
Nivon Natuurvrienden afdeling Emmen e.o.  Nieuwsbrief augustus 2022. 

Beste Nivonleden, 

Het is nog vakantietijd ,maar de activiteitencommissie van de afdeling wil leden en belangstellenden 

alvast attent maken op de twee fietstochten die in augustus georganiseerd zullen worden en alvast 

jullie aandacht vragen voor een activiteit met de afdeling Meppel op 17 september a.s.  

Zaterdag 20 augustus fietstocht naar Schoonebeek o.l.v. Geert Fidder en Hennie Sibering.  

Verzamelen om 10.00 uur bij het Nivoncentrum; de koffie/thee is klaar. Vertrek om 10.30 uur. Geert 

en Hennie plannen een mooie route in en de lunchstop is bij Alie van der Haven, Het Schut 13 in 

Schoonebeek; Alie heeft een soepje klaar, maar wel je eigen broodje meenemen. De route zal 

ongeveer 40 km. zijn. Neem gerust een belangstellende mee. Opgave uiterlijk 18 augustus bij Grietje 

Aakster, 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl 

Zaterdag 27 augustus fietstocht rondom Emmen met bezoek aan het CBK in het Rensenpark. 

Verzamelen om 10.00 uur bij het Nivoncentrum; de koffie/thee is klaar. Vertrek om 10.30 uur. 

Annelies Arling plant een mooie route in van ongeveer 40 km. rondom Emmen. Neem voor 

onderweg voldoende proviand en drinken mee. Op de terugweg in Emmen gaan we in het 

Rensenpark de expositie Fotofun Emmen ontmoet  Van Gogh bekijken. Foto’s van leden van deze 

fotoclub zijn geïnspireerd op Vincent van Gogh. De expositie is op het eiland in het park. (let op de 

poepjes van de ganzen) Neem gerust een belangstellende mee. Opgave uiterlijk 25 augustus bij 

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

Vooruitblik activiteit zaterdag 17 september, stadswandeling in Coevorden!!!!!!!!!! Om alvast in de 

agenda te zetten. 

De afdeling Emmen was al eens , voor de coronatijd, met de afdeling Meppel in Steenwijk voor een 

stadwandeling. Nu kan het weer en komen leden van de afdeling Meppel naar ons toe. We gaan 

samen in Coevorden met een gids in het museum een introfilm bekijken en de gids neemt ons mee 

de stad in. Dus: start om 13.30 uur Stedelijk Museum Coevorden , Haven 4 in Coevorden. Het is wel 

zo leuk om samen met leden van de afdeling Meppel contact te hebben en samen een leuke activiteit 

te ondernemen. In de Lork van september meer informatie. 

Namens de activiteitencommissie, Annelies Arling. 
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