tweede kwartaal 2014

Wanneer?
za 24 mei
di 3 juni
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zo 8 juni
zo 15 juni
di 1 juli
zo 13 juli
za 6 september
zo 14 - za 20 sept
zo 21 september
za 4 oktober
zo 19 oktober
31 okt - 2 nov
za 1 november
zo 18 november
za 6 december
zo 21 december
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Nivon (Senioren)Soos
Repaircafé Assen
Museumbezoek
lange-afstandswandeling
Nivon (Senioren)Soos
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Repaircafé Assen
Rondje Noord op de fiets
lange-afstandswandeling
Repaircafé Assen
lange-afstandswandeling
jubileumweekend Allardsoog Nivon 90
Repaircafé Assen
lange-afstandswandeling
Repaircafé Assen
lange-afstandswandeling
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De Hondsrug 80 jaar jong! Programma zie pag. 13

Activiteiten Natuurvriendenhuis Allardsoog juni t/m nov. 2014 zie pag. 14

Nivon - GrAs
Nivon Groningen-Assen

gebruik je talenten voor

natuurvriendenhuis

De Hondsrug
De Hondsrug is een sfeervol
natuurvriendenhuis aan de rand van
het Noordlaarderbos.
Zo’n 60 vrijwilligers zetten zich in als
huiswacht, voor het (tuin)onderhoud
of zorgen voor een goed beheer
zodat alles op rolletjes loopt.
En dat is leuk om te doen!

Duinweg 6 Noordlaren
050-4091634
hondsrug@nivon.nl
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Lijkt het je leuk om je in te zetten voor De Hondsrug? Wil je
gastgericht bezig zijn, houd je van klussen of ligt plannen en
organiseren je goed? We zoeken vaak

mensen die hun talenten en ervaring willen
inzetten binnen een enthousiast team
Vacatures vind je op www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
> over De Hondsrug > wij zoeken.
Meer informatie: Ineke Planken, coördinator medewerkerszaken,
per e-mail hondsrug@nivon.nl
of per telefoon 050 3643912.

Van de voorzitter
2014 is jubileumjaar voor het Nivon. Gedachten over verleden, heden en toekomst
van onze nu 90-jarige vereniging worden op allerlei plekken uitgewisseld. Zo doen
we als afdeling mee met de organisatie van het landelijk weekend in Allardsoog eind
oktober. En ons fraaie drieluik Toekomst van het Nederlandse Landschap had het jubileum als aanleiding. We hadden dit jaar al de serie Fair & Green en we zoeken naar een
vervolg. Zie voor deze initiatieven de teksten in dit bulletin. Het Nivon is daarmee als
een vogel die zijn veren oppoetst. Denk aan ons Repair Cafe in Assen. En dat we doen
we, omdat er behoefte is aan een sociaal en ecologisch verantwoorde manier van vrije
tijd besteden, toerisme en cultuur beleven. Wat dat laatste betreft had ik een prachtige ervaring in De Banjaert in Wijk aan Zee begin maart. Tijdens mijn jaarlijkse wandelweekend rondom een Nivonhuis beleefde ik een grote toestroom van leden en
andere geïnteresseerden naar een concert van Beverwijkse muzikanten met Griekse
invloeden. Nooit op een zondagmorgen zoveel mensen op weg gezien naar een natuurvriendenhuis. Overigens kreeg ik verhalen binnen van leden over hun ervaringen
in en met het Nivon in het verleden. Ik zie graag nog meer verhalen, dan kunnen we
die bewaren voor het nageslacht en er wellicht iets mee gaan doen. Verhalen en suggesties zijn welkom!
Herman Blom

Nieuwe leden
Dhr. van Iren en mevr. Siebering in Noordlaren
Mevr. Tromp in Zuidlaren
Dhr. Wijsen in Assen
Mevr. Schut in Groningen
Familie van der Wagt in Groningen
Mevr. Ording in Eenrum
Mevr. Vos in Groningen
Dhr. Weersing in Groningen
Mevr. Drenckhahn in Groningen
Dhr. van ‘t Net en mevr. Coppens in Groningen
Van harte welkom!
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Het Nivon is 90 jaar oud!
We vieren dat op:

Zaterdag 24 mei 2014
van 12.00 tot 17.00 uur.

Met een

Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp (Havelte)
www.hunehuis.nl

op het




Kom gerust binnen voor een kopje koffie.
We laten graag zien hoe het huis is ingericht.
Bekijk de mogelijkheden in en rond het huis. Ook wat betreft de speelmogelijkheden voor kinderen.

De Hondsrug
Noordlaren

Allardsoog
Een-west

Maak ook eens kennis met de andere
Nivon natuurvriendenhuizen en natuurkampeerterreinen in Nivon Regio Noord.
Maar ook met:
 De 7 afdelingen in de regio.
 De werkgroep Scholing en Vorming.
 De Bergwandelgroep.
 De natuurwandelgroep van de afdeling
Fryslân
 Het Vakantie Advies Bureau voor informatie over buitenlandse natuurvriendenhuizen.

Lettelbert
Lettelbert

De Meenthe
Noordwolde

Op het terrein van de toegangspoort van het Holtingerveld
is van 15 t/m 24 mei een BEELDHOUW 10 DAAGSE, waar
houten beelden worden gemaakt. Er wordt ook landschapskunst gemaakt.
Vandaag kunt u de resultaten bewonderen.

Foto: Toonbeeld Frans de Vries

Toegangspoort
Holtingerveld
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Neem dan ook een kijkje op de HOUTKUNSTMARKT, waar
kunstenaars en ambachtslieden op het gebied van hout,
bomen, bos of landschap hun produkten verkopen.

Van Helomaweg 16 Havelte

Ingang Schaapskooi en Vlindertuin.

Weggooien? Mooi niet!

Repair Café op nieuwe locatie!

Sinds
heeft
het Repair Café een nieuwe plek: nl. in de
Fanapril
van
repareren?
Fan van repare
MFA
(multi
functionele
accommodatie)
Kloosterveste
in
de
Steun het Repair Café!
Steun het Rep
wijk Kloosterveen in Assen. Het is een groot gebouw met
scholen, dagbesteding wijkcentrum en veel meer. We hebStichting Repair Café helpt lokale groepen in heel
Stichting Repair Caf
ben
daar iedere eerste zaterdag van de maand twee mooie
Nederland op weg met hun eigen Repair Café.
Nederland op weg met
leslokalen tot onze beschikking, het is er droog, schoon, lekDat willen we ook in de toekomst graag blijven doen.
Dat willen we ook in d
ker warm en we hebben er veel meer ruimte. Het gebouw is
Daarom hebben we jouw hulp nodig!
Daarom hebben we jou
uiteraard ook rolstoeltoegankelijk.
Ja, we zullen op termijn weer terug naar het Asserbos, dan
Word nu donateur* van Stichting Repair Café en
Word nu donateur* va
naar het nu in aanbouw zijnde Duurzaamheidscentrum van
ontvang een jaar lang magazine Genoeg helemaal
ontvang een jaar lang
Gemeente Assen. Maar de aanvankelijk gunstige noodoplosgratis! Ga naar: https://repaircafe.nl/donateur
gratis! Ga naar: https:
sing – tijdelijk ruimte in de Kinderboerderij daar – was niet
nog een jaar vol te houden.
Al abonnee van Genoeg? Dan ontvang je
Al abonnee van Genoe
We
hebben nu ook ruimte voor extra activiteiten:
in april was er een workshop
meuWord
een jaar Genoeg om cadeau te geven.
een jaar Genoeg om c
nu
beltjes opnieuw bekleden, en in mei – in de meivakantie
donateur! – kinderactiviteiten: apparaten slopen (en zelf zo zelf ontdekken wat er in die apparaten zit en hoe deze gewerkt
hebben), en Moederdag hartjesdag (knutselen met stof, lintjes en zo).
We moeten nog horen of de huidige ruimte gratis ter beschikking blijft, maar we hebben goede hoop. Daarom hierbij alvast de data van de komende Repair Café’s: zaterdagen 7 juni en 6 september, steeds van 11.00 – 16.00 uur (in juli en augustus geen
repair-dagen).
* Deze actie is geldig bij minimaal
6 maanden donateurschap

* Deze actie is geldig bij m
Ons adres: MFA Kloosterveste,
6 maanden donateurscha
Vesteplein 5, 9408 ME Assen.
We zijn ook nog van plan om met de
groep mee te doen aan SWAMP Marsdijk,
op zaterdag 13 september: een groot
wijkfeest in de wijk Marsdijk in Assen.

Weggooien? Mooi niet!

Weggooien?Kom
Mooimet
niet!uw kapotte spullen naar het Re-

pair Café in Assen!
Zie voor alle actuele informatie ook www.repaircafe.nl/assen.

Fan van repareren?
Steun het Repair Café!

Fan van repare
Steun het Rep
www.nivonnoord.nl
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Eerlijk en Groen
Misschien lijkt het alsof er op het gebied
van Eerlijk en Groen lokaal weinig gebeurt. Toch speelt zich achter de schermen een en ander af.
Nivonleden die de website van Nivon
landelijk (www.nivon.nl) geregeld bekijken hebben ongetwijfeld gezien dat het
Nivon zich samen met vele andere organisaties heeft aangesloten bij Eerlijk en
Groen (E&G), tevoren genoemd de Fair en
Green Deal. Het principe van E & G, het
streven naar een eerlijke en duurzame
samenleving, sluit helemaal aan bij het
gedachtegoed van het Nivon.
Recentelijk heeft het Nivon een landelijke werkgroep E & G opgericht, met leden
uit verschillende afdelingen waaronder
ondergetekende. Er is gediscussieerd
over de positie die het Nivon zou kunnen
krijgen binnen de brede stroming Eerlijk,
Groen, Duurzaam. En over de vraag hoe
Eerlijk en Groen wij zelf zijn, als individu,
als individueel Nivonlid, als Nivonhuis, als
Nivon?
De werkgroep probeert het onderwerp
dat zoveel facetten heeft concreet en
behapbaar te maken. De gedachte is om
klein dat wil zeggen lokaal te beginnen,

zodat het Nivon over enige tijd uit kan
groeien tot een duurzaam en groen netwerk. In de Toorts en / of op de website
zal daarover geregeld bericht worden.
Om lokaal bezig te zijn met eerlijk-engroene en duurzame activiteiten kunnen
we:
•
een middag brainstormen en tips
uitwisselen over consuminderen in
eigen huis en tuin;
•
samen koken met lokale producten
van het seizoen, of producten uit de
moestuin;
•
samen vlierbloesem plukken (mei/
juni) en vlierbloesemlimonade maken;
•
een korte bloemen-, vogel- / fotografiewandeling organiseren
De bedoeling is om deze activiteiten met
elkaar te plannen en te organiseren.
Meld het als u interesse heeft in een van
de bovengenoemde activiteiten, telefonisch of via de mail.
Bij voldoende belangstelling gaan we
daar samen mee aan de slag en zal er
hierover bericht worden op onze website
www.nivonnoord.nl
Nelleke Drukker
tel 050 5417010
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl

Drieluik Toekomst van het Landschap
Voor onze afdeling Groningen-Assen was het boek De Laatste Boer de aanleiding
voor een drieluik over de toekomst van het Nederlandse landschap. In het Noorden
maken we ons als Nivonners druk over de slordige omgang met ons landschap. Zo
vallen aan de Noordelijke snelwegen de vreselijk lelijke bedrijventerreinen op. Het zijn
planologische blunders die ervoor zorgen dat velen zich niet meer thuis voelen in hun
eigen omgeving. Identiteitsvervaging is het gevolg. Het is de problematiek van de
6
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zichtlocaties die het Nederlandse landschap geen goed heeft gedaan. We nodigden
drie sprekers uit die in maart en april in Groningen hun verhaal hielden.
Om maar met de laatste in de rij, Ben
Westerink van de Stichting Milieufederatie Groningen te beginnen. Hij
beschreef het proces rondom de erkenning van het oude Groningse cultuurlandschap Middag-Humsterland
als Nationaal Landschap. In eendrachtige samenwerking met Gemeentebestuur, Waterschap, Gedeputeerde
Staten, Stichting Milieufederatie Groningen en natuurlijk de boeren zelf kon
de dreigende achteruitgang van het
aantal sloten en oneffenheden in het
boerenland tussen Garnwerd en Zuidhorn behoorlijk worden ingeperkt. Immers, wat is er Nederlandser dan onze
sloten die dienen voor waterafvoer en
vroeger voor vervoer? De uitsmijter van
het drieluik was wel de vaststelling van
Ben dat juist Stichting Het Groninger
Landschap zich in de door haar nieuw
geschapen natuur bezondigt aan het
negeren van oude landschapselementen. Zo ging de Westerbroeksterpolder
behoorlijk op de schop van hun landschapsingenieurs. Hoe triest wil je het hebben als zelfs de zelfbenoemde landschapsbeschermers geen notie hebben van de eigenheid van ons landschap?
Corné Bezuijen, SP-Statenlid in de Provincie Groningen werkte mee aan het boek De
Laatste Boer. Hij legde uit hoe er een nog groter gebrek aan regie door de provincies
dreigt door de overdracht van bevoegdheden aan de gemeenten. Dit zal de mogelijkheid om de run op de laatste meters in het Noorden bij te sturen behoorlijk verslechteren. Gemeenten blijken slechte belangenbehartigers te zijn van de vrije ruimte en
het boerenland.
De bijdrage van Fokko Bosker inspireerde ons tot nieuwe ontdekkingstochten. Hij is
landschapsjournalist en schreef o.m. Groningen voor Lanterfanters.
Herman Blom
www.nivonnoord.nl 7

Nivon [senioren] Soos

`t Feithhuis, Martinikerkhof 10, Groningen

Elke eerste dinsdag van de maand is er van half 11 tot 12 uur een tafel voor ons gereserveerd in `t Feithuis tegenover de Martinikerk.
Wil je meer informatie dan kun je bellen of mailen naar:
Trijnie Riemeijer
t.riemeijer home.nl
050-5790307
De eerstvolgende data zijn: 3 juni, 1 juli

Museumbezoek 8 juni, 13 juli
In de maanden mei, juni en juli wil ik op zondag een museum bezoeken.
De volgende data heb ik in gedachten: 8 juni en 13 juli.
Er zijn verschillende mogelijkheden b.v. Zwolle, Leeuwarden of Veendam.
Wie sluit zich aan?
MVG Anneke v.d. Bos, Assen
aivdbos gmail.com

9-3-2014 Verslag ALV Nivon afdeling Groningen-Assen
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Aanwezig: Donald Elsas, Louise Dols, Trijnie
Riemeijer, Jeannet Roelfsema, Greet Tempel,
J. van Ditmarsch, Cisca Kruithof, Anneke v.d.
Bos, Leonora Dijkstra, Herman Blom (voorzitter), Christ van Beek, Ypke Huisman, Gezinus
Oosterhoff, Betsie van Hamberg, Jenny v.
Tongeren, A. v. Tongeren, Greet Oostra (penningmeester), Nelleke Drukker (bestuurslid),
Gemma Verkleij (secretaris)
Afbericht van: Niels Kristensen en Bert Elzinga

2. Mededelingen
- Er is dit jaar slechts 1 jubilaris, mevr.
H.Hooghuis uit Assen die 40 jaar lid is. Omdat
de reis te bezwaarlijk is, heeft ze telefonisch
laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. Ze
hoopt het speldje toegestuurd te krijgen en
wenst ons een goede vergadering.
- Het kampeerterrein Lettelbert laat ons weten dat ze op zaterdag 17 mei hun 40-jarig
bestaan vieren.

1. Opening de voorzitter Herman Blom,
opent op deze stralende dag de vergadering
om 16.00 uur.

3. Verslag ALV 2013 Het verslag wordt unaniem goedgekeurd, met dank aan de secretaris.
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4. Jaarverslag 2013 en plannen 2014 - toelichting secretaris
Het jaarverslag 2013 is in de GrAs krant gepubliceerd; de secretaris geeft hier nog wat
toelichting op. Voor 2014 worden in het kader
van het 90-jarig bestaan van het Nivon drie
lezingen gehouden in maart en april over het
landschap in het Noorden. Dit keer zullen alle
nieuwe leden van het afgelopen jaar persoonlijk voor deze lezingen worden uitgenodigd
vanuit de gedachte dat dit mogelijk wat meer
binding oplevert tussen nieuwe leden en de
vereniging.
5. Verslag activiteiten coördinatoren
Seniorensoos Trijnie Riemeyer kan melden
dat de soos goed loopt. Er staan rond de 25
mensen op de lijst en de helft komt heel regelmatig. Via de mail probeert Trijnie mensen
te activeren. Ze constateert dat een aantal
soosleden ook hier aanwezig is.
Lees-club: Donald meldt dat er nu 2 leesclubs
zijn, Thea regelt de ene, Donald de andere.
Hij wil een probleem aan de orde stellen: het
afdelingsbureau van het Nivon heeft besloten
dat elke groep zelf voor zijn financiën moet
zorgen. Dan lopen de begeleiders het risico
ingeval van wanbetaling en er moet wel een
honorarium worden betaald. Ook kun je de
vraag stellen of het nog wel een Nivon-activiteit is, wanneer het Nivon de handen ervan
af trekt. Hij en Thea zijn van mening dat het
risico bij de vereniging zou moeten liggen.
Na enige discussie wordt besloten dat wanneer een activiteit levensvatbaar is, dat dan
onze afdeling de onvoorziene risico’s voor
haar rekening neemt. Het innen van bijdragen
kan wel via de coördinatoren verlopen, maar
de financiële risico’s zijn voor het Nivon.
Thea en Donald hebben een brief maar het
hoofdbestuur gezonden, dat laten we zo.
Repair Café: Greet vertelt dat het Repair Café
inmiddels 1x per maand in Assen actief is met
het repareren van allerlei zaken als elektrische apparatuur, kleding, meubels, fietsen etc.
Die zaterdagen lopen als een trein. Er is een

flinke groep zeer enthousiaste vrijwilligers.
De locatie bij de kinderboerderij is om meerdere redenen niet ideaal. Te zijner tijd gaan we
meedoen met het duurzaamheidscentrum
maar dat moet nog gebouwd worden. Voor
de tussentijd wordt nu gezocht naar een andere locatie. Het afgelopen jaar is er financiële
steun geweest van de Milieufederatie voor de
aankoop van gereedschap en geld vanuit een
wijkbudget van de gemeente, deels bedoeld
om huur te betalen. De voorzitter wil hieraan
toevoegen dat Greet er heel veel energie in
steekt en hiermee het Nivon in Assen promoot. Veel respect en bewondering voor dit
initiatief!
Zetel: Het Naturfreundehaus in Zetel is dit jaar
ook weer gereserveerd voor een weekend in
juni.
Tot nu toe is het aantal aanmeldingen nog
heel beperkt, maar dat kan nog anders worden. Als er te weinig aanmeldingen zijn om
het geheel kostendekkend te krijgen, zou er
ook op de vereniging teruggevallen kunnen
worden, vergelijkbaar met de lees-club.
Culturele activiteiten: Gemma meldt dat ze hier
niet veel meer aan doet sinds ze secretaris is.
Ervaring is dat museumbezoek de meeste belangstellenden trekt en meestal is er elk jaar in
Groningen en Assen wel een interessante tentoonstelling. Wellicht is er iemand anders die
dit zou willen overnemen? (na afloop meldt
zich een gegadigde)
Filmclub: De filmclub heeft een tijd aardig gelopen. Nu constateren enkele leden dat het al
lange tijd stil is gebleven en er geen uitnodigen meer komen.
Wandelclub: de wandelclub loopt letterlijk en
figuurlijk prima. De omvang is zodanig dat we
liever niet uitbreiden omdat het dan onoverzichtelijk gaat worden. En met een te grote
groep loop je ook minder makkelijk onaangekondigd een horecagelegenheid binnen..
6a. Verslag kascontrole commissie
De leden van de kascontrole commissie,
Christ van Beek en Greet Tempel, hebben de
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controle gedaan. Ze constateren dat de penningmeester heel precies en zuinig met de
financiën omgaat. Chapeau voor de penningmeester. Financiën over 2013 worden hiermee goedgekeurd.
6b. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
Voor volgend jaar bestaat de kascommissie
uit Greet Tempel en Cisca Kruithof.
Als reserve meldt Ypke Huisman zich.
6c. Financieel verslag penningmeester
Overzichten over 2013 en begroting 2014
worden aan de aanwezigen uitgedeeld.
We springen er niet slecht uit met een positief resultaat van € 1380, - De onkosten vielen
mee en er kwam extra geld voor het Repair
Café. De toekenning van geld voor extra aangevraagde activiteiten komt pas laat in het
jaar in oktober. Dat is wel eens lastig bij de
planning van zaken.
6d. Toelichting begroting 2014
Kosten van het GrAs blad zijn relatief hoog
vanwege portokosten. Discussie of we meer
digitaal moeten doen, maar onze krant is bij
slapende leden het enige concrete contact.
Deze discussie is eerder gevoerd. Voorkeur
om de krant in papieren vorm te behouden.
Wanneer we een goed email bestand van al
onze leden zouden hebben, dan kun je bij activiteiten een digitale wake-up call sturen. Dat
zou een voordeel zijn.
Een deel van de begroting is nog niet ingevuld, dat moet nog gebeuren. De vergadering
gaat akkoord dat het bestuur hier verder voor
2014 invulling aan geeft.
De penningmeester wordt hartelijk bedankt
voor haar werk, de financiën zijn altijd weer
een hele klus.
7. Rondvraag
Nelleke: wil graag de vraag aan de aanwezigen voorleggen of onze activiteiten voldoen
aan de wensen, of heeft men suggesties?

10
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Jaren geleden is n.a.v. een enquête gezegd:
het bestuur bestuurt, de leden organiseren
activiteiten.
Nieuwe activiteiten komen vrijwel allemaal
vanuit het bestuur. Dit is een al langer lopende vraag voor het bestuur.
Suggesties die worden genoemd: aandacht
voor muziek, voor leden van de ANBO zijn er
goedkope kaartjes voor uitvoeringen van het
NNO.
Zouden we meer moeten samenwerken met
het Humanistisch Verbond, of de Milieufederatie, b.v. elkaars activiteiten in elkaars kranten
vermelden?
In Assen gaan het IVN en de KNNV al nauw
samenwerken.
Nelleke biedt aan om hierover wat zaken uit
te zoeken, in het kader van externe betrekkingen.
Ypke:
Regio Noord is op zoek naar een web-redacteur die wekelijks of tweewekelijks de teksten
voor de website leest om die actueel te houden. Het gaat alleen om het lezen van teksten.
De techniek van iets op de site zetten of iets
eraf halen, blijft in handen van Wim van Rink.
Ypke kent mensen uit Sauwerd die naar de
Galapagos eilanden zijn geweest en hier
graag een lezing aan zouden willen wijden.
Als dat dat een goed idee lijkt, gaat hij hen dat
vragen.
Ook is er een plaatsgenoot van Ypke, de heer
Hacquebord die wel een iets over poolreizen
wil vertellen. Een idee voor het winterprogramma.
8. Sluiting
Rond kwart over 5 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit om te proeven
van de door de bestuursleden zelf gemaakte
soepen, hartige taart, salade en stamppot.
Het werd een hele gezellige afsluiting van de
jaarvergadering.

Rondje Noord op de fiets
Zondag 14 – Zaterdag 20 september 2014
Maak eens een leuke fietstocht langs de drie noordelijke huizen en door de drie noordelijke provincies! Dat kan met deze route:
Het Hunehuis - Allardsoog - De Hondsrug
en via een andere mooie weg weer terug na een dagje rust in De Hondsrug.
Onderweg ook genieten van de leuke dingen en eventueel een gezellig uitstapje in
gebieden die bol van schoonheid en mogelijkheden staan.
Lekker relaxed fietsen want voor alles wordt gezorgd: een lakenpakket, volledige verzorging en zelfs bagagevervoer. Eventueel ook met begeleiding (er is een begeleider
die mee fietst maar je kunt er ook voor kiezen om lekker zelf op pad te gaan).
E-bikes zijn natuurlijk welkom.
Op het Hunehuis kunt u bij de start ook een goede fiets voor deze rit huren (drie versnellingen). U betaalt echter maar voor vijf dagen!
De start is bij het Hunehuis bij Havelte, aan de toegangspoort tot het Noorden!
Prijs leden: € 259,- en niet – leden: € 289,Aanmelden kan via: 06-25393116 of hunehuis@nivon.nl

Info: 06-54607912
Het Hunehuis
Allardsoog
Hondsrug
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31 oktober – 2 november
3 GENERATIE NIVON-JUBILEUMWEEKEND regio NOORD:
VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST voor alleengaanden, opa’s
en oma’s, vaders en moeders en (klein)kinderen! Dus: Iedereen is welkom!
We konden het al eerder lezen in onder meer de Toorts, op www.90jaarnivon.nl , in
het Dagblad van het Noorden : in 2014 viert het NIVON haar 90ste verjaardag. De vraag
daarbij is: “Hoe worden we 100?” Wij gaan voor gezond en sterk, eerlijk en groen,
en willen dat ook graag uitdragen! Daarom wordt in het meest noordelijke NIVON
natuurvriendenhuis van Nederland, Allardsoog, van 31 oktober tot 2 november, een
jubileumweekend 90 jaar NIVON georganiseerd. De jubileumcommissie werkt hierbij
nauw samen met leden, natuurvriendenhuizen en afdelingen in de regio Noord en
Oost. Ook worden de banden aangehaald met aanverwante organisaties, en nieuwe
contacten gelegd. Zo hopen we het NIVON vlammetje weer verder op te laten laaien.
We denken dat het gevarieerde programma dat ‘ter Leeringh ende Vermaeck’ voor 3
generaties uit het hele land wordt aangeboden, er mag zijn en hopen dat je meedoet
het NIVON te vieren, alléén of met z’n tweeën, drieën, vieren of méér… je kunt je laten
verrassen, lekker laten verzorgen en héérlijk slapen!

Wat gaan we doen?
De vrijdag wordt besteed aan het verleden (in goede NIVONtraditie mét poppenkast!)
We pakken de roodgroene draad op uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging
met mooie beelden en doorleefde ervaringen uit de eerste decennia van het Instituuut voor Arbeiders Ontwikkeling, de Arbeiders Reisvereniging en het NIVON. We
blikken terug op de eerste vormen van recreatie en vorming van velen.
Op zaterdag en zondag worden er workshops aangeboden met goede aandacht voor
natuur en creativiteit, duurzaamheid en behoud van het landschap. Er wordt gezorgd
voor een aantrekkelijk Jeugd en Jongerenprogramma. We gaan lopend, op de fiets
of blijven in en om het huis. Daarbij worden locale en regionale groene initiatieven
betrokken. Van de duurzame initiatieven bínnen het NIVON zal een stimulerende werking uitgaan: hoe ‘groen’ is het NIVON Hunehuis in vergelijking tot Duitse natuurvriendenhuizen? Hoe doen de NIVONhuizen het op het gebied van energiebesparing? En
(hoe) kunnen de natuurvriendenhuizen, natuurkampeerterreinen en afdelingen functioneren als Groen Platform in de regio’s?”, en Kunnen we komen tot gezamenlijke investeringen (crowdfunding) in energiebesparing op de Nivonhuizen”? Misschien wil
de jeugd hiervoor wel sponsorlopen?!
Doe je mee op deze manier te genieten en alvast mooie plannen te smeden voor
2015? Reserveringen en Inlichtingen bij mw. Piety van der Veer, allardsoog@nivon.nl,
tel. 06-51549222 of het reserveringsformulier op www.nvallardsoog.nl
Zie ook: www.90jaarNIVON.nl en www.nivonnoord.nl
Nelleke Drukker, eerlijkengroengras@nivonnoord.nl
Ellis Kramer, ekramer1@kpnplanet.nl
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De Hondsrug 80 jaar jong!
Het Natuurvriendenhuis De Hondsrug bestaat dit jaar 80 jaar!
Het jubileum wordt op verschillende momenten in het jaar gevierd met activiteiten die voor het grootste deel betrekking hebben op de regio.
Op 5 juli is het thema: een eeuwenoud pad. Op deze dag kan ‘jong en oud’ de diepere lagen van het Noordlaarderbos leren kennen. Onder begeleiding van vrijwilligers die hier al een aantal jaren geologisch onderzoek doen kun je zelf een grondboring doen. De onderzoekers vertellen wat het bos tot nu toe aan geheimen heeft
prijsgegeven!
Op 16 en 17 augustus wordt een weekend georganiseerd waarin theater en bewegen centraal staat. Rob Heiligers zal op beide dagen een theatervoorstelling geven.
Zelf actief bewegen kan ook: er worden Clinics Nordic Walking gegeven.
Adviezen zijn te krijgen over gezond bewegen, goede voeding en wandelmaterialen.
Tussen de middag staan de pannenkoeken klaar!
Op 20 september vindt een culturele avond plaats met als thema ‘streekverhalen’.
De avond wordt verzorgd door Jan Siebo Uffen, bekend tekstdichter en publicist in
de Groninger taal, en Jan Luiken Bos, van het muziekgezelschap de Fiebeldekwinten.
Verhalen zullen worden afgewisseld met toepasselijke liedjes.
Zondag 26 oktober staat in het teken van muziek. We laten de buren uit de omgeving genieten van muziek, uitgevoerd door een koor, muziekgroepen uit de omgeving en kamermuziekensembles.
Het genre varieert van klassiek tot volksmuziek.
Ook zal in het najaar een dag worden georganiseerd waarop kinderen van gezinnen,
die gebruik maken van de voedselbank, worden uitgenodigd voor een activiteitendag in en om De Hondsrug.
Gegevens over aanvangstijden en hoe men zich, indien nodig, kan aanmelden voor
de activiteiten zullen tijdig op de website van De Hondsrug worden vermeld, dus
houd deze goed in de gaten!
www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl

Paviljoen Eszicht
Momenteel wordt door onze vrijwilligers nog hard gewerkt aan de afwerking van
het gerenoveerde paviljoen en het nieuwe amfitheater, maar vanaf 1 juni is het paviljoen te huur voor vergaderingen, lezingen en cursussen!
Zie www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl
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Activiteiten Natuurvriendenhuis Allardsoog
juni t/m november 2014
Aanmelden bij Piety van der Veer:
06-51549222 of allardsoog@nivon.nl
www.nvhallardsoog.nl
www.nivon.nl
Jarig v.d. Wielenwei 42,
9343 TC Een West, 0516-541347

6-8 juni
WEEKEND TREKZAK C-F SPELEN
MET JUDICA LOOKMAN
Nivonleden € 150
Anderen € 175
*Geheel verzorgd

GROTE VAKANTIE!
in de week van 19-27 juli
Kinderen overnachten gratis!

24-27 juli
WADLOOPWEEKEND
voor iedereen vanaf 12 jaar
Kinderen circa € 90
Nivonleden circa € 130
Anderen circa € 145
*Geheel verzorgd

15-19 september
VLECHTEN MET PITRIET, WILGENTEEN,
PAPIER!
Nivonleden € 240
Anderen € 260
*Geheel verzorgd

15-19 september midweek
OUDE ROMAANSE KERKEN IN NOORD
NEDERLAND
Nivonleden € 195
Anderen € 215
*Geheel verzorgd
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15-19 september
DRIE NATUURVRIENDENHUIZEN
FIETSROUTE
informatie bij Hunehuis@nivon.nl

26, 27 en 28 september
FOTOWEEKEND MET MAX WERKMAN
Nivonleden € 165
Anderen € 175
Prijs inclusief verzorging en lesmateriaal.

10-12 oktober
WEEKEND WERELDDANS
met Karin Bellaart

HERFSTVAKANTIE!
11-25 oktober
Kinderen overnachten gratis!

20-24 oktober
MAAK JE EIGEN BAMBOEFLUIT
Herfstvakantie! Kinderen overnachten
gratis!
Nivonleden € 175, Kind € 84
Anderen € 198, kind € 94

31 oktober tot 2 november
JUBILEUMWEEKEND 90 JAAR
Kom meedoen! Verleden, Heden,
Toekomst!
Cultuur, Recreatie, Eerlijk en Groen!
Prijs voor Overnachting met Verzorging
de prijs wordt nog bekend gemaakt.

NIVON ADRESSEN EN NUTTIGE GEGEVENS
Voorzitter
Herman Blom T. van Leeuwenlaan 15, 9731KH Groningen
050-5734924
		voorzitter.groningen nivonnoord.nl
Penningmeester
Greet Oostra
Hunsingostraat 105, 9405 EV Assen 		
0592-462490
		penningmeester.groningen nivonnoord.nl		
050-3144364
Secretaris
Gemma Verkleij secretaris.groningen nivonnoord.nl		
Algemeen lid
Nelleke Drukker Bottemaheerd 15 9737 NA Groningen		
050 5417 010
		
eerlijkengroengras nivonnoord.nl
-----Red. Nivon-GrAs
Ledenadministratie

Niels Kristensen nivongras nivonnoord.nl			050-5256241
Bert Elzinga

ledenadministratie.groningen nivonnoord.nl

Activiteiten-coördinatoren
• Japke Kooistra
Lange afstandswandelingen
japke home.nl
• Trijnie Riemeijer
Senioren-Soos
t.riemeijer home.nl
050-5790307
• Thea Uiterwijk
Middag-leesclub
leesgroepgras hotmail.com
050-5343062
• Donald Elsas
Avond-leesclub
delsas xs4all.nl
0596 55 1831
• Greet Oostra
Repair Café Assen		
0592-462490
repaircafe.assen gmail.com			
www.repaircafe.nl/assen
-----Nivon Regio Noord
Voorzitter
Ypke Huisman

Tuinbouwstraat 14, 9771 BL Sauwerd		

050-3062044

Betaling afdelingsactiviteiten
Inschrijving op betaalde activiteiten zijn geldig als het geld door de penningmeester is ontvangen
op Postgiro 917862 t.n.v. Nivon afd. Groningen. Entreegelden worden ter plekke betaald.Verrekening
van groepsonkosten wordt onderling geregeld.
Nivon landelijk bureau
Aan- en afmeldingen en adresveranderingen aub doorgeven aan het landelijk bureau.
Ledenadministratie Hilversumsestraat 332, 1024 MB Amsterdam
Telefoon: 020 4350700, Fax: 020 6376533 E-mail: info nivon.nl, site: www.nivon.nl
Zij geven de mutaties door aan de afdelingen.

De Nivon-GrAs wordt gedrukt en afgewerkt door de stichting NOVO.
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Kopij Nivon-GrAs
Volgende kopijsluitingsdatum Nivon-GrAs: zaterdag 6 september 2014

Liever een digitale
NivonGrAs?
Voor de afdeling is een digitale versie
interessant want een kostenbesparing,
en het spaart papier. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan. De NivonGrAs zal als pdf naar uw e-mail adres
gestuurd worden.
Aanmelden op het e-mail adres:
ledenadministratie.groningen
nivonnoord.nl
Wilt u in uw aanmeldingsmailtje dan
ook uw naam en adres zetten zoals dat
op de adressticker van de papieren
NivonGrAs staat, dan gaan we ervoor
zorgen dat u niet ook nog een papieren exemplaar krijgt.
Afmeldingen en adresveranderingen a.u.b.
doorgeven aan:
Nivon Landelijk Bureau, Ledenadministratie
Hilversumsestraat 332, 1024 MB Amsterdam
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