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AGENDA		 NOVEMBER/ DECEMBER 2013

Zo 3 nov
Ma 4 nov
Di 5 nov
Wo 6 nov
Do 7 nov
		
Zo 10 nov
Ma 11 nov
Di 12 nov
Wo 13 nov
Zo 17 nov
Ma 18 nov
Di 19 nov
Wo 20 nov
Do 21 nov
		
Zo 24 nov
Ma 25 nov
Di 26 nov
Wo 27 nov
Do 28 nov
Zo 01 dec
Ma 02 dec
Di 03 dec
Wo 04 dec
Do 05 dec
		
Ma 09 dec
Di 10 dec
Di 10 dec
Wo 11 dec
Do 12 dec
		
Vr 13 dec
Ma 16 dec
Di 17 dec
Wo 18 dec
Zo 22 dec
		
Za 28 dec

Bergsport Roden			
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Zanggroep Annelies			
Wandelen Eigen initiatief
Ommen-Dalfsen
Themamiddag Fair &Green Deal
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Zanggroep Annelies			
Excursie Stad Groningen		
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Zanggroep Annelies			
Creatieve middag
o.l.v. Annie Schoenmaker
Jaarvergadering Alleenstaanden
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Zanggroep Annelies			
Excursie Drents Museum		
Bergsport			
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Zanggroep Annelies			
Sinterklaaswandeling
o.l.v. Fam. Keulen.
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Knieperties bakken			
Zanggroep Annelies			
Creatieve Middag Kerstbakjes
o.l.v Harttekamp
Verkoop Kerstbakjes			
Tekengroep Lammert			
Tekengroep Krijnie			
Zanggroep Annelies			
Kerstmiddag Zang, muziek,
verhaal, buffet
Oliebollenwandeling o.l.v. Fam. Keulen

10.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
9.15 uur
14.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
10.18 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
13.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
10.30 uur
09.00 uur
13.30 uur
09.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
10.30 uur

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring.(zie adreslijst)
Schoonmaak Nivoncentrum: november/december
Week 45: L. Cruyff en H. Kiers
Week 46: Fam. de Vries
Week 47: Fam. Aakster
Week 48: R. Noom en G. Peters
Week 49: M. van Emmen en H. Siebering
Week 50: Fam. Jeuring
Week 51: G. Dokter en A. Hommes
Week 52: L. Cruyff en H. Kiers
Week 01: Fam. de Vries
Kopij: Voor de winterlork januari en februari inleveren 10 december en mailen
naar gptobben@kpnmail.nl
Wilt u de Lork en de nieuwsbrief van de afdeling digitaal ontvangen? Meldt dit
dan even aan Harry van der Molen: Email: h.vandermolen@home.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste Nivonleden,
Op de jaarvergadering in maart 2013 werden de financiën van onze afdeling
onder de loep genomen en uitvoerig besproken. N.a.v. dat agendapunt werd
door Jannes Harttekamp het idee naar voren gebracht om via verkoop van
kerstbakjes de inkomsten voor het gebouw te vergroten. Het bestuur geeft
hier gehoor aan en inmiddels worden er plannen gemaakt om deze activiteit te
organiseren. Bij de activiteiten van maand december leest u er meer over.
Vorig jaar op 10 november 2012 werd in natuurvriendenhuis De Hondsrug
de najaarsvergadering van Regio Noord gehouden. Nadat de zakelijke agenda
was afgewerkt werd in het middagprogramma aandacht besteed aan Fair
& Green Deal, Eerlijk & Groen besteed. Hielke Ploeg en Gerard de Jager
van de landelijke werkgroep Eerlijk & Groen gaven een introductie over dit
onderwerp. Met de aanwezigen werd gediscussieerd over dit onderwerp. Het
Nivon steunt het gedachten goed om te streven naar een duurzame en solidaire
economie. In het bestuur en de activiteitencommissie is dit onderwerp al
geregeld besproken. Ook in het jaarprogramma worden activiteiten georganiseerd die met dit onderwerp te maken hebben. Het Nivon Emmen e.o. probeert
ook bewuster met dingen om te gaan. In de afgelopen meimaand was er een
excursie naar een afval verwerking bedrijf en in oktober stond een excursie
Nivon Emmen nu ook op Facebook!
Ga voor meer informatie naar www.facebook.com/NivonEmmen.
Je vindt hier onder andere veel foto’s van evenementen en aankondigingen.

naar Attero in Wijster op het programma. Voor zover mogelijk op het platteland gaan we op de fiets of met openbaar vervoer naar de geplande activiteiten
en we laten ons informeren over aspecten van natuur en milieu.
Het bestuur en de activiteitencommissie vinden het erg fijn dat in het kader van
Eerlijk & Groen een lid van de landelijke werkgroep, Hielke Ploeg op zondag
10 november een lezing houdt over dit onderwerp en met ons in gesprek gaat.
Annelies Arling, voorzitter

Donderdag 7 November Dagwandeling ‘Eigen Initiatief’

Van Ommen naar Dalfsen (15 km)
Graag willen we jullie uitnodigen voor een herfstwandeling door de mooie
bossen tussen Ommen en Dalfsen. We vertrekken om 09.15 uur met de trein
uit Emmen naar Ommen en lopen vandaar, gedeeltelijk via het Maarten van
Rossumpad, naar Dalfsen (neem dus een retour Emmen-Dalfsen € 12,80 bij
40 % korting). Neem je eigen proviand mee. Er is onderweg, behalve op de
stations, geen horeca. Ga je mee, laat het ons dan even weten. Tel. (0591) 618
251 of h.vandermolen@home.nl
Gerda en Harry

Zondag 10 November Thema Middag

Thema middag in het Nivoncentrum in Emmen,
Emmermeer over Eerlijk & Groen door Hielke Ploeg
van de landelijke werkgroep. Het bestuur en de activiteitencommissie beveelt de middag van harte aan.
Neen gerust vrienden/vriendinnen mee.
Zaal open om 13.30 uur. Opening om 14.00 uur, einde
ongeveer 16.30 uur.
Kosten: € 3,50 voor leden en 5,50 voor niet-leden.
(huur van de zaal, koffie/thee en een drankje)
Namens het bestuur en de activiteitencommissie, Annelies Arling.

Zondag 17 November Stadswandeling Groningen

We gaan niet winkelen, maar wandelen o.l.v. Harry langs vele fraaie, soms
minder bekende plekjes in het centrum van de stad Groningen. In het op zich al
historische pand van het Scheepvaartmuseum bezoeken we een tentoonstelling
over historisch Groningen ‘Dit is mijn Stad. Groninger stadsgezichten’ (entree
museum € 6,- / museumjaarkaart geldig). Ons bezoek aan het ‘Pronkjuweel’
begint om 10.18 uur in Emmen, als de Q-liner 300 vertrekt vanaf station

Emmen. (dal dagkaart € 10,-). Neem zelf een broodje mee voor onderweg. Bij
aankomst in Groningen is er op het station de mogelijkheid voor een sanitaire
stop en eventueel een kop koffie. Het tijdstip van terugreis ligt nog niet vast,
maar zal liggen rond 17.00 uur (18.00 uur in Emmen).
Opgave is noodzakelijk. Om de groep overzichtelijk te houden kunnen er
ca. 12 personen mee. Meld je uiterlijk 15 november aan (0591) 618 251 of
h.vandermolen@home.nl.

Donderdag 21 November Creatieve Middag.

Nivonlid Annie Schoemaker gaat ons leren hoe je met eenvoudige materialen
een mooie kerstkaart kunt maken. Er kunnen 12 personen aan de creatieve
middag deelnemen. Je moet meenemen: een snijmatje, snijmesje, potlood,
plakband, schaar en papier. Het papier kan van alles zijn b.v. inpakpapier, de
binnenkant van enveloppen (vaak mooie gekleurde binnenkant met patronen).
Annie neemt het stevige papier voor de kaart mee.
Plaats: Nivoncentrum. Tijd: 13.30 uur. Kosten: € 3,50.
Opgave bij Paul Aakster, (0591) 626 795, paulaakster@hetnet.nl

Zondag 24 November Alleenstaanden Jaarvergadering

Plaats: Nivoncentrum tijd: 13.00 – 16.00 uur.
Neem zin en ideeën voor leuke uitjes mee. Voor koffie en iets lekkers wordt
gezorgd. Bij mooi weer afsluitend een wandeling in de omgeving (neem dan
een boterham mee, dan zorg ik voor soep).
Opgeven VOOR 17-11-2013 i.v.m. bakken en koken.
Herma Ravestein, hm.ravestein@home.nl, (0591) 642 271.

Donderdag 28 November Museumbezoek Drents Museum.

In de media is veel aandacht besteed aan de tentoonstelling De Dode Zeerollen
in het Drents Museum in Assen. Het is de moeite waard om de tentoonstelling
te gaan zien en kennis te nemen van de geschiedenis, de relatie van de rollen
met het Jodendom en het christendom en het belang van de rollen. Vertrek met
de bus vanaf het station in Emmen om 10.30 uur, lijn 21. Neem een broodje
mee voor onderweg. De kosten voor het museum zijn met museumjaarkaart €
3.00 en zonder museumjaarkaart € 15,-. Het museum is tot 17.00 open.
Opgave bij Annelies Arling, (0591) 513 960 of arling1@hetnet.nl

Donderdag 5 December Sinterklaaswandeling.

Graag nodigt het bestuur en de activiteitencommissie Nivon leden en belangstellende uit om onder leiding van Jaap en Jenny Keulen een wandeling van
ongeveer 8 à 10 km. te maken. Om 10.30 uur is de koffie/thee klaar en om
11.00 uur begint de wandeling. Na de wandeling sluiten we de activiteit af met
warme chocolademelk met……

Plaats: Nivoncentrum. Tijd: 10.30 uur.
Kosten: € 3,50 voor leden en € 5.50 voor niet-leden.
Opgave bij Paul Aakster, (0591) 626 795 of paulaakster@
hetnet.nl
Namens bestuur en Ac, Annelies Arling.

Vrijdag 13 December Kerstmarkt.

Voorafgaand aan de kerstmarkt kunnen leden o.l.v. Jannes
en Jenny Harttekamp aan het werk om kerststukjes te maken
voor de verkoop op vrijdag 13 december. Tijdens een voorgesprek bij Jannes en Jenny thuis, kwamen de ideeën op tafel. Een kerstmarkt
zonder knieperties en de geur ervan mogen niet ontbreken. Om deze activiteit
te doen slagen heeft het Nivon nodig:
• Leden die op dinsdag 10 december knieperties willen bakken en in het
bezit zijn van een ijzer. De materialen, deeg e.d. worden aangeleverd. Op de
themamiddag van 13 oktober hebben zich al enkele leden aangemeld. Het
knieperties bakken gaat gebeuren in Valthe bij Annelies en Gerard thuis
in de verwarmd schuur. We beginnen om 9.00 uur met een kopje koffie en
daarna aan de slag.
• Leden die op donderdag 12 december kerststukjes willen maken o.l.v.
Jannes en Jenny. Alle materialen worden aangeleverd. Er zijn al een aantal
leden die zich hebben opgegeven, maar er kunnen nog veel meer bij. Elke
deelnemer moet 3 of 4 bakjes maken. We beginnen in het Nivoncentrum
om 9.00 uur met een kopje koffie en daarna aan de slag. Handig is om zelf
een tangetje, een snoeischaar en een scherp mesje mee te nemen. Deze
donderdag wordt gebruikt om na afloop van de werkzaamheden de zaal
klaar te maken voor de verkoop van de kerststukjes.
• Leden die op vrijdag 13 december willen helpen met de verkoop van
de kerststukjes. Er zijn kerststukjes in verschillende prijsklasse. Bij een
Kerstmarkt hoort de geur van knieperties, die ter plekke bij de koffie
worden verkocht. Wie willen ze bakken? Twee personen zijn voldoende.
Materialen worden aangeleverd. De kerstmarkt begint om 10.30 en zal
eindigen om ongeveer 15.00 uur.
Opgave voor 10-12-13 december bij Annelies Arling, (0591) 513 960 of
arling1@hetnet.nl
Graag vermelden voor welke activiteit en datum je wilt helpen. Om enig idee te
hebben hoeveel kerstbakjes er gemaakt moeten worden, is het mogelijk om een

bestelling te doen. De kosten zijn €
5.00 en € 7.00 voor een kerstbakje met
orchidee. De kniepertjes kunnen ook
besteld worden; de prijs voor 1 zakje
à 15 stuks is € 2,00 en 2 zakjes kosten
€ 3,50. Opgave voor de bestelling
voor de kerstbakjes en knieperties
bij Annelies Arling (0591) 513 960 of
arling1@hetnet.nl
Mede namens Jannes en Jenny,
Annelies Arling

Zondag 22 December Kerstviering.

Volgens traditie organiseert het bestuur en de activiteitencommissie een
kerstmiddag voor Nivonleden, maar ook gasten zijn welkom. De grote zaal
wordt in kerstsfeer aangekleed en het programma is ingevuld met koffie/thee,
zang, muziek o.l.v. Olga Spijkerman met het Nivon mandolinegroepje en een
kerstverhaal voorgelezen door Paul Aakster. De middag sluiten we af met een
koud buffet.
De kerstviering is van 14.00 -17.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de
kosten zijn € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden.
Opgave uiterlijk donderdag 19 december bij Paul Aakster tel.(0591) 626 795 of
e-mail paulaakster@hetnet.nl
Namens het bestuur en ac, Paul Aakster.

Tweede Kerstdag Activiteit Voor Alleenstaanden

(maar ook voor anderen).
Op 26 december is er een midwinterhoornwandeling in Beuningen (omgeving
Denekamp- De Lutte). We komen om 9.30 uur samen bij Brigitte en vertrekken
dan meteen richting Beuningen. Bij aankomst is er koffie of thee. De
wandeling is vermoedelijk 10- 15 km. (alle gegevens zijn nog niet bekend) in
de schitterende omgeving van Het Lutterzand.
Evenals vorig jaar zou ik jullie graag weer willen meenemen voor een midwinterhoornwandeling in de omgeving van Reutum. Iedereen is welkom. We
kunnen onderling afspreken of we 10 of 15 km willen wandelen. Om 9.30 uur
verzamelen bij Brigitte. Na afloop kunnen de liefhebbers bij mij een kop soep
met broodje eten.
Aanmelden bij Brigitte. Tel: (0524) 533 074.

Zaterdag 28 December Oudejaarswandeling.

Het bestuur en de activiteitencommissie nodigen leden en belangstellenden
uit om het jaar 2013 af te sluiten met een oudejaarswandeling. Na afloop gaan
we gezamenlijk oliebollen eten waarbij een glas glühwein of warme chocolademelk wordt gepresenteerd. De wandeling is ongeveer 8 km. en staat onder
leiding van Jaap en Jenny Keulen. Om 10.30 uur is iedereen welkom voor een
kop koffie vooraf en om 11.00 uur start de wandeling. Vanaf ongeveer 13.30
uur zijn ook niet-wandelaars welkom voor het mee-eten van oliebollen. Kosten
€ 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden.
Opgave uiterlijk 24 december vóór 12.00 uur bij Paul Aakster (0591) 626795 of
e-mail paulaakster@hetnet.nl
Namens bestuur en ac, Paul Aakster.

Wandelen Met “Bergsport”

De wandelingen van deze regionale werkgroep starten
altijd om 10 uur en gaan ook bij slecht weer door.
Opgave is niet noodzakelijk, ook niet-leden zijn
welkom. Neem eigen proviand mee.
Zondag 3 November
Door gemengd bos, heide en het stroomdal landschap bij Roden en Lieveren
gedeeltelijk verharde route. Afstand 18 km. De afstand met een afsteek weten
we nog niet precies, we proberen dat ook op 10-12 km te houden. Vertrekpunt
is op de Mensingheweg in Roden op de parkeerplaats bij het Sterrenbos, aan de
kant van de sterrenwacht.
Leiding: Gelske van der Vlugt (0512) 461 671, 06 51 54 59 72
Zondag 1 December: Pepernotenwandeling
Start op de parkeerplaats achter de kerk aan de Vlaslaan (dus niet de oude
dorpskerk). Voor zij die via de A7 Beetsterzwaag binnenkomen het hele dorp
doorrijden en tegenover de benzinepomp (als die er dan nog is), linksaf de
Vlaslaan in. Deelnemers die via Oosterwolde en Appelscha binnendoor komen
aan het begin van het dorp rechtsaf de Vlaslaan in. Tomtommers kunnen adres
intoetsen: Vlaslaan 14 Beetsterzwaag. Bij het signaal 'bestemming bereikt' niet
uitstappen, maar 100m verder rijden.
Leiding: Piet de Boer (0512) 382 123, 06-239110

Contactpersoon voor afdeling Emmen voor de Nivon wintersporten.
martin.holtes@home.nl of tel. (0591) 615 294.

T ERUGBLI K K E N

T ERUGBLI K K E N

In deze Lork kunnen we terugblikken op een aantal zeer geslaagde activiteiten!
Kijk op www.nivonemmen.nl voor vele foto’s van de evenementen.

Opening Nivon-Seizoen op
zaterdag 31 augustus 2013

Traditiegetrouw begon deze middag
om 14.00 uur met een toespraak
van Annelies, waarin ze kort de
activiteiten van het komende seizoen
de revue liet passeren. En net als
voorgaande jaren was de heer Jan de
Graaf aanwezig om een presentatie te
geven van zijn reizen door Canada en
de Verenigde Staten.
Hij begon met enkele getallen over
Canada: 7500 km van oost naar west
en 5000 km van noord naar zuid.
Nog steeds komen er immigranten
naar dit land om een nieuw bestaan
op te bouwen. Prachtige opnames
o.a. van de Rocky Mountains, zoals
een ontmoeting met beren in de ruige
natuur.
In de pauze konden we luisteren naar
de vrolijke klanken van Afke op haar
accordeon. De 40 aanwezigen hebben
zeker geboeid zitten luisteren naar
de lezing van Jan de Graaf, die aan
het eind van de middag toezegde om
volgend jaar met een lezing over zijn
reis naar Zuid-Afrika te komen.
Paul Aakster

21 September een dagje
fietsen

Eerst natuurlijk koffie en na het
ophalen van onze herinneringen
aan pennywafels vertrokken negen

enthousiaste fietsers voor een tochtje
Emmen en omstreken. Hennie
Kiers was onze gids en ze had een
mooie tocht voor ons bedacht. Zoals
aangekondigd: het was inderdaad
een verrassing. We kwamen door de
nieuwe wijk Delftlanden waar nog
heel wat kavels te koop zijn. We zagen
oude boerderijen en landerijen.
Uiteraard kruisten we wel een keertje
het Oranjekanaal. Stonden stil bij
het onderduikershol in de bossen
van het Sleenerzand. We reden door
Sleen, Erm en het Noord Bargerbos,
dronken een kop koffie en/of
chocolade bij Wielens in Noord-Sleen.
Terugfietsend naar onze uitvalsbasis
was het als het verhaal over de tien
kleine negertjes... en toen waren er
nog twee, Annelies en Hennie, die
aankwamen bij het Nivoncentrum, de
rest nam een directere route naar huis
en haard.
Bep IJsselstijn

Leuke gezellige fietsdag
alleenstaanden zondag 22 sept

Met 11 vrouwen en Sjoerd ,van station
Coevorden naar Dalen. Vertrek 10.00
uur We gingen langs het CoevordenPiecardiekanal naar Emlichheim.
Onderweg in een ontmoetingsruimte,
echte Duitse koffie met cake,
verzorgd door Grietje en Anneke.
De grensstreek is erg mooi met al

zijn eikenbomen en bruggen, bermen
vol met paddenstoelen; allemaal de
zelfde Parasolzwammen, de een nog
mooier dan de andere. We kwamen
bij de Vecht. We zijn naar het plaatsje
Laar gefietst via de Emmelkamproute,
langs de molen. Helaas was het terras
niet open en zijn we in miezerige
regen doorgefietst naar CoevordenHaven. Bij de grens brak de zon door
en hebben we bij Ida thuis een kopje
koffie/thee gedronken. De druivenrank had lekkere zoete druiven.
Daarna zijn we naar Dalen gegaan,
waar we opgewacht werden met
heerlijke soep met brood bij Anneke
thuis, en maar kletsen toch... We zijn
om 18.00 uur richting thuis gegaan.
Het was een gezellige dag. Bedankt!
Ria Noom

‘Groen doen’ Attero Wijster,
donderdag 3 oktober

In het kader van ‘Groen moet je doen’
wilden 11 Nivonleden uit Emmen
e.o. wel eens weten wat er met ons
afval gebeurd. We gingen daarom op

bezoek bij Attero (voorheen VAM/
Essent Milieu) in Wijster.
Bij aankomst werden we verwelkomd
met een kop koffie. Daarna was er
een presentatie met een korte uitleg
over de gang van zaken op de locatie
en was er gelegenheid tot het stellen
van vragen. Vervolgens stond een
bezoek aan de installaties van de
afvalenergiecentrale en het terrein
op het programma. Maar alvorens
we door de draaideur naar buiten
gingen werden we voorzien van helm,
hesje en mondkapje. Ook kregen we
een headset om de gids te kunnen
verstaan.
We wandelden door de afvalscheidingsinstallatie waar eerst het
herbruikbare materiaal uit het afval
wordt gescheiden. Hier rook het niet
al te fris en moest het mondkapje op.
De route voerde vervolgens langs de
verbrandingsinstallatie. Het volgende
punt was de turbinehal. Daar wordt
elektriciteit opgewekt met de warmte
die bij de verbranding vrijkomt. Een
blik in de controlekamer leerde ons
dat ook hier alles via computers wordt
geregeld. We zagen ook hoe wij door
rookgasreiniging de uitstoot van
schadelijke stoffen tot een minimum
wordt beperkt. Aansluitend gingen
we per bus over het terrein langs de
biovergister, de composteerhallen en
over de stortlocatie (VAM-bult).
De rondleiding werd besloten met een
drankje in de ontvangstruimte.
Harry van der Molen

Meer weten over Attero;
www.attero.nl/nl/bedrijf-organisatie/
bedrijfsprofiel/neem-een-kijkje-bij-attero/#

Themamiddag over bijen, hun
leven, werken en producten.

Zondag 13 oktober waren ongeveer
24 personen naar het Nivoncentrum
gekomen voor de presentatie van
Gerard Vos over de bijen. Gerard is
imker en bijenkenner, een bijzondere
hobby, dus hij wist veel te vertellen over
het uiterst nuttige diertje. De bij geeft
ons niet alleen honing en was, maar ook
producten waar medicijnen van kunnen
worden gemaakt (propolis). Verder is
het uiterst belangrijk dat de bij, door
zijn bezoek aan diverse bloemen, de
bestuiving van vruchten verzorgt.
Zonder de bij geen nieuwe vruchten!
Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zowel bij boeren als
particulieren, komen er ziektes voor
die veel bijensterfte veroorzaken. Ook
verdwijnen er op mysterieuze gehele
volken.
Bij een bijenvolk draait alles om
de koningin, die wel 5 jaar oud kan
worden. Zij legt de eitjes, nadat ze door
de darren (mannetjes) is bevrucht. Die
darren zijn na de bevruchting niet meer
nodig en gaan dood. De vrouwtjes
bijen, die maar enkele weken leven,
doen al het werk, zowel het bouwen
als het verzamelen van de nectar. Moet
er een nieuwe koningin komen, dan
wordt een larve voorzien van bijzonder
voedsel, ‘koninginnen gelei’, zodat ze

kan uitgroeien tot nieuwe koningin.
Gerard wist met behulp van zijn
prachtige presentatie/foto’s boeiend
te vertellen. We zagen hoe de honing
wordt verwerkt en leerden de anatomie
van de bij kennen; de tijd was zo
voorbij.
Natuurlijk moest er na afloop ook nog
even geproefd worden van de diverse
soorten honing en ware er diverse
potjes honing en andere producten te
koop. Van de fles mede kon niet worden
geproefd, maar gelukkig zorgde het
Nivon na afloop nog voor een lekker
drankje, geserveerd door onze eigen
‘werksters’ Ria en Gerda.
Gerard bedankt voor deze leerzame
middag!
Harry van der Molen

Wil je meer weten over de bijen, kijk dan
eens op www.bitsandbees.nl

Fiets/wandeltocht 19 oktober

Als nieuw lid mag ik een stukje
schrijven over de fiets/wandeltocht van
19 oktober.
Met een grote groep vertrokken we
om 11.00 uur met de fiets vanaf het
Nivoncentrum voor een tochtje van
12 km met Paul als ‘voorman’ naar de
Hunzebergen aan de Exloërweg. Het
was een mooie tocht door het bos en we
werden ook nog getrakteerd op mooie
vergezichten.
Aangekomen bij de Hunzebergen
kwamen er drie dames bij, die de
wandeling wilden meelopen. De
wandeling van 5 km ging rondom de
Zoersche Landen (als westerling wilde
ik wel weten wat zoersche betekende,
dus zuur). Het was vroeger veengebied
en is nu in het bezit van het Drents
Landschap. Het is een mooi stil

Ik besefte dat ik er nu voor m’n plezier
kon lopen, waar vroeger zoveel zwaar
werk is verricht onder onmenselijke
omstandigheden. Terug bij de
Hunzebergen namen de drie dames
afscheid en de fietsers gingen weer op
de trappers om de 12 km. naar Emmen
terug te fietsen. We kunnen terugkijken
op een mooie tocht met prima herfstweer. Het concept fietsen/wandelen
vind ik heel goed.

natuurgebied geworden, fijn om er te
wandelen. Het gebied heeft een lange
geschiedenis van veenafgraving.

V

O

O

R

U

I

Wil de Vries

T

B

L

I

K

K

E

N

Om alvast in de agenda te noteren

Zondag 5 januari 2014 nieuwjaarsvisite

Een bijzondere zondag want er zijn 8 leden die gehuldigd zullen worden vanwege
hun jarenlange lidmaatschap van het Nivon. De jubilarissen krijgen binnenkort
bericht van de secretaris voor een uitnodiging voor de Nieuwjaarsvisite.

Nieuwe leden: Hartelijk welkom in de afdeling Emmen e.o.
NIEUW
VERHUISD
M G. B.L.Oldenbeuving
M J. van Wieren
V		 T. Oldenbeuving
V		 G. van Wieren-Jagt
Hofakkers 6
Laan v/h Kwekebos 120
9531 HX Borger
7823 LJ Emmen
naar
M B. Super
Laan v/h Kwekebos 12 R
V		 J. Super
7823 LG Emmen
Oosterstraat 70
9561 PK Ter Apel
M Derk Knegt
V		 Grietje Knegt
naar
Laan van het Kwekebos 10 P
7833 LC Emmen.

Tenslotte: Waar blijven de mannen?

Er zijn toch ook nog mannen lid van het Nivon? Zij laten zich echter maar weinig zien
bij de activiteiten. Kom op mannen doe ook eens mee en voorkom dat het Nivon een
vrouwenvereniging wordt!
Harry

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

