Ma 16 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 17 mei Tekengroep Krijnie museumbezoek 13.30 uur
Wo 18 mei Zanggroep 13.30 uur
Zo 21 mei Fietstocht met cultureel tintje 10.00 uur
Za 28 mei Vrijwilligersmiddag 
Zo 5 juni Bergsportwandeling Zeegse 10.00 uur
Zo 12 juni Varen met de Snikke 12.45 uur
Di 21 juni Midzomerfietstocht 10.30 uur
26 tot 29 juni Midweek Zeehuis 09.00 uur
Zo 3 juli Bergsportwandeling Loppersum 10.00 uur
Zo 10 juli Afsluiting seizoen 13.30 uur
Zo 7 aug. Bergsportwandeling Rottige Meente 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 Fam. Aakster
20 G. Dokter en A. Hommes
21 E. Kemper en G. Grootjans
22 L. Cruijff en H. Kiers
23 Fam. Jeuring
24 fam. van der Molen
25 H. Sibering en M. Klappe
26 R. Noom en G. Peters
27 Fam. Aakster
Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus zal naar behoefte op 
afroep worden schoongemaakt.

Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden,
Op zondag 10 april hebben we op de themamiddag ‘zang en muziek’ 
genoten van de werkgroep zang en het muziekgroepje 
‘Syncope’. Bijzondere omstandigheid was het feit dat de 
zanggroep in 2016 al 40 jaar bestaat en altijd een belang-
rijke plaats had en nog heeft in de afdeling van het Nivon in 
Emmen. De zanggroep zong een aantal mooie meerstem-
mige liederen en kreeg veel waardering van de aanwezigen. Op de 1 mei 
viering ‘Dag van de Arbeid’ zal de zanggroep, met begeleiding van de 
Nivon muziekgroep o.l.v. Olga Spijkerman, traditionele meiliederen zingen. 
Nog een aantal maanden, met op het programma nog verschillende 
activiteiten voor ‘elk wat wils’ en dan gaan we de zomermaanden in. 
Terugkijkend kan het bestuur opmerken dat er interessante thema- 
middagen waren, vele vrijwilligers in touw waren voor de afdeling, 
Nivonleden en belangstellenden elkaar hebben kunnen ontmoeten tijdens 
verschillende activiteiten. De activiteitencommissie gaat zich binnenkort 
weer buigen over een nieuw programma voor het seizoen 2016-2017.



Op de jaarvergadering van 19 maart jl. heeft het bestuur afscheid genomen 
van bestuurslid Lidy-An Fleurke. Lidy-An dank voor je bijdrage en je bent 
niet helemaal uit beeld. Je blijft nog regelmatig iets voor de afdeling doen. 
Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om als lid toe te treden 
tot het bestuur van de afdeling. 

De werkgroep Alleenstaanden heeft besloten om, na overleg met al haar 
leden, op de jaarvergadering de werkgroep op te heffen. Reden was de 
geringe deelname aan de activiteiten. Wel zijn op de vergadering van de 
alleenstaanden in november 2015 nog allerlei plannen gemaakt om activi-
teiten te organiseren, maar dan nu op eigen initiatief. Het bestuur betreurt 
het dat de groep vanaf maart niet meer bestaat. Ruim 10 jaar heeft de groep 
Alleenstaanden activiteiten voor gelijkgestemden georganiseerd; er zijn veel 
leden in onze afdeling bijgekomen en velen voelen zich betrokken bij het 
Nivon en bij elkaar. Het bestuur hoopt dan ook dat de voormalige leden van 
de Alleenstaanden activiteiten van de afdeling bij wonen en elkaar blijven 
ontmoeten. Het bestuur is dank verschuldigd aan Truus de Graaf en Herma 
Ravestein voor het coördineren van de groep.
 
De voorbereidingscommissie voor de midweek in het Zeehuis van zondag 
26 juni tot woensdag 29 juni is inmiddels bijeen geweest voor de organisatie 
van deze dagen aan zee. De deelnemers krijgen binnenkort bericht over de 
betaling, de reis en het programma. 
Tot slot dankt het afdelingsbestuur de vrijwilligers voor hun hulp, 
ondersteuning tijdens allerlei activiteiten en de zorg voor het Nivoncentrum, 
de ledenadministratie, de redactie en bezorging van de Lork, de PR activi-
teiten. Als dank wordt een vrijwilligersmiddag aangeboden op zaterdag 28 
mei. Bericht hierover volgt van de secretaris. Graag doet het bestuur in het 
volgend seizoen weer een beroep op jullie.

Een hele fijne zomer toegewenst en graag tot ziens.

Namens het bestuur, Annelies Arling

Uit de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2016
In de goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 19 maart jl. zijn 
de jaarlijkse agendapunten behandeld. In haar inleiding benadrukte de 
voorzitter dat het NIVON een ledenorganisatie is waarin vrijwilligers een 



heel grote rol spelen. Ook in afdeling Emmen e.o. De afdeling zorgt voor 
een mix van culturele, groene en traditionele activiteiten. Met alle groepen 
die het NIVON Emmen e.o. heeft, wordt met elkaar gezorgd de afdeling 
draaiende te houden.
De jaarverslagen van het bestuur, de activiteitencommissie, tekengroepen 
en zanggroep zijn goedgekeurd. Het jaarverslag 2015 van de penning-
meester en de begroting 2016 riepen geen vragen op. De leden volgden 
het advies van de kascontrolecommissie op en verleende het bestuur 
decharge voor het gevoerde financiële beleid. Annelies Arling is herkozen 
als voorzitter. In de komende 3 jaar treden zowel de penningmeester, 
de secretaris en de voorzitter af en zijn niet herkiesbaar. Iedereen is 
opgeroepen eens na te denken om in het bestuur mee te gaan draaien en 
op termijn de stokjes overgedragen te krijgen. Lidy-An Fleurke heeft het 
bestuur verlaten waarmee een directe vacature is ontstaan.
Voor de verhuur aan derden van de grote en kleine zaal in het 
Nivoncentrum wordt een maximale eindtijd bepaald van 23.00 uur (incl. 
opruimen/schoonmaak).
Bij de inventarisatie van activiteiten voor het seizoen 2016-2017 kreeg het 
bestuur weer leuke ideeën aangedragen. Uiteraard zijn nog meer ideeën van 
harte welkom. 

Vacature bestuurslid.
Een dringende oproep aan alle Nivon leden om gehoor te geven aan de 
oproep van het bestuur om de vacature van bestuurslid in te vullen.
Na de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2016 is 
er een vacature ontstaan die ingevuld moet worden om de continuïteit van 
onze afdeling te waarborgen.
Desgewenst kunt u informatie inwinnen bij het secretariaat.

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris.

Zondag 1 mei viering 
Het bestuur en de 1-mei commissie nodigen leden en belangstellenden 
van harte uit om op zondag 1 mei de Dag van de Arbeid te vieren in het 
Nivoncentrum. Omlijst door zang/muziek zal ditmaal iemand uit eigen 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Nivon Emmen e.o. via info@nivonemmen.nl



gelederen van het Nivon een inleiding houden: Piet Snel gaat verslag doen 
van zijn reizen in een recent verleden naar Gambia en Zuid-Afrika; hij zal 
dieper ingaan op de politieke geschiedenis van Zuid-Afrika, de jarenlange 
politiek van Apartheid, de rol van Mandela, de Waarheidscommissie etc. 
Kwesties die vooral links-Nederland altijd beroerd hebben. Er is ruimte 
voor discussie. Aan het eind van deze middag zullen rode rozen uitgedeeld 
worden 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 en AC, Annelies Arling en Paul Aakster

4 mei Dodenherdenking 
Nivon Emmen e.o. neemt ook dit jaar weer deel aan de Dodenherdenking. 
In de Grote Kerk in Emmen is om 19.00 uur een plechtige bijeenkomst. Er 
zullen toespraken gehouden worden. Aansluitend zullen na de 2 minuten 
stilte om 20.00 uur vertegenwoordigers van onze Nivon-afdeling deelnemen 
aan de bloem- en kranslegging bij het monument op het Marktplein. In 
voorgaande jaren waren vele Nivonleden aanwezig. U bent van harte 
uitgenodigd om aan de Dodenherdenking deel te nemen.

5 mei dauwtrappen in Gees. 
De start is om 6.00 uur in Gees vanaf het Tip Dorpsstraat 47. (dit is midden 
in het dorp). Na de wandeling is er voor de wandelaars koffie/thee met 
Drentse krentewegge. De kosten zijn 3 euro per persoon.
Aanmelden bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl voor 
zaterdag 30 april. Zelf zorgen voor vervoer naar Gees.

Zondag 8 mei thema middag Klezmermuziek.
Op zondag 8 mei zal Conny Timmermans ons meenemen op reis naar de 
roots en in de geschiedenis van Klezmermuziek vanuit de 15e eeuw tot 
heden. Joden verspreiden zich al vele eeuwen over de aardbol. De joden 
die zich in de 15e eeuw vestigden in Oost-Europa brachten hun eigen 
Joodse muziek mee. Zij kwamen in aanraking met de muziek van o.a. 
Oekraïne, Rusland, Roemenië, Hongarije en van Zigeuners. De Joodse 
muzikanten (Klezmorim) vermengden hun eigen muziek met die van de 
lokale bevolking waardoor er een heel eigen stijl ontstond. Melancholische 



en vrolijke klanken wisselen elkaar af in een avontuurlijke vertelling. De 
voorstelling wordt omlijst met veel muziek en filmmateriaal.
De themamiddag duurt van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur. De zaal is open 
om 13.30 uur. De kosten zijn 3,50 euro voor leden en belangstellenden 
betalen 5,50 euro. (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje)

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.
 
Fietsdag met een cultureel tintje op zaterdag 21 mei.
Graag neem ik Nivonleden en belangstellenden mee voor een fietstocht via 
allerlei omwegen richting Nieuw-Dordrecht waar we bij Collectie Brands 
een kijkje nemen om de nieuwe tentoonstelling te bekijken; de tentoonstel-
ling ‘Onder het Zwarte Doek’ laat foto’s zien van Wim Oosting begin 1900. 
De planning is om ongeveer om 13.00 uur bij het museum te zijn. Met een 
museumjaarkaart kun je gratis naar binnen; de entree is 5,00 euro en voor 
groepen (10 pers. ) 4,00 euro. Laat je verder verrassen waar de fietstocht 
naar toe gaat. Het aantal km zal ongeveer 40 zijn.
Samenkomst is om 10.00 uur in het Nivoncentrum met voor de liefhebbers 
een kopje koffie. 
We starten om ongeveer 10.30 uur. Neem voor onderweg voldoende drinken 
en proviand mee. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl

Namens bestuur en ac, Annelies Arling.
 
Zaterdag 28 mei vrijwilligersmiddag 
Om een ieder te bedanken voor zijn of haar inzet gedurende het seizoen, 
organiseert Nivon Emmen een middag voor alle vrijwilligers.
Hoewel op dit moment de bestemming nog niet geheel bekend is, is het 
raadzaam deze activiteit alvast in uw agenda te noteren.
Wij verzamelen om ?? uur bij het Nivoncentrum aan de J. van 
Ravenswaaystraat. Carpoolen is gewenst, zodat de kosten van transport zo 
laag mogelijk blijven. Bij aanmelding graag aangeven of men met de auto 
kan rijden en of men passagiers mee kan nemen.
Opgave vóór 21 mei a.s. bij Annelies Arling, tel; 0591-513960 of per e-mail; 
arling1@hetnet.nl

Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris 



Op zondag 12 juni varen met de ‘Snikke’.
Opstapplaats: einde Oosterwijk w.z. 93 in Oranjedorp. De ‘Snikke’ 
vaart via het KWA Kanaal door de spaarsluis en koppelsluis met het 
Scholtenskanaal naar het Veenpark en retour.
Vertrektijd 12.45 uur en verwachte aankomsttijd in Oranjedorp om 
ongeveer 16.30 uur. De kosten zijn 12,50 euro p.p. inclusief koffie/thee aan 
boord. Er is voor 15 personen voor het Nivon gereserveerd. Dus wees er 
snel bij. Opgave bij Paul Aakster 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl tot 
uiterlijk vrijdag 3 juni.

Namens ac, Alie van der Haven.

Dinsdag 21 juni Midzomer-fietstocht
De langste dag en zoals gebruikelijk onze midzomer-fietstocht.
We starten om 10.30 bij het Nivoncentrum om een tocht van ca.55 km te 
maken. Het is verstandig om een lunch en andere versnaperingen mee te 
nemen zodat we onderweg ergens kunnen gaan picknicken. Ook zal er een 
koffiestop (of ijsjesstop) gehouden worden. Controleer ook even je banden 
voor die tijd zodat je niet voor verrassingen komt te staan of neem een 
abonnement op Fietsned.nl
Opgave bij Paul Aakster vóór 18 juni 0591-626795 paulaakster@hetnet.nl

Lidy-An Fleurke

Midweek aan zee zondag 26 tot woensdag 29 juni
De midweek in de Nivon accommodatie ‘Het Zeehuis’ is volgeboekt.
De deelnemers krijgen binnenkort bericht over de betaling, de reis en het 
programma. 

Zondag 10 juli Afsluiting seizoen 
In het vorige seizoen werd de afsluiting van het seizoen afgelast omdat 
Nederland gebukt ging onder een korte hittegolf. We doen nu weer een 
poging om op de tweede zondag in de maand op 10 juli het seizoen op 
een leuke manier af te sluiten. Het thema is ‘Voor en Door Leden en voor 
Elk wat Wils’. Heb je een leuke anekdote, een lied, een voordracht , een 
verhaal, een gedicht of wil je iets van je hobby laten zien en vertellen of heb 
je een leuk, interessant voorwerp waar je iets over wilt vertellen? Je mag 
ook zomaar komen om bij te kletsen en elkaar te ontmoeten en te genieten. 



Welkom. Het kan allemaal op die middag. Opgave bij Annelies Arling, 
0591-513960 of arling1@hetnet.nl
De middag duurt van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur. De zaal is open om 
13.30 uur. De kosten zijn 3,50 euro voor leden en belangstellenden betalen 
5,50 euro (huur van de zaal, koffie/thee en een drankje) 

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

Zondag 01 mei Wandeling vanuit Oosterhesselen
De wandeling start bij café Deen naast de witte kerk). Burg de 
Kockstraat34. Oosterhesselen 
Leiding Jetty Haarman 0591-619239, 06-30471701
 
05-07 mei Hemelvaart kamp
Vakantieboerderij Bruisterbosch. Bruisterbosch 5, 6265 NK, St. Geertruid. 
Tel. 043-458116 Er zijn voor ons weer 10 kampeerplaatsen gereserveerd. 
Zelf even alles regelen met de beheerder, liefst een maand van tevoren. 

Zondag 5 juni Wandeling Zeegse
De wandeling van Jelle start op de Brink in Zeegse. Schipborgerweg 7, 
9483 PH Zeegse.
Leiding Jelle Niestijl 050-3642551

Zondag 3 juli Wandelen van het ene naar het andere Groninger dorp
Over rustige asfaltwegen, schelpenpaden, landwegen, boerenerven en 
graspaden. De lengte van de route is 20 km met afsteekmogelijkheid voor 
15 km en 10 km. Foto’s van de wandeling zijn te bekijken op de site: www.
nlwandel.nl / groene wissels / Loppersum 
Start van de wandeling: Station van Loppersum, op de kruising van de 
Stationslaan met de Parallelweg. 
Lengtegraad: N 53°20,087' | Breedtegraad: E 6°44,849'
Leiding Lenie Snippe 0550-3122613, 06-36202439

Zondag 7 augustus De Rottige Meente
Startplaats: Parkeerplaats aan de Peter Stuyvesantweg aan de N351 ter 
hoogte van Nijetrijne. De Rottige Meente is een onderdeel van het Nationaal 



Zaterdag 12 maart 
Goede spullenmarkt in het 
Nivoncentrum.
Er waren veel spulletjes ingebracht 
voor de Goede spullenmarkt. Op 
deze zaterdag was het zover dat ze 
te koop konden worden aangeboden. 
Een uur van te voren stonden de 
kopers al voor de deur van het 
Nivoncentrum te wachten. Het 
eerste half uur was het nog een 
gedrang, iedereen wilde zijn slag 
slaan. Daarna werd het wat rustiger, 
maar toch werden er goede zaken 
gedaan. Toen aan het eind de kas 
werd opgemaakt bleek dat er € 330,- 
voor de afdeling was overgebleven. 
Alle vrijwilligers en kopers, bedankt 
voor jullie inbreng!

Harry

Zondag 13 maart: Themamiddag 
over het Onderduikershol in het 
Valtherbos.
Op zondag 13 maart waren 13 
belangstellenden verschenen voor 
de lezing van Johan Withaar over 
de onderduiklokaties in Valthe en 

omgeving tijdens de oorlogsjaren 
'40 - '45. De boeiende lezing van 
Johan Withaar had als basis het 
boekje uit 1981 ‘De opgejaagden’. 
Hierin zijn de herinneringen van 
Ab van Dien vastgelegd, die (soms 
met naamsaanduiding) inging op 
de ‘holbewoners’, een uiteindelijk 
tot 16 personen uitgegroeide groep 
ondergedoken Joden. Withaar heeft 
veel en gedegen speurwerk verricht 
naar wie met de aanduidingen van 
Ab van Dien zijn bedoeld en wat 
hun rol was. Daarover ging de 
lezing. Het begon allemaal met het 
onderduiken van een aantal joden 
in een kippenhok bij de boerderij 
in Valthe van Albert Zefat. Wegens 
ontdekkingsgevaar moest dat hok 
verlaten worden, waarna op initiatief 
van Zefat in het Valtherbos een 
onderduikershol werd gegraven, 
dat begin december 1942 werd 
betrokken. Dit onderduikershol is 
later weliswaar ontdekt, doch dat 
werd aanvankelijk ‘stil’ gehouden. 
Maar toen eind september 1943 ene 
‘Ol Pieter’ ook het hol ontdekte, was 
men bang, dat deze zwakbegaafde 

Park Weerribben-Wieden in Noordwest Overijssel. Het ligt in het zuiden 
van Friesland en is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van 
West-Europa. 
Leiding: André Vos 0512-461671, 06-20558001  



‘het’ wel zou gaan rondbazuinen. 
In een poging dat te voorkomen 
heeft Bertus Zefat hem nog onder 
druk gezet, maar daarvan deed de 
angstige Ol Pieter aangifte bij de 
‘bevoegde instanties’. Daarom moest 
op 29 september '43 het hol worden 
verlaten, dat nu overigens nog te 
bezichtigen is in het Valtherbos. 
Heel snel werd een tweede onderdui-
kershol elders gegraven, waarin de 
gebruikers tot de bevrijding in april 
'45 verbleven. De exacte lokatie van 
dit tweede hol is in beperkte kring 
bekend, maar wordt vooralsnog 
niet prijsgegeven, om een eventuele 
restauratie mogelijk te houden 
zonder voorafgaand vandalisme. 
Alle 16 onderduikers hebben de 
oorlog overleefd. Dat geldt niet voor 
Albert Zefat, die bij een razzia uit 
zijn huis meegenomen is het bos in 
en daar (zogenaamd op de vlucht 
) is neergeschoten door de S.A. 
(Sturmabteilung). 

Dick van Dorssen.

Zondag 20 maart Neutie 
Schiet’n.
Met Palmpasen is het gebruikelijk 
om een traditioneel Drents spel te 
spelen n.l. Neutie Schiet’n. Het is 
de bedoeling om de walnoten, die 
op een lijn liggen, met een kogeltje 
van de lijn te gooien. Daarom 
waren er een aantal leden naar 
het Nivoncentrum gekomen. Jans 

Jeuring had de leiding en hield de 
puntentelling bij. De drie beste 
mensen met de meeste punten 
verdienden een klein prijsje. 

Zaterdag 09 april Ledendag 
Nivon Regio Noord
De ledendag van Nivon Regio 
Noord was een succes. Er waren 35 
deelnemers, onder wie negen leden 
van de afdeling Emmen. Er was 
veel tijd voor ontmoeten en gezellig 
samenzijn met een lekkere lunch.
’s Middags werd het gevangenismu-
seum in Veenhuizen bezocht (incl. 
ritje met de ‘boevenbus’)
 
Foto volgend pagina Bep IJsselstein
 
Zondag 10 april Themamiddag 
Zang en Muziek.
‘Frȍhlich klingen unsere lieder’ 
zong het Nivonkoor. Het was 
inderdaad een vrolijke middag en 



de liederen klonken prima. Dit jaar 
bestaat het koor al 40 jaar en dat was 
voor de dirigent Annelies Arling 
aanleiding de leden te trakteren op 
een (rode)roos.
Na de pauze trad de muziekgroep 
‘Syncope’ op met de 
instrumenten fluit, 
twee mandolines en 
een accordeon. De 
vier dames speelden 
voor ons licht 
klassieke, klezmer en 
populaire muziek. De 
aanwezigen genoten 
van deze muziek 
en beloonden de 
muzikanten met een 
warm applaus. De 
voorzitter overhan-
digde als waardering 
nog een bloemetje.
Onder het genot van 
een drankje werd nog 

even gezellig nagepraat.

Harry

Muziekgroep Syncope en 
het jubilerende Nivonkoor.



Zaterdag 16 april Rode Kruis 
Bloesemtocht Geldermalsen
Onder de ruim 28000 deelnemers 
aan de Rode Kruis Bloesemtocht 
waren ook acht Nivonleden van de 
afdeling Emmen. Zes van hen liepen 
de 15 km (foto), twee anderen kozen 
voor 10 km. Het was ondanks veel 
wind een mooie, gezellige en droge 
dag.

Gerda Lukkien

Nagekomen terugblik:
Themamiddag van 14 februari:’ 
De achtertuin van Assen’.
Henk Bos en Janetta Veenhoven 
vertoonden in het Nivoncentrum 
voor 35 aanwezigen, hun kundige 
en humoristische film over (vooral) 
vogels: ‘De achtertuin van Assen’ 
(2006). De opnames zijn in Assen, 
maar vooral in de direkte omgeving 
van die stad gemaakt. Sfeervolle 
beelden, kleuren en muziek maakten 
een adembenemende indruk. De 
opnames zijn in diverse gebieden 
gemaakt: Landgoed Valkensteijn, 
het Deurzerdiep, het Amelterbos 
en het Landschap Drentsche Aa. 
Over heel lange perioden (vaak vele 
weken!) zijn tal van vogels geobser-
veerd en gefilmd. Voorbeelden: 
winterkoning, knobbelzwaan, 
boomklever, boomkruiper, pimpel-
mees, matkop, grote bonte specht, 
groene specht en boerenzwaluw. Bij 
zoveel gevogelte mocht natuurlijk 

de eekhoorn (erkend liefhebber 
van vogeleieren) niet ontbreken. In 
en rond een boerderij in Loon (een 
familiebedrijf van 3 generaties) is 
de boerenzwaluw (niet voor niets 
heet deze vogel ‘boer-en-zwaluw’!) 
gevolgd. De (vogel)ouders hebben 
een druk leven: ze vangen voor 
hun kroost vele duizenden insekten 
per dag. De boerenzwaluw is geen 
‘standvogel’, die het hele jaar hier 
blijft; tegen de winter vliegt het spul 
naar Zuid-Afrika, om pas in de lente 
weer terug te keren. Tijdens een 
dergelijke vlucht wordt op niemand 
gewacht; het peloton vliegt door 
en achterblijvers sterven een wisse 
dood! Het was een heel indrukwek-
kende film. 

Dick van Dorssen.

Nieuwe leden
We zijn blij weer twee nieuwe leden 
te mogen verwelkomen. Het zijn:
Dhr. N.M.H. Timmermans en mevr. 
M.A.A.F. Timmermans, zij wonen: 
Struikheide 22, 7841 GE Sleen
We wensen hen veel plezier bij de 
afdeling.



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	  
	  	  
	  	  




