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SEPTEMBER-OKTOBER
2013
Alleenstaanden, wandeling Mantingerveld.
Opening Seizoen			
14.00 uur
Bergsport			
10.00 uur
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep 			
19.30 uur
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Hobby- en Leermarkt Emmen
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Fietstocht 			
10.00 uur
Alleenstaanden, fietsen vanuit Coevorden
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Excursie Attero Wijster		
09.15 uur
Bergsport			
10.00 uur
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Themamiddag Bijen		
14.00 uur
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Wandeling Zoersche Landen
11.00 uur
Tekengroep Lammert		
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Creatieve middag J. en P. Kroeze
14.00 uur
Alleenstaanden naar Den Haag.
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
Tekengroep Krijnie		
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur

Familieberichten: Doorgeven aan Grietje Jeuring (zie adreslijst)
Schoonmaak Nivoncentrum:
week 37: G. Dokter en A. Hommes
week 38: L. Cruijff en H. Kiers
week 39: Fam. de Vries
week 40: Fam. Aakster
week 41: R. Noom en G. Peters
week 42: M. v. Emmen en Hennie Sibering
week 43: Fam. Jeuring
week 44: G. Dokter en A. Hommes
Kopij voor de Lork november/december 2013
Inleveren uiterlijk 15 oktober bij Gerard Többen: gptobben@kpnmail.nl
Graag als aparte Word-bijlage.

Van de bestuurstafel:

Beste Nivonleden,
Het seizoen 2013-2014 gaat op zaterdag 31 augustus weer van start. Na
enkele maanden vakantie hoopt het bestuur u weer te ontmoeten op de
activiteiten van de afdeling. Het bestuur en de activiteitencommissie hebben
de vakantieperiode benut om verschillende zaken omtrent een nieuw
programma af te ronden en afspraken te maken met Nivonleden en mensen
van buitenaf voor een lezing op de themamiddagen. Het bestuur en de
activiteitencommissie hebben getracht in het jaarprogramma activiteiten op
te zetten op het gebied van natuur, cultuur en duurzaamheid. Er op uit in de
natuur blijft een belangrijk onderdeel van het programma.
Nieuw is een culturele activiteit naar b.v. een museum, een excursie omtrent
bouwkunst etc. Voor de liefhebbers gaat, ook bij een kleine deelname, de
activiteit altijd door. Bijzondere aandacht in het programma vraagt het
bestuur voor de themamiddag in november met als thema Fair en Green
Deal. Hielke Ploeg van Nivon Amsterdam kan er alles over vertellen.
Waren we in het vorig seizoen bij AREA, nu gaan we begin oktober
naar Attero (voorheen VAM) in Wijster om ons te laten informeren over
het verwerken van ons afval en de techniek die toegepast wordt. In deze
Lork (september/oktober) leest u een uitgebreide uitnodiging. Ook heeft
het bestuur weer een beroep kunnen doen op eigen Nivonleden om een
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.

creatieve middag of een cursus te geven. De schoonmaakgroep heeft
inmiddels in de laatste week van augustus het Nivoncentrum weer een
flinke poetsbeurt gegeven. Hulde voor de harde werkers.
Ook in het nieuwe seizoen zijn in de afdeling weer vele vrijwilligers bezig
om voor en door leden activiteiten te organiseren, het gebouw te beheren en
te onderhouden. Wil je ook een steentje bijdragen? Neem gerust contact op
met de voorzitter of de secretaris voor informatie of geef je mogelijkheden
en ideeën aan. (zie adreslijst in de Lork) Voor informatie of aanmelden bij
de activiteitencommissie kunt u contact opnemen met Paul Aakster. Er
kunnen wel een paar Nivonleden aan deze werkgroep worden toegevoegd.
Nieuw in het komende seizoen is dat de Lork twee-maandelijks verschijnt.
Dat betekent dat de Lork niet meer dan 12 pagina’s mag bevatten
(portokosten) en dat daardoor, naast de aankondigingen van de activiteiten,
de terugblikken misschien door de redactie ingekort moeten worden. Op
de website van de afdeling kunnen wel uitgebreide terugblikken geplaatst
worden. Ook is er de mogelijkheid om de Lork digitaal te ontvangen. Even
een mail naar Harry van der Molen, h.vandermolen@home.nl en het wordt
geregeld. Is de redactie in het bezit van je email dan kun je ook de nieuwsbrieven van de afdeling ontvangen. Op de website van Nivon afdeling
Emmen e.o. is een overzicht te zien van de activiteiten en wordt de Lork
gepubliceerd. www.nivonemmen.nl
Het bestuur wenst ieder een heel fijn Nivonseizoen toe en tot ziens op de
openingsmiddag op zaterdag 31 augustus of op een andere activiteit.
Namens het bestuur,Annelies Arling.

Opening van het seizoen 2013-2014 op zaterdag 31 augustus.

Het bestuur en de activiteitencommissie van het Nivon nodigt haar leden
uit om aanwezig te zijn bij de opening van het seizoen 2013-2014. De
hoofdmoot van deze middag zal bestaan uit een lezing van de heer Jan de
Graaf, zowel historicus als oud-geschiedenisleraar en bij ons allen bekend
van vorige lezingen. Hij zal een diapresentatie geven van één van zijn reizen
door de Verenigde Staten, speciaal het gebied van de Rocky Mountains.
Tijdens diverse pauzes is er voor iedereen uiteraard gelegenheid om bij te
praten over de afgelopen zomerperiode en wat het nieuwe seizoen zoal zal
brengen. De zaal is open vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur tot ong. 16.30
uur. Ook vrienden en belangstellenden zijn welkom.
Kosten: € 3,50 voor leden en voor niet-leden € 5,50 ( huur van de zaal,
koffie/thee en een drankje)

Leer- en Hobbymarkt op zaterdag 14 september in Emmen.

Het Nivon Emmen en Omstreken is al vele jaren actief op de Leer- en
Hobbymarkt. De afdeling zet het Nivon op de kaart met een mooie flyer,
die informatie geeft over het Nivon en haar activiteiten van de afdeling en
de werkgroepen. De markt wordt rondom de Grote Kerk en het marktplein
gehouden. Enkele leden van het bestuur en de activiteitencommissie zullen
de kraam bemannen.

ter been zijn (hoog en laag terrein + trappen) en geschikt, stevig schoeisel
dragen!
Adres van ATTERO: VAM-weg 7 in Wijster en is niet bereikbaar met
het openbaar vervoer. Daarom zullen we een paar deelnemers vragen die
ochtend hun auto beschikbaar te stellen. Opgave vóór 3 september a.s. bij
Paul Aakster tel. 0591-626795 of e-mail paulaakster@hetnet.nl Vertrek
vanaf het Nivoncentrum naar Wijster uiterlijk 8.30 uur.

Namens het bestuur en ac, Annelies Arling.

Namens bestuur en ac, Grietje Aakster.

Fietsdag op zaterdag 21 september.

Themamiddag Bijen op zondag 13 oktober.

Onder leiding van Hennie Kiers gaan we een dagje fietsen. Om 10.00 uur
is de koffie/thee in het Nivoncentrum klaar en om uiterlijk 10.30 uur neemt
Hennie ons mee naar... voor een tocht van ongeveer 40 km. Wie weet wat
voor leuke dingen we onderweg tegen komen. Het is ‘n verrassing waar
de tocht langs gaat. Neem voldoende proviand en drinken mee. Wel is er
gelegenheid om onderweg ook een terras te pikken. De ‘elektrische fietsers’
zullen zich een beetje moeten aanpassen aan de gewone fietsers.
Neem gerust vrienden of belangstellenden mee. Om ongeveer 16.00 uur zijn
we terug bij het Nivoncentrum. Voor opgave, uiterlijk 19 september, bij Paul
Aakster tel. (0591) 626 795 of paulaakster@hetnet.nl. De onkosten voor de
koffie/thee zijn € 0,50 per kop.
Namens het bestuur en ac, Annelies Arling.

ATTERO – excursie in Wijster op donderdag 3 oktober 2013.

In aansluiting op de AREA excursie d.d. 23 mei j.l. is op donderdag 3
oktober a.s. de mogelijkheid om de verwerking van afvalstromen ‘in het
echt’ te zien bij ATTERO in Wijster (voorheen VAM-locatie). Tijdens dit
bezoek laat ATTERO zien hoe afval wordt omgezet in een aanzienlijke
hoeveelheid duurzame energie en hoe men op verschillende manieren
rekening houdt met het milieu.
De excursie begint met: ‘koffie vooraf’ gevolgd door een presentatie met
een korte uitleg over de gang van zaken op de locatie en is er alvast gelegenheid om de eerste brandende vragen te stellen. Vervolgens o.l.v. een gids is
een bezoek gepland aan de installaties van de afvalenergiecentrale en gaan
we (gedeeltelijk) per mini bus over het terrein langs o.a. composteerhallen
en de stortlocatie. Aan de excursie kunnen max. 14 personen deelnemen,
het begint ‘s morgens om 9.30 uur ( 9.15 uur aanwezig zijn) en de totale
tijdsduur is plm. 2½ uur. Advies van ATTERO: Deelnemers moeten goed

Nivonlid Gerard Vos uit Nieuweroord is deskundig op het gebied van bijen.
Zijn presentatie heeft als titel: Bijen, hun leven, werken en producten. Ook
het werk van de imker komt aan bod. Het programma ziet er veelbelovend
uit. Aan het eind van de lezing laat Gerard ons honing proeven. Alle reden
om er bij aanwezig te zijn en neem gerust vrienden of belangstellenden mee.
Plaats Nivoncentrum.
Tijd 13.30 zaal open, opening om 14.00 uur, eindtijd 16.30 uur.
Kosten leden € 3,50 en belangstellenden € 5,50 (huur van de zaal, koffie/
thee en een drankje)
Namens het bestuur en ac, Annelies Arling.

Wandeling Zoersche Landen op zaterdag 19 oktober 2013.

Aan de voet van de Hondsrug is Staatsbosbeheer eind jaren 90 begonnen
met de herinrichting van een halfopen landschap ‘de Zoersche Landen’.
Het gebied ligt aan de oostkant van Exloo met in de verte zichtbaar de
Noorder- dwarsplaatsen van Valthermond. Voordat hier het water via wijken
en kanalen werd afgevoerd was dit een nat veengebied waarin het Achterste
Diep zijn oorsprong vond en verderop overgaat in het riviertje ‘de Hunze’.
Een wandeling van plm. 5 km. rondom/door deze Zoersche Landen hebben
we gepland in combinatie met een fietstocht van 12 km. heen (en 12 km.
terug!) Vertrek vanaf het Nivoncentrum op zaterdag 19 oktober om 11
uur. Voor wie niet meefietst maar wél aan de wandeling wil meedoen:
daarvan is de start om plm. 12 uur bij de ingang van recreatiecentrum ‘de
Hunzebergen’ aan de Exloërweg. Opgave graag vóór donderdag 17 oktober
bij Paul Aakster via tel. (0591) 626 795 of paulaakster@hetnet.nl

Creatieve middag op donderdag 24 oktober met Janni en Petra Kroeze
Janni en Petra gaan ons weer leren hoe je met natuurlijke materialen een
mooie herfstschikking kunt maken. Met het ter perse gaan van de Lork
was nog niet helemaal bekend wat het precies gaat worden, maar gezien
de vorige bijeenkomsten is succes verzekerd. We laten ons verrassen.
Mede i.v.m. de beschikbare ruimte is deze middag alleen bedoeld voor
Nivonleden. Janni en Petra zorgen voor alle materialen, ook de ondergrond
of bakje/mandje, dus je hoeft niets mee te nemen. Wat je wel mee moet
nemen zijn de volgende materialen: mesje, schaar, draadtangetje, en een
snoeischaar. Er kunnen 22 personen aan de creatieve middag deelnemen.
Bij meerdere opgave wordt een wachtlijst aangelegd.
Plaats Nivoncentrum.
Tijd zaal open om 13.45 uur, opening om 14.00 uur, eindtijd 16.00 uur.
Kosten € 5,50 vooraf te voldoen.
Opgave uiterlijk 20 oktober bij Paul Aakster tel (0591) 626 795 of paulaakster@hetnet.nl

Agenda Bergsport wandelgroep

Wandelingen starten om 10.00 uur en gaan altijd door. Neem eigen proviand
mee. Aanmelding is niet noodzakelijk, sluit je eens aan, loop mee en kijk of
je het leuk vindt.
Zondag 1 september Drents-Friese Wold
Vertrek vanaf het informatiepunt Staatsbosbeheer bij de schaapskooi aan de
Huenderweg 1, 8386 XB Doldersum. Lengte 12 of bijna 20 km, vooral door
open terrein.
Leiding: Piet Sevenhuijsen tel. 0521-516615
Weekend 20, 21, 22 september aan de Dinkel
Natuurcamping Olde Kottink, Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen.
Deelnemers moeten zelf reserveren bij deze camping (fam. Hamelink)
(0541) 35826 / 06 129 69 012.
www.campingoldekottink.nl (Er zijn ook huisjes of
appartementjes te huur)
Zondag 6 oktober Gasteren
Vertrek vanaf pannenkoekenboerderij Brinkzicht,
Brink 1 9466 PE Gasteren. Parkeren t.o. de P van het
pannenkoekenhuis, op het kruispunt.
Leiding: Jelle
Niestijl“Bergsport”
(050) 36 425 51 wandelgroep
Agenda
Wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door. Neem eigen proviand mee.

Jaarprogramma
Nivon Netwerk voor Natuur en cultuur.
Nivon Emmen en Omstreken. Jaarprogramma 2013-2014.
Augustus/September 2013.
Za 31 aug.
Opening van het seizoen. Lezing Jan de Graaf,
reisverslag Verenigde Staten.
Za 14 sept.
Hobby en leermarkt in Emmen.
Za 21 sept.
Fietstocht, 40 km, o.l.v. Hennie Kiers.
Oktober 2013.
Do 3 okt.
Zo 13 okt.
Do 24 okt.
Za 19 okt.

Excursie VAM in Wijster.
Thema middag over Bijen door Gerard Vos.
Creatieve middag o.l.v. Janni en Petra Kroeze.
Wandeling Zoersche Landen.

November 2013.
Zo 10 nov.
Fair en Green deal. Lezing door Hielke Ploeg.
Zo 17 nov.
Dagwandeling.
Do 21 nov.
Creatieve middag, kaarten maken
o.l.v. Annie Schoemaker.
Do 28 nov.
Excursie naar Drents Museum i.v.m.
tentoonstelling De Dode Zeerollen.
December 2013.
Do 5 dec.
Sinterklaaswandeling o.l.v. Jaap en Jenny Keulen.
Do 12dec.
Creatieve middag met Jannes Harttekamp,
kerstbakjes voor verkoop t.b.v. het Nivon.
Vr 13 dec.
Verkoop kerstbakjes.
Zo 22 dec.
Kerstmiddag. Zang, muziek en een kerstverhaal.
Za 28 dec.
Oliebollenwandeling o.l.v. Jaap en Jenny Keulen.
Januari 2014.
Zo 5 jan.

Zo 19

Nieuwjaarsvisite. Huldigen jubilarissen.
Jubileum Blokfluitgroep, 25 jaar.
Dagwandeling met na afloop erwtensoep.

Februari 2014.
Do 6-13-20 febr. Workshop schilderen o.l.v. Annie de Vries-Kolker.
Zo 9 febr.
Film Nigthawk. De Groene Horizon.
Za 15 febr.
NS Dagwandeling o.l.v. Ria Noom.
Maart 2014.
Zo 9 maart

Za 15 maart
Za 22 maart

Thema middag. Reisverslag Pelgrimstocht, als burger,
als pelgrim naar Santiago de Compostella door
Lenze Vondeling.
Goede spullenmarkt.
Jaarvergadering.

April 2014. Nivon Wandelmaand.
Za 5 april
Assen: Stad der Paleizen route.
Zo 13 april
Neutie Schiet’n o.l.v. Jans Jeuring.
Za 19 april
Rode Kruis Bloesemtocht o.l.v. Jetty Haarman.
Di 29 april
Dagwandeling Hooghalen - Kamp Westerbork
o.l.v. Paul en Grietje Aakster.
Mei 2014.
Do 1 mei
Zo 4 mei
Zo 11 mei

Za 24 mei
Do 29 mei

Dag van de Arbeid.
Dodenherdenking.
Thema middag. Reisverslag Nieuw-Zeeland
door Peter Adriaansen.
Vrijwilligersmiddag.
Dauwtrappen in het Bargerveen.

Juni 2014.
Zo 15 juni
Za 21 juni
Zo 22/25 juni
Za 28 juni

Excursie molen De Bente in Erica.
Midzomerfietstocht.
Midweek in de Hondsrug te Noordlaren.
Afsluiting seizoen.

Informatie over het Nivon afdeling Emmen en Omstreken.
Secretariaat P. Adriaansen. (0591) 855 452 nivon.emmen@gmail.com
Nivoncentrum J. van Ravenswaaystraat 26b 7815 VN Emmen (Emmermeer)
Beheerder H. van der Molen (0591) 618 251. h.vandermolen@home.nl
www.nivonemmen.nl
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Fietstocht Havelte Midweek

Zondag 23-6-2013 om 9uur ontvangst met koffie en heerlijke koek.

Fietsen wandelen en varen
dinsdag Giethoorn

start gegaan. Het eerste dat we
voorbij kwamen waren de Schotse
Hooglanders met kalfjes, prachtige
plaatjes geschoten. De schaapskudde
met herder kwamen we ook tegen,
wat een prachtige natuur is het daar.
We kwamen door Uffelte, een mooi
dorp met prachtige boerderijen, de
meeste waren verbouwd als woning
met behoud van de oude stijl. Op
een leuk picknick plaatsje hebben
we hier de lunch opgegeten.
Hierna weer verder met de tocht
en alom genieten van de mooie
natuur. ‘Appeltjes-pauze’ bij een
leuke plas, waar Annelies, Geert en
Hennie de uitdaging aangingen om
in een kromme boom te klimmen,
geweldig!
De tocht is uiteindelijk geen 12 maar
16 km geworden. Harry had weer
een mooie tocht uitgezet, namens
ons allen bedankt!
’s Avonds weer genoten van een
heerlijke maaltijd.
Hennie S.

Midweek Havelte
‘s Morgens na een goed verzorgd
ontbijt, konden wij onze fietsen
in orde maken want Meta en Jetty
gingen met de auto naar Giethoorn
en wachten ons op bij café Fanfare,
waar de Taitanic klaar lag voor de
rondvaart. Na het drinken van een
kopje koffie of een glaasje sap. De
vele bruggetjes werden genomen,
vanaf het water genoten wij van de
mooie trapgevels, tuintjes pracht
en praal aan bloemen alles even
mooi onderhouden. Toeristisch
Giethoorn met 270 inwoners en
450 bootjes. Het water is 80 cm
diep, een reddingsboei was er voor
Sjoerd aanwezig, je weet maar nooit.
Je gaat per boot naar de camping.
Punteren is voor de jeugd een
leuke bezigheid. De schoorstenen
zijn zo op de huizen gebouwd met
oog op zicht, met gemeentelijke
regeltjes, vergunningen, proberen
de oude sfeer te behouden. Werk
gelegenheid genoeg, in de horeca
voor de jongeren, er zijn er die er
niet willen wonen, misschien als zij
gepensioneerd zijn. Zo varen wij
inmiddels het grote meer op, waar
het drijvende eiland Kroondomein
drijft op een vlot en de groepsaccomodatie, het uitgaans eilandje,
veel watersport o.a. windsurfen en
weer in de smalle slootjes waar de
punterbouw te zien is, gaan we weer
onder de bruggetjes (er zijn er 180)
terug naar onze opstapplaats. En

hebben we het vissersdorp nog even
bezichtigd, stand beeld Albert Mol
uit de film van Bert Haanstra, om
16.00 uur gingen we weer op de fiets
richting Havelte. Bermpje pikken
onderweg. Het kopje thee werd
verzorgd door boven genoemden.
Het was een stralende dag.
Ria N

Afsluiting van het seizoen op
zaterdag 8 juli.

Het is het vermelden waard dat vele
Nivonleden mij hebben benaderd
met de mededeling dat de afsluiting
van het seizoen erg gezellig was.
Het was op 8 juli een avond waarop
werd gezongen gemusiceerd, verteld
over kostbare voorwerpen, lekker
met elkaar werd gekletst en waar
de Famkes de zaal meekregen met
samen zingen, gewoon smartlappen.
Eigenlijk veel te kort , dus wordt
vervolgd. Ook mooi om te zien was
dat de midweek in het Hunehuis
succesvol was, gezien de mooie
beelden gepresenteerd door Harry
van der Molen.
Er zijn op deze avond geen foto’s
gemaakt, maar wil je genieten van
de foto’s van de midweek, kijk dan
op www.nivonemmen.nl
Annelies Arling.

Fietstocht alleenstaanden met
bijzondere gebeurtenissen .
Zondag 28 juli vertrokken wij met
11 fietsers vanaf het Nivongebouw.

Het eerste wat we tegenkwamen
waren drie omgevallen acacia
bomen in Laan v.h. Kwekebos bij
twee woningen, dit kwam vanwege
een flinke onweersbui van de
afgelopen nacht. Energiebedrijven
en brandweer waren al druk
bezig met herstellen en opruimen.
Richting Oostersebos raakten
diverse fietsers verstrikt in laaghangende afgeknapte takken en een
paar km verderop lagen er bomen/
dikke takken over het fietspad. Er
riepen al een paar jongens, je kunt
niet verder, maar wij stoere fietsers
deinsden hier niet voor terug en
probeerden de fietsen er over te
krijgen.
Nadat we vier fietsen aan de
overkant hadden kwam een
passerende wielrenner ons verder
helpen. Menige fietsers waren groen
van de natte stammen, maar dat
mocht de pret niet deren. Op naar
onze koffiestop bij Theehuis aan de
nieuwe Veenvaartroute.
Bij één van de sluizen hebben we
gepicknickt en konden we bekijken
hoe de boten de sluis passeerden.
Bij Oranjedorp hebben sommigen
van ons nog plantjes gekocht bij een
boerderij die ook de schade aan het
opruimen was van die onweersbui.
Na 23 km kwamen we weer terug in
Emmen. De tocht die Ina en Anneke
uitgezet hadden was vrij kort dus
vroegen een paar dames zullen we
de tocht verlengen. Grietje en Annie
gingen toen voorop en wij fietsten
toen richting de Rietlanden en Parc

daarna. Al die stapels kaarten, de
bloemen, e-mails, telefoontjes en
bezoekjes hebben mij en Annelies
de ondersteuning gegeven die we
nodig hadden tijdens deze ingrijpende en moeilijke periode. Jullie
attenties hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn
acceptatie van het verlies van mijn
stem. Gelukkig is er een kunstmatig
alternatief waardoor ik wel weer kan
praten, zij het dan op een iets andere
manier en een ander geluid. De
Sandur. Grietje wilde nog even bij
revalidatie van het totaal duurt nog
het huis van haar zoon langs want
die waren op vakantie. Daar binnen- wel een poosje. Voordat alles weer
een beetje normaal functioneert
gekomen zagen we plassen water
zal het wel kerst worden. Ik ga er
op de laminaatvloer liggen. Maar
van uit dat het allemaal weer goed
goed dat we langskwamen en alles
met handdoeken gedroogd en daarna komt, nou ja, bijna dan. Nogmaals
dank je wel voor jullie meeleven en
in de tuin nog thee gedronken.
interesse.
Maar hoe zou het aflopen met de
laminaat?
Gerard Többen.
Via een mooie fietspad langs het
water fietsten wij naar Bargeres,
want we zouden om 17.00 uur bij
Maria eten. Ank en Maria hebben
die dag ervoor weer heerlijke
salades en soep gemaakt. Bij het
Nivongebouw aangekomen had ik 45
km op mijn teller staan. Dames allen
bedankt voor deze mooie bijzonder
en zonnige fietstocht.
Ida

DANK... DANK... DANK...
DANK... DANK...

Voor al die fijne reacties naar
aanleiding van de operatie aan
mijn strottenhoofd en de bestraling
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Om alvast in de agenda te noteren

Bijzonderheden voor november om alvast te noteren!
10 nov. Thema middag Fair en Green Deal met Hielke Ploeg.
28 nov. Excursie Drents museum, expositie De Dode Zeerollen.

Nieuwe Leden

Heel hartelijk welkom in de afdeling Emmen e.o. Het bestuur hoopt met u
kennis te maken op een activiteit van de afdeling.
A. Brabers
R. Hubert
S. Koster
L. Koster
D. Feddema
Laan van het Kwekebos 123
7823 KC Emmen
G. Grootjans
Uilenveld 74
7827 GB Emmen
Verhuisd;
W. van Eijk
L. van Eijk
Zuidlaarderbrink 164
7812 GJ Emmen
naar
Hesselterbrink 294
7812 EH Emmen

H.A. de Vries - Wielinga
Straatkampen 12 A
9451 BX Rolde
naar
De Ziel 86 Kamer 119
9451 CT Rolde

Naar andere afdeling;
B. Pijper
N. Oostwoud
A. Pijper
Kolkweg 10a
7934 PL Stuifzand

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

