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januari 2019

Lezing Nationaal Park Drentsche Aa: 13 februari
Wandelen op Borkum: 14 april
Algemene Ledenvergadering: 6 maart

Nivon - GrAs
Afdelingsblad Nivon Groningen-Assen
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Van de voorzitter
We kijken naar voren in het jaar 2019 en we zien dat het Nivon verjongt! Door de grote aanwas van jonge
gezinnen hebben we er veel leden bij gekregen: per saldo meer dan we hebben verloren. Het bezoek aan
de huizen en terreinen van het Nivon heeft hieraan bijgedragen! We gaan in 2019 verschillende activiteiten
ontwikkelen met het oog op gezinnen met jonge kinderen. Daartoe gaan we de Nivonterreinen in
Noordlaren en Lettelbert bezoeken voor een buitenspeelmiddag en een kampeerweekend. Verderop lezen
jullie meer en geïnteresseerden kunnen natuurlijk meehelpen met de organisatie.
Ons motto ‘Eerlijk en Groen’ blijft in 2019 centraal staan. Aan dergelijke activiteiten hebben het afgelopen
jaar meer dan 150 leden en soms niet-leden deelgenomen. ‘Cultureel erfgoed’ blijft ons thema in 2019. In
2018 stond de Hunze centraal, in 2019 de Drentsche Aa, een rivier die van groot belang is geweest voor
de strategische positie van de stad Groningen. De stad Groningen en daarmee ook de Ommelanden zijn
behoorlijk vergroeid met deze Drentse beek die als rivier via de stad als Reitdiep de Waddenzee bereikt. Een
aantal Eerlijk en Groen activiteiten zullen in 2019 bestaan uit lezingen en locatiebezoek met de focus op de
Drentsche Aa.
Naast de activiteiten van Eerlijk & Groen wordt er in groepsverband ook nog lange afstanden gewandeld,
samen gelezen, samen film bekeken of koffie gedronken. Doe vooral eens mee of bezoek de ALV die op
woensdagavond 6 maart 2019 zal worden gehouden in het pand van het Humanistisch Centrum aan de W.A.
Scholtenstraat 2 in Groningen.
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten.
Herman Blom

Woensdag 6 maart: Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering van de afdeling Groningen-Assen die wordt gehouden op 6 maart 2019.
De vergadering begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur met een hapje en een drankje na afloop.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Agenda zie blz. 10.

Jubilarissen in 2019
De volgende leden zijn dit jaar 40, 50 of 60 jaar lid van het Nivon:
Dhr. F. Kolbeek, 60 jr. en mw. A.P. Hoekstra- van Dijke, 50 jr.
Dhr. J.E. Kalter en mw. N. Wensveen, 50 jr. en dhr. E. Posthumus, 50 jr.
Mw. E. Mol, 40 jr. en dhr. G.E. Veenkamp, 40 jr.
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Zondag 3 februari: wintermaaltijd Aan Tafel!
Schuif gezellig aan en neem gerust iemand mee. De introducé hoeft niet lid te zijn van het Nivon. De maaltijd
bestaat uit drie gangen, bereid met verse en zover mogelijk biologische seizoensproducten uit de omgeving
en zonder vlees. Er wordt een vaste prijs gehanteerd van € 7.50; een drankje komt voor eigen rekening.
De wintermaaltijd wordt opgediend in Natuurvriendenhuis de Hondsrug in Noordlaren, op vijftien kilometer
van Assen en Groningen, bij goed weer prima te fietsen. Bovendien een inspirerende locatie voor een
wandeling, spelletjes of een goed gesprek.
		
Locatie		Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 in Noordlaren
Datum & tijd zondag 3 februari van 13.00 – 15.30 uur
Inloop		
vanaf 12.30 uur
Kosten		€ 7.50
Info en aanmelden*	Nelleke Drukker eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl 050 5417 010
		
Aanmelden is verplicht in verband met een maximum aantal gasten en kan tot en met dinsdag 29 januari.
* Aan Tafel! stemt de uitgaven voor de maaltijd af op de inkomsten berekend op basis van het aantal
aanmeldingen. Dat betekent dat afmeldingen op het laatste moment voor de vereniging een verliespost
opleveren. Wij vragen u dan ook om met beleid om te gaan met uw afmelding.

Woensdag 13 februari: lezing Nationaal Park Drentsche Aa,
een waaier van beken in een oeroud landschap
Spreker: Andre Brasse, senior projectleider van IVN Drenthe

Het Drentsche Aa gebied is het best bewaarde laaglandbeekdallandschap van West-Europa. Al sinds
mensenheugenis kronkelt de beek vrij door het landschap. Het gebied kent een lange en boeiende
geschiedenis. De basis van het landschap is tijdens de laatste ijstijden neergelegd. De mensen hebben
het landschap vervolgens eeuwenlang, met respect voor de natuur, ingericht. Zo ontstond het huidige
Nationaal Park Drentsche Aa, rijk aan natuur- en cultuurhistorie. Een landschap vol verhalen. Tijdens de
lezing op 13 februari neem ik u mee op reis door de ontstaansgeschiedenis van het Nationaal beek- en
esdorpenlandschap.
Datum en tijd: woensdag 13 februari om 20.00 uur
Locatie:
Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Kosten:
€ 3,50 leden en introducés € 5,00 niet-leden
Aanmelden bij Jetty Vink secretarisgroningenassen@nivon.nl
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Zondag 7 april: ‘Ren je rot’ voor 6 tot 12 jaar
Speciaal voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar een spelmiddag op het terrein van natuurvriendenhuis De
Hondsrug in Noordlaren op zondag 7 april van 13.00 tot 16.00 uur. Samen met de leiding van Scoutinggroep
De Voerman uit Groningen gaan we hutten bouwen, kampvuurtje stoken, brood bakken en nog veel meer.
Ouders die mee willen doen bij de organisatie, van tevoren of ter plekke, graag melden bij de voorzitter!
Voor een gezellige koffietafel voor de ouders wordt gezorgd.
Kosten leden: € 5,00
en kinderen € 3,00
Info en aanmelden tot 3 april bij Herman Blom vz.groningen@nivon.nl

Zondag 14 april 2019: wandelen
met de veurzitter op Borkum
In Nederland kennen we de afkorting TVTAS om de namen van
de Waddeneilanden gemakkelijk te kunnen onthouden: Texel,
Vlieland….Duitsers hebben een wat meer liederlijke afkorting, in de
vorm van een vraag: Welcher Seemann Liegt Bei Nanni Im Bett?
Er zijn de volgende Oost Friese Waddeneilanden Wangerooge,
Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist en Borkum.
Laten we nu het recente doortrekken van de spoorlijn naar de
Eemshaven gebruiken om eens op het laatstgenoemde eiland,
namelijk Borkum te gaan wandelen.
Bij voldoende belangstelling gaan we in het najaar wad-wandelend
naar Baltrum om dat eiland eens te verkennen. Dat tijdstip zal in het
zomerbulletin van 2019 worden bekend gemaakt.
Herman Blom leidt jullie wandelend over het eiland. Terug naar de
boot gaan we natuurlijk met het fameuze treintje vanuit Borkumcentrum. Onderweg zal hij vertellen hoe onverwacht Nederlands
dit Oostfriese eiland wel niet is. Kijk ook eens op de kaart: Borkum
ligt toch dichter bij de Nederlandse kust dan bij het Duitse vaste
land.
Locatie en start om 08.30 uur op het Groninger Hoofdstation
Kosten: combikaart, graag zelf kopen
Info en aanmelden tot 10 april bij Herman Blom
vz.groningen@nivon.nl

Uitzicht vanaf de nieuwe vuurtoren van
Borkum (Wikipedia)

Veerpont en treintje op Borkum
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Zaterdag 18 mei: excursie
‘’Voel de ijstijd in je benen’’
Gids: Andre Brasse van IVN Drenthe

Wandel mee door het Drentsche
Aa landschap. De basis van dit
landschap is grotendeels gevormd
tijdens de voorlaatste ijstijd 200.000
tot 130.000 jaar geleden. Een dikke,
zware laag landijs schoof als een
bulldozer vanuit Scandinavië over
Noord-Nederland. Er wordt beweerd
dat het ijspakket meer dan een
kilometer dik was. Aan het einde van
de ijstijd zorgde het smeltende ijs
voor kolkende smeltwaterbeken. Ze
slepen metersdiepe geulen uit in de
ondergrond van keileem. Zo ontstonden
de beekdalen van de Drentsche Aa. De mens vulde het landschap verder in. De Nationaal Park Drentsche
Aa excursie op 18 mei loopt door dit landschap vol verhalen. We lopen als het ware door verschillende
tijdlagen.
Locatie verzamelpunt: parkeerplaats Gasterse duinen tussen Oudemolen en Gasteren
Oudemolenseweg 3-5, 9466 PB Gasteren
Starttijd: 10.00 uur
Kosten: € 3.50 leden en introducés € 5,00 niet-leden
Info en aanmelden tot 15 mei bij Herman Blom vz.groningen@nivon.nl

Zondag 26 mei: voorjaarsmaaltijd Aan Tafel!
Schuif gezellig aan en neem gerust iemand mee. De introducé hoeft niet lid te zijn van het Nivon.
De maaltijd bestaat uit drie gangen, bereid met verse en zover mogelijk biologische seizoensproducten uit
de omgeving en zonder vlees. Er wordt een vaste prijs gehanteerd van € 7.50; een drankje komt voor eigen
rekening.
De voorjaarsmaaltijd wordt opgediend in Natuurvriendenhuis de Hondsrug in Noordlaren, op vijftien
kilometer van Assen en Groningen, bij goed weer prima te fietsen. Bovendien een inspirerende locatie voor
een wandeling, spelletjes of een goed gesprek.
Locatie		Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 in Noordlaren		
Datum & tijd zondag 26 mei van 17.30 – 20.00 uur
Inloop		
vanaf 17.00 uur
Kosten		€ 7.50
Info en aanmelden*	Nelleke Drukker eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl /
050 5417 010
Aanmelden is verplicht in verband met een maximum aantal gasten en kan tot en met dinsdag 21 mei.
* Aan Tafel! stemt de uitgaven voor de maaltijd af op de inkomsten berekend op basis van het aantal
aanmeldingen. Dat betekent dat afmeldingen op het laatste moment voor de vereniging een verliespost
opleveren. Wij vragen u dan ook om met beleid om te gaan met uw afmelding.
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21 – 23 juni: Weekendtrefkamp Lettelbert voor jonge gezinnen
Wil je kamperen en andere
mensen ontmoeten? Samen
met anderen activiteiten
ondernemen? Ga dan mee
met ons mee!
Nivon afdeling Groningen
- Assen organiseert op
Natuurkampeerterrein
Lettelbert een minitrefkamp.
We staan een weekend
van vrijdagavond tot
zondagmiddag met 10
gezinnen bij elkaar met onze eigen tent, caravan of camper. De leeftijd van jongeren loopt uiteen van 5
tot 12 jaar. Daarbij wordt alle gelegenheid geboden om elkaar beter te leren kennen. Op de eerste avond
maken we gezamenlijk een inloopwandeling. Elke avond treffen we elkaar om 20:00 uur met een kop
koffie of thee. Dan wisselen we ervaringen met elkaar uit en maken plannen voor gezamenlijke activiteiten.
Iedereen kan aansluiten bij iemands plan, een eigen plan inbrengen of zijn eigen plan trekken. Op die manier
zijn er dagelijks andere activiteiten met anders samengestelde groepen. Geen vast programma dus, maar
afwisseling en voor elk wat wils.
Weekendtreffen betekent doen waar je zin in hebt, in een grotere of juist kleine groep, samen of alleen.
De ene dag ga je met anderen mee wandelen, de volgende dag ga je met je partner of gezin een stadje
bezoeken. Lekker vrij buiten zijn op een mooi en afwisselend terrein met royale kampeerplekken, zon en
schaduw, wie wil dat nou niet. Lettelbert biedt goed sanitair, warme douches en diverse extra’s. Het ligt
ideaal om Nienoord, het Westerkwartier en Groningen te ontdekken. En met een kano het water op kan ook;
het Leekstermeer is vlakbij.
Samen wandelen, zwemmen, een sporttoernooi of een fietstocht maken. Dat maakt weekendtreffen zeer
geschikt voor gezinnen. Iedereen kiest z’n eigen activiteit en aan het eind heeft niemand precies hetzelfde
weekend gehad!
Weekendtreffen is bedoeld voor iedereen die samen dingen wil ondernemen, maar niet gebonden wil zijn
aan voorgekookte programma’s en soms ook gewoon een dag niks wil doen.
Kosten: Een gezin (Nivonlid) betaalt per overnachting € 10,00 (kinderen gratis)
Starttijd: vrijdag 21 juni vanaf 16.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 190/1, 9827 PD Lettelbert
Info en aanmelden t/m 20 juni bij Ypke Huisman pm.groningen@nivon.nl

Zaterdag 6 juli: NS-wandeling met Ypke

Haren - Groningen Aa-route o.a. langs Paterwoldse Meer en Hoornsche Diep
In de kop van Drenthe raakt de Aa zijn oorspronkelijke loop richting de zee kwijt. Bij café Friescheveen
vervolgt de rivier zijn weg onder de naam Schipsloot die aansluit op het Hoornsche Diep. Waar nodig wijken
we daarom van de route van de NS-wandeling af. Afstand ca. 12 km.
Startlocatie: Station Haren 9751 SX Haren
Starttijd: 09.30 uur ·Kosten: geen
Info en aanmelden tot 5 juli bij Ypke Huisman pm.groningen@nivon.nl
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Topfuncties bij Nivon Groningen-Assen
Al bruist onze afdeling tot nog toe van activiteiten, toch liggen we bijna op apegapen, om het maar zo uit te
drukken. We hadden al geen ledenadministratie meer, ook geen redactie van ons bulletin. Dat werd allemaal
gedaan door de secretaris Jetty Vink, ondersteund door de eindredacteur van ons bulletin Niels Kristensen.
Jetty Vink zal per volgende ALV niet meer herkiesbaar zijn! Nelleke Drukker vormt de inspirerende en
harde kern van de activiteitencommissie sinds we in 2012 overgingen op het thema Eerlijk & Groen. Tal
van interessante activiteiten zijn sindsdien gevolgd met vaak hoge opkomsten met veel nieuwe gezichten.
Nelleke neemt een time-out. Wie neemt van haar het stokje over?
Vanaf de volgende ALV (maart 2019) zoeken we voor elke plek in het bestuur nieuwe leden, behalve voor de
penningmeester!
Voor de ledenadministratie heeft zich iemand gemeld die het stokje van Jetty Vink gaat overnemen.
•

•

•

•

Voorzitter: Voorzitter Herman Blom moet nu officieel na 6 jaar de voorzittershamer doorgeven aan zijn
opvolger. Wanneer er geen tegenkandidaat is zal hij voor een derde periode herkiesbaar zijn.
Taken: 3 à 4 keer per jaar vergadering leiden en een voorwoord in het afdelingsblad schrijven.
Secretaris: vacant
De huidige secretaris Jetty Vink is niet herkiesbaar.
Taken: 3 à 4 keer per jaar vergadering voorbereiden en notuleren.
In- en uitgaande post verwerken.
Berichten van regio Noord en het Centraal Bestuur delen met andere bestuursleden en of kaderleden
Organiseren van een vrijwilligersbijeenkomst één keer per jaar.
redactie: vacant
Taken: ledenblad Nivon-GrAs en de digitale Nieuwsbrief redigeren.
Vier keer per jaar informatie verzamelen over het programma, de kaderleden, de natuurvriendenhuizen
en de hogere besturen. Een en ander volgens de landelijke instructie samenstellen.
Het ledenblad 2 x per jaar op tijd naar de vormgever sturen en de drukkerij.
activiteitencommissie
Gezocht worden 2 of 3 leden die willen meedenken over interessante activiteiten, lezingen, korte
wandelingen of fietstochten, excursies etc.
Informatie en opgave bij een van de bestuursleden.

Goed nieuws van Aan Tafel!
In november 2015 startten vijf enthousiaste mensen de werkgroep Aan Tafel!
Sindsdien hebben zij bijna elk kwartaal een seizoensmaaltijd bereid voor gemiddeld zo’n 20 gasten,
waaronder een trouwe vaste kern.
Een aantal jaren geleden verlieten twee actieve leden de werkgroep; vaste vervanging werd helaas niet
gevonden. De driekoppige werkgroep ging verder en kreeg het met trucjes en slimme recepten steeds
voor elkaar een seizoensmaaltijd op tafel te zetten. Gelukkig kon er ook een beroep gedaan worden op
incidentele hulp in de keuken.
Oproepen voor aanvulling van de werkgroep had geen resultaat tot voor kort. Met blijdschap delen we
u mee dat zich twee nieuwe leden hebben aangemeld: Ina Woltjer en Fred Buurman. Beiden hebben
proefgedraaid in november en zijn met open armen ontvangen.
Wij zien u graag Aan Tafel!, de werkgroep: Gemma Verkleij, Eika Medema, Ina Woltjer, Fred Buurman en
Nelleke Drukker
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Werkgroep Repair Café Assen
Het gaat ons prima en dat geeft soms luxe problemen. Door de grote aanloop van bezoekers moeten
we soms mensen teleurstellen omdat de wachttijden te hoog oplopen. Hoewel zich nieuwe vrijwilligers
met brede kennis en ervaring aanmelden, kunnen we die vanwege de veiligheid niet inschakelen op
onze huidige locatie. Samen met de beheerder van Multifunctionele Accommodatie (MFA) Kloosterveste
proberen we dat probleem op te lossen.
Veilig werken is een belangrijk aandachtspunt. We hebben weliswaar twee EHBO-ers binnen onze groep
en een Bedrijfshulpverlener van MFA ergens in het gebouw, maar een EHBO workshop voor alle vrijwilligers
staat voor dit voorjaar op het programma.
Om de sterke toename van het aantal textielklussen aan te kunnen komt er een tweede, goede
naaimachine. We kunnen nu ook bezoekers onder onze begeleiding zelf laten werken. En voor onze steeds
groeiende voorraad (sloop)materialen en gereedschap moet die extra grote kast er nu écht komen.
We zijn in 2019 iedere eerste zaterdag van de maand geopend. Alleen in augustus nemen we even vakantie.
Data: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli in MFA Kloosterveste, winkelcentrum
Kloosterveen, Assen.
Namens allen, Greet Oostra.

De leesgroepen van GrAs
Onze afdeling heeft twee leesgroepen in Groningen, een middaggroep en een avondgroep.
De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in
het middelbaar onderwijs. We lezen alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar
wel uit verschillende literaire perioden. De boeken worden in samenspraak vastgesteld. Elsbeth vraagt ons
per bijeenkomst wat wij van het boek vonden en geeft dan een literaire toelichting. Er wordt geen voorkennis
verondersteld. De leesgroepen zijn voor iedereen leuk. We lezen vier boeken per jaar, twee vóór en twee ná
Kerst, In de zomer komen we niet bij elkaar.
Voor beide groepen geldt, dat het Nivon-lidmaatschap een voorwaarde is voor deelname, het gaat immers
om een Nivon activiteit. De contributie bedraagt € 12,50 per semester, dus € 25,00 per jaar.
Info en aanmelden bij Thea Uiterwijk (middag) en Donald Elsas (avond)

9

Langeafstand wandelgroep
Een LAW route is een route die van de ene plaats naar de andere loopt. De bekendste in Nederland is het
Pieterpad, dat van Pieterburen naar de Sint Pietersberg bij Maastricht loopt. We wandelen de derde zondag
van de maand meestal een traject van ongeveer 20 km, in de winter iets minder ver vanwege het korte
daglicht.
We lopen op zondag en dan is er in het gebied waar we door been lopen weinig tot geen openbaar vervoer.
Dat betekent dat we de wandeling alleen kunnen doen als er voldoende mensen een auto ter beschikking
stellen.
In het noorden zijn genoeg mooie routes, we gaan niet verder dan een uur rijden van de stad Groningen. De
groep bestaat uit zo’n 20 mensen, maar meestal lopen we met 12 tot 15 mensen. Voor 2019 staat het vervolg
van de Hunebedroute op het programma.
De data in 2019 zijn: 22 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april (i.v.m. Paaszondag), 19 mei, 16 juni.
Info en aanmelden bij Japke Kooistra

Biosgroep
De Biosgroep functioneert goed en alle deelnemers zijn enthousiast. Iedere deelnemer kan suggesties
doen voor een uitje. Dat hoeft niet beslist met de hele groep, met z’n tweeën is het ook gezellig. Op dit
moment is de groep vol. Informatie bij biosgroep@hotmail.com

Nivon Soos

’t Feithhuis, Martinikerkhof 10, 9712 JG Groningen
Elke eerste dinsdagochtend van de maand is er van 10.30 tot 12.00 uur een tafel gereserveerd in `t Feithhuis
voor alle Nivonners die het gezellig vinden om samen koffie te drinken en/of ideeën en ervaringen uit te
wisselen.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
De nieuwe data voor 2019: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni.
Info en aanmelden bij Trijnie Riemeijer

Koffiegroep Roden-Leek-Peize
De koffiegroep komt elke 2e zondag van de maand bij elkaar voor een goed gesprek aan de hand van een
thema onder het genot van koffie met koek. De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties en in de
zomermaanden op natuurkampeerterrein Lettelbert. Soms bezoekt de groep gezamenlijk een concert.
Data: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni en 7 juli
Informatie en aanmelden bij Paula Portegies, tel. 050 501 7836
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling
Groningen-Assen die wordt gehouden op woensdagavond 6 maart 2019.
De vergadering begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur met een hapje en een drankje na afloop.
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening en voorstelronde
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen ALV 2018
Jaarverslag 2018
Jaarverslag penningmeester 2018 met toelichting
Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie
Toelichting activiteitenprogramma 2019
Begroting en toelichting 2019
Bestuursverkiezing
- Aftredend: voorzitter Herman Blom (2e keer herkiesbaar)
- Aftredend: secretaris Jetty Vink (niet herkiesbaar)
- Benoeming nieuwe bestuursleden
Benoeming extra leden voor werkgroep activiteiten
Aanwijzing 2 afgevaardigden Nivonraad
Huldiging jubilarissen
Rondvraag
Datum volgende ALV
Sluiting met uitnodiging voor gezellig samenzijn

De verslagen worden digitaal verstuurd naar alle leden die de nieuwsbrief ontvangen en ze
liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de vergaderzaal. Je kunt de vergaderstukken op verzoek per
post toegestuurd krijgen vanaf 25 februari 2019 tel. 0592 346328 of secretarisgroningenassen@
nivon.nl
Ook voor vervoer kun je je melden bij de secretaris. Er wordt dan gekeken of er
carpoolmogelijkheden zijn.
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ADRESSEN EN NUTTIGE GEGEVENS
Bestuur Nivon afdeling Groningen- Assen
Voorzitter
Herman Blom T. van Leeuwenlaan 15, 9731KH Groningen		
050 5734 924
							vz.groningen@nivon.nl
Penningmeester
Ypke Huisman Tuinbouwstraat 14, 9771BL Sauwerd			
050 3062 044
							pm.groningen@nivon.nl
Secretaris		
Jetty Vink
Iemstukken 23, 9407KH Assen			
0592 346 328
							secretarisgroningenassen@nivon.nl
Redactie en PR
vacature
Activiteiten		
vacature
Vormgeving Nivon-GrAs

Niels Kristensen						

050 5256 241

Activiteiten-coördinatoren Groningen – Assen
Nelleke Drukker
Aan Tafel! 			
eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl
Greet Oostra 		
Repair Café Assen		
repaircafe.assen@gmail.com		
							www.repaircafe-assen.nl
Thea Uiterwijk
Middag-leesclub		
leesgroepgras@hotmail.com		
Donald Elsas		
Avond-leesclub		
delsas@xs4all.nl
		
Japke Kooistra		LAW				 japke@home.nl
Trijnie Riemeijer
NIVON – Soos			
t.riemeijer@home.nl			
Paula Portegies
Koffiegroep Roden-Leek-Peize					
Evelien Buter		Biosgroep			biosgroep@hotmail.com

050 5417 010
06 383 96 811		
050 5343 062
0596 551 831
050 5790 307
050 5017 836

Nivon Regio Noord
Voorzitter		

Bert Rosien

		

E: vz.allardsoog@nivon.nl

06 526 385 35

Betaling afdelingsactiviteiten
Inschrijving op betaalde activiteiten zijn geldig als het geld door de penningmeester is ontvangen
op NL20 INGB 0000 9178 62 t.n.v. Nivon afd. Groningen. Entreegelden worden ter plekke betaald.
Verrekening van groepsonkosten wordt onderling geregeld.

Nivon landelijk bureau
Adresveranderingen a.u.b. ook doorgeven aan het landelijk bureau.
Ledenadministratie Plantage Middenlaan 2F 1018 DD Amsterdam of leden@nivon.nl
Telefoon: 088 099 0900 E-mail: info@nivon.nl / www.nivon.nl

Onze activiteiten staan ook op https://groningenassen.nivon.nl
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Volgende kopijsluitingsdag Nivon-GrAs: zaterdag 29 juni 2019

AGENDA JANUARI - JULI 2019
Wanneer		Wat						Blz.
Zon 3 feb.

Aan Tafel! Wintermaaltijd 				

Blz. 3

Wo 13 feb. 	Drentse Aa lezing door Andre Brasse van IVN Drenthe
“van brongebied tot benedenloop”
		Blz. 3
Di 5 maart

Algemene Leden Vergadering met hapje en drankje

Blz. 10

Zo 7 april

Ren je rot bij de Hondsrug				

Blz. 4

Zo 14 april

Wandelen met de veurzitter op Borkum			

Blz. 4

Za 18 mei 	excursie Nationaal Park Drentsche Aa
met gids Andre Brasse van IVN Drenthe			

Blz. 5

Zo 26 mei

Blz. 5

Aan Tafel! Voorjaarsmaaltijd				

Vr 21 tot zo 23 juni

Weekendtrefkamp voor jonge gezinnen		

Blz. 6

Za 6 juli		NS-wandeling Haren - Groningen langs het
Paterswoldse meer					Blz. 6
Repair Café Assen							Blz. 8
Elke eerste zaterdag van de maand van 11.00 – 16.00 uur
Leesgroepen								Blz. 8
Lange- afstand wandelen						Blz. 9
Elke derde zondag van de maand
Nivon Soos								Blz. 9
Elke eerste dinsdag van de maand van 11.30 – 12.00 uur
Koffiegroep Roden-Leek-Peize					
Elke 2e zondag van de maand van 10.00 – 12.00 uur

Blz. 9

Biosgroep 								Blz. 9
Incidenteel op afspraak
Seizoensmaaltijden in 2019: 3 februari; 26 mei; 1 september en 3 november

