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Activiteiten agenda september-oktober 2014

Ma 01 sep.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 02 sep.
Informatie centrumvernieuwing Emmen
10.30 uur
Di 02 sep.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Za 06 sep.
Opening seizoen
14.00 uur
Zo 07 sep.
Bezoek aan Zandsculpturen te Zuidlaren
09.15 uur (bus)
Zo 07 sep.
Bergsportwandeling te Wedde
10.00 uur
Ma 08 sep.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 09 sep.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 10 sep.
Zanggroep
19.30 uur
Ma 15 sep.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 16 sep.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 17 sep.
Zanggroep
19.30 uur
Za 20 sep.
Fietsdag ‘Molentocht’
10.00 uur
Ma 22 sep.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 23 sep.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 24 sep.
Zanggroep
19.30 uur
Do 25 sep.
Knapzakroute Deurze Balloo
10.30 uur (bus)
Zo 28 sep.
Alleenstaanden Orchideeëntuin Luttelgeest
Ma 29 sep.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 30 sep.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 01 okt.
Zanggroep
19.30 uur
Do 02 okt.
Wandeling ‘Eigen initiatief’ (Houtmars)
09.15 uur (trein)
Zo 05 okt.
Bergsportwandeling te Elp
10.00 uur
Ma 06 okt.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 07 okt.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 08 okt.
Zanggroep
19.30 uur
Do 09 okt.
Creatieve middag ‘Kerstkaarten maken’
14.00 uur
Zo 12 okt.
Themamiddag ‘Papoea jeugd naar school’
14.00 uur
Ma 13 okt.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 14 okt.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 15 okt.
Zanggroep
19.30 uur
Za 18 okt.
Fiets/wandeltocht Weerdinge
11.00 uur
Ma 20 okt.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 21 okt.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 22 okt.
Zanggroep
19.30 uur
Do 23 okt.
Creatieve middag ‘Herfststuk maken’
14.00 uur
Za 25 okt.
Alleenstaanden bezoek aan Elburg
Ma 27 okt.
Tekengroep Lammert
09.00 uur
Di 28 okt.
Tekengroep Krijnie
13.30 uur
Wo 29 okt.
Zanggroep
19.30 uur
31 okt. t/m 2 nov. Nivon Jubileum weekend in Allardsoog (Nivonhuis,Een-West)

Actuele informatie over Nivon Emmen op de website www.nivonemmen.nl
Kopij voor de Lork november/december inleveren voor 15 oktober redactie:
info@nivonemmen.nl of Kalmoes 13, 7815PW Emmen.
Schoonmaak Nivoncentrum september/oktober
Coördinator schoonmaak Gerda Lukkien:
gerda.lukkien@home.nl tel. (0591) 618 251
Week
36 L. Cruijff en H. Kiers
37 Fam. Aakster
38 R. Noom en G. Peters
39 M. van Emmen en H. Sibering
40 Fam. van der Molen
41 Fam. Jeuring
42 G. Dokter en A. Hommes
43 E. Kemper en G. Grootjans
44 L. Cruijff en H. Kiers

Van de bestuurstafel.
Beste Nivonleden,
Het seizoen 2014-2015 gaat op zaterdag 6 september officieel weer van start.
Hieraan voorafgaand is er echter dinsdag 2 september al een informatieochtend
over de Centrumvernieuwing Emmen en dat thema sluit goed aan bij het thema
‘Dierentuinverhalen’ voor de openingsmiddag. Na een mooie, warme zomer en
na de vakantieperiode hoopt het bestuur in het nieuwe seizoen weer veel leden
te mogen begroeten op de activiteiten van het bestuur en de activiteitencommissie. Ook nu is weer getracht een mooi programma te kunnen aanbieden
op het gebied van natuur, cultuur en duurzaamheid. Voor de thema middagen
is gekozen voor onderwerpen die actueel zijn zoals een lezing en informatiebijeenkomst over de Dierentuin en het Geopark De Hondsrug. In het nieuwe
seizoen staan twee ‘duurzaamheidmarkten’ op stapel, n.l. de boekenmarkt in
november en de goede spullenmarkt in maart. Wegens groot succes is er in
december weer een Kerstmarkt. In het vorig seizoen is de afdeling begonnen
met het organiseren van culturele uitjes. De belangstelling is zodanig dat het in
het nieuwe seizoen een vervolg krijgt. In het nieuwe seizoen heeft het bestuur
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.

weer een beroep kunnen doen op eigen Nivonleden om een creatieve middag of
een cursus te geven.
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, secretaris of de activiteitencoördinator. Zie adressenlijst in de
Lork. De schoonmaakgroep heeft het gebouw weer een goede schoonmaakbeurt gegeven. De zalen, keuken en de toiletten zijn weer spik en span. Hulde
aan de werkers!
Er is een mogelijkheid om De Lork digitaal te ontvangen. Even een mail naar
de redacteur van de Lork, info@nivonemmen.nl Is je mailadres bekend dan
ontvang je ook de Nieuwsbrief van de afdeling. Ook op de website worden de
activiteiten gepubliceerd, zie www.nivonemmen.nl
Het bestuur wenst ieder een heel fijn Nivonseizoen toe en tot ziens op de
openingsmiddag van zaterdag 6 september of op een andere activiteit.
Namens het bestuur, Annelies Arling.

Dinsdag 2 september: Presentatie en rondleiding over de
Centrumvernieuwing Emmen (CvE)

De centrumvernieuwing Emmen omvat een groot aantal projecten zoals o.a.
het Atalantaproject, de Hondsrugtunnel, het Centrumplein en het Marktplein.
Om te laten zien wat die projecten zoal inhouden is voor NIVON-leden een
presentatie en een rondleiding georganiseerd.
We worden verwacht op 2 september om 10.30 uur in de Informatiehof (Villa
Lindenhof, Hoofdstraat 26, naast de HEMA). De presentatie en rondleiding
duren ongeveer anderhalf uur.
Opgave het liefst per mail bep.ijsselstijn@planet.nl of nà 28 augustus per
telefoon (0591) 521 736.

Opening van het seizoen 2014-2015 op zaterdag 6 september.

Het bestuur en de activiteitencommissie van het Nivon nodigt haar
leden uit om aanwezig te zijn bij de opening van het seizoen 2014-2015.
Naast de ontmoeting en gezellig bijpraten en het openingswoord van de
voorzitter zal een ambassadeur van de Emmer Zoo een lezing houden over
Dierentuinverhalen.
De zaal is open vanaf 13.30 uur; de opening is om 14.00 uur en de middag
eindigt om ongeveer 16.30 uur. Wilt u vrienden en belangstellenden kennis
laten maken met het Nivon? Ze zijn welkom. Entree € 3,50 voor leden en
niet-leden betalen €5,50. (incl. koffie/thee, hapje en een drankje)

Zondag 7 september: bezoek aan Zandsculpturenfestival in
Zuidlaren.

In de Prins Bernhardhoeve is nog t/m 14 september het unieke festival ‘De
Hondsrug verbeeldt’ te zien. Hierin wordt de geschiedenis van de Hondsrug
uitgebeeld in zandsculpturen en aangevuld met een theatervoorstelling vanuit
hetzelfde thema. Op zondag 7 september vertrekken we met de Q-liner 300
om 9.16 uur vanaf station Emmen via Groningen naar Zuidlaren (totale reistijd
1½ uur). Buskosten dagkaart € 10,00. Entree sculpturenpark is € 9,00. Opgave
graag vóór 5 sept. via paulaakster@hetnet.nl of tel. (0591) 626 795
Namens Bestuur en AC.

Zaterdag 20 september fietsdag ‘Molentocht’

We gaan een fietstocht maken van c.a. 45 km langs vier molens. Startpunt is
het Nivoncentrum waar we om 10.00 uur eerst een kopje koffie drinken en dan
om 10.30 uur vertrekken. Neem verder je eigen proviand mee.
Opgave bij Hennie Kiers tel. (0591) 361292

Donderdag 25 september dagwandeling Deurze

Wandeling in het Drentse Landschap van Deurze naar Balloo (9,5 km).
Vertrek om 10.30 uur busstation Emmen met lijn 21 richting Assen.
Uitstapplaats Restaurant ‘De Aanleg’, Asserstraat 63, 9451 TA Deurze.
Opgave bij Ria Noom tel. (0591) 546 841 of menoom07@gmail.com
Ria Noom

Donderdag 2 oktober wandeling ‘eigen initiatief’
Van Ommen naar Dalfsen (15 km)

Graag willen we jullie uitnodigen voor een herfstwandeling door de mooie
bossen tussen Ommen en Dalfsen. (Deze wandeling is vorig jaar afgelast
vanwege het slechte weer.) 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)
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

Donderdag 9 oktober: Creatieve middag.

Het is dan nog maar herfst, maar op donderdag 9 oktober kunnen we alvast
starten met het maken van de eerste kerstkaarten. Winny (de alleengaanden

leerden haar vorig jaar al kennen) en ik (Brigitte) gaan jullie leren hoe je
op een vrij eenvoudige manier m.b.v. allerlei stempeltechnieken mooie
kerstkaarten kunt maken. (zie de vitrinekast in de hal). We maken er ca. vier.
Er kunnen 16 mensen aan mee doen. Als je het hebt is het handig om het
volgende mee te nemen: potlood, liniaal, snijmesje, snijmat, gum of kneedgum,
schaartje en pincet.
Plaats: Nivoncentrum. Tijd: 14.00 uur. Kosten: €6,50 voor leden van het Nivon,
€7,50 voor niet leden.
Opgave: Wil je je zo vroeg mogelijk aanmelden i.v.m. de voorbereidingen ( het
voorsnijden/ embossen enz. het papier) bij Brigitte. Tel: (0524) 533 074.

Zondag 12 oktober thema middag: ‘Papoeajeugd naar school’.

De Stichting Papoeajeugd naar School heeft al vele jaren projecten in het
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. In de nieuwsbrief van deze Stichting
is te lezen dat onderwijs een goed middel is om Papoea’s de mogelijkheid te
geven aan hun toekomst te bouwen. Dhr. Giel Sertons heeft vele jaren, samen
met zijn vrouw, in voormalig Papoea Nieuw Guinea gewoond en gewerkt en
kan veel vertellen over de geschiedenis, het leven van de mensen, de ontwikkelingssamenwerking en het scholenproject. Aan de hand van materialen en een
DVD geeft hij informatie over de toekomst van Papoeakinderen. Het bestuur
en de activiteitencommissie bevelen deze middag van harte aan.
Zaal open om 13.30 uur, opening om 14.00 uur, eindtijd om 16.30 uur.
Kosten voor leden € 3,50 en voor niet leden € 5,50. (incl, koffie/thee en een
drankje). Vrienden en belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Zaterdag 18 oktober Fiets-wandeltocht Weerdinge

Vanuit Weerdinge, een esdorp op de rand van de Hondsrug, gaan we plm. 8
km wandelen via het Meerbosch/Valtherbos op zoek naar een doodijskuil.
Zo mogelijk, bekijk dan vooraf op www.youtube.com/watch hierover alvast
een interessant filmpje. Op zaterdag 18 oktober vertrekken we om 11 uur met
de fiets vanaf het Nivoncentrum naar Weerdinge (fietstocht van plm. 8 km
heen en 8 km. terug). Opgave graag vóór 16 okt. bij paulaakster@hetnet.nl of
0591-626795
Namens bestuur en AC.

Donderdag 23 oktober creatieve middag met Janni
en Petra Kroeze.

Deze middag staat in het teken van ‘Voor en Door
Nivonleden’. Het bestuur en AC vinden het heel fijn dat Janni
en Petra Kroeze weer aan de slag gaan om leden een mooi
herfststuk in de vorm van een Spinnenweb te laten maken.

Janni en Petra zorgen weer voor alle materialen. Zij zijn maanden bezig om
materialen te verzamelen, uit te zoeken en te bedenken wat voor moois de
leden er van kunnen maken. Hulde!
Wat moet je zelf meenemen: mesje, gewone schaar, snoeischaar, draadtangetje
en een goed humeur.
Kosten zijn 5,00 euro voor de huur, koffie/thee en materialen.
Er kunnen maximaal 22 personen aan deel nemen, dus wees er snel bij!
Opgave bij Paul Aakster: paulaakster@hetnet.nl of (0591) 626 795 voor vrijdag
17 oktober.
Namens bestuur en Ac, Annelies Arling.

Jubileumweekend op 31 oktober en 1 en 2 november in
Allardsoog te Een-West.

In het weekend van 31 oktober en 1 en 2 november is er in
Allardsoog een groot Noord Feest over het verleden-hedentoekomst van het Nivon. Een feest omdat het Nivon 90 jaar
bestaat. De vrijdag wordt besteed aan het verleden met aandacht
voor de geschiedenis van de arbeidersbeweging, de eerste vormen van recreatie
en de vorming van velen. Op zaterdag en zondag zijn er allerlei workshops
met aandacht voor natuur en creativiteit, duurzaamheid en behoud van het
landschap.
Wil je het weekend meemaken? Info bij allardsoog@nivon.nl of 06 51549222,
reserveren op www.nvallardsoog.nl
Als er belangstelling is voor deelname op de zaterdag of zondag, laat het weten
aan Annelies Arling, arling1@hetnet.nl of (0591) 513 960.

Programma Bergsport wandelgroep

De wandelingen starten om 10 uur en gaan altijd door.
Opgave niet noodzakelijk. Neem zelf je proviand mee.
Zondag 07 september wandeling vanuit Wedde.
Start vanaf gemeentehuis t.o. de Wedderburcht. Het is een wandeling door
een afwisselend gebied met bos en beekdal van de Ruiten A, Mussel A en de
Westerwoldse A. Leiding: Evelien de Boer tel (0597) 612 271, 06-12649277
Zondag 05 oktober
Een wandeling door veld en boswachterij. De wandeling is ongeveer 18 km.
Vertrek Elp, Schoonloërweg; SBB; P23164. Het bos in via Zwatte naar P ten
zuiden van het Elpermeer. Leiding: Jelle Niestijl tel. (050) 36 425 51

T E R U G B L I K K E N
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In deze Lork kunnen we terugblikken op een aantal zeer geslaagde activiteiten!
Kijk op www.nivonemmen.nl voor vele foto’s van de evenementen.

Koningswandeling 27 april 2014

Zondagmorgen 27 april was de start
bij Hennie Sibering te Emmerhout.
Deelnemers aan de wandeling waren
Hennie S, Margot, Maria, Sjoert,
Gaike, Anneke uit Assen en Ida.
Om 11 uur arriveerden we in
Emmerhout en werden daar getrakteerd op koffie, plak koek of brood en
met een waarschuwing van Margot,
dat er een kikkererwt was verstopt in
een plak koek en in een plak rozijnenbrood. Ja , ik (Ida) trof de erwt als
eerste in de heerlijke rozijnenbrood
en Gaike in de plak koek en dan weet
je dat daar iets achter zit. Margot
begon te vertellen, het is vandaag
koningsdag en dat gaan we vieren en
Ida werd gekroond tot Koning Willem
Alexander en kreeg een ‘gouden
kroon’ op haar hoofd inclusief een
zonnebril, maar de zon hebben we
niet gezien, en Gaike werd gekroond
tot Koningin Maxima, maar zij
heeft de kroon maar bij Hennie S.
achtergelaten. Daarna werd er door
haar een kaarsje aangestoken waar
muziek uit kwam en wij eerst denken
dat bij iemand de telefoon afging in de
tas. Z’n leuke verrassing kun je echt
verwachten van Margot.
Om 12 uur vertrokken we en liepen
o.a. langs het mooie watergebied ‘
Gat van Jansen’ en het natuurgebied
rondom ‘de Schans’. Na een uur
wandelen begon het te regenen en heb

ik mijn gouden kroon helaas moeten
vervangen voor de capuchon.
Ondanks het tegenvallende weer
was het toch een bijzondere mooie
wandeling en kwamen om 14.15
uur terug in Emmerhout om daarna
huiswaarts te gaan.
Dames bedankt voor deze verrassende
wandeling.
Ida

Bezoek aan Kamp Westerbork
29 april

Om 8.30 vertrokken we met 10 pers
met de bus uit Emmen naar Assen,
en Hooghalen. Vandaar zijn we naar
Westerbork gewandeld.
Het kamp werd in 1939, (dus al voor
de oorlog) als Centraal vluchtelingenkamp gebouwd voor het opvangen
van gevluchte joden uit Duitsland
en Oostenrijk. Vanaf 1942 werd
het een ‘durchgangslager’ onder de
Duitsers. Van hieruit werden 107.000
door razzia’s opgepakte joden in 93
transporten weggevoerd naar vernietigingskampen in o.a. Teresienstadt,
Sobibor en Auschwitz. Hiervan
keerden er maar 5000 terug. In 1944
werden er ook 245 Sinti en Roma
naar Auschwitz gedeporteerd. 12 april
1945 werd de rest bevrijd door de
Canadese soldaten.
Na de oorlog was het een interneringskamp voor de NSB en andere

collaborateurs. Vanaf 1950 was
het een repatriëringkamp voor de
Indische Nederlanders (Ambonezen)
Toen werd het bekend onder de naam
'woonoord Schattenberg' In 1971 werd
het afgebroken.
Nu is het een groot herinneringspark
met veel gedenkplekken, en een
museum.Je kunt er vrij fietsen en
wandelen. Het blijft iedere keer zeer
indrukwekkend!
Anje Hommes.

Viering dag van de Arbeid op 1
mei 2014.

Evenals in voorgaande jaren is ook dit
jaar de traditie van de 1 Meiviering
hoog gehouden door de afdeling
Nivon Emmen en Omstreken.
Onder de 28 belangstellenden waren
3 niet-Nivonleden; dit keer geen
aanwezigheid van Radio Emmen.
Na de opening om 14.00 uur door
Annelies was er eerst een optreden
van de zang- en muziekgroep en
natuurlijk de mandolinegroep. Onze
spreker: Bouke Arends stipte eerst de
ontstaansgeschiedenis aan van de 1
Meiviering nl. in 1890 de strijd voor
een 8-urige werkdag. Vervolgens
uitleg over de nieuwe zorgplannen
en met name de consequenties voor
de gemeente Emmen. Uiteraard weer
gevolgd door een discussie met de
zaal. En eveneens traditioneel werd
de middag afgesloten met het uitdelen
van rode rozen en het zingen van de
Internationale.
Paul Aakster.

Themamiddag zondag 11 mei
2014

Peter Adriaansen hield deze middag
een presentatie naar aanleiding van
zijn reizen naar Nieuw-Zeeland,
waar familie van hem woont en
ook zelf een aantal jaren heeft
gewoond. Vroeger was dit land van
de Maori’s. Je hebt een Noorder- en
een Zuidereiland. Het is 37000
km² groot en er wonen 16 miljoen
mensen. Hoofdstad: Christchurch,
onlangs helaas flink getroffen door
een aardbeving. De natuur is er
zondermeer schitterend. We konden
geboeid zitten luisteren naar alle
bijzonderheden die Peter over dit land
wist te vertellen en had ook nog een
leuk filmpje ingelast over een trein
dwars over het eiland. Peter, bedankt
voor deze leuke presentatie!
Paul Aakster.

Nivonners die zich hiervoor hadden
aangemeld gingen we zaterdagmiddag
14 juni via een mooie route langs het
Oranjekanaal ‘op fietse’ naar Erica.
Voorafgaand aan de rondleiding werd
middels een introductiefilmpje door
men. Tigelaar een verhaal verteld over
‘de ekkelbieter’ met daarin een zowel
ontroerend als trieste ontknoping.
Vervolgens via talloze traptreden
de hoogte in naar de omloop van de
molen. Uit veiligheidsvoorschriften
was hiervoor een beperking van
het gewicht noodzakelijk en werd
ons beurtelings in groepjes verteld
over de werking van deze specifieke
molen maar ook over molens in het
algemeen. Het is ons wel duidelijk
geworden dat er heel veel kennis/
studie voor nodig is om een goede
molenaar te worden. De interessante
en gemoedelijke rondleiding door
molenaar Tichelaar werd door de
Nivonners met applaus beloond en
een cadeaubon t.g.v. de Heidebloemmolen. Terug ‘op fietse’ werd deze
middag afgesloten met een lekker ijsje
bij de Rietplas.
Grietje Aakster

Vrijwilligersmiddag op zaterdag
24 mei 2014.
Excursie naar molen
‘Heidebloem’ in Erica.

In aansluiting op een in april 2013
gehouden lezing over de Heidebloemmolen in Erica had molenaar
Tichelaar destijds al een excursie
in ‘zijn’ molen aangeboden. Met 12

Aan alle Nivon vrijwilligers van de
afdeling Emmen wordt jaarlijks door
het Bestuur een verrassingsuitje
aangeboden als dank voor hun inzet.
Dit jaar was er gekozen voor het
bijwonen van een open dag in het
natuurvriendenhuis in Havelte (Darp).
Zonnig weer maakte het mogelijk dat

we buiten op het terras een zeer goed
verzorgde lunch konden gebruiken
en zo kwiek konden beginnen aan
een wandeling over de Holthinger-hei
naar de bekende schaapskudde. In
dit prachtig gebied staat sinds enige
tijd een nieuwe schaapskooi waar
juist een Beeldhouw-10daagse werd
afgesloten met een expositie van de
daar gemaakte/ontstane kunstzinnige creaties. Verder waren er op het
terrein nog allerlei andere uitingen
van kunst te bewonderen. Een mooi
ingevulde middag die met koffie/thee
en heerlijke koeken op hetzelfde terras
als ’s middags bij het Hunehuis werd
afgesloten.
Hiervoor omgekeerd een dankjewel
aan het Bestuur.
Grietje Aakster

Midzomerfietstocht

Volgens traditie gaan we op de langste
dag van het jaar een fietstochtje
maken.
Omdat de 21e op een zaterdag viel,
werd het een hele dag. Gerda had een
mooie fietstocht uitgezet en na het
kopje koffie in het Nivoncentrum ging
het op de pedalen richting Sleen, het
was redelijk goed weer maar er stond
een harde wind. Rond het middaguur
waren we in Oud-Aalden waar we
gezeten in de prachtige ‘kijktuinen’
(Reuvers Bureau voor Groene
ruimte) de boterham opaten. Via Erm
kwamen we na een fijne tocht van
totaal 44 km weer thuis in Emmen.
Harry

Van 23 t/m 26 juni was er de 4 daagse
midweek fietstocht. Jetty doet hier
verslag van de 2e dag. De overige
dagen waren even succesvol, al moest
Sjoert wegens een zomergriepje op
de laatste dag afhaken. De midweek
werd afgesloten met een pannenkoek
bij ‘Poolshoogte’
Tweede dag van de fietstocht naar de
‘Hondsrug’ (Nivonhuis)
Na een goede nacht begonnen we
aan een goed ontbijt verzorgd door
de vroege dienst. Geweldig dames zo
vroeg uit de veren!!! Tegen 10.00 uur
was er koffie en daarna weer op de
pedalen.
Harry had een bijzondere route met
grote Berenklauwen uitgezet. Via
Glimmen, Haren en het Paterwoldse
meer, waar we een picknick pauze
hadden (en Geert een dutje kon doen).
Hierna via een mooi ommetje naar

Eelde waar het Klompen museum is
gevestigd. Dit gingen we bekijken.
Een van de vele vrijwilligsters heette
ons welkom en gaf een korte inleiding
over het ontstaan van het museum.
De gebroeders Wietzes hadden van
1925 tot 1988 een klompenmakerij in
Eelde. Niet alleen maken zij op zeer
vakkundige wijze gebruiksklompen,
zij verzamelden ook klompen uit vele
landen België, Denemarken, Frankrijk
Duitsland en Spanje.
2.2OO paar verschillende klompen en
ander schoeisel met houten zool uit 43
landen.
Dit is de grootste en meest uitgebreide
collectie ter wereld. We mogen wel
trots zijn dit in het Noorden te hebben.
Ook konden we kijken in de eenvoudige werkplaats. Hierna was er tijd
voor koffie en thee. Sjoerd zijn band
was geplakt en hard gebleven, maar
het was gaan regenen.

Voor dat iedereen de regenpakken
aan had, dat duurde het wel even,
toen ging het rechtstreeks naar
de Hondsrug. De kook dienst had
een heerlijke maaltijd gemaakt en
we waren de natte pakken al weer
vergeten. Het was een goed verzorgde
Nivon dag.
Jetty Haarman

Afsluiting van het seizoen
2013-2014

Het is gebruikelijk om het activiteitenseizoen af te sluiten met een ‘gezelligheidsbijeenkomst’ en daarvoor waren
25 Nivonleden op zaterdagavond
28 juni jl. naar het Nivoncentrum
gekomen.
Uiteraard werden we weer heel
welkom geheten door Annelies die

vervolgens met haar tenorblokfluit in
samenspel met het mandolineorkestje
‘lieve’ deuntjes zoals o.a. een Gique
van Mozart ten gehore bracht. Mooi
om naar te luisteren.
Tijdens de tweede koffie/theeronde
werd alvast begonnen met het
vertonen van de midweekfoto’s
gemaakt in Noordlaren. Als afsluiting
werden we verrast met een komisch
optreden van het duo Ria en Jenny
waarin gespeelde en werkelijke
verwarring ‘ten top’ werd uitgebeeld
(inclusief verkleedpartijen).
Nu weer op naar het seizoen
2014-2015 waarvoor het programma
inmiddels in de steigers staat.
Grietje Aakster

Digitale Lork

Tijdens de jaarvergadering maart jl. kwam er onder andere het printen van een
digitaal toegestuurde Lork ter sprake. Blijkbaar zijn er mensen die wel wat hulp
kunnen gebruiken om de Lork geheel of een gedeelte daarvan te printen.
Om een inschatting te kunnen maken, wat er aan hulp geboden kan
worden,wordt u verzocht bij het secretariaat aan te geven of u hier gebruik van
wilt maken en met welke versie van Windows u werkt.
Peter Adriaansen

Groepsfoto deelnemers midweek ‘De Hondsrug’

Nieuwe leden
M F.H. Fleurke
		 Opaaldreef 40, 7828 AK Emmen
V		 Heinen
		 Laan van de Marel 246
		 7823 CE Emmen
V		 v.d. Veen
		 Ravelijn 42, 7823 TD Emmen

Verhuisd
V		 L.A. Fleurke
		 Robijndreef 3, 7828 AX Emmen
		naar
		Nijkampenweg 277
		 7815 GL Emmen

Vooruitblikken

Themamiddag Geopark De Hondsrug op zondag 9 november 2014.
In aansluiting op ons bezoek aan het zandsculpturenfestival ‘de Hondsrug
verbeeldt’ d.d. 7 sept. j.l. komt op zondag 9 november Catrien Posthumus
(manager van het Geopark de Hondsrug) hierover een lezing verzorgen in het
Nivoncentrum, aangevuld met een film.
Boekenmarkt op zaterdag 22 november
Onze afdeling beschikt over een grote verzameling tweedehands boeken die
onderverdeeld zijn in allerlei categorieën zoals streekromans, literaire romans,
uitheemse romans, jeugd/kinderboeken, natuurboeken, geschiedenis, muziek,
encyclopedieën etc. etc. Kom op zaterdag 22 november eens lekker snuffelen
tussen heel veel boeken en sla je slag om voor een zacht prijsje enige literatuur/
lectuur aan te schaffen. De opbrengst komt ten goede aan het Nivon Emmen.
Plaats: Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26b Emmen.
Tijd: van 10.00 tot 14.00 uur.

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

Museumbezoek op donderdag 27 november 2014.
In 2013 werd het museum Coevorden omgebouwd tot een stadsbelevingscentrum ‘Het Arsenaal’. Hierin is ook ondergebracht de bibliotheek van
Coevorden en de Historische Vereniging. Op donderdag 27 november brengen
we een bezoek aan dit museum en kunnen dan tevens de daarin gevestigde
bibliotheek bezichtigen.

ingezonden mededeling
De medewerkers van Vluchtelingen Werk, werkzaam in AZC Zweeloo, zoeken nieuwe
collega’s. Het team bestaat uit een vaste groep vrijwilliger, een administratieve kracht
en een werkbegeleider.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de administratieve kracht wil ondersteunen
en naar vrijwilligers die cliënten willen begeleiden tijdens de asielprocedure.

Vluchtelingen Werk AZC Zweeloo
Witte Zandpad 1
7854 TW Aalden
Tel. (0591) 372 929
Fax. (0591) 377 510
E-mail: azczweeloo@vwnn.nl
http://www.coa.nl/nl/opvanglocaties/zweeloo-1

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

