Nivon natuurvrienden afdeling Emmen en omstreken

Lork
november – december 2021

Van de redactie
Beste lezer,
Op de laatste ledenvergadering van de afdeling is besloten de Lork uit te geven op A4 formaat.
Brigitte heeft op zich genomen om de facebook pagina van de afdeling actueel te houden, dus kijk
maar eens op @NivonEmmen. Een nieuwe website is in ontwikkeling, maar je kunt nog steeds
informatie over de afdeling vinden op www.nivonemmen.nl
Harry van der Molen

Van de bestuurstafel
Het is alweer enige tijd geleden dat op deze plaats kennis is gegeven van
actuele ontwikkelingen. Maar met het afnemen van de corona
maatregelen beginnen molens weer te draaien.
We weten allemaal dat onze voorzitter, Piet Snel, onlangs is gevallen. Daarbij heeft hij zijn heup en
rechterarm gebroken. De revalidatie verloopt goed, maar niet snel. Daarbij speelt de leeftijd een rol,
maar ook dat de gebroken arm nog weinig steun kan bieden bij sta- en loopoefeningen. Maar Piet is
een positieve doorzetter. Het heeft wat tijd nodig, maar we kijken er allemaal naar uit hem weer in
het Nivon Centrum te kunnen begroeten. Sterkte, Piet!
Bij gebrek aan een secretarisfunctionaris betekent een en ander, dat alle dagelijks bestuursfuncties
nu zijn verenigd in slechts één persoon, te weten ondergetekende. Dat is niet alleen eenzaam, maar
vooral kwetsbaar. Opnieuw plaats ik hier de oproep, dat iemand zich beschikbaar stelt om ons
bestuurtje te komen versterken.
De activiteiten komen weer op gang. Recentelijk heeft ons aller Loes Hubert een kennismiddag
verzorgd omtrent ons geheugen en het trainen daarvan. Dat genoot warme belangstelling. En dus
wordt er een periodiek terugkerende spelletjesmiddag georganiseerd met als thema
geheugenspelletjes. Denk daarbij aan Kakuro, Sudoku, Kruiswoord, Doorloper, Cryptogram, Memory,
Bridge, Klaverjas, Schaken, Dammen, enz. “Gemakkelijke” spellen, wel vooral gezellig natuurlijk, gaan
we op een ander moment spelen, te beginnen met een middagje Koersbal. Voor meer informatie
verwijs ik naar de agenda elders in dit blad.
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Heeft iemand interesse om eens een knutselmiddag (Fimo-klei, theezakjes vouwen, wenskaarten
maken, origami, breien/haken/borduren, …) te begeleiden? Of een presentatie of demonstratie te
verzorgen over een eigen hobby of interesse? Neem dan vooral eens contact op met Loes Hubert.
Het is inmiddels herfst, de geraniums raken uitgebloeid, laten we elkaars gezelligheid en
gezamenlijke interesses opzoeken.
Namens uw bestuur, Jille Visser, Penningmeester

ACTIVITEITENAGENDA NOVEMBER DECEMBER 2021

Donderdag 11 November Inloopmiddag vanaf 14.00 uur in het Nivoncentrum.
Het Nivoncentrum is open! Kom gezellig binnen voor een praatje, een spelletje of
gewoon voor koffie, thee of een glaasje drinken. Ontmoeten, openstellen,
ervaringen delen. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. De kosten
bedragen € 3,50.
Gastvrouw is Annelies Arling.

Zondag 14 november themamiddag “Geschiedenis/ontwikkeling wijk Emmermeer”
met Johan Withaar
“Zo zijn wij niet” heet het boek van Janneke Holwarda. Over de eerste bewoners van de wijk
Emmermeer (Warmeer). Midden jaren vijftig, een nieuwe wijk met doorzonwoningen, veel groen en
ruim van opzet.
Emmermeer groeide mee met het dorp Emmen. Over deze wijk zal dhr. J. Withaar vanmiddag een
lezing geven.
Het Nivoncentrum is om 13.30 uur open; aanvang om 14.00 uur met koffie, thee en iets erbij; hapje
en een drankje. De kosten bedragen € 3,50.
Opgave bij Grietje Aakster: tel: 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl

Donderdag 25 november spelmiddag vanaf 14.00 uur in het Nivoncentrum.
Het Nivoncentrum is open! Kom gezellig binnen voor een praatje, een spelletje (b.v. koersbal) of
gewoon voor koffie, thee of een glaasje drinken. Ontmoeten, openstellen, ervaringen delen. Leden
en belangstellenden zijn van harte welkom. De kosten bedragen € 3,50

Zondag 5 december wandelen, Sinterklaaswandeling.
Nivonleden en belangstellenden zijn welkom om deel te nemen aan de jaarlijkse 5
december wandeling. De wandeling zal ongeveer 8 km. zijn.
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Welkom om 10.30 uur, de koffie/thee is klaar. De wandeling begint om 11.00 uur vanaf het
Nivoncentrum. Neem voor onderweg een appeltje voor de dorst mee. Na afloop van de wandeling is
de chocolademelk warm en we eten er iets lekkers bij.
De kosten bedragen 3,50 euro. Opgave bij Grietje Aakster: tel: 0591-626795 of
grietjeaakster@hetnet.nl
Gastvrouw is Annelies Arling.

Zondag 19 december
kerstmiddag
met muziek en voordracht.
Traditiegetrouw vieren we met leden en belangstellenden alvast kerstfeest. Het zal deze keer in een
eenvoudige vorm zijn. Wel kunnen we genieten van sfeervolle kerstmuziek van de Nivon
muziekgroep en er is voordracht. Het ontmoeten en de sfeervolle beleving van het decemberfeest
staat voorop.
Het Nivoncentrum is om 13.30 uur open; aanvang om 14.00 uur met koffie, thee en iets erbij; hapje
en een drankje.
De kosten bedragen 3,50 euro.
Opgave bij Grietje Aakster: tel: 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl
Gastvrouw is Annelies Arling.

Woensdag 30 december oliebollenwandeling van ongeveer 8 km.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om mee te doen met de oliebollenwandeling. Een
Nivon-traditie om elkaar te ontmoeten, sportief bezig te zijn en lekkere oliebollen te eten.
De koffie/thee is om 10.30 uur klaar en de wandeling begint
om 11.00 uur vanaf het Nivoncentrum. Neem voor
onderweg een appeltje voor de dorst mee. Na afloop is de
chocolademelk warm; er is Glühwein of thee en de
oliebollen zijn klaar.
De kosten bedragen 3,50 euro. Opgave bij Grietje Aakster:
tel: 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl
Gastvrouw is Annelies Arling.
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Terugblik….
Zaterdag 18 september had het Nivon Emmen de Algemene
Ledenvergadering. Normaal gesproken worden jubilarissen
tijdens de Nieuwjaarsvisite in het zonnetje gezet, maar vanwege
corona kon dat dit jaar niet doorgaan. Dat hebben we dus nu
maar gedaan.
Harry van der Molen is al 25 jaar lid. De waarnemend voorzitter
vermeldde even wat Harry ook allemaal heeft (en nog) betekent
voor de afdeling Emmen én voor andere Nivonhuizen.
Jille Visser was 40 jaar lid, maar aangezien zijn ouders al Nivonlid waren werd hij al als baby
ingeschreven en is dus 65 jaar lid. Ook zijn vrouw Paulien is 40 jaar lid.
Aangezien Nivon Emmen vorig jaar niet echt afscheid heeft kunnen
nemen van de toenmalige voorzitter Annelies Arling werd dat nu tijdens
de jaarvergadering gedaan. Daarvoor was Carla vanuit het centrale
bestuur gekomen. Carla vertelde ook dat de afdeling Emmen in elke
vezel zit van Annelies. Jaren is ze al lid, zanger en later dirigent van
het zangkoor en de muziekgroep, stuwende kracht van de
activiteitencommissie én voorzitter van de Nivon afdeling Emmen .
Carla sprak haar grote bewondering en hartelijke dank uit. Namens het
Centraal Bestuur gaf ze haar een presentje en bloemen.…
Brigitte Wijering

Vooruitblikken…..
-

Zondag 16 januari 2022 Nieuwjaarsvisite.
Donderdag 20 januari Koersbal/ spelmiddag.

Nivon afdeling Emmen en omstreken
is een onderdeel van de landelijke organisatie Nivon (www.nivon.nl)
Adres Nivoncentrum Emmen: J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen
E-adres van de afdeling: nivon.emmen@gmail.com
Website: www.nivonemmen.nl
Ledenadministratie/verzending (papieren)Lork: Jans Jeuring jansjeuring1@gmail.com
Digitale verzending Lork/nieuwsbrieven: Harry van der Molen info@nivonemmen.nl
Kopij voor de Lork januari/februari 2022, vóór 15 december, naar: h.vandermolen@home.nl
Voorzitter: Piet Snel, p.snel4@ziggo.nl
Penningmeester: Jille Visser: jille.pauline@ziggo.nl (0591) 858319
Activiteiten: Loes Hubert l.hubert1@kpnplanet.nl (0591) 615361
Lid: Annelies Arling arling1@ziggo.nl (0591) 513960
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Graag maken we jullie attent op een excursie die de

afdeling Groningen/Assen organiseert.
Excursie Breebaartpolder
Als gevolg van een overmaat aan slib zit er vrijwel geen leven meer in
de Dollard. De bij het gebied betrokken partijen zijn drukdoende
oplossingen voor dit probleem te vinden. Zo wordt via diverse
experimenten onderzocht of het mogelijk is het slib uit he t water te
halen en er iets nuttigs mee te doen. Bijvoorbeeld in de landbouw, bij
het versterken van de dijken, als grondstof voor de industrie en voor
natuurontwikkeling. We willen de komende periode op bezoek gaan bij
een aantal van deze proefprojecten. Als eerste staat een bezoek aan de
Polder Breebaart op het programma.
Datum/tijd:
Plaats:
Kosten:
Aanmelden

20 november 2021
Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, Termunten
€ 2,50 (graag contant meenemen)
(aantal deelnemers max. 20 personen) uiterlijk 12 november
bij: Els Wirix, graag per e-mail: eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl
Vervoersmogelijkheden:
* Op eigen gelegenheid; mensen die niet over een eigen auto beschikken en met iemand mee willen
rijden kunnen zich melden; mensen met een eigen auto wordt gevraagd of zij iemand mee kunnen
nemen.
*Per trein en eigen fiets; vertrek Hoofdstation Groningen richting Delfzijl: 08.48 uur; terugreis via
Nieuweschans of Scheemda; totale fietsafstand 35 resp. 41 km.
Programma:
10.30

Ontvangst in het Bezoekerscentrum

11.00

Inleiding over het slibprobleem en de Breebaartpolder
door Roelf de Vries van het Groninger Landschap

12.15

Lunch (zelf brood meenemen); koffie, thee e.d. verkrijgbaar

13.00

Rondleiding (te voet) door het gebied; verrekijker meenemen!

14.30

Einde programma
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