
 

N I E U W S B R I E F 

 

Nivon Afdeling Emmen En Omstreken 
Datum: 25 oktober 2022 

 

Nieuws van de activiteitencommissie.  

Jaarprogramma 2022-2023. 

Activiteiten november en december 2022. 

 

Beste Nivonleden en belangstellenden. 

Het nieuwe seizoen is al weer enkele weken bezig en inmiddels zijn er al enkele activiteiten 
georganiseerd. Zoals het jaarprogramma aangeeft zijn er in september twee buitenactiviteiten 
geweest. Heel plezierig was de buitenactiviteit , samen met de afdeling Steenwijk, Meppel, 
Hoogeveen, in Coevorden. We hadden een interessante stadswandeling met een zeer deskundige 
gids. Na afloop hebben we in het Arsenaal genoten van de koffie, thee en cake. Voor de beide 
afdelingen is het voor herhaling vatbaar en de volgende ontmoeting is dan ook in Meppel, zie 
september 2023 in het jaarprogramma aangegeven. Vanaf november heeft de activiteitencommissie 
zowel binnen- als buitenactiviteiten op het programma staan. Bekijk het en noteer alvast in de 
agenda waar u aan deel wilt nemen. Neem ook gerust vrienden/innen of familie mee en laat ze 
kennis maken met het Nivon in Emmen. Elke twee maanden wordt er in de nieuwsbrief uitgebreid in 
gegaan op de activiteiten wat tijden en organisatie betreft. 

 Jaarprogramma 2022-2023.  

November 2022. 

Za 5  Museumbezoek CBK 14.00 uur. Organisatie Annelies Arling. 

Do 10 Creatieve middag: kaarten maken o.l.v. Brigitte Wijering. Aanvang 13.30 uur. 

Zo 20 Thema middag: dierenarts Wildlands. Contactpersoon Loes Hubert. 

December 2022. 

Ma 5  Wandeling ongeveer 8 km. Organisatie: Annelies Arling en  Hennie  Sibering. Aanvang 10.00 
uur. 

Do 15 Creatief Kerstbakjes maken. Organisatie Annelies Arling en Grietje Jeuring. Aanvang 10.00 
uur. 

Zo 18 Kerstmiddag met muziek van Nivongroep, voordracht.  Aanvang 14.00 uur. Organisatie AC 
groep. 

Vr 30 Oliebollenwandeling ongeveer 8 km. Organisatie Annelies Arling en Grietje Peters en o.l.v.  
Hennie Sibering gaan de deelnemers wandelen. Aanvang 10.00 uur. 



Januari 2023. 

Zo 15 Het bestuur nodigt uit voor de Nieuwjaarsvisite en het huldigen van de jubilarissen. 
Medewerking wordt verleend door de AC groep. Aanvang 14.00 uur. 

Za 21 Quiz met Geert en Ina van Delden. Inloop 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. 

Februari 2023. 

Do 9 Inloop Nivoncentrum vanaf 14.00 uur. Gastvrouw Annelies Arling. 

Do 16 Themamiddag Seniorensport. Contactpersoon: Loes Hubert. Aanvang 14.00 uur. 

Zo 19 Wandeling met na afloop erwtensoep. Organisatie Annelies en Grietje Peters. Wandeling 
wordt geleid door Hennie Sibering. Aanvang 10.00 uur. 

Za 25  Museumbezoek Nabershof.  

Maart 2023. Jaarvergadering door bestuur op zaterdag 26 maart. 

Do 9 Inloop Nivoncentrum vanaf 14.00 uur. Gastvrouw Annelies Arling. 

Zo 19 Thema: info over begraafplaatsen. Contactpersoon Hennie Kiers.  

 Buitenactiviteit  evt. excursie naar begraafplaats Mepperdennen. 

April 2023. 

Zo 2 Neutie schiet’n. Organisatie fam. Jeuring en Annelies Arling. Aanvang 10.00 uur. 

9-10  Pasen. 

Zo 16  Thema:  museumbezoek CBK of Drents museum met lezing om 13.00 uur. 

Do 20 Buitenactiviteit Jeu de Boule. Contactpersoon Ria Noom. 

Mei 2023. 

Do 4 Excursie naar Roswinkel, rondleiding in Rika’s tuin en de stadskerk. 

Do 18  Hemelvaart Dauwtrappen in Bargerveen. Contactpersoon Hennie Kiers. 

Za 27  Buitenactiviteit fietsdag o.l.v. Geert Fidder. Aanvang 10.00 uur. 

28-29 Pinksteren. 

Juni 2023. 

Za 3 Vrijwilligersmiddag. Organisatie bestuur van de afdeling. 

12-16 Midweek Hunehuis. Organisatie Gerda Lukkien en Annelies Arling. 

Zo 18 Thema middag. 

Wo 21 Midzomerfietstocht met excursie. Organisatie Annelies Arling. Aanvang 10.00 uur. 

Juli 2023. 

Do 6 Inloop Nivoncentrum vanaf 14.00 uur. Gastvrouw Annelies Arling. 

Do 13 Buitenactiviteit: bootje varen in Coevorden. Organisatie Alie van der Haven. 



Do 20  Afsluiting seizoen met ………… Aanvang 14.00 uur. 

Augustus 2023. 

Datum en tijd nader te bepalen voor de Fietstocht naar Duitsland. Organisatie Brigitte Wijering. 

September 2023. 

Za 16  Stadswandeling in Meppel voor de afdeling Emmen en Meppel. 

 

Mededelingen over de activiteiten van november en december 2022.  

Zaterdag 5 november museum CBK De Fabriek , Ermerweg 88b te Emmen 

18 kunstenaars IN BEELD, een groepstentoonstelling met werk van 18 kunstenaars. Te zien is het 
maakproces van een kunstwerk als van een tentoonstelling. 

Verzamelen om 13.30 uur bij het Nivoncentrum als je op de fiets wilt gaan of om 14.00 uur bij De 
Fabriek. Opgave bij Grietje Aakster, uiterlijk 4 november, met vermelding van vervoer per fiets of 
auto. Tel. 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl 

Gastvrouw: Annelies Arling. 

Donderdag 10 november  creatieve middag met Brigitte Wijering. 

Brigitte is een kei in het maken van mooie kaarten. Kaarten voor een verjaardag, kerst, of zomaar een 
mooie kaart om iemand blij te maken. Brigitte neemt papier mee en de kosten daarvan zijn 2,00 euro 
p.p. Neem zelf mee kleurpotloden, een tekenpotlood, een liniaal en een klein schaartje. De totale 
kosten zijn (Koffie/thee en materialen) 4,00 euro p.p.  Aanvang 13.30 uur. Opgave uiterlijk 8 
november bij Grietje Aakster, tel. 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl 

Gastvrouw: Annelies Arling. 

Zondag 20 november Themamiddag Wildlands. 

Een ambassadeur van Wildlands komt over het dierenpark , de ontwikkelingen, de veranderingen 
vertellen. De zaal is om 13.30 uur open en aanvang om 14.00 uur. Kosten zijn 3,50 euro voor gebruik 
van de zaal, koffie/thee en een drankje. Belangstellenden zijn welkom. 

Gastvrouw is Loes Hubert.   

Maandag 5 december wandelen o.l.v. Hennie Sibering. 

Traditiegetrouw organiseert de afdeling een Sinterklaaswandeling. Om 10.00 uur is de koffie/thee in 
het Nivoncentrum klaar en om 10.30 uur gaat Hennie met de wandeling van ongeveer 7/8 km 
beginnen. Neem voor onderweg een appeltje voor de dorst mee. Na afloop van de wandeling is er 
warme chocolademelk met iets lekkers erbij. Kosten zijn 3,50 euro voor gebruik van de zaal, drinken 
en het lekkers. Opgave uiterlijk 2 december bij Grietje Aakster, tel. 0591-626795 of 
grietjeaakster@hetnet.nl 

Gastvrouwen: Grietje Peters en Annelies Arling. 

In december is het tijd om ook het Nivoncentrum gezellig te maken. Een groep van de afdeling gaat 
op 8 december de kerstboom versieren. Niet alleen wordt er een kerstboom geplaatst. Ook op de 
tafel zullen mooie kerstbakjes staan. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf; de activiteitencommissie heeft 



daar al een groepje mensen voor. Maar……… laten we er een gezellige creatieve morgen van maken. 
Op donderdag 15 december ben je van harte welkom om je eigen kerstbakje te maken of een bakje 
voor een ander nivonlid. Wat kun je zelf meenemen: * een bakje of schaaltje,* groen uit je tuin, * 
oasis, * eigen versiering. Er zal een voorraad groen zijn, dennenappels, kaarsen etc. Laten we elkaar 
helpen om er iets moois van te maken. De koffie is om 10.00 uur klaar en dat kost 2,00 euro en 
tussen de middag is de soep warm. Wil je meedoen…geef je dan uiterlijk 12 december op bij Grietje 
Aakster, tel. 0591-0626795 of grietjeaakster@hetnet.nl 

Gastvrouwen : Grietje Jeuring en Annelies Arling. 

Zondag 18 december Kerstmiddag in het Nivoncentrum voor leden en belangstellenden. 

Welkom voor leden en belangstellenden op de kerstviering van het Nivon met muziek van de 
blokfluit-mandolinegroep en voordracht van Paul Aakster. 

De zaal is om 13.30 uur open en de opening van de kerstmiddag is om 14.00 uur. Er is koffie/thee 
met iets lekkers erbij. Na het officiële gedeelte is er genoeg tijd om onder het genot van een hapje en 
een drankje elkaar te ontmoeten en bij te praten. 

De kosten zijn 3.50 euro p.p. voor gebruik van de zaal en de consumpties. 

Gastvrouwen: Loes Hubert en Annelies Arling. 

Vrijdag 30 december oliebollenwandeling o.l.v. Hennie Sibering. 

Welkom voor leden en belangstellenden om te genieten van een wandeling  van ongeveer 7/8 km. 
vanaf het Nivoncentrum. Aanvang 10.00 uur; de koffie en thee zijn klaar. Om ongeveer 10.30 uur 
gaat Hennie met de groep op pad. Neem voor onderweg een appeltje voor de dorst mee. Na afloop 
van de wandeling staan de oliebollen klaar en is er warme chocolademelk en glühwein. De kosten zijn 
3,50 euro voor gebruik van de zaal en de versnaperingen. 

Gastvrouwen: Grietje Peters en Annelies Arling. 

Vooruit blikken!!!!!!!!!!!!!!!! Om alvast te noteren.  Bijzonderheden in de nieuwe nieuwsbrief van 
januari-februari 2023. 

Zondag 15 januari Nieuwjaarsvisite met huldiging van jubilarissen. 

Zaterdag 21 januari Quiz met Geert en Ina van Delden. 

 

 

  


