
 

N I E U W S B R I E F 

 

Nivon Afdeling Emmen En Omstreken 
Datum: 30 augustus 2022 

 

De Lork 

Zoals bekend heeft Harry van der Molen de activiteiten als redacteur van de Lork neergelegd. Tot nu 

toe heeft niemand zich gemeld om deze taak over te nemen. Dat heeft tot gevolg, dat er voor alsnog 

geen Lork wordt uitgebracht. 

Het verschil met deze nieuwsbrief is, dat de nieuwsbrief uitsluitend digitaal, per e-mail, wordt 

rondgestuurd en onregelmatig verschijnt. Een aantal leden zal deze niet ontvangen bij gebrek aan 

computer. Diezelfde leden worden dus ook niet op de hoogte gehouden van de activiteiten, immers, 

ook het raadplegen van onze website en Facebook zal door de betreffende personen niet gebeuren. 

Kent u iemand in deze positie in uw directe omgeving? U kunt deze nieuwsbrief uitprinten en 

overhandigen. 

 

Www.nivon.nl/Emmen 

Onze website wordt momenteel gebrekkig onderhouden. Ook met deze activiteit is Harry gestopt. 

Omdat hier enige digitale vaardigheden nodig zijn, heeft Jille deze taak overgenomen. Maar e.e.a. 

loopt nog niet soepel. Raadpleeg daarom vooral ook onze Facebook pagina. 

Het Nivon hoofdkantoor is aangevangen met het ter beschikking stellen van pagina’s voor de 

individuele natuurvriendenhuizen en de afdelingen. Emmen EO heeft zich ook aangemeld voor een 

dergelijke pagina. Het zal nog enige maanden duren voordat deze pagina operationeel is. Dit zal te 

zijner tijd onze eigen internet pagina vervangen. 

Op het hoofdkantoor moet wat werk worden verzet om per afdeling de pagina ter beschikking te 

krijgen. Vier andere afdelingen gaan Emmen voor. Vervolgens moet dit zinvol worden gevuld en 

onderhouden. 

 

Lief en Leed 

Onze voorzitter, Piet Snel, heeft vorige maand een aantal dagen met hartklachten in het ziekenhuis 

gelegen. Hem wacht een vervolgbehandeling. Piet, vanaf deze plaats: veel sterkte van ons allemaal. 

Ook Grietje Peters heeft in de lappenmand gelegen. Zij wil langs deze weg het volgende schrijven: 

“Beste allemaal, ik wil graag een ieder bedanken voor de mooie kaarten en telefoontjes tijdens mijn 

ziekte. Het gaat gelukkig weer de goede kant op. Groetjes, Grietje Peters.” 

  



 

Activiteiten 

Woensdag 14 september fietstocht o.l.v. Ria Noom. 

Leden en belangstellende zijn van harte uitgenodigd om in de nazomer een mooie fietstocht te 

maken richting Wachtum, Dalen, Katshaar , Sleen. De fietstocht zal ongeveer 40 km. zijn. Neem voor 

onderweg voldoende proviand en drinken mee.   Verzamelen om 10.00 uur in het Nivoncentrum voor 

een kopje koffie/thee en om 10.30 uur gaan we fietsen.  

Opgave uiterlijk 12 september bij Grietje Aakster, 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl 

Zaterdag 17 september stadswandeling in Coevorden van de afdeling Emmen en de afdeling 

Meppel.  

De plannen om met de afdeling Meppel een stadwandeling te organiseren stond al in 2020 op het 

programma maar door de coronamaatregelen moest het steeds worden uitgesteld. Nu kan het weer 

en de afdeling is te rade gegaan bij de Tourist info in Coevorden. De afdeling heeft een mooi 

arrangement besproken te beginnen met een film in het museum en daarna o.l.v. een gids een 

stadswandeling. De activiteit is speciaal om de banden met andere afdeling aan te halen. De afdeling 

Emmen vindt het fijn als er belangstelling voor zal zijn. 

Start om 13.30 uur in het Stedelijk museum, (Arsenaal) Haven 4, 7741 JV Coevorden. De route er 

naar toe kun je vinden  op www.museumcoevorden.nl/route; er is dichtbij voldoende 

parkeergelegenheid. Ga je met de trein dan is het vanaf het station ongeveer 15 minuten lopen. 

De kosten voor de film en gids zijn 7.00 euro p.p. en de koffie/thee wordt door de afdeling 

aangeboden. 

Opgave uiterlijk 10 september  bij Grietje Aakster 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl en 

vermeld of je met eigen vervoer gaat of met de trein. 

Donderdag 6 oktober inloop bij het Nivon vanaf 14.00 uur. 

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten voor een praatje, een 

spelletje, potje sjoelen etc. De koffie en thee zijn om 14.00 uur klaar; de kosten zijn 2,00 euro. 

Gastvrouw is Annelies Arling. 

Dinsdag 11 oktober korte wandeling van ongeveer 6 of 7 km. vanaf het Nivoncentrum . 

Leden en belangstellenden zijn welkom om o.l.v. Ria Noom een wandeling te maken. Verzamelen om 

10.30 uur voor de koffie/thee en om 11.00 uur wordt er in een rustig tempo gelopen. Neen voor 

onderweg een broodje en drinken mee; na afloop is er in het Nivoncentrum nog een drankje.  

Opgave bij Grietje Aakster, 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl 

Zondag 16 oktober themamiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 

Wouter en Kathinka Kamphuis runnen al vele jaren aan de Zandzoom in Emmen een biologisch-

dynamisch bedrijf, ’t Leeuweriksveld. Zij leggen zich toe op groenteteelt en hebben een 

boerderijwinkel met biologische producten. Wouter komt over zijn bedrijf vertellen; de geschiedenis, 

de ontwikkeling, de mogelijkheden, de bedrijfsvoering en de producten die worden verbouwd. 

Kijk ook op www.leeuweriksveld.nl 
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De zaal is open om 13.30 uur; aanvang 14.00 uur. De kosten zijn 3,50 euro voor koffie/thee en een 

drankje.  

Gastvrouw is Loes Hubert. 

Donderdag 20 oktober mandala tekenen o.l.v. Annelies Arling. 

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van 

Mandala tekenen en er zelf mee aan de slag te gaan. Voorbeelden zijn aanwezig om een idee te 

geven hoe een mandala er uit ziet en wat de bedoeling is. Papier is aanwezig; wel zelf meenemen 

een liniaal of passer, stiften of kleurpotloden. 

Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur ; de kosten zijn 2,00 euro voor koffie/thee. 

Vooruitblikken activiteiten in november!!!!!! Om alvast in de agenda te noteren. 

• 5 november museumbezoek CBK. 

• 10 november creatief , kaarten maken met Brigitte. 

• 20 november thema middag, dierenarts van Wildlands. 

 

 

 


