JAARVERSLAG
Afdeling Groningen-Assen 2017

7 MAART 2018
ALGEMENE LEDENVERGADERING TE GRONINGEN

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de
afdeling Groningen-Assen die wordt gehouden op 7 maart 2018.
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 uur en
duurt tot uiterlijk 21.00 uur met een hapje en een drankje na afloop.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Agenda
1. Opening en voorstelronde
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Toelichting financieel verslag 2017 penningmeester
6. Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie
7. Toelichting activiteitenprogramma 2018
8. Begroting en toelichting 2018
9. Benoeming nieuwe bestuursleden
10. Benoeming extra leden voor werkgroep activiteiten
11. Aanwijzing 2 afgevaardigden Nivonraad
12. Huldiging jubilarissen 40 en 50 jaar lid van het NIVON
13. Rondvraag
14. Datum volgende ALV
15. Sluiting met uitnodiging voor gezellig samenzijn
De vergaderstukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de vergaderzaal.
De vergaderstukken kunt u op verzoek toegestuurd krijgen vanaf 1 maart 2018 tel.
0592 346328 E: secretarisgroningenassen@nivon.nl
of afd.groningen@nivon.nl
Ook voor vervoer kunt u zich melden bij de secretaris. Er wordt dan gekeken of er
carpoolmogelijkheden zijn.

12 maart 2017 Verslag ALV Nivon afdeling Groningen-Assen
Aanwezig: Herman Blom (voorzitter), Greet Oostra (penningmeester), Nelleke Drukker
(Activiteiten Eerlijk &Groen), Dhr. en mevr. Jongerhuis-Troost ( jubilarissen), Dhr. J. Leekstra
(jubilaris) Jan Leekstra, Mevr.B.A. Molenwijk- Kuiper (jubilaris), Sia Molenwijk, Geert de
Jong, Winy Verdegaal, Paula Portegies, An Hartmans, Trijnie Niemeijer, Jolie Dols, Jan
Meijer, Greet Tempel, Jetty Vink (secretaris en notulist)
Afbericht: Anneke v.d. Bos, Wim de Morree (beiden kascommissie), mw. M. MensonidesJonker, Mevr.J.Oosterveld, dhr. Stoetzer, Hans Nieuwenhuis, Gemma Verkleij en Mieke
Braaksma.
1. Opening de voorzitter Herman Blom opent de vergadering en heet vooral de
jubilarissen welkom: Dhr. en mevr. Jongerhuis staan na 40 jaar lidmaatschap eindelijk
met hun goede naam op de ledenlijst!. De jubilarissen die 50 jaar lid zijn volgens de
ledenlijst: mevr. B.A. Molenwijk –Kuiper die nog steeds met haar meisjesnaam op de
ledenlijst staat en al 66 jaar lid is maar vandaag een speldje krijgt voor haar 50 jarig
jubileum. Ook dhr. J. Leekstra is al meer dan 50 jaar lid.. Zijn geboortejaar blijkt niet
te kloppen. Wij dachten een 100 jarige in ons midden te hebben, daar moeten we nog
twee jaar op wachten.
2. Mededelingen: mevr. Oosterveld heeft een brief geschreven met de reden waarom ze
niet komt. Daar wordt een stukje uit voorgelezen. In Nivon-GrAs staat in het interview met
Paula Portegies dat An Hartmans via het AJC bij het Nivon is gekomen , maar dat was
onjuist, het was via het VCJC.
3. Verslag ALV 2016 wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd
5. Financieel verslag 2016 van de penningmeester wordt goedgekeurd onder voorbehoud
van completering met balans en handtekening van beide kascommissieleden
6. Kascommissie: Anneke v.d. Bos treedt af als kascommissielid, Wim de Morree heeft nog
niet toegezegd of hij nog een jaar wil doorgaan. Het reserve lid, Lenie Kiewiet, is niet
aanwezig. Voor de zekerheid wordt een extra reserve lid benoemd: Paula Portegies.
7. Activiteiten Eerlijk &Groen: Nelleke Drukker is als bestuurslid vooral bezig met Eerlijk
&Groen en trekt daarmee de aandacht van andere afdelingen en het Landelijk bestuur. Er
staat in de nieuwste Toorts een stuk over onze activiteiten.
In het kader van Eerlijk &Groen heeft Nelleke 4 keer een maaltijd georganiseerd met de
werkgroep Aan Tafel. Daarvan zijn er twee niet doorgegaan door gebrek aan belangstelling.
Nelleke heeft overigens nog steeds behoefte aan nieuwe enthousiaste leden die mee willen
denken en doen met activiteiten in het kader van Eerlijk &Groen. Dringend verzoek: meld je
aan! Zij heeft ook een oproep in het ledenblad gedaan, er heeft eén persoon gevraagd om
meer informatie.
Culturele Activiteiten: er is in december een documentaire vertoond passend bij Eerlijk
&Groen.
.
8. Verslag activiteiten coördinatoren
Nivonsoos Er komt een vrij constante groep van 10 à 12 mensen van met plezier naar de
soos.
Trijnie Riemeijer (coördinator) kan er niet altijd zelf bij zijn, maar dan neemt iemand anders
het regelwerk over.

Repair Café: Greet Oostra vertelt dat het Repair Café inmiddels al 5 jaar actief is in Assen.
Gestart als werkgroep van Nivon Groningen-Assen, vanuit de bevordering van
duurzaamheid. Nu zitten ze 1x per maand in het Multifunctioneel Centrum in Kloosterveen
(gratis). Er is een behoorlijke vaste groep vrijwilligers; gemiddeld worden er 25-30 reparaties
per keer uitgevoerd en daarmee is de aanloop behoorlijk. Door heel zuinig te doen kon er
gespaard worden voor nieuw en veiliger gereedschap en het jubileum dat dit jaar gevierd
gaat worden.
9. Toelichting activiteiten 2017
Ook in het lopende jaar staat een documentaire geprogrammeerd die past bij het thema van
dit jaar: Duurzaam toerisme. Er zijn 3 lezingen geprogrammeerd in de eerste helft van dit
jaar en een fietstocht op 10 juni uit alle windstreken van onze afdeling naar natuurcamping
Lettelbert. De tweede helft van het jaar moet nog ingevuld worden
10. Toelichting begroting 2017
Het is onzeker of er een afdracht van het landelijk bureau komt omdat wij misschien net iets
teveel spaargeld hebben. Er wordt door dhr. Meijer opgemerkt dat het toch niet lekker werkt
als je steeds zoveel onzekerheid hebt als penningmeester. Daar wordt door de vergadering
met instemming op gereageerd.
11. Bestuursverkiezing
Penningmeester Greet Oostra treedt na 6 jaar hard werken af, Zij krijgt een lofrede van de
voorzitter en bloemen en cadeautjes.
Ook Nelleke Drukker van de Activiteiten treedt als bestuurslid af, zij wil eventueel nog wel als
werkgroep verder met Eerlijk &Groen, maar dan moet er wel meer werkgroep leden
bijkomen.
Ok zij krijgt veel lof over haar goede werk en bloemen en cadeautjes.
Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. Er zijn een paar leden benaderd voor
functies, maar er is nog geen zekerheid.
Greet zal de werkzaamheden van penningmeester voortzetten tot er een nieuwe
penningmeester is gevonden.
12. Benoeming leden Nivonraad
Winy Verdegaal is bereid om als afgevaardigde naar de Nivonraad te gaan als de geplande
datum 5 april 2018 haar past.
13. Uitreiking speldjes jubilarissen
De voorzitter geeft alle jubilarissen even de gelegenheid om een anekdote te vertellen. Allen
hadden mooie en soms aangrijpende verhalen te vertellen over hun goede jaren bij het
Nivon
De speldjes voor 40 respectievelijk 50 jaar lidmaatschap worden door de voorzitter met een
bos bloemen uitgereikt.
7. Rondvraag
Mag de ALV voortaan ook in februari? Dan wordt de datum in 2018 de laatste zondag in
februari de 25e.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje en
soep.

Addendum ALV 2017
Extra ledenvergadering te Noordlaren na de voorjaarsmaaltijd van Aan Tafel d.d. 7-05-2017
i.v.m. decharge van het bestuur.
Aanwezig: Herman Blom, Jetty Vink, Greet Oostra, Wim de Morree, Marion Bijl, Nelleke
Drukker, Eika Medema, An Hartman e.a.
Afmeldingen: Winy Verdegaal en Louise Jansen
1. Opening en welkom door voorzitter Herman Blom
2. Verslag kascommissie door Wim de Morree. Na controle blijkt dat de penningen goed
en zorgvuldig zijn beheerd en zijn geen onregelmatigheden gevonden. Hij adviseert
de vergadering de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen
over het financieel beleid van het afgelopen jaar.
3. Rondvraag, geen vragen wel een compliment voor de kookgroep van Aan Tafel.
4. Sluiting om 13.10 uur

Jaarverslag voorzitter met blik vooruit.
Eerlijk en Groen vormt al sinds 2012 onze leidraad bij het opstellen van het jaarprogramma.
Sinds 2015 kiezen we ook voor een jaarthema. Voor 2017 was dat duurzaam toerisme. De
lezingen, de seizoenmaaltijden, de filmvertoningen in Assen pasten bij het streven dat
typisch is voor het Nivon: toerisme en vrije tijd op een duurzame wijze verbinden met de
omgeving. Helaas brachten de lezingen in het voorjaar niet de gewenste aantallen
belangstellenden op de been, we moesten er enkele afzeggen. We leerden van onze
ervaringen. Ons aanbod van excursies stuitte duidelijk op meer interesse van leden en
introducees. Opvallend is de grote belangstelling voor de seizoensmaaltijden die steeds in
Noordlaren in ‘de Hondsrug’ worden gehouden.
Ook de Asser activiteiten mogen op belangstelling rekenen. Vooral het Repair cafe dat op
initiatief van het Nivon en nog steeds met een behoorlijke Nivoninbreng tot stand komt. Het
eerste jubileum (5) was in 2017 een feit! In het kader van Duurzaam Toerisme vertoonde
Cinema GrAs de documentaire Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice in de
Maasstee in Assen. De documentaire “The real dirt on farmer John” werd op dezelfde plek
vertoond, al ging die meer over eerlijke landbouw. We proberen nog scherper dan voorheen
te rekenen met de mogelijke wensen van onze leden. Met het wegvallen van de landelijke
bijdrage (van Nivon Centraal) hebben we daar ook een goede reden voor: we moeten nu
echt kostendekkend proberen te werken. Niet dat de bodem van de kas al in zicht is, maar
we zijn nu aan het interen. Ook met menselijke ondersteuning is het een beetje woekeren.
Gelukkig wordt het afdelingsbestuur krachtig ondersteund door Nelleke Drukker. Zij komt met
ideeën en daadkracht bij ontwikkeling en uitvoering van het activiteitenprogramma Eerlijk en
Groen. Ons programma blijft zich daardoor vernieuwen en het blijft gelukkig bij onze
vereniging passen. Er komen naast de bestaande activiteiten als de wandelclub, de
leesgroepen, de soos ook activiteiten bij als de biosgroep. Waarvan acte!
Last but not least over 2017: sinds januari behoort ook de voormalige afdeling
Roden/Leek/Peize bij de afdeling Groningen-Assen. Zij gaan gewoon door met hun eigen
activiteiten. Wij noemen ons nog steeds de afdeling Groningen-Assen, omdat dat eigenlijk
nog steeds passend is.

Vooruitblikkend naar 2018 stel ik vast dat we het moeten doen met minder: het ledenaantal
blijft stabiel, maar de financiële middelen staan wat onder druk en vooral zoeken we steeds
naar leden die er zin in hebben om onze activiteiten vorm te geven. Dus, ik put even uit mijn
herinneringen aan demonstraties in de voorbije decennia: kom erbij en sluit je aan!

Jaarverslag Eerlijk en Groen 2017
Het jaarthema dat de afdeling in 2017 als leidraad voor activiteiten koos was Duurzaam
Toerisme dat breed werd opgevat en werd ingevuld met een aantal lezingen (vier in totaal),
een fietstocht, een excursie en één van de twee documentaires.
Lezingen
De lezingen over Duurzaam Toerisme hadden als onderwerp: Duurzaam Toerisme op de
Waddeneilanden; Duurzaamheid in gastvrijheid en toerisme en Duurzaam toerisme in
Drenthe. De lezingen werden georganiseerd in Groningen en in Assen.
De sprekers, alle drie deskundigen in dit vakgebied, stonden garant voor een informatief en
boeiend verhaal. Desondanks was het aantal aanmeldingen teleurstellend. Daarom werden
twee lezingen afgelast. Voor het bestuur is het alsnog onduidelijk waar de geringe
belangstelling uit voortkwam.
Het aantal aanmeldingen per lezing bedroeg 4 tot 6 personen.
De vierde lezing “De trek van de Kiekendief “ (locatie Groningen) was een vrije bewerking
naar het jaarthema. De avond werd verzorgd door een medewerker van de werkgroep de
Grauwe Kiekendief en werd goed bezocht door leden van het Nivon en van het IVN.
Documentaires
De documentaire “Bananapancakes and sticky rice” stond in het teken van duurzaam
toerisme. De film werd op een avond in februari in Assen vertoond en trok ongeveer acht
belangstellenden.
Niet toerisme, maar duurzame en eerlijke landbouw was het onderwerp van de tweede
documentaire “The real dirt on farmer John”. Deze film werd op een middag in december
vertoond in Assen voor eveneens zo’n 8 personen.
Fiets-ster-tocht
Ter verwelkoming van de leden uit Roden/Leek/Peize die in 2017 aanschoven bij de afdeling
Groningen-Assen werd een stertocht naar de Natuurcamping in Lettelbert georganiseerd
vanuit de drie locaties: Groningen, Assen en Roden/Leek/Peize.
Nivonners uit alle geledingen waren naar Lettelbert getogen, per fiets of per auto. Vanuit
Groningen vertrokken 8 personen op de fiets en genoten van een mooie tocht door de
Onlanden. Vlakbij Lettelbert voegden fietsers uit Leek zich bij de Groningers. Helaas bleek
de afstand vanuit Assen te ver. Ter plekke was er door de leden van de beheercommissie
van de camping belangeloos een gezellig middagprogramma georganiseerd, die eindigde
met een smakelijke soepje bereid van ter plekke geplukte kruiden.

Een paar van de deelnemers besloot zich spontaan als huiswacht/ kampeerwacht aan te
melden. Aan deze fiets-ster-tocht deden ongeveer 25 mensen mee.
Daktuinexcursie Kempkensberg
De belangstelling voor de excursie naar de daktuin aan de Kempkensberg was groot: dertig
personen hadden zich aangemeld. Dit had als gevolg dat er twee rondleidingen werden
georganiseerd in plaats van een. Helaas speelde het regenachtige weer ons parten en werd
de activiteit afgezegd.
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in de eerste Nivon-GrAs van 2018 gaat deze
excursie begin juni van dit jaar in de herkansing.
Seizoensmaaltijden
Steeds meer mensen ontdekken de seizoensmaaltijden van Aan Tafel!. Naast de trouwe
vaste kern verschijnen er steeds weer nieuwe gezichten. Zeer verheugend is het feit dat zich
onder de vaste gasten een gezin heeft aangemeld met jonge kinderen.
Een van de ouders is inmiddels een vaste kracht in de keuken. En dat is zeer welkom, omdat
de werkgroep op halve kracht draaide sinds het vertrek in 2017 van twee werkgroepleden
van het eerste uur.
De gasten beoordelen de maaltijden altijd positief, en zijn verrast door de originele
gerechten. De Hondsrug is mooi gesitueerd tussen Assen en Groningen en bevalt zowel de
Hondsrug als de werkgroep goed. Het aantal eters is gegroeid naar 25 -30 personen. Sinds
halverwege 2017 bedruipt Aan Tafel! zich zelf en is daardoor niet meer afhankelijk van een
bijdrage uit de afdelingspot.
Nelleke Drukker
Jaarverslag Nivonsoos 2017
Elke eerste dinsdag van de maand komen we met een groepje Nivonners bij elkaar
in het Feithhuis tegenover de Martinikerk.
Het bezoekersaantal varieert per keer van 6 tot soms 10 personen, afhankelijk van
weersomstandigheden, vakanties enz. Soms haken mensen om diverse redenen een poosje
af maar komen na verloop van tijd weer terug. We hebben geen vaste gespreksonderwerpen
maar er wordt wel heel wat afgepraat tijdens deze ochtenden, bijvoorbeeld over een
museumbezoek, reiservaringen, gevolgde cursussen en actuele zaken in het nieuws.
In het Feithhuis is voor ons een tafel gereserveerd waar je iets kunt bestellen voor eigen
rekening.
De Nivonsoos is in juni 2006 gestart en voorziet nog steeds in een behoefte.
Trijnie Riemeijer
Nivon biosgroep
Eind 2017 werd de biosgroep opgericht voor mensen die het gezellig vinden om met anderen
naar de film te gaan. De biosgroep bestaat inmiddels uit 8 vrouwen, die allemaal actief in het
leven staan, waardoor het soms zoeken is naar een vaste filmavond. Maar we zijn al een

paar keer met twee of meer naar Groninger Forum geweest. En sommigen zijn naar het
Filmhuis in Haren geweest.
Op zondag 4 februari hebben we met z’n vijven genoten van de heerlijke Wintermaaltijd in
het Natuurvriendenhuis de Hondsrug.
Voor 2018 hopen we op een goede opkomst en veel filmplezier.
Evelien Buter
Jaarverslag NIVON leesgroepen
In Groningen heeft het NIVON nog steeds twee leesgroepen, een middag- en een
avondgroep. De groepen hebben elk een eigen coördinator, Thea Uiterwijk voor de
middaggroep en Donald Elsas voor de avondgroep. Hoewel de groepen qua omvang in de
huiskamer van de deelnemers moeten passen en daarom niet te groot kunnen zijn, zijn ze
nu kleiner geworden dan in het verleden het geval was. De middaggroep telt op dit ogenblik
zes leden, de avondgroep vijf. Waarschijnlijk zouden de groepen optimaal functioneren bij
zo’n 9 á 10 leden, dus we hopen dat zich in de nabije toekomst nog nieuwe leden zullen
aanmelden.
De groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in
het middelbaar onderwijs. Zij bespreekt met ons de boeken die we lezen. We lezen
alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende
literaire perioden. De boeken worden door de deelnemers en Elsbeth als begeleidende
docente voorgesteld en in samenspraak met Elsbeth 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 kerst, het herfst-trimester en twee ná kerst,
het lente-trimester. In het zomer-trimester 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 trimester dus
€ 25,00 per jaar.
Voor inlichtingen over de middaggroep kunt u terecht bij Thea Uiterwijk.
Zij is bereikbaar op e-mailadres leesgroepgras@hotmail.com
Voor inlichtingen over de avondgroep kunt u terecht bij Donald Elsas.
Hij is bereikbaar op e-mailadres delsas@xs4all.nl.

Jaarverslag lange afstand wandelgroep
14 januari
Mee, 11 wandelaars, Maarten. Mieke, Anneke, Ryan, Els, Anne V., Ineke, Wietske, Anita,
Gemma, Louise. Japke is haar zoon aan het verhuizen, Gemma doet de coördinatie deze
keer.
Op deze zonnige januaridag vervolgen we het wandelpad de loop langs de Hunebedden.
Het is wel erg glad als we uit Groningen vertrekken, maar de wandeling is prachtig door een

licht besneeuwd Drenthe. We lopen van West Laren naar Eexterhalte. Bij de koffie hadden er
drie mensen koeken meegenomen, we spreken af voortaan even te melden of je iets
meeneemt om tot een betere spreiding van de lekkernijen te komen.
19 februari
Mee: Anita, Japke, Els, Louise, Ineke, Wietske, Gemma, Petra, Lenie, Eika, Ryan, Anneke
en Mieke.
We lopen van Eexterhalte naar het Hunebedcentrum in Borger. Als we in Eexterhalte
aankomen regent het nog zo, dat we besluiten binnen te gaan koffiedrinken.
Gelukkig houdt het regenen na ongeveer een uur op. We lopen twee keer verkeerd, maar
weten beide keren het pad weer terug te vinden en komen tegen vieren op het eindpunt aan.
19 maart
Mee: Anne V. Ryan, Japke Lenie, Louise, Annie, Wietske, Gemma, Eika, Ineke, Els en
Anita.
We wandelen vandaag van Borger naar Odoorn, zo nu dan overvallen door een klein
regenbuitje en houden ons onderweg bezig met wat onduidelijke omschrijvingen in de tekst.
In Odoorn aangekomen is er een bakkerij open die ook brasserie is, het is een fijne beloning
van deze wat kille dag.
23 april
Mee: Gemma, Annie, Louise, Els, Wietske, Lenie, Ineke, Ed, Anneke en Japke.
Een klein groepje deze keer, waarschijnlijk vanwege de voorjaarsvakantie. We lopen van
Odoorn naar Emmen, een wat forse afstand vergeleken bij de vorige trajecten. Bij de eerste
huizen van Emmen gaan er dan ook twee wandelaars richting station. In het bos is de
omschrijving ook deze keer wat onduidelijk, maar we vinden het wel steeds. We verbazen
ons over de twee Hunebedden middenin een woonwijk. Er zijn deze wandeling erg veel
Hunebedden te bewonderen. In Emmen komen we bij het station aan.
21 mei Kustpad Groningen
Mee: Japke , Anita, Anne V.; Lenie; Wietske; Annie; Louise; Ed ; Anneke; Jos; Ryan; Ineke;
Els.
We rijden naar Nationaal Park Lauwersmeer via Leenstertillen, bij de kleine camping daar
laten we 3 auto’s staan. De andere auto’s parkeren we bij het Booze Wief en daar drinken
we koffie. De nieuwe route wijkt nogal af van het oude wad- en wierden pad, we volgen de
oude langs het water.
In Vierhuizen blijkt het “lachende paard” een aantrekkelijk terras te hebben.
De eigenaar van de camping denkt nieuwe gasten te hebben ontvangen en had een briefje
achter de ruitenwisser gelaten, we laten een vriendelijke boodschap voor hem of haar achter.
18 juni
Vanwege het warme weer en weinig deelname kiest Gemma voor een schaduwrijke
wandeling in Drenthe in plaats van het open landschap van het Hoge Land.

17 september Kustpad
Er zijn twee wandelaars die de groep verlaten hebben; Niels Kristenen en Ineke Hoekstra.
Anne V. heeft een vriendin meegenomen, Grietineke, verder zijn mee: Annie, Jos, Anita met
Schmuck, Louise, Lenie, Anneke, Eika en Japke.
We gaan met lijn 65 naar Leens en starten bij de borg Verhildersum. Tegen de verwachting
in wordt het heel aardig weer. De boerderij Waddenfun bij Warfhuizen gaat net open en we
kunnen daar koffie drinken. Bij aankomst in Warffum vallen net de eerste regendruppels van
die dag, dus een geweldige timing.
19 november
Mee: Eika, Japke, Anita, Annie, Wietske, Louise, Lenie, Ryan, Ed en Anneke.
We pakken voor de wintertijd het Hunebedpad weer op en niet te ver van Groningen. We
lopen van Norg naar Assen Noord. Ondanks de slechte weersvoorspelling valt de enige
echte regenbui net in de tijd dat wij bij café Hingstman in Zeijen lekker aan de stamtafel
zitten. Volgens de elektronische stappenteller hebben we er 20 km opzitten als we in Assen
Noord terug komen en het is dan precies 4 uur, dus een mooie timing.
17 december
Mee: Maarten, Mieke, Anneke, Anne V. Gemma, Louise, Lenie, Els, Ryan, Anita, Jos,
Wietske, Japke, Ed. We starten in Assen Noord, het is op veel plekken nog een beetje glad,
ook op de carpoolplaats.
Na de koffie wandelen we via het nieuwe bedrijvenpark om Assen en haar nieuwbouwijken
heen. In Loon is een leuk café open, waar we leuk kunnen pauzeren. Vrij vroeg komen wij in
Assen aan en gaan nog even bij hotel de Jonge zitten om Anne niet te vroeg te overvallen
met visite.
We gaan met de bus terug naar de auto’s en dan naar Anne. We worden onthaald op wijn;
soep en salade en hebben het erg gezellig met elkaar.
Werkgroep Repair Café Assen
Met in totaal negentien personen ‘runnen’ we onze Repair café-organisatie. Op drie na zijn
we eigenlijk iedere keer bij onze maandelijkse repair-dag aanwezig. De helft daarvan is
tussendoor ook regelmatig nog bezig, vooral publiciteit vraagt veel tijd. Vanwege ruimtetekort
kunnen we geen reparateurs meer aannemen. Wel wandelde de moeder van een van onze
mannen binnen en is zij inmiddels volop bezig met ontvangst gasten, textielreparaties en
verwerken van onze gegevens voor de (landelijke) reparatiemonitor. Verder heeft een jongen
zijn maatschappelijke stage bij ons gedaan. Met zo veel mensen die heel gemotiveerd hun
ding ‘doen’ en elkaar ook bijspringen waar nodig gaat veel als vanzelf. En bovendien zijn
daar die medewerkers van de MFA Kloosterveste waar we gratis zaalruimte krijgen, en die
bovendien ons soms uit de nood helpen als we daar plotseling voor wat probleempjes staan!
Financieel gaat het ons ook best goed. We draaiden quitte en moesten de besteding van ons
spaargeld doorschuiven naar 2018 omdat we domweg geen tijd hadden om zaken goed uit
te zoeken.

We hebben heel summier kontakten met andere Repair cafés. Eén lid van onze groep helpt
nu ook standaard mee in Bovensmilde en andersom hopen we op een invalkracht voor de
onze. De Nederlands-Vlaamse Repair Café-dagen zijn vaak te ver weg. In april 2018 gaan
we zeker want dan is die in Steenwijk!
Met ca. 1450 Repair cafés wereldwijd (eind december 2017) (zie ook https://repaircafe.org)
zijn wij in Nederland het enige Nivon – Repair café. In Duitsland zijn nu o.a. in München en
Berlijn ook NaturFreunde Repair cafés geopend.
Wij hadden dus alle reden om in oktober 2017 ons 5-jarig jubileum te vieren.
Greet Oostra

Financieel verslag wordt apart verstuurd door de penningmeester Ypke Huisman.

