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Activiteiten agenda mei t/m augustus 2017
Ma 1mei Meiviering 14.00 uur
Ma 1 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 2 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 3 mei Zanggroep 13.30 uur
Do 4 mei Dodenherdenking 19.00 uur
Zo 6 mei Bergsportwandeling Tynaarlo 10.00 uur
Ma 8 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 9 mei Tekengroep Krijnie 13.30 uur
Wo 10 mei Zanggroep 13.30 uur
Ma 15 mei Tekengroep Lammert 09.00 uur
Di 16 mei Tekengroep Krijnie  13.30 uur
Wo 17 mei Zanggroep 13.30 uur
Za 20 mei Vrijwilligersmiddag 16.00 uur
Do 25 mei Dauwtrappen in Gees 06.00 uur
Za 27 mei Huifkartocht door Veenland 13.00 uur
Zo 4 juni Bergsportwandeling Smeerling 10.00 uur
Zo 11 juni Fietstocht Exloo met bezoek aan beeldentuin 09.45 uur
Wo 21 juni Midzomerfietstocht 18.30 uur
26 t/m 29 juni Fiets 4-daagse langs Nivonhuizen Drenthe 09.00 uur
Zo 2 juli Bergsportwandeling Heuvingerzand 10.00 uur
Zo 9 juli Afsluiting seizoen 13.30 uur
Zo 6 aug. Bergsportwandeling Sleen 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 L. Cruijff en H. Kiers
21 E. Kemper en G. Grootjans
22 fam. van der Molen
23 Fam. Jeuring
24 R. Noom en G. Peters
25 H. Sibering en A.v.d.Haven
26 Fam. Aakster
27 Fam. Van der Molen
Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus zal naar behoefte op 
afroep worden schoongemaakt.

Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden, voor u ligt de zomerlork van mei, juni, juli 
en augustus 2017. Alvast even terugkijkend naar het afge-
lopen seizoen kan het bestuur en de activiteitencommissie 
tevreden zijn over het bezoekersaantal van de activiteiten, 
de themamiddagen, en de opbrengst van de kerstmarkt en 
de goede spullenmarkt. Er is een extra potje voor volgende activiteiten en 
het bestuur en activiteitencommissie gaan binnenkort om de tafel zitten om 
nieuwe plannen te maken voor het nieuwe seizoen.

In de resterende maanden voor de zomervakantie zijn er nog een aantal 
mooie activiteiten om aan deel te nemen. Naast de traditionele activiteiten 
zoals de viering van de Dag van de Arbeid op 1 mei, de deelname aan de 
Dodenherdenking op 4 mei in de Grote Kerk in Emmen vraagt de activitei-
tencommissie bijzondere aandacht voor het dauwtrappen op 25 mei en een 
tocht met de huifkar door het Veenland op 27 mei. In juni gaan we weer 
heerlijk fietsen en hopen op mooi weer, veel deelnemers en neem gerust 
belangstellenden mee om kennis te laten maken met het Nivon in Emmen. 
Namens het bestuur dank ik de vrijwilligers die het mogelijk hebben 



gemaakt dat de activiteiten, het werk achter de schermen en de organisatie 
in en van de werkgroepen goed verlopen zijn. Als dank daar voor krijgen de 
vrijwilligers een BBQ aangeboden op zaterdag 20 juni. 
Alvast een goede zomer, fijne vakantie toegewenst en graag tot ziens.

Namens het bestuur, Annelies Arling
Nieuwe penningmeester
In het verslagje van de jaarvergadering kun je lezen dat we een nieuwe 
penningmeester hebben, n.l. Ida van Belkum, Nivonlid uit Coevorden.
Ida was al vele jaren lid van de Alleenstaanden groep en is vorig jaar als 
lid toegetreden tot het bestuur. Ze heeft ruime ervaring in het beheren van 
financiën en penningmeesterschap. Voor vragen kun je contact met haar 
opnemen via e-mail: iw.vanbelkum@kpnmail.nl 
 
Maandag 1 mei Viering ‘Dag van de Arbeid’
Het bestuur en de 1 Mei-commissie nodigen leden en belangstellenden van 
harte uit om op maandag 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 Jacob Bruintjes, oud wethouder PvdA 
in Borger-Odoorn, zal een mei-rede houden over een actueel onderwerp. 
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 ongeveer 16.45 
uur. 
Entree € 3,50 voor leden en € 5,50 voor belangstellenden (incl. koffie/thee 
en een drankje).
Namens Annelies Arling en Paul Aakster

Donderdag 4 mei Dodenherdenking in de Grote Kerk in Emmen
Om 19.00 uur begint de plechtige bijeenkomst in de Grote kerk in Emmen. 
Er zullen toespraken worden gehouden en er is muziek te beluisteren. 
Op het marktplein bij het monument wordt om 20.00 uur 2 minuten stilte 
gehouden en daarna zullen vertegenwoordigers van Gemeente, maatschap-
pelijke organisaties kransen en bloemen leggen. Ook het Nivon Emmen e.o. 
zal daar aan deelnemen. U bent van harte welkom om bij de Dodenherden-
king aanwezig te zijn.



Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

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

Zaterdag 20 mei Vrijwilligersmiddag
Om iedere vrijwilliger van de afdeling te bedanken voor zijn of haar inzet 
gedurende het seizoen van 2016-2017 organiseert het bestuur een gezellige 
middag. In een ontspannen sfeer zullen de vrijwilligers getrakteerd worden 
op muziek en een BBQ. De vrijwilligers worden om 16.00 uur in het Nivon-
centrum verwacht. De secretaris zal een uitnodiging rondsturen met de 
nodige bijzonderheden. Graag tot de 20e.
Namens het bestuur, Annelies Arling.

Donderdag 25 mei Dauwtrappen in Gees
Het is voor vroege vogels elk jaar weer een bijzondere gelegenheid om erg 
vroeg in de morgen te genieten van de schoonheid van de natuur. Vorig 
jaar gingen we eerst met een huifkar naar de plaats van bestemming. Het 
gebeurde in Gees! Erg verrassend. We gaan nogmaals naar Gees en wie 
weet wat de organisatie nu in petto heeft. 

Om 6.00 uur starten in Gees vanaf het “Tip”, Dorpsstraat 47. ( midden in 
het dorp) Na de wandeling is er koffie/thee en een Drentse krentenwegge. 
De kosten zijn 3,00 euro p.p. aanmelden bij Paul Aakster, 0591-626795 of 
paulaakster@hetnet.nl voor de gezamenlijke aanmelding. Zelf zorgen voor 
vervoer naar Gees.

Zaterdag 27 mei huifkartocht. 
We gaan met de Veenlandexpress-
huifkar een tocht maken door het 
Bargerveen. We worden om 13.00 uur 
verwacht bij het Veenland (kantoor 
Staatsbosbeheer). Kamerlingswijk 
83 OZ, 7894 AJ Zwartemeer aan het 
eind van een doodlopende weg. 

Onder het genot van een kopje thee/koffie een korte diapresentatie en wordt 
het vervolg van het programma verteld. Laat je verrassen. Rond 16.00 uur 
zijn we weer terug bij de boerderij. De kosten bedragen c.a. €15.00.
Ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen mee (o.a. rollator of 
rolstoel). Er is een liftje aanwezig.
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Donderdag 25 mei Dauwtrappen in Gees. 
Het is voor vroege vogels elk jaar weer een bijzondere gelegenheid om erg vroeg in de morgen te 
genieten van de schoonheid van de natuur. Vorig jaar gingen we eerst met een huifkar naar de plaats 
van bestemming. Het gebeurde in Gees!. Erg verassend. We gaan nogmaals naar Gees en wie weet wat 
de organisatie nu in petto heeft. Om 6.00 uur starten in Gees vanaf het “Tip”, Dorpsstraat 47. ( midden 
in het dorp) Na de wandeling is er koffie/thee en een Drentse krentenwegge. De kosten zijn 3,00 euro 
p.p. aanmelden bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl voor de gezamenlijke 
aanmelding. Zelf zorgen voor vervoer naar Gees. 

Zaterdag 27 mei huifkar tocht.  
We gaan met de Veenlandexpress-huifkar een tocht maken door het Bargerveen. 
We worden om 13.00 uur verwacht bij het Veenland. (kantoor Staatsbosbeheer.) Kamerlingswijk 83 
OZ 7894 AJ Zwartemeer aan het eind van een doodlopende weg.  
Onder het genot van een kopje thee/koffie een korte diapresentatie en wordt het vervolg van het 
programma verteld. Laat je verrassen. 
Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij de boerderij. De kosten bedragen c.a.  €15.00. 
Ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen mee. (o.a. rollator of rolstoel.) Er is een liftje 
aanwezig. 
Bij opgave aangeven of je vervoer nodig hebt en anders op eigen gelegenheid.  Zie adres hier boven. 
Opgave voor vrijdag 19 mei bij Paul Aakster 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl .Gasten mogen 
ook mee. 
 

Zondag 11 juni fietsdag met een bezoek aan de beeldentuin Zwaganaga in Exloo. 
Voor Nivonleden en belangstellenden gaan we een dagje fietsen in en rondom Emmen en het gebied 
van de Hondsrug. Laat je verrassen waar de route naar toe gaat; Annelies Arling neemt jullie mee op 
een verrassingstocht. Er is in ieder geval een stop bij Poolshoogte en we gaan in de middag naar de 
beeldentuin Zwaganaga in Exloo waar 24 kunstenaars exposeren in de beeldentuin en in de galerie. 
  Ook de natuur en de bloemenpracht in de beeldentuin zijn de moeite waard om te bekijken. 
Meer informatie op www.zwakanaga.nl/ De entree in de beeldentuin is € 2,00 
Graag verzamelen bij het Nivoncentrum om 9.45 uur voor een kopje koffie en om 10.15 uur gaan we 
vertrekken. Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl 
Namens bestuur en ac, Annelies Arling. 



Bij opgave aangeven of je vervoer nodig hebt en anders op eigen gelegen-
heid. Zie adres hier boven.
Opgave voor vrijdag 19 mei bij Paul Aakster 0591-626795 of paulaakster@
hetnet.nl. Gasten mogen ook mee.

Zondag 11 juni fietsdag met bezoek aan beeldentuin Zwaganaga in 
Exloo.
Voor Nivonleden en belangstellenden gaan we een dagje fietsen in en 
rondom Emmen en het gebied van de Hondsrug. Laat je verrassen waar de 
route naar toe gaat; Annelies Arling neemt jullie mee op een verrassings-
tocht. Er is in ieder geval een stop bij Poolshoogte en we gaan in de middag 
naar de beeldentuin Zwaganaga in Exloo waar 24 kunstenaars exposeren in 
de beeldentuin en in de galerie. Ook de natuur en de bloemenpracht in de 
beeldentuin zijn de moeite waard om te bekijken.

Meer informatie op www.zwakanaga.nl. De entree in de beeldentuin is 
€ 2,00. Graag verzamelen bij het Nivoncentrum om 9.45 uur voor een kopje 
koffie en om 10.15 uur gaan we vertrekken. 
Opgave bij Paul Aakster, 0591-626795 of paulaakster@hetnet.nl
Namens bestuur en ac, Annelies Arling.

Midzomerfietstocht op woensdagavond 21 juni.
Op de langste dag van het jaar zullen we volgens traditie een avond-
fietstocht maken in de omgeving van Emmen. Het wordt een niet al te lange 
tocht van ca. 25 km. met als doel de Poolshoogte in de bossen van Odoorn, 
waar we in de buurt van het restaurant een loflied zullen zingen op de 
Zonnewende. 
Vertrek om 18.30 uur vanaf het Nivoncentrum en ca. 21.30 uur zijn we weer 
terug. Denk aan evt. regenkleding. 
Aanmelden via paulaakster@hetnet.nl of tel. 0591-626795
Paul Aakster

Midweek fietsen in juni langs de Noordelijke Nivonhuizen.
De deelnemers hebben inmiddels een eerste bericht gehad van deelname 
aan de midweek in juni. 
De voorbereidingscommissie, Harry van der Molen, Gerda Lukkien, Jetty 
Haarman, Alie van der Haven en Annelies Arling hebben de puntjes op de i 
gezet en binnenkort volgt een tweede bericht over de fietstocht, de bagage, 



het verblijf in de Nivonhuizen, de excursies etc. De deelname is bevestigd 
na betaling van de kosten. We hopen op een mooie midweek met fijne 
fietsdagen.
Namens de commissie, Annelies Arling.

Zondag 9 juli afsluiting van het seizoen 2016 - 2017.
Op de laatste activiteit voor de zomervakantie nodigt het bestuur en de 
activiteitencommissie leden en belangstellenden uit om elkaar te ontmoeten 
in het Nivoncentrum voor een ontspanningsmiddag. We gaan terugblikken 
naar de afgelopen activiteiten; luisteren naar verhalen en genieten van 
muziek. 

Ook is het een goed moment om bij te kletsen en elkaar een fijne zomer toe 
te wensen. De zaal is open om 13.30 uur en de opening is om 14.00 uur en 
we sluiten om 16.30 uur. Entree, zoals altijd, 3,50 voor huur van de zaal, 
koffie/thee en een drankje. Niet-leden betalen 5,50 euro.
Fijne vakantie van bestuur en activiteitencommissie 
toegewenst.

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

Zondag 07 mei 2017 Wandeling in de omgeving van Vries en Yde.
De wandeling is ca. 18 km, afkortingen zijn mogelijk.
Startplaats: parkeerplaats Gemeentehuis van Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 
9481 AW Vries. 
Leiding: Henny Bakker 0592-612940, 06-21427217

Hemelvaartvakantie 25-27 mei 2017 Vakantieboerderij Bruisterbosch.
Bruisterbosch 5, 6265 NK, St. Geertruid. Tel. 043-458116 
(www.bruisterbosch.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 04 juni 2017 (1e Pinksterdag) Wandeling in de omgeving 
Smeerling/Metbroekbos, 
Start om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein schuin tegenover Boerderij 
Gasterij Natuurlijk Smeerling, 
Adres: Smeerling 15, 9591 TX Smeerling. Smeerling ligt aan de weg N365 
van Vlagtwedde naar Onstwedde. Het dorp inrijden, aan het begin van 
Smeerling rechts de Boerderij Gasterij en 50meter verder linksaf de P van 
het parkeerterrein.
Leiding: Evelien de Boer 0597-612271, 06-12649277

Zondag 02 juli 2017 De wandeling in het Heuvingerzand 
Start bij P tegenover de ingang naar Landgoed Hiemstrastate aan de 
Zwiggelterweg. De wandeling is 18 km maar het lusje telescopen kan ook 
worden weg gelaten. We lopen door het Heuvingerzand en het Grote Zand. 
Anneke van den Bos 0592-314259, 06-44646945

Zondag 06 augustus 2017 Wandeling in de omgeving van Sleen. 
Vertrekpunt Boelkenweg 4, 7841 C G Sleen. 
Leiding: Jetty Haarman 0591-619239, 06-30471701 en Hennie Kiers 0591-
361292, 06-15520619

Wandeling eigen initiatief 
25 februari.
Om 10 uur verzamelden een groepje 
van ca 12 mensen zich bij Annelies.
We zouden een wandeling van ca 
12 km maken, maar door de grote 
regenval van de afgelopen tijd bleek 
die wandelroute wel erg nat te zijn. 
Daarom besloot Annelies om te 
gaan struinen door het bos (en wij 
stemden daar volop mee in).

Na een kopje koffie/thee met wat 
lekkers er bij vertrokken we.
We liepen naar de Schaapskuilweg 
en stopten even bij de ijsbaan. Anne-
lies vertelde over het gebied en over 
de paddentrek. Vervolgens gingen 
we via de weiden het nieuw aange-
plante bos in. En zo struinden we 
dwars door het Zoersche veen, door 
bos en weide. En ja, bij struinen is 
het vaak onvermijdelijk dat je wat 
obstakels tegenkomt en dus ging 



het regelmatig over omgevallen 
bomen en moest er een aantal keren 
slootje gesprongen worden. Met 
elkaars hulp redden we het prima én 
hadden we veel plezier. Uiteindelijk 
kwamen we nog net voor de regen 
weer echt begon te vallen terug bij 
hoes “Linn’h Heugte”. Hier zorgde 
Annelies voor een verrukkelijk 
kopje soep met stokbrood.
We hebben genoten van deze heer-
lijke dag. Annelies heel erg bedankt!

Brigitte

Themamiddag “Kanalen in 
Drenthe” zondag 12 maart
De heer Huib Minderhoud is een 
gepensioneerd “schoolmeester”, een 
goede bekende van het Nivon, die op 
ouderwetse wijze zijn toehoorders 
weet te boeien met zijn verhalen. 

Het onderwerp van zijn lezing was: 
Kanalen in Drenthe, maar het ging 
over veel meer. De halve geschie-
denis van Z.O. Drenthe kwam 
voorbij, vooraf gegaan door het 
verhaal hoe ‘bovenmeester’ Minder-
houd vanuit het waterrijke Zuid 
Holland in Drenthe terecht kwam. 
We waanden ons weer even in de 
schoolbanken en zogen de prachtige 
verhalen van ‘meester’ in ons op. 

Toen het eindsignaal klonk waren 
we niet, zoals vroeger, blij dat we 
naar buiten mochten maar gingen 
nog even gezellig napraten onder het 
genot van een drankje.

Harry van der Molen

Goede spullenmarkt 
zaterdag 18 maart
De 15 vrijwilligers hadden er 
de handen vol aan. Voordat alle 
ingezamelde spullen uit de kelder 
waren gehaald en netjes uitgestald, 
was er al menig zweetdruppeltje 
weggeveegd.
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Zondag 04 juni 2017 (1e Pinksterdag) Wandeling in de omgeving Smeerling/Metbroekbos,  
Start om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein schuin tegenover Boerderij Gasterij Natuurlijk Smeerling,  
Adres: Smeerling 15, 9591 TX Smeerling. Smeerling ligt aan de weg N365 van Vlagtwedde naar 
Onstwedde. Het dorp inrijden, aan het begin van Smeerling rechts de Boerderij Gasterij en 50meter 
verder linksaf de P van het parkeerterrein. 
Leiding: Evelien de Boer 0597-612271, 06-12649277 
 
Zondag 02 juli 2017 De wandeling in het Heuvingerzand  
Start bij P tegenover de ingang naar Landgoed Hiemstrastate aan de Zwiggelterweg. De wandeling is 
18 km maar het lusje telescopen kan ook worden weg gelaten  
We lopen door het Heuvingerzand en het Grote Zand.  
Anneke van den Bos 0592-314259, 06-44646945 
 
Zondag 06 augustus 2017 Wandeling in de omgeving van Sleen.  
Vertrekpunt Boelkenweg 4, 7841 C G Sleen.  
Leiding: Jetty Haarman 0591-619239, 06-30471701 en Hennie Kiers 0591-361292, 06-15520619 
 

Terugblikken	
Wandeling eigen initiatief 25 februari. 
Om 10 uur verzamelden een groepje van ca 12 mensen zich bij Annelies. 
We zouden een wandeling van ca 12 km maken, maar door de grote regenval van de afgelopen tijd 
bleek die wandelroute wel erg nat te zijn. Daarom besloot Annelies om te gaan struinen door het bos 
(en wij stemden daar volop mee in). 
Na een kopje koffie/thee met wat lekkers er bij vertrokken we. 
We liepen naar de Schaapskuilweg en stopten even bij de ijsbaan. Annelies vertelde over het gebied en 
over de paddentrek. Vervolgens gingen we via de weiden het nieuw aangeplante bos in. En zo 
struinden we dwars door het Zoersche veen, door bos en weide. En ja, bij struinen is het vaak 
onvermijdelijk dat je wat obstakels tegenkomt en dus ging het regelmatig over omgevallen bomen 
en moest er een aantal keren slootje gesprongen worden. Met elkaars hulp redden we het prima én 
hadden we veel plezier. Uiteindelijk kwamen we nog net voor de regen weer echt begon te vallen 
terug bij hoes “Linn’h Heugte”. Hier zorgde Annelies voor een verrukkelijk kopje soep met stokbrood. 
We hebben genoten van deze heerlijke dag. Annelies heel erg bedankt! 
Brigitte 
 

Themamiddag “Kanalen in Drenthe” zondag 12 maart 
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De heer Huib Minderhoud is een gepensioneerd “schoolmeester”, een goede bekende van het Nivon, 
die op ouderwetse wijze zijn toehoorders weet te boeien met zijn verhalen. Het onderwerp van zijn 
lezing was: “Kanalen in Drenthe”, maar het ging over veel meer. De halve geschiedenis van Z.O. 
Drenthe kwam voorbij, vooraf gegaan door het verhaal hoe “bovenmeester” Minderhoud vanuit het 
waterrijke Zuid Holland in Drenthe terecht kwam. We waanden ons weer even in de schoolbanken en 
zogen de prachtige verhalen van “meester” in ons op. Toen het eindsignaal klonk waren we niet, zoals 
vroeger, blij dat we naar buiten mochten maar gingen nog even gezellig napraten onder het genot van 
een drankje. 
Harry van der Molen 
 

Goede spullenmarkt zaterdag 18 maart 

 

De 15 vrijwilligers hadden er de handen vol aan. Voordat alle ingezamelde spullen uit de kelder waren 
gehaald en netjes uitgestald, was er al menig zweetdruppeltje weggeveegd, Toen werd het spannend 
wat er zou worden verkocht en wat het zou opleveren. De belangstelling voor de markt loopt terug, 
maar gelukkig kwam de trouwe clientèle toch even snuffelen en kopen. Lang niet alles ging weg maar 
gelukkig kwam na afloop de heer Groenwold langs die met de restanten wel raad weet. 
Nog even een lekker kopje soep eten met een broodje erbij en toen gingen we toch weer tevreden naar 
huis, de Nivon kas was weer bijgevuld met ruim € 200, - 
Harry 
 
Jaarvergadering 25 maart 

Volgens de regels wordt op de laatste zaterdag van maart de jaarvergadering van onze afdeling 
gehouden. Hier legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiën. 
De leden hebben alles kunnen lezen in het uitvoerige jaarverslag. Ook dat het ledental weer iets is 
gedaald. Er waren niet veel vragen meer, toch toonden de aanwezige leden hun betrokkenheid. De 
toestand van de financiën is altijd een belangrijk punt, toch wist het bestuur weer een sluitende 
begroting te presenteren. Dank aan onze penningmeester Piet Snel die de afgelopen jaren prima met 
het geld is omgegaan. Zijn termijn zit er op en het bestuur stelde voor om Ida van Belkum te kiezen als 
opvolger. Daar waren de aanwezige leden het volkomen mee eens. Volgend jaar is de secretaris Peter 
Adriaansen aftredend en niet herkiesbaar en in 2019 treed voorzitter Annelies Arling af. We zijn dus 
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden! 
Bij het inventariseren van activiteiten in het nieuwe seizoen kwam als locatie voor de midweek het 
Nivonhuis ABK in Eerbeek naar voren. 
Een compleet verslag van de jaarvergadering staat in de Lork van september. 
 
 
Neutie schiet’n zondag 9 april 

Toen werd het spannend wat er zou 
worden verkocht en wat het zou 
opleveren. De belangstelling voor 
de markt loopt terug, maar gelukkig 
kwam de trouwe clientèle toch even 
snuffelen en kopen. Lang niet alles 
ging weg maar gelukkig kwam na 
afloop de heer Groenwold langs die 
met de restanten wel raad weet.

Nog even een lekker kopje soep eten 
met een broodje erbij en toen gingen 
we toch weer tevreden naar huis, de 
Nivon kas was weer bijgevuld met 
ruim € 200, -

Harry

Jaarvergadering 25 maart
Volgens de regels wordt op de laatste 
zaterdag van maart de jaarvergade-
ring van onze afdeling gehouden. 
Hier legt het bestuur verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid en 
over de financiën.
De leden hebben alles kunnen lezen 
in het uitvoerige jaarverslag. Ook 
dat het ledental weer iets is gedaald. 

Er waren niet veel vragen meer, 
toch toonden de aanwezige leden 
hun betrokkenheid. De toestand van 
de financiën is altijd een belangrijk 
punt, toch wist het bestuur weer een 
sluitende begroting te presenteren. 

Dank aan onze penningmeester 
Piet Snel die de afgelopen jaren 
prima met het geld is omgegaan. 
Zijn termijn zit er op en het bestuur 
stelde voor om Ida van Belkum te 
kiezen als opvolger. Daar waren de 
aanwezige leden het volkomen mee 
eens. Volgend jaar is de secretaris 
Peter Adriaansen aftredend en niet 
herkiesbaar en in 2019 treed voor-
zitter Annelies Arling af. We zijn 
dus dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden!

Bij het inventariseren van activi-
teiten in het nieuwe seizoen kwam 
als locatie voor de midweek het 
Nivonhuis ABK in Eerbeek naar 
voren. Een compleet verslag van de 
jaarvergadering staat in de Lork van 
september.



Neutie schiet’n zondag 9 april
Zoals de traditie is gaan de Nivon-
ners Neutie Schiet’n.
Er waren deze keer 13 personen 
aanwezig. Eerst even bijpraten met 
een kop koffie/thee en wat lekkers 
erbij. 
Jans en Grietje hadden de nootjes 
al in een lange lijn gelegd, zodat 
we direct na de koffie/thee konden 
beginnen. Het werd weer erg span-
nend wie of er zou winnen, want het 
valt niet mee om het achterste nootje 
weg te schieten. 

Uiteindelijk was er geen winnaar 
met + punten, maar Jans heeft 
diegene met de minste - punten 
(Annelies Arling) tot winnaar 
uitgeroepen. Er waren 3 prijzen te 
verdelen, die weer erg leuk waren. 

Diegene die niet weet hoe het 
spel gaat raad ik aan om het een 
volgende keer als het weer georgani-
seerd wordt ook mee te doen. 
Jans en Grietje bedankt! Ik denk 
namens allen die er waren, het was 
weer een gezellige morgen. 

Hennie S.



IN MEMORIAM BEREND JALVING
Na een periode van afnemende gezondheid is op 6 maart 2017 

overleden ons zeer gewaardeerde Nivon lid 

Berend Jalving 

op de leeftijd van 89 jaar.
Berend heeft aan veel activiteiten deelgenomen en hij was altijd bereid 

een handje te helpen bij het organiseren van activiteiten. Hij was actief bij 
de schildersgroep, de klusgroep, de natuurvriendencommissie. Hij leidde 
wandelingen en fietstochten voor de afdeling. Met veel plezier heeft hij 

jarenlang bij de zanggroep gezongen.

Het bestuur en de leden wensen Maartje, zijn vrouw, 
en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Het Veenkoloniaal lied was het ‘lijflied’ van Berend, hieronder de tekst
Wild en woest en ledig was het ruwe veen, 

Slechts de heide vlocht er kransen overheen. 
Boog zich over d’oevers van de bruine plas, 
En verborg de diepte van het zwart moeras. 
En verborg de diepte van het zwart moeras.

Ziet, daar nad’ren mannen met een ijz’ren wil, 
Aan de zoom dier poelen staan zij peinzend stil. 
Broeders, op ten strijde, op, de band geslaakt, 

Die de schatten kluistert door ‘t moeras bewaakt.
Die de schatten kluistert door ‘t moeras bewaakt!
Ja, zij hebben moedig d’eed’le strijd volbracht, 
En een schat verworven voor het nageslacht. 
Hunne namen blinken, met ondoofb’re glans. 
En wij vlechten juichend hun een heidekrans. 
En wij vlechten juichend hun een heidekrans.
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Haal meer uit je lidmaatschap!

Overnacht in Stijl in een natuurvriendenhuis
Een natuurvriendenhuis is een prima uitvalsbasis 
voor wandel- en fietstochten én een bezoek aan 
De Stijl-exposities. Je kunt er kokkerellen in een 
grote, goed geoutilleerde keuken. Of logeer met 
je (klein)kinderen midden in het groen in een van dertien natuurvrien-
denhuizen. 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. 

ingezonden bericht
Kantelen bij de senioren zomer school
De Senioren Zomer School heeft het cursusprogramma van 2017 weer klaar.
Deze informatieve en afwisselende cursussen worden ook dit jaar weer 
georganiseerd in de zomermaanden juni en juli en zijn bedoeld voor 50plus-
sers. De Senioren Zomer School is in 1993 gestart en is vanaf het begin een 
groot succes. Jaarlijks kunnen zich maximaal 50 deelnemers inschrijven.
De organisatie is in handen van deskundige vrijwilligers. De programma’s 
zijn opgezet rond een thema en bestaan uit inleidingen, rondleidingen, 
excursies en bezoeken aan instellingen. Dit jaar is het thema KANTELEN 
op vijf woensdagen van af 25 juni a.s. in Emmen/Coevorden. De kosten 
bedragen €110, inclusief de excursies, koffie/thee en lunches. Voor infor-
matie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Hanneke van der 
Ham 0591 611758 en Trieneke Veldman 0591 371702

BESTUUR 
 
Voorzitter 
Annelies Arling, Hondsrugweg 1, 
7872 TE Valthe 
E. arling1@hetnet.nl 
T. 0591 51 39 60 
 
Secretaris 
Peter Adriaansen 
De Strubben 44 
7824 RR Emmen 
nivon.emmen@gmail.com 
T. 0591 85 54 52 
 
Penningmeester 
Ida van Belkum 
E. iw.vanbelkum@kpnmail.nl 
 
Lid 
Harry van der Molen 
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 
Tiny Jager, 
E. tinyjager1942@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WERKGROEPEN 
 
Tekenen 
Dinsdag 
Peter Adriaansen 
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 
E. arling1@hetnet.nl 
T. 0591 51 39 60 
 
Zang coördinator 
Grietje Jeuring 
E. jansjeuring1@gmail.com 
T. 0591 62 74 95 
 
Familieberichten 
Grietje Jeuring 
 
Leden administratie 
Jans Jeuring 
Laan v.h. Kinholt 160 
7823 HE Emmen 
E. jansjeuring1@gmail.com 
T. 0591 62 74 95 
 
 
 
 
Nivon Landelijk bureau 
 
Plantage Middenlaan 2F 
1018 DD Amsterdam 
E. leden@nivon.nl 
T. 088-0990914 
normaal tarief 
www.nivon.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDENBLAD “LORK” 
 
Redactie  
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	



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	  
	  	  
	  	  




