Nivon natuurvrienden afdeling Emmen en omstreken

Lork

Maart - April 2022

Van de redactie
We gaan steeds verder naar “normaal” maar deze Lork verschijnt nog in aangepaste vorm.
Hopelijk kunnen we binnenkort nog meer met zijn allen samenzijn en activiteiten ondernemen en
een “ouderwetse” Lork weer vullen met verhalen. Ik zie jullie bijdragen graag tegemoet.
Harry van der Molen / h.vandermolen@home.nl

Van de bestuurstafel
De eerste nieuwsbrief van Nivon Emmen van dit jaar. Het bestuur wenst iedereen een vooral gezond
2020.
Inmiddels heeft Piet Snel zijn activiteiten als voorzitter weer hervat. We zijn allemaal blij met de
vooruitgang van zijn lichamelijke conditie.
Inmiddels zijn ook de belangrijkste beperkende corona-maatregelen opgeheven. We kunnen weer
gebruik maken van het Nivon Centrum op de wijze waarop we dat daarvoor waren gewend. Dus:
geen mondkapjes/QR-code/1,5m afstand meer. Er worden weer steeds meer activiteiten in en vanuit
ons gebouw georganiseerd. Kom gerust weer gezellig meedoen, er wordt gedaan wat mogelijk is om
het weer zo aangenaam mogelijk te maken.
Bij de penningmeester is (voor de kerst) een computerstoring opgetreden, waardoor een paar
belangrijke bestanden verloren zijn gegaan. De boekhouding van bijna het hele jaar 2021 moest
opnieuw worden ingeklopt. Niets is onoverkomelijk, maar het kostte wel een beetje tijd. Inmiddels is
de administratie weer hersteld, de kascommissie komt langs, de jaarvergadering is gepland.
Hierover gesproken: er is nog steeds dringende behoefte aan een actieve collega in het bestuur. Het
is door het ongelukje van Piet maar al te zeer duidelijk geworden hoe kwetsbaar het huidige kleine
groepje is. Wat Nivon Emmen doet is uit sociaal oogpunt zeer waardevol. Een dringende oproep aan
iedere lezer op deze plaats: bedenk eens goed of je hier een steentje aan kunt bijdragen. Aanmelden
kan via nivon.emmen@gmail.com.
Er is een nieuwe huurder die gebruik gaat maken van het Nivon Centrum. Mevrouw Ria Ferment
geeft op vrijdagmiddag Previ-yoga. Het gaat om rekken/strekken, ontspanning, soepele spieren, e.d.
Natuurlijk kunnen ook Nivon leden hiervoor belangstelling tonen. Dit is geen Nivon activiteit, er
wordt geen ledenkorting verstrekt.
Ook wordt het centrum weer afgehuurd ten behoeve van feestjes.
Namens het gehele bestuur een welgemeend: tot spoedig, op de jaarvergadering!
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ACTIVITEITENAGENDA MAART/ APRIL 2022

Zaterdag 12 maart Goede Spullenmarkt in het Nivoncentrum.
In de twee voorgaande jaren heeft het Nivon geen markt kunnen houden. Alle
mooie en bruikbare spullen zijn nog opgeslagen en kunnen nu verkocht
worden. Er kan niets meer ingeleverd worden want de kelder moet eerst leeg!
Goede Spullenmarkt van 10.00 tot 13.00 uur in het Nivoncentrum in Emmen,
Emmermeer.
Hoort zegt het voort. De koffie/thee is om 10.00 uur klaar.

Donderdag 17 maart Inloopmiddag in het Nivoncentrum.
Welkom om elkaar te ontmoeten van 14.00 tot 16.00 uur voor een
praatje, een spelletje, of iets creatiefs. Zin in Mandala tekenen? Er zijn
materialen aanwezig; wel zelf stiften of kleurpotloden meenemen.
Belangstellenden zijn ook welkom. Kosten zijn 2,00 euro voor de koffie
of thee.
Gastheer en gastvrouw zijn Jille Visser en Annelies Arling.

Zondag 20 maart Thema middag over Vleermuizen door Jan Nicolai.
Welkom voor leden en belangstellenden om meer te weten te komen over het thema vleermuizen.
De zaal is om 13.30 uur open en
kosten bedragen 3,50 euro voor
Opgave bij Grietje Aakster: 0591grietjeaakster@hetnet.nl

de lezing begint om 14.00 uur. De
koffie/thee en een drankje.
626795 of

Hoort zegt het voort!
Gastvrouwen zijn Ria Noom en Grietje Peters.

Zaterdag 26 maart Jaarvergadering van de afdeling Emmen.
Leden worden uitgenodigd om de Jaarvergadering bij te wonen. Het bestuur legt
middels het Jaarverslag uit hoe de afdeling het in 2021 heeft gedaan. Uitleg zal er
zijn over de activiteiten, het gebouw, het ledenbestand , bestuur en de financiën.

2

Hoe gaan we verder in 2022 en in 2023. Belangrijk is het voor de leden om hier een stem in te
hebben.
Tijd: 10.00 -12.00 uur. Locatie: Nivoncentrum in Emmen, Emmermeer.
Opgave bij Grietje Aakster 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl

Zondag 10 april Neutie Schiet’n in het Nivoncentrum.
Traditiegetrouw en omdat het zo’n leuk spel is gaan we op Palmzondag
neutie schiet’n. Welkom voor leden en belangstellenden om van 10.00 tot
12.00 uur aan het spel deel te nemen. Uitleg wordt gegeven hoe er gespeeld
wordt en er zijn leuke prijsjes te winnen. Inloop vanaf 9.30 uur voor de koffie
en de thee. Kosten: 3,50 euro.
Opgave bij Grietje Aakster 0591-626795 of grietje aakster@hetnet.nl
Gastheer en gastvrouw zijn Jans en Grietje Jeuring.

Donderdag 21 april inloopmiddag in het Nivoncentrum.
Leden en belangstellenden zijn welkom voor een praatje, spel of zin in Mandala tekenen of een
rondje wandelen… Het kan allemaal. De koffie/thee is om 14.00 uur klaar. Kosten zijn 2.00 euro.
Gastvrouwen zijn Grietje Peters en Annelies Arling.
Omdat het verzenden en bezorgen van de “papieren Lork” geld en moeite kost, zouden we
graag zoveel mogelijk de Lork per email versturen.
Geef je emailadres door aan info@nivonemmen.nl

Zaterdag 30 april thema voordracht en muziek door Andries Middelbos.

Foto: Hus van de Toal

Na de coronatijd is er vast en zeker
ontspanningsmiddag. De
fijn dat Andries Middelbos leden en
voordracht en liederen in het
Nedersaksisch Drents… Andries legt

wel behoefte aan een
activiteitencommissie vindt het heel
belangstellenden wil plezieren met
Drents. Versta je geen
het uit.

De zaal is om 13.30 uur open en de
zijn 3,50 euro voor koffie/thee en

opening is om 14.00 uur. De kosten
een drankje.

Opgave bij Grietje Aakster, tel 0591-626795 of grietje aakster@hetnet.nl
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Gastvrouwen zijn Hennie Kiers en Annelies Arling.

Terugblikken
Inloopmiddag op donderdag 11 november.
Het moet nog een beetje groeien en bekender worden maar de 6 aanwezige personen hebben
zich prima vermaakt met een praatje en spel. Drie personen gingen een sjoelcompetitie aan ; ze
hadden het nog niet verleerd en het was spannend. Jille won uiteindelijk met 354 punten,
Annelies eindigde als tweede met 341 punten en Brigitte sloot de rij met 330 punten. Zie deze
Lork wanneer de volgende inloopmiddagen zijn. Welkom. Je kunt kiezen wat je wilt doen. Er zijn
mogelijkheden tot spel, een praatje, wil je over boeken of een onderwerp praten … geef het
maar aan.
Zondag 14 november themamiddag “Geschiedenis/ontwikkeling wijk Emmermeer”
met Johan Withaar

Het was sinds lange tijd weer "volle bak" bij Nivon Emmen. Veel wijkbewoners waren afgekomen
op de lezing van Johan Withaar over de geschiedenis van de wijk Emmermeer. We werden zeker
niet teleurgesteld, Johan had speciaal voor de lezing veel onderzoek gedaan en wist te boeien
met een zeer interessant verhaal. Na afloop en een drankje gingen we zeer tevreden naar huis.
Johan bedankt, we weten nu ook dat je wiegje nabij het oude Nivoncentrum stond!

Vooruitblikken
Vooruitblikken!!!!! Om alvast in de agenda te noteren.
Inloopmiddagen op donderdag 19 mei, 16 juni, 21 juli.
In de maanden mei, juni, juli zullen er een aantal wandelingen en fietstochten met bezoek aan
museum georganiseerd worden. In de volgende Lork hier meer over.

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 mei/juni 2022, vóór 20 april, 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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