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MAART
APRIL
2014
Bergsport Gijsselte			
10.00 uur
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep		
19.30 uur
Themamiddag Reisverslag. L Vondeling
14.00 uur
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Goede spullenmarkt			
10.00 uur
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep		
19.30 uur
Jaarvergadering afd. Emmen
10.00 uur
Alleenstaanden naar stichting AAP
09.15 uur (trein)
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
Stad der Paleizen Assen		
Bergsport IJhorst			
10.00 uur
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Rode Kruis Bloesemtocht		
08.15 uur (trein)
Neutie Schiet’n			
10.00 uur
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30. uur
Zanggroep			
19.30 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Zanggroep			
19.30 uur
Alleenstaanden Koningswandeling
11.00 uur
Tekengroep Lammert			
09.00 uur
Tekengroep Krijnie			
13.30 uur
Dagwandeling Hooghalen/W’bork
08.31 uur (bus)
Zanggroep			
19.30 uur

Actuele informatie over Nivon Emmen op www.nivonemmen.nl
Kopij voor de Lork mei/juni inleveren voor 15 april
redactie: info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen (stuur hier
ook info voor website/nieuwsbrief naar toe)
Schoonmaak Nivoncentrum maart/april:
Week 10 R. Noom en G. Peters
Week 11 M. van Emmen en H. Sibering
Week 12 Fam. Jeuring
Week 13 Fam. van der Molen
Week 14 G. Dokter en A. Hommes
Week 15 L. Cruijff en H. Kiers
Week 16 Fam. Aakster
Week 17 R. Noom en G. Peters
Week 18 M. van Emmen en H. Sibering

In memoriam

Als deze Lork verschijnt, hebben we al afscheid moeten nemen van de
redacteur van de Lork en partner van onze voorzitter:

Gerard Többen 1939-2014
Gerard heeft als inspirerend lid van de tekengroep, redacteur Lork
en ‘ondersteuner’ van vele activiteiten, zowel voor als achter de
schermen zeer veel voor onze afdeling betekend.
Het doet ons verdriet dat hij de laatste aanval van zijn ziekte niet heeft
kunnen overwinnen en hebben respect voor zijn moedig gedragen lijden.
Wij wensen Annelies, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Van de bestuurstafel

Beste Nivonleden, deze uitgave van de Lork is nog voorbereid door onze
redacteur Gerard Többen, maar helaas heeft hij hem niet af kunnen maken.
Door haar zorg voor Gerard heeft Annelies geen tijd gehad om hier iets te
schrijven, vandaar dat ik als bestuurslid en coredacteur (samen met Peter
Adriaansen) deze rubriek verzorg.
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.

Graag vraag ik jullie aandacht voor de activiteiten die de komende maanden
zijn georganiseerd en natuurlijk ook voor de Jaarvergadering van onze afdeling
op 22 maart a.s. De agenda vind je in deze Lork.
Namens het bestuur, Harry van der Molen

Uitnodiging jaarvergadering Nivon afdeling Emmen e.o.

Het bestuur nodigt de NIVON-leden uit voor het bijwonen van de Algemene
Leden Vergadering van de afdeling Emmen en omstreken, die wordt gehouden
op zaterdag 22 maart 2014. Plaats: Nivoncentrum Emmen. Je bent welkom
vanaf 09.30 uur, de vergadering begint om 10.00 uur.
1. Opening en welkom.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag van de ledenvergadering van 23 maart 2013.
5. Inleiding van het Jaarverslag.
6. Jaarverslag Bestuur.
7. Jaarverslag 2013 Penningmeester. Begroting 2014.
8. Verslag van de kascommissie: Jaap Keulen en Grietje Aakster
9. Verkiezing nieuwe Kascommissie: Jaap Keulen treedt af.
vacature: nieuw reservelid.
10. Toelichting werkplan bestuur.
11. Bestuursverkiezing:
Voorzitter: Annelies Arling
Penningmeester: Piet Snel aftredend 2014,herkiesbaar.
Secretaris: Peter Adriaansen aftredend 2015
Coördinator activiteitencommissie: Paul Aakster
Lid: Harry van der Molen (2e secretaris)
Lid: Anna Zwartscholten
Pauze
12. Vacature redacteur Lork
13. Beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw.
14. Verslagen van de werkgroepen.
15. Overzicht ledenaantal.
16. Inventarisatie activiteiten seizoen 2014/2015
17. Rondvraag en sluiting
(Tegen-)Kandidaten voor de invulling van een functie, kunnen zich tot een half
uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris. Een volledig exemplaar
van het jaarverslag is vanaf 15 maart op te vragen bij Peter Adriaansen
(secretaris). Wij hopen weer op een grote opkomst!
Namens het bestuur, Peter Adriaansen, secretaris

Themamiddag ‘Pelgrimstocht’ op zondag 9 maart.

‘Te voet van Borne naar Santiago de Compostella als Burgemeester, dokter en
priester, maar bovenal als pelgrim’. Dit is een reisverslag van Lenze Vondeling
waarover hij deze middag gaat vertellen. Tijdens de inloop en een pauze laat
hij een aantal beelden zien die een sfeerindruk geven van het Spaanse deel
van zijn tocht. Het verhaal begint met algemeenheden en gaat dan over in zijn
persoonlijke tocht gelardeerd met anekdotes. Aan het eind vindt de apotheose
plaats, een gebeurtenis die volgens de heer Vondeling op alle toehoorders een
verbluffende indruk zal achterlaten. De zaal in het Nivoncentrum is open vanaf
13.30 uur. Entree, inclusief koffie/thee €3,50 voor leden en voor niet-leden
€5,50.
Namens Bestuur en AC: Annelies Arling en Paul Aakster

Zaterdag 15 maart GOEDESPULLENMARKT

In ons Nivoncentrum van 10 tot 12 uur. De opbrengst van deze markt is voor
de afdelingskas. Er zijn ook koffie en zelf gebakken knieperties verkrijgbaar!
Goede spullen kunnen op vrijdagmorgen 14 maart vanaf 9.00 uur naar het
Nivoncentrum gebracht worden.
Voor vragen kun je terecht bij fam. Jeuring (0591) 62 74 95 / e-mail: jansjeuring1@gmail.com

Activiteit Alleengaandengroep op zondag 23 maart
Wij gaan op 23 maart a.s. naar de Stichting AAP in
Almere voor een rondleiding. Wij vertrekken met de
trein van 09.15 uur van Emmen centraal.
Er is plaats voor maximaal 15 personen en vol = vol.
Graag opgave voor 15 maart a.s. bij Stijnie Velt
(0591) 75 08 41, e-mail stijnievelt@hotmail.com of
Maria van Emmen (0591) 65 80 65

Zaterdag 5 april Stad der Paleizen Assen

Het thema voor de stadswandeling in Assen is Stad der Paleizen. We
vertrekken om 10.30 uur vanaf het busstation in Emmen. De route die we vanaf
het station in Assen lopen, voert ons naar historische panden in het centrum
van Assen. De naam Stad der Paleizen komt van de gegoede burgerij die rond
1850 Assen een prettige woonplaats vond. De huizen zijn in verschillende
bouwstijlen gebouwd, rijk versierd en vol met details. De afstand is ongeveer
vijf km. en bewegwijzerd, dus makkelijk beloopbaar.
Opgave bij Annelies Arling, arling1@hetnet.nl of (0591) 51 39 60.

Zaterdag 12 april Rodekruis bloesemtocht

Deze wandeltocht voert de deelnemers door de mooiste delen van de Betuwe
waar A. Hak uit Tricht en de Koninklijke Landmacht een aantal bruggen
‘slaan’ over de rivier de Linge.We vertrekken om 08.15 uur vanaf station
Emmen (sneltrein), dan zijn we tegen 11.00 uur in Geldermalsen.
De kaartjes voor de trein en het startbewijs koopt iedereen zelf. Het is
handig en goedkoper je startbewijs online te bestellen €6,50 (anders €8, -).
Kijk hiervoor op www.rodekruisbloesemtocht.nl, hier vind je ook veel extra
informatie.
Hoewel het gaat om een individuele activiteit, vind ik het wel fijn om te weten
wie er met ons meereist. Geef even een berichtje aan jk.haarman@home.nl
(0591) 61 92 39.
Jetty Haarman

Zondag 13 april ‘Neutie schiet’n’

Op Palmpasen is het, volgens Drents gebruik, traditie om het spel neutie
schiet’n te beoefenen. In onze afdeling komen al sinds jaren leden en belangstellende bijeen om het spel te spelen. Kent u het spel niet? Het is zeer de
moeite waard om het spel te leren en mee te spelen.
Om 10.00 uur is de koffie met iets lekkers klaar en zullen we de spelregels
uitleggen. Tot 12.00 uur gaan we neutie schiet’n en de score bekijken.
Misschien gaat u met een leuk prijsje naar huis.
Voor het indelen van de groepen is het handig om te weten hoeveel mensen er
komen. Ook belangstellenden zijn welkom.
Opgave bij Paul Aakster, (0591) 62 67 95 of paulaakster@hetnet.nl graag
uiterlijk zaterdag 12 apr. De kosten voor deelname zijn € 2,50 voor leden en
niet-leden betalen € 4,50.

Zondag 27 april Koningswandeling Alleenstaanden

Wandeling in en om Emmen, start vanaf het Nivoncentrum om 11.00 uur.
Eventueel daarna naar Collectie Brands.
Opgeven bij Margot, tel (0591) 62 25 20 of E mail: margotklappe@kpnmail.nl

Dagwandeling Hooghalen–Kamp Westerbork dinsdag 29 april

‘Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging’ via het Westerborkpad. Dit
is een wandelroute die begint in Amsterdam bij de Hollandse Schouwburg
en heeft als eindpunt Kamp Westerbork. Van deze route lopen we op dinsdag
29 april de laatste etappe van Hooghalen → Kamp Westerbork. Vanaf het
busstation Emmen vertrekken we om 8.31 uur met bus 21 naar Assen, stappen
daar over op lijn 23 naar Hooghalen en wandelen vervolgens langs het
Herinneringscentrum via het zgn. Melkwegpad naar het Nationaal Monument

Westerbork (einde spoorlijn station Hooghalen – kamp Westerbork). Dit is
een afstand van plm. 5 km. Daarna wandelen we in omgekeerde richting →
Hooghalen met de mogelijkheid om eventueel in het Herinneringscentrum een
tentoonstelling te gaan zien (entree € 6,50) of er alleen iets drinken. Om plm.
16.30 uur zijn we weer terug in Emmen. Een bus-dagkaart kost € 10,00
Opgave graag uiterlijk 27 april bij paulaakster@hetnet.nl of tel. 0591-626795

Vooruitblikken!!!!!!!!!!!!!!!

Om alvast in de agenda te noteren.
Donderdag 1 mei Dag van de Arbeid. Zang en muziek en een spreker zijn de
ingrediënten voor de 1 mei viering.
Zondag 11 mei Reisverslag Nieuw-Zeeland door Peter Adriaansen.

Programma Bergsport wandelgroep maart/april

zondag 2 maart 2014 Gijsselte Ria Noom De Echtener route start in Gijsselte,
op de parkeerplaats bij de Gijsselter plassen Tel.: (0591) 54 68 41
zondag 6 april 2014 IJhorst Arend Muller Start: Heerenweg 18a IJhorst
Tel.: (0522) 44 22 68
Wandelingen starten om 10 uur. Aanmelding niet noodzakelijk. Neem eigen
proviand mee.

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.

Kerstmiddag op zondag 22
december

Zoals elk jaar hebben we op de
laatste zondag voor Kerst een
feestelijke middag gehouden in het
Nivoncentrum. Al vér voor twee uur
druppelden de eerste gasten binnen.
Annelies opende de middag, heette
iedereen welkom: 33 aanwezigen. En
natuurlijk waren er nog de 4 leden
van de mandolinegroep o.l.v. Olga
Spijkerman. We luisterden naar de
gezellige klanken van de mandolines,

bekende kerst-evergreens, aangevuld
met mooie blokfluitmuziek. Na de
pauze werd een kerstverhaal voorgelezen; de tekst was van Godfried
Bomans, waarin hij zijn eigen variant
verwoordde van het bekende verhaal
over het meisje met de zwavelstokken.
Na de tweede pauze van deze middag
werd het buffet geopend door Berend,
als oudste van het gezelschap, waarna
een ieder zich tegoed kon doen
aan heerlijke salades. Hulde aan de
makers van al dit lekkers! Ongeveer

half vijf sloot Annelies de middag
af. Rest nog te vertellen dat er voor
5 zieke Nivonleden kaarten werden
geschreven met de namen van alle
aanwezigen.
Oudejaarswandeling met oliebollen.
Het oude jaar uitwandelen en daarna
de maag vullen met oliebollen is een
oude traditie binnen onze afdeling.
Met vertrouwde ingrediënten is
succes verzekerd
Eerst even een lekker kopje koffie en
bijkletsen, dan de wandelschoenen
aan en op pad. We volgen onze
trouwe ‘voorlopers’ Jaap en Jenny
Keulen, die de kaarten goed hadden
bestudeerd en een mooie route door
het Valtherbos hadden uitgestippeld.
Halverwege een plasje doen achter
een dikke boom en bij de speelweide
een broodje eten. Daarna snel weer
naar het Nivoncentrum, want ondanks
het mooie wandelweer vond iedereen
het na 2,5 uur lopen wel genoeg.
De keukenprinsessen Jenny en
Ria hadden ondertussen al de
nodige oliebollen gebakken en hun
assistentes Grietje Peters en Ina de
glühwein en chocolademelk al warm.
Hongerig schoven we aan de gezellig
gedekte tafels, samen met enkele
leden die niet hadden meegelopen.
De oliebollen en appelflappen waren
overheerlijk en gingen erin als koek.
Jenny Keulen declameerde nog een
mooi gedicht en deelde mee dat zij en
Jaap het organiseren van de volgende
wandeling graag aan anderen
overlaten.
Toen de schalen leeg waren werd
een hartelijk dankwoord gesproken

richting Jaap en Jenny Keulen, de
baksters Jenny Harttekamp en Ria
Noom en al die andere medewerkers.
Ook kregen zij en de 25 deelnemers,
alvast de beste wensen voor het
nieuwe jaar mee.
Bij het opruimen gold het motto
‘vele handen maken ligt werk’ en
binnen korte tijd lag ons mooie
Nivoncentrum er weer blinkend
schoon bij.
Harry van der Molen

Nieuwjaarsvisite

Een gezellig begin van het jaar.
Het behoort tot de tradities. In het
begin van het jaar komen we bij
elkaar om de beste wensen uit te
wisselen en elkaar veel gezondheid
toe te wensen. We kijken terug op
het afgelopen jaar en we huldigen de
jubilarissen.
De voorzitter Annelies Arling kon
in haar nieuwjaarsrede tevreden
terugkijken op het voorbije jaar, al die
vrijwilligers zijn er weer in geslaagd
een mooi programma te realiseren,
waar velen van hebben genoten. De
gezamenlijke inspanning voor de
kerstmarkt heeft een bedrag van meer
dan € 700, - voor de kas opgeleverd.
Jannes en Jenny werden in het
bijzonder bedankt voor hun initiatief
en geweldige inbreng, net als Herma
met haar kaarsen en alle knieperties
bakkers.
Voor de ruim 50 aanwezigen op de
visite waren er geen knieperties,
maar rolletjes zoals dat hoort. Later
kwamen ook lekkere hapjes op tafel,

die Gerda en Jenny hadden bereid,
e.a. werd weggespoeld met een lekker
glaasje bowl of een ander drankje.
Vrolijke muziek maakt de harten blij,
daar zorgde het bekende accordeon
duo ‘De Famkes’ wel voor. Af en toe
werd er volop meegezongen met de
‘oalde laidjes’.

Jubilarissen gehuldigd

De jubilarissen in de bloemetjes gezet
Zoals gebruikelijk worden tijdens de
Nieuwjaarsvisite ook de jubilarissen
gehuldigd. Dit jaar waren onder hen 2
echtparen die al 50 jaar trouw zijn aan
het Nivon.
Gerrit en Jeltje Saarloos waren helaas
niet in staat hun onderscheiding
persoonlijk in ontvangst te nemen. De
voorzitter memoreerde de geweldige
inzet van deze leden voor het Nivon,
Gerrit heeft veel gedaan voor o.a. de
tekengroep en is jaren voorzitter van
de afdeling geweest. Jeltje was de
organisator van vele mooie reizen, o.a.
naar het toenmalige Oostblok.

Jan en Geesje van Wieren zijn
ook 50 jaar lid van het Nivon en
hebben in die jaren zeer veel voor de
afdeling gedaan. Zij vormden ook de
vaste kern van het mondharmonica
ensemble de ‘Ukke Pukkies’.
De viering van 1 mei door de
afdeling was hun initiatief. Tot een
jaar geleden waren ze nog actief in
zang- en tekengroep, nu gaat het
noodgedwongen wat rustiger.
Ook de heer en mevrouw Pijs hebben
een lang Nivon verleden, ze zijn 40
jaar lid. De laatste jaren besteden
meer tijd aan andere, maatschappelijke activiteiten zoals o.a. de
ANBO. Neemt niet weg dat het Nivon
dankbaar is voor alles wat ze hebben
gedaan, o.a. het begeleiden van de
zanggroep.
Piet Snel is tot zijn verrassing
ook al 25 jaar Nivonlid en al vele
jaren penningmeester van onze
afdeling. Hij doet dit als ‘gepensioneerd’ politicus naast vele overige

maatschappelijk relevante functies.
We zijn hem er dankbaar voor.

25 jaar Blokfluitgroep

De blokfluitgroep van de afdeling
Emmen bestaat dit jaar 25 jaar,
Door een ongelukkige samenloop
van ziektes en andere ongemakken,
konden slechts 2 van de 5 leden op de
Nieuwjaarsvisite aanwezig zijn.
Annelies en Marga gaven echter

een mooi optreden met o.a. vrolijke
stukjes van de jonge Mozart.
We hopen dat de overige leden: Co,
Brigitte en Leny snel weer van de
partij zullen zijn. We zullen dan bij
een andere gelegenheid de jubilerende
blokfluiters eens in het zonnetje
zetten.
Dank aan iedereen die op enige
manier heeft bijgedragen aan deze
gezellige Nieuwjaarsvisite, d.m.v, het
maken van lekkere hapjes, het maken
van muziek, keuken- en schoonmaakwerk of gewoon maar door je
aanwezigheid.
Harry van der Molen
(Op de website www.nivonemmen.nl
vind je vele foto’s van deze middag)

Winterwandeling op zaterdag
18 januari 2014.

In tegenstelling tot de winterwandeling in 2013 is voor de afgelopen
winterwandeling eigenlijk een meer
toepasselijke benaming ‘vroege
voorjaarswandeling’. Grotere
contrasten in de januari- temperatuur hebben we ons niet kunnen
indenken: vorig jaar overdag -15 oC
en dit jaar +10 oC. Misschien ligt
hier meteen de verklaring voor het
grote aantal wandelaars van 28 (een
verdubbeling t.o.v. het vorige jaar).
Als ‘voortrekkers’ hadden Gerda en
Jetty een wandeling gepland van 12
km. waarbij zowel de Emmerdennen
als het Valtherbos in de route was
opgenomen. Door het veelvuldig
manoeuvreren over/langs talloze
modderpaden mag deze tocht worden
gerangschikt in de categorie ‘stoer’.
Maar.... al tijdens deze gezonde
inspanning konden we ons verheugen
op de erwtensoep die na afloop in
het Nivoncentrum op ons stond te
wachten. Dat smaakte als vanouds
weer voortreffelijk! Als dank
daarvoor een warm applaus richting
Ria en Grietje.
Grietje Aakster

ALLEENSTAANDEN
Theeproeverij onder leiding van De Dame met de Hoed.

Zomer in Morgenrood 2014

Georganiseerd door Herma,
Zondagmiddag, 26 januari schoven 12 dames en 1 heer gezellig rond een mooi
gedekte tafel met Engelse theekopjes. Lilian Dijkstra met een mooie hoed op,
heette ons hartelijk welkom. Ze hield een korte inleiding over 3 soorten thee,
zoals witte, groene en zwarte. Zij presenteerde 6 verschillende soorten met een
zoet en hartig hapje erbij. Na afloop kon je eventueel thee kopen en verschillende artikelen die er mee te maken hadden. We vonden het allemaal leerzaam
en hebben erg genoten.

Reis Morgenrood A zaterdag 14 - 21 juni
Reis Morgenrood B zaterdag 06 - 13 september
Een week zomers genieten in een gemoedelijke Brabantse sfeer. Ook dit jaar
twee seniorenweken op natuurvriendenhuis Morgenrood. Breng uw geheel
verzorgde vakantie door nabij de bossen en vennen van Oisterwijk. Er is een
gezellig programma waaronder twee bustochten.
Prijs € 350,00 (niet-leden € 375,00)
Aanmelden (schriftelijk) bij: Jeannette Bosse (Jeannette.bosse@tiscali.nl)
Montgomerylaan 361, 5612 BH Eindhoven

Margot en Lommy

Peiling.

Film ‘de Groene Horizon’ op zondag 9 februari 2014.

De filmmakers Henk Bos en Jannetta Veenhoven hebben over de Drentse
Natuur drie prachtige films gemaakt in de vorm van een drieluik. In twee
voorgaande jaren zagen we daarvan het eerste en tweede deel en deze middag
werd aangevuld met deel drie ‘de Groene Horizon’ over de onvoorspelbare
Natuur in Midden Drenthe. Hiermee is hun drieluik nu voltooid. Maar
inmiddels is een vierde film in première gegaan die volgens de gastheer nóg
mooier is dan al hun films die ze hieraan vooraf hebben gemaakt, althans voor
zover het nog mogelijk is om die te overtreffen! Veertig Nivonners hebben
twee uur lang geboeid kunnen kijken naar de meest prachtige natuurbeelden en
tevens geluisterd naar de daarbij uitstekend passende muziek. We zien uit naar
de volgende film!
Grietje Aakster

Vooraankondigingen!

Dag van de arbeid do 1 mei		
Reisverslag zo 11 mei Nieuw-Zeeland.

Ledenberichten

Nieuwe leden:
V I.van Meurs
Laan van de Eekharst 547
7823 AN Emmen
V R.W. Veenstra Hartsuiker
Lunet 6
7823 VV Emmen

Een interessante activiteit bij de
afdeling Groningen - Assen. Een cursus natuurfotografie georganiseerd door het Centrum voor
Natuurfotografie.
Mogelijk kan zo’n cursus ook in Emmen plaats
vinden maar daar moet voldoende belangstelling voor zijn. Wij willen vooraf
een peiling doen of er daadwerkelijk belangstellingvoor een dergelijke activiteit
is. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u onderstaande strook in
te vullen en in te leveren bij het secretariaat, per e-mail mag natuurlijk ook.
nivon.emmen@gmail.com
Waarom een cursus?
Beter één goede foto dan honderd matige. Denkt u er ook zo over? Volg dan
de cursus Natuurfotografie van het NIVON! Voor NIVON leden geeft Edo
van Uchelen, bioloog en coauteur van het Handboek Natuurfotografie, een
leerzame cursus natuurfotografie. De cursus is geschikt voor iedereen met een
digitale camera, zowel voor beginners als gevorderden. De cursus:
• je leert je camera goed gebruiken (en maakt vaker scherpe foto’s)
• je leert het verschil tussen foto’s nemen en foto’s maken
• je gaat anders kijken en beseft dat zien niet hetzelfde is als waarnemen
• veel tips over hoe je dieren en planten beter kunt fotograferen
• Je maakt na afloop foto’s die net even anders zijn dan de middenmoot
Naam:
Adres:
Telefoon:
Ik ben geïnteresseerd.

	
  

NOORD	
  

	
  	
  REGIO	
  

Open brief aan alle leden van de Nivon Regio Noord
Beste leden,
Zoals jullie waarschijnlijk in de Toorts hebben kunnen lezen heeft de Nivonraad
een masterplan opgesteld. Een van de ambities is om de bezettingsgraad van de
natuurvriendenhuizen te verhogen. Voor 2014 wordt landelijk echter eerst nog
een daling verwacht. Ook wij, de 3 noordelijke huizen, willen graag proberen
het tij te keren.
We starten daarom nu al met plannen uitvoeren. Een gezamenlijke activiteit
wordt bijvoorbeeld een fietstocht langs de 3 huizen. Voor meer activiteiten
verwijzen we naar de websites van onze drie huizen.
Ook willen wij ons meer in de regio en gezamenlijk ‘op de kaart’ zetten .
Vandaar deze brief. Wij vragen jullie om op twee manieren te helpen. Tenslotte
kunnen jullie - als leden van het Nivon- als geen ander allemaal bijdragen aan
de vergroting van de naamsbekendheid van onze huizen. Samen willen we
bouwen aan die naamsbekendheid van onze huizen en de schoonheid van ons
noordelijk gebied. Maak jezelf ambassadeur van en voor het Nivon en met name
het noordelijke deel.
We zijn een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat we bij de uitvoering
van plannen afhankelijk zijn van vrijwilligers die zich willen inzetten. Alleen
gezamenlijk kunnen we de bakens verzetten. Daarvoor is ieders hulp noodzakelijk. Elk huis heeft wel vacatures. Op onze websites kun je zien waar op
dit moment behoefte aan is. Het gaat van koker of klussenier/timmerman tot
voorzitter van de beheercommissie en PR-medewerker.
Wil je iets gaan betekenen op een van onze huizen, meer informatie krijgen over
vacatures, neem dan contact met ons op.
Vriendelijke groet,
Bert Rosien, Vz BC Allardsoog, www.nvhallardsoog.nl
Doky Verhagen, wnd. Vz Hunehuis, Hunehuis.nl
Piet Rabbeljee communicatie Hondsrug www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl

Dé sportschool voor vrouwen
Lesmills groepslessen
Crossfitrek (eerste van Emmen)
Gediplomeerd personeel
Persoonlijke aandacht

Weerdingerstraat 246
7811 CJ Emmen
T. (0591) 64 92 47
www.gtwoondesign.nl

Een sportschool speciaal voor de
vrouw

Female Fit
Weerdingerstraat 232 K
7811 CE Emmen
0591 - 22 49 19

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

