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Jaarthema 2017: Duurzaam toerisme
Wintermaaltijd van Aan Tafel!
Duurzaam toerisme op de Waddeneilanden?
Samen naar de film, já gezellig!
Duurzaam toerisme, past dat in Drenthe?
Voorjaarsmaaltijd van Aan Tafel!
Stertocht met een feestelijke bijeenkomst natuurkampeerterrein Lettelbert

Nivon - GrAs
Afdelingsblad Nivon Groningen-Assen, Roden-Leek-Peize
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Van de voorzitter
De Grote Transitie naar Fair en Green, dat is ons motto. Aan deze kapstok hangt het Nivon zijn activiteiten
op. Dat was 91 geleden al zo, dat is gebleven, al is het taalgebruik een ander en worden de uitdagingen
nu globaler gedefinieerd. In Groningen en Assen besteden we de laatste jaren veel aandacht aan
Eerlijk en Groen. Voor een overzicht lees graag even de bijdrage in dit bulletin van Jetty Vink. We doen
dit met lezingenseries over eerlijke economie, de toekomst van het Nederlandse landschap, met
seizoensmaaltijden, met repair café’s. Het komend jaar staat in het teken van duurzaam toerisme. In dit
bulletin worden de eerste drie lezingen aangekondigd, eentje in Assen, twee in Groningen, interessante
thema’s, goede sprekers! Allemaal overigens collega’s van Stenden Hogeschool, waar het thema
duurzaamheid in het onderzoeksprogramma een grote rol speelt.
Ons Nivon maakt ook een transitieproces door, samen met veel andere verenigingen in Nederland.
Nelleke Drukker verlaat het bestuur van onze afdeling, maar blijft nog wel het kloppende hart van de
activiteitencommissie. Wie gaat haar ondersteunen? Zij schrijft erover in dit bulletin in een beschrijving
van haar activiteiten.
Afdeling Groningen-Assen wordt verrijkt met de afdeling Roden-Leek-Peize. Daar zijn wel degelijk
actieve leden met gezamenlijke activiteiten, maar Paula Portegies houdt daar al sinds jaar en dag in
haar eentje de bestuursvlag omhoog. Jetty Vink schreef een lezenswaardig interview met deze kranige
vrouw en haar medestrijdster An Hartmans. Van beide gaat de geschiedenis terug naar de wortels van
de sociaaldemocratie in Nederland. Omdat het ook met de activiteiten minder werd, koos de afdeling
Roden-Leek-Peize voor aansluiting bij de afdeling Groningen-Assen per 1 januari 2017.
Met het samengaan van bovengenoemde afdelingen ligt het Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert,
voorheen ‘De Hondenhoek’, in het ‘territorium’ van de nieuwe afdeling. ‘Lettelbert’ wordt ook grotendeels
gerund door leden uitt de directe omgeving. Zo kwamen we op het idee van een ‘stertocht’ op 10 juni
2017 Dit om de nieuwe afdeling als het ware te ‘vieren’. In de activiteitenagenda eerste helft van 2017
verderop in dit blad leest u meer daarover.
We houden onze jaarlijkse ALV op zondag 12 maart ’s middags in Groningen. Daar zullen we ook enige
jubilarissen, 40 jaar of zelfs 50 jaar lid, in het zonnetje zetten. Van harte aanbevolen, deze gezellige
namiddagbijeenkomst in het pand van het Humanistisch Centrum aan de W A. Scholtenstraat in
Groningen!
Herman Blom
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Uitnodiging en agenda ALV NIVON Groningen-Assen, Roden-Leek-Peize
zondag 12 maart 2017
Van 15.00 – 16.30 uur met een hapje en een drankje na afloop.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ALV 2016
4. Jaarverslag 2016 van de voorzitter/secretaris
5. Jaarverslag 2016 penningmeester
6. Verslag kascommissie (Anneke van den Bos en Wim de Morree
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Verslag Eerlijk en Groen
9. Verslag activiteiten coördinatoren en redactie Nivon-GrAs
10. Activiteitenprogramma 2017
11. Begroting en toelichting 2017
12. Verkiezing en benoeming/herbenoeming bestuur.
Herkiesbaar: Herman Blom, voorzitter; Greet Oostra, penningmeester; Jetty Vink, secretaris
Aftredend/ niet herkiesbaar: Nelleke Drukker, Eerlijk en Groen
13. Benoeming nieuw bestuurslid
14. Benoeming extra lid voor activiteiten
15. Jubilarissen 40 en 50 jaar lid van het NIVON
16. Rondvraag
17. Sluiting
De vergaderstukken liggen vanaf 14.30 uur ter inzage in de vergaderzaal.
De vergaderstukken kunt u op verzoek toegestuurd krijgen vanaf 27 februari 2017: secretaris.groningen@
nivonnoord.nl of 0592 346328
Ook voor vervoer kunt u zich melden bij de secretaris. Er wordt dan gekeken of er carpoolmogelijkheden
zijn.

Jubilarissen
Op 1 januari 2017 zij er 7 jubilarissen
50 jaar lid:
Dhr. B.A. Kuiper uit Deurze
Dhr. J. B. Leekstra uit Leek
40 jaar lid:
Dhr. J. Oosterveld, uit Groningen
Mw. M.A. Mensonides- Jonker uit Assen
Dhr. C.H. Stoetzer, Groningen
Mw.. A.W. Jongerhuis- Troost, Groningen
Dhr. F. Jongerhuis, Groningen
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Jaarthema 2017: Duurzaam toerisme
Nivonafdeling Groningen-Assen heeft Duurzaam Toerisme als jaarthema gekozen, hiermee de VN
volgend die het jaar 2017 heeft uitgeroepen als het Jaar van Duurzaam Toerisme. Een thema dat goed
past bij het Nivon en dat op verschillende wijze is geprogrammeerd.
Omdat onze leden uit de wijde omgeving komen organiseert de afdeling vanaf 2017 de activiteiten niet
alleen in Groningen en Natuurvriendenhuis De Hondsrug; deze keer staan er ook in Assen en Lettelbert
activiteiten op het programma. We hopen zo bezoekers uit alle windstreken te verwelkomen.

Activiteitenagenda eerste helft van 2017
Zondag 5 februari
Wintermaaltijd van 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, niet perse 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 ruim vijftien
kilometer van Assen en Groningen, bij goed weer prima te fietsen. Bovendien een inspirerende locatie
voor een wandeling of spelletjes of een goed gesprek.
Locatie
Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 in Noordlaren
Datum & tijd
zondag 5 februari van 13.00 – 15.30 uur; inloop vanaf 12.30 uur
Kosten
€ 7.50
Informatie / aanmelden Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
Aanmelding is verplicht en kan tot uiterlijk vrijdag 27 januari.

Dinsdag 14 februari
Lezing Duurzaam Toerisme
Stefan Hartman
Duurzaam toerisme op de Waddeneilanden?
Waddeneilanden en toerisme: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar ze kunnen elkaar ook
in de weg staan. Voor veel mensen vormen de eilanden het summum van vakantiegevoel. De eilanden
doen er ook veel aan om zich bij de ‘vastelanders’ aan te prijzen. Ieder eiland heeft wel zijn eigen festival.
Campings komen inmiddels in de knel met de groei van het aantal bungalowparken, in ieder geval
op Ameland. Worden de lagere inkomens van de eilanden verdreven? De Waddeneilanden zuchten
inmiddels onder de zomerse druk van het toerisme. Dit roept verschillende vragen op. In het bijzonder
de vraag: welke mogelijkheden zijn er nog voor een duurzaam toerisme? Stefan maakt de balans op en
geeft een doorkijk naar een duurzame vorm van Waddentoerisme.
Over de inleider: Stefan Hartman is gepromoveerd bij vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit
Groningen op de ontwikkeling en planning van ‘vrijetijdslandschappen’.Met ingang van 1 januari 2017
is hij programmadirecteur van het European Tourism Futures Institute (ETFI), onderzoeksafdeling van
School of Leisure & Tourism, Stenden Hogeschool.
Locatie
Datum & tijd
Kosten
Bijdrage koffie / thee
Verplichte aanmelding

Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
dinsdag 14 februari 20.00 – 22.00 uur
Nivonleden € 3.50 / niet- Nivonleden € 5.00
€ 0.50
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010
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Maandag 27 februari
Samen naar de film, já gezellig!
Documentaire Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice met nagesprek
In het kader van Duurzaam Toerisme vertoont Cinema GrAs de documentaire Banana Pancakes and the
Children of Sticky Rice van de regisseur Daan Veldhuizen. De film duurt ruim 90 minuten. Na afloop is er
gelegenheid om na te praten.
Veldhuizen reisde naar een dorpje in het noorden van Laos, populaire bestemming onder backpackers
die graag de jungle in willen trekken. Met de komst van de vele jonge toeristen raakt het leven echter
behoorlijk ontwricht; er worden hotels gebouwd en wegen en voorzieningen aangelegd, waarbij
inheemse gebruiken botsen op de goede bedoelingen van de toeristen, met soms gênante situaties tot
gevolg.
In rijke beelden schildert de documentaire een complex, soms schrijnend East-meets-West-verhaal,
waarin de vriendschap tussen twee jonge dorpelingen onder druk komt te staan.
Locatie			
De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA Assen (wijk Pittelo)*
Datum & tijd		 maandag 27 februari van 19.30 – 22.00 uur
Kosten			
Nivonleden € 3.50 / niet- Nivonleden € 5.00
Bijdrage koffie / thee
€ 1.00
Verplichte aanmelding eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010

SYNOPSIS
Wanneer backpackers arriveren in een klein dorp in de binnenlanden van Laos, blijkt hun komst
een splijtzwam voor de plaatselijke bevolking. Jeugdvrienden Khao en Shai storten zich beiden
op de economische mogelijkheden die het toenemende toerisme creëert, onbewust van de
consequenties die het zal hebben voor het dorp, maar ook voor hun vriendschap.

Met Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice, die in première ging op het International
Film Festival Rotterdam , maakt regisseur Daan Veldhuizen een complex East-meets-Westverhaal, verteldLezing
in een even
rijke als confronterende
21 maart
Duurzaam
Toerisme filmtaal.
Elena Cavagnaro

Dinsdag
Locatie
Datum & tijd
Kosten
Bijdrage koffie / thee
Verplichte aanmelding

Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
dinsdag
21 maart 19.30 – 21.30 uur
www.bananapancakesandthechildrenofstickyrice.com
Nivonleden € 3.50 / niet- Nivonleden € 5.00
€ 0.50
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010
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Dinsdag 11 april
Lezing Duurzaam Toerisme in Drenthe Johan Kasper
Duurzaam toerisme, past dat in Drenthe?
Drenthe en toerisme: dat is voor veel mensen hetzelfde. Maar hoe duurzaam is toerisme in Drenthe,
zeker nu de provincie met veel meer activiteiten werft dan alleen haar fietspaden? Hoe duurzaam is
Drenthe als we discussiëren over windmolens in de Monden, de uitbouw van de TT-baan of het FOC bij
Assen? Draagt de Drentse cultuur - waarin Naoberschap centraal staat - bij aan duurzame innovaties, of
is het juist een belemmering voor nieuwe ontwikkelingen? Die vraag( of …’vragen’??) staat(of …’staan’?)
centraal in deze Nivon-lezing in Assen. Johan Kasper, onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Innovatie
in de Regionale Kenniseconomie van Stenden Hogeschool, zal de duurzame ontwikkelingen in Drenthe
bekijken in het perspectief van de Drentse cultuur. Hij zal in zijn verhaal gebruik maken van voorbeelden
uit toerisme en recreatie, maar ook uit andere branche/werkvelden.
Locatie
Datum & tijd
Kosten
Bijdrage koffie / thee
Verplichte aanmelding

De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA Assen (wijk Pittelo) in Assen*
dinsdag 11 april 20.00 – 22.00 uur
Nivonleden € 3.50 / niet- Nivonleden € 5.00
€ 1.00
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010

Zondag 7 mei
Voorjaarsmaaltijd van 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, niet perse 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 of spelletjes of een goed gesprek.
Locatie
Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 in Noordlaren
Datum & tijd
zondag 7 mei van 13.00 – 15.30 uur; inloop vanaf 12.30 uur
Kosten
€ 7.50
Informatie / aanmelden Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
Aanmelding is verplicht en kan tot uiterlijk vrijdag 28 april
En... noteer alvast zondag 27 augustus in uw agenda voor de Zomermaaltijd!

Zaterdag 10 juni

S tertocht met een feestelijke bijeenkomst voor jong en oud op het		
natuurkampeerterrein Lettelbert
Deze dag wordt georganiseerd ter verwelkoming van de leden uit Roden-Leek-Peize en als kennismaking
met de leden van Groningen-Assen.
De dag bestaat uit twee onderdelen: de tocht naar Lettelbert en het programma ‘s middags op de
camping.
Het is mogelijk om alleen aan het middagprogramma deel te nemen.
Bij slecht weer zal deze dag verplaatst worden. Het is daarom belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt
en uw gegevens doorgeeft.
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De tocht naar Lettelbert
In een stertocht vertrekken de verschillende groepen vanuit een eigen startpunt. Deze stertocht
is georganiseerd als fietstocht en heeft een vijftal startpunten: in Assen, in Groningen, in Roden, in
Leek en in Peize. Na een mooie route via Onlanden en het Leekstermeer bereiken we tenslotte het
kampeerterrein in Lettelbert.
De routebeschrijving zal uiterlijk een week van te voren aan de deelnemers worden toegestuurd. Het is
daarom belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt en uw gegevens doorgeeft.
Degene die de fietstocht te bezwaarlijk vindt – de afstand van Assen naar Lettelbert beslaat zo’n 30
kilometer - kan op eigen wijze naar Lettelbert komen.
Vertrekpunten en -tijden voor fietsers:
Roden: Brink, Fietsers om 13.15 uur; auto’s om 13.30 uur
Leek: Hoofdstraat 5, parkeerplaats PLUS: fietsen om 13.00 uur; auto’s om 13.45
Peize: parkeerplaats Nienoord: fietsen: om 13.30 uur; auto’s om 13.45
Aanmelden bij Paula Portegies tel. 050-5017 836 of secretaris.groningen@nivonnoord.nl
	
Assen: carpoolplaats Balkendwarsweg 1a: fietsen om 11.00 uur; E-bikes om 12.00 uur; auto’s om
13.15 uur.
Aanmelden en coördinatie bij Jetty Vink 0592 346 328 of secretaris.groningen@nivonnoord.nl
Groningen: om 12.00 uur bij het P & R aan het eind van de Peizerweg bij de A7
Aanmelden en coördinatie bij Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
Het programma in Lettelbert
Het programma in Lettelbert begint om 14.00 uur. Er staat drinken klaar met een traktatie. De voorzitter
van de beheercommissie Jan de Jong zal iets vertellen over duurzaam kamperen met de focus op de
duurzame en milieusparende aanpassingen die de camping de laatste tijd heeft ondergaan. Het geheel
wordt omlijst met een vrolijk muziekje. Op dit kindvriendelijke kampeerterrein kunnen kinderen hun hart
ophalen in het groen, in de speeltuin en rond de vuurplaats.
Locatie			
Natuurcamping Lettelbert, Hoofdstraat 190/1, 9827 PD Lettelbert
Datum & tijd		
zaterdag 10 juni 14 uur
Kosten			geen
Informatie / aanmelden Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
Graag van te voren aanmelden
* Routebeschrijving naar De Maasstee in Assen
vanuit Groningen/ Vries: ga bij het grote kruispunt (Univé) rechtsaf de rondweg Europaweg-West op, sla
na de rotonde bij de 1e stoplichten rechtsaf naar de Rijnstraat. Daarna 1e straat linksaf naar de Maasstraat.
Na 200 m vind je aan de linkerkant (in de bocht naar rechts) de oprit naar de Maasstee (naast
kinderdagverblijf Pinokkio) waarin o.a. het FNV en Zorgzaak Drenthe gevestigd zijn.
Vanuit Beilen/ Smilde: ga bij het grote kruispunt linksaf de rondweg Europaweg op richting Ring Noord
en sla bij het derde stoplicht linksaf naar de Rijnstraat. Daarna 1e straat linksaf naar de Maasstraat.
Na 200 m vind je aan de linkerkant (in de bocht naar rechts) de oprit naar de Maasstee (naast
kinderdagverblijf Pinokkio) waarin o.a. het FNV en Zorgzaak Drenthe gevestigd zijn. Doorrijden tot het
einde daar vind je parkeergelegenheid en fietsrekken.
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KAMPEREN EN RECREËREN IN DE EIGEN REGIO
Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert
Kamperen en recreëren in de eigen regio kon
natuurlijk al heel lang, zeker ook voor Nivonleden.
Maar vanaf 1 januari 2017 verandert er iets,
waardoor het voor de Nivon leden van de
afdeling Groningen-Assen, nog interessanter
wordt om (opnieuw) in de eigen regio te
gaan kamperen en te recreëren.
De afdeling Roden-Leek-Peize houdt op
die datum op te bestaan en wordt dan
onderdeel van de afdeling Groningen-Assen.
Dit gegeven is zeker memorabel. De afdeling
Roden-Leek-Peize is jarenlang een actieve
afdeling geweest, met veel activiteiten
en initiatieven. Eén van die initiatieven
geschiedde bijna 43 jaren geleden, toen een aantal actieve leden het voor elkaar kregen het Nivon
kampeerterrein “De Hondenhoek” te realiseren.
Dit kampeerterrein bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds, maar heeft nu ongeveer 5 jaar
geleden de naam Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert gekregen en is gelegen in het dorp Lettelbert
(gemeente Leek) op vijf minuten wandelen van het Leekstermeer en dichtbij het het Landgoed Nienoord
met verschillende atttracties, zoals de borg Nienoord, het Rijtuigenmuseum, het Familiepark met onder
ander het overdekte zwembad, met een gedeelte open luchtbad en een zonneweide.
De beheercommissie en de vrijwilligers van
het Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert
zijn voor het merendeel woonachtig in het
gebied van de afdeling Roden-Leek-Peize en
gaan dus per 1 januari 2017 ook over als lid
naar de afdeling Groningen-Assen.
Het ligt dan ook voor de hand, dat de afdeling
Groningen-Assen en de beheercommissie
van het Nivon Natuurkampeerterrein
Lettelbert een goede relatie gaan opbouwen
om zodoende een win-win situatie te creëren.
De start is goed. Al heel snel zijn er
telefonische afspraken gemaakt over te
organiseren kennismakingsmomenten in het
komende half jaar.
Zo zal de afdeling Groningen- Assen in
samenwerking met de beheercommissie
van het Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert op 10 juni 2017 een Ster fietstocht organiseren naar het
kampeerterrein (zie ook elders in deze Nieuwsbrief ).
De leden van de afdeling Groningen-Assen kunnen dan zien en horen hoe mooi het kampeerterrein is en
welke plannen er bestaan om het kampeerterrein nog aantrekkelijker te maken.
Tevens zal de beheercommissie alle leden van de afdeling Groningen-Assen uitnodigen voor een open
dag op zaterdag 8 april 2017. Op deze open dag zal er verteld worden over het gebied “De Onlanden”,
gelegen tussen de stad Groningen en het kampeerterrein. Op deze open middag zullen wij de bezoekers
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informeren over het wel en wee van het
kampeerterrein. Ook zullen wij proberen een
aantal vrijwilligers te werven ten behoeve van
het onderhoud van het kampeerterrein en
de opstallen, de functie van terreinwacht, dan
wel toe te treden tot de beheercommissie,
waar sprake is van een vacature.
Maar bovenal gaat het er ons om om zoveel
mogelijk kampeergasten van elders en uit de
eigen regio te mogen ontvangen en hen te
laten genieten van de rust, de natuur en de
cultuur, die deze regio hen te bieden heeft.
U kunt via de website van het Nivon zien
en lezen welke voorzieningen het Nivon
Natuurkampeerterrein te bieden heeft en op die zelfde website kunt u een reservering maken,de
wanneer u denkt: “Dat lijkt mij wel wat om een daar een aantal dagen en nachten te vertoeven”!
Mede namens de overige leden van de beheercommissie hoop ik velen van u in de komende periode te
mogen begroeten.
Jan de Jong
voorzitter beheercommissie
Nivon Natuurkampeerterrein Lettelbert

Nivon Soos

Bericht van de leesclub

`t Feithhuis, Martinikerkhof 10, 9712 JG Groningen

middagleesclub bijeenkomsten voorjaar 2017.

Elke eerste dinsdagochtend van de maand is er
van half 11 tot 12 uur een tafel gereserveerd in
`t Feithhuis voor alle nivonners die het gezellig
vinden om samen koffie te drinken en/of ideeen en
ervaringen uit te wisselen.
De consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrijdagmiddag 10-02-17 16.15 uur :
Jan Brokken - De Vergelding

De eerstvolgende data zijn: 3 januari, 7 februari,
7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli

Vrijdagmiddag 07-04-17 16.15 uur :
H.M.vd Brink - Dijk.
Het eerste boek wat we gaan lezen in het najaar
2017 zal zijn Waar was je nou ...van K. Schippers
Thea Uiterwijk

Voor meer informatie kun je mailen of bellen naar:
Trijnie Riemeijer, t.riemeijer@home.nl 050-5790307
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Terugblik op De Grote Transitie 2016
Het jaar 2016 van NIVON Groningen- Assen stond
in het teken van de Grote Transitie.
Tijdens de ALV in maart 2016 werd ik door
Greet als nieuwe secretaris voorgedragen en
gekozen. Gemma Verkleij opvolgen was een
hele eer en het overnemen van het notuleren
door Nelleke een hele uitdaging. Spannend ook
want wie was de voorzitter? Helaas was Herman
door familieomstandigheden verhinderd. Die
kennismaking moest even wachten tot mijn
vuurdoop: de Eerlijk & Groen lezing van Egbert
Tellegen waarvoor veel belangstelling was. Daarna
volgden nog aantal lezingen in dat kader en werd
mij gaande weg duidelijk wat er met de Grote
Transitie werd bedoeld: de verandering van fossiele
brandstof naar duurzame energiewinning.
Het enthousiasme van Nelleke die deze avonden
organiseerde werkt aanstekelijk.
Weer was er veel belangstelling, ook van nietNIVON-leden, voor de avond met Frans Kerver die
een jaar van het basisinkomen heeft geleefd en
daarover vertelde.
Eén lezing werd maar door 2 bezoekers
bijgewoond. Verkeerd onderwerp? Verkeerde titel?
Wij blijven zoeken ook naar manieren om meer
gratis publiciteit te krijgen. Ook dat is een grote
transitie. Eén manier is het gebruik van Facebook.
We zoeken met spoed een enthousiast lid die mij
daarin wegwijs kan maken. Een andere manier
is dat u mij uw e-mailadres geeft zodat ik een

herinnering kan sturen als er weer een activiteit is
bij onze afdeling.
In december werd de indrukwekkende film The
Only Son vertoond, ook dat was nieuw en daar
gaan wij mee door.
Ons ledenbestand is veranderd doordat het
centraal bestuur van het NIVON na het advies van
de ledenvergadering besloot de afdeling RodenLeek-Peize (met nog maar één bestuurslid) op te
heffen. Deze afdeling werd bij Groningen-Assen
gevoegd.
Nog een transitie: de locatie in Groningen is
prima voor leden die in Groningen wonen, maar
niet handig voor de leden uit de buitendorpen
en leden van oud-afdelingen zoals Assen en
nu ook Roden-Leek-Peize. We hebben in Assen
met de Maasstee een mooie nieuwe plek voor
diverse activiteiten gevonden. Maar ook in
het Duurzaamheidscentrum Assen (DCA) kan
prima een groep bijeenkomen. Misschien een
koffiegroep?
En de transitie die misschien het meest opvalt is
het ledenblad. We hebben besloten om voortaan
zo’n mooie gekleurde versie uit te brengen, de
reacties waren zo positief op de eerste. En wij
merkten dat we nu trots een exemplaar bij een
buurthuis neerleggen of meegeven aan kandidaat
nieuwe leden. We hopen dat u begrijpt dat het
digitaal versturen onze voorkeur heeft.
Als u daaraan wilt meewerken stuurt u Niels a.u.b.
een mailtje.
December 2016, Jetty Vink

Blik op de afdelingsfinanciën
Het centraal bestuur van het NIVON heeft het beleid t.a.v. afdrachten aangepast.. Gevolg daarvan is
dat de afdracht vervalt als afdelingen voldoende financiële reserves hebben om een aantrekkelijk
programma te kunnen organiseren. Gezien onze huidige financiële situatie geldt dat voorlopig voor onze
afdeling.
Uiteraard zal dit invloed hebben op hoe wij omgaan met onze financiële middelen. De eerste duidelijke
beslissing is dat wij voortaan het aantal uitgaven van Nivon-GrAs terugbrengen van vier naar twee
nummers per jaar, maar wel in kleur! De daarin opgenomen activiteitenagenda bestrijkt nu een periode
van zes maanden.
De leden van afdeling Roden-Leek-Peize sluiten zich per 1 januari 2017 bij ons aan. Het positief saldo dat
zij ‘meenemen’ is geoormerkt geld en wordt alleen gebruikt voor de voortzetting van de koffieochtenden
daar.
Hoe meer leden zich aanmelden voor de digitale versie van Nivon-GrAs, des te langer kunnen wij de
afdelingsactiviteiten verzorgen zonder landelijke afdracht.
Ook als u NIVON- GrAs niet digitaal wilt ontvangen is het handig als wij uw e-mailadres hebben, dan
kunnen wij u met tussentijdse e-mailberichten informeren over actuele zaken!
Tijdens de ALV op 12 maart 2017 krijgt u de financiële situatie van de afdeling op papier en kunt u vragen
stellen. De vergaderstukken kunt u ook op verzoek toegestuurd krijgen. Meer informatie daarover staat
onderaan de Agenda van de ALV elders in dit nummer.
Greet Oostra, penningmeester
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Nieuws van Repair Café Assen
Iedere eerste zaterdag van de maand proberen wij alle ingebrachte kapotte spullen weer ‘werkend’
aan onze bezoekers mee te geven. Van speelgoed, kleding en rollators tot elektrische en elektronische
apparaten. Elke maand hebben we een thema: bijvoorbeeld tuingereedschap in april, kerstverlichting in
december. Afgelopen november was er een scharensliep te gast, andere externe specialisten staan ook
op onze lijst. Onze groep neemt bovendien deel aan een werkgroep van repaircafé’ die de ervaringen van
reparateurs bundelt en doorgeeft aan fabrikanten. Deze kennis moet leiden tot producten die minder
snel stuk gaan en beter repareerbaar zijn.
Locatie: 		
MFA Kloosterveste, Vesteplein 5, Assen (Kloosterveen)
Datum & tijd:	iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00 16.00 uur. Na 15.30 uur worden
geen nieuwe reparaties meer aangenomen.
Data 1e halfjaar 2017: 7 januari, 4 februari, 4 maart , 1 april (geen grap !), 6 mei en 3 juni. In juli en augustus
vakantiestop.
Kosten: vrije inloop, reparaties tegen vrijwillige bijdrage.
Koffie/thee: verkrijgbaar bij de Brasserie, waar ook een leestafel.
Meer informatie: www.repaircafe-assen.nl /
repaircafe.assen@gmail.com /
via facebook /
tel.nr. 06-38396811

Wie doet er mee?!
De afgelopen vier jaar heb ik in het afdelingsbestuur de functie vervuld van “ lid zonder portefeuille” .
Helemaal zonder portefeuille was dat niet, want bij aantreden kreeg ik het verzoek om me bezig te hou
den met wat toen Eerlijk en Groen heette. Eerlijk en groen, al snel uitgebreid met duurzaam, werd een
belangrijke pijler binnen het Nivon, landelijk en lokaal. Wij hebben de laatste jaren in dit kader veel interessante, relevante en ook nog leuke activiteiten met elkaar beleefd. Denk aan de verschillende lezingencycli (Eerlijke Economie, De Grote Transitie), workshops als Over de datum en Consuminderen, excursies
(permacultuur, eetbare wilde planten) en niet te vergeten onze seizoensmaaltijden! Samenwerking met
gelijkgestemde organisaties was al langere tijd een wens van ons. Dit najaar hebben we samen met IVN
en KNNV een avondvullend programma kunnen organiseren rondom de toenemende verstening van tuinen. Hiermee blijken wij ook weer een bron van inspiratie te zijn voor Nivonafdelingen elders in het land.
Het bedenken, opzetten en uitvoeren van eerlijk, groen en duurzame activiteiten in combinatie van de
bestuurlijke functie is intensief, vraagt behoorlijk wat tijd en gaat ten koste van één van beide taken.
Gaandeweg merkte ik dat ik weinig tot geen ruimte had om de bestuurlijke functie naar behoren te vervullen.
Het moment is nu voor mij aangebroken om mijn bestuursfunctie neer te leggen en plaats te maken
voor een nieuwe lichting.
Helemaal afstand doen van eerlijk, groen en duurzaam kan ik niet. Het is bijzonder om daarmee bezig te
zijn, is inspirerend en brengt onze afdeling nieuwe contacten. Dus heb ik het bestuur aangeboden om als
lid van een werkgroep vervolg te geven aan groene activiteiten.
Er is echter nog een klein dingetje: die werkgroep heeft nog wel een paar leden nodig. Wie doet er mee?
Nelleke Drukker
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl
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Interview met Paula Portegies- Vrugt penningmeester afdeling RodenLeek- Peize en An Hartmans haar rechterhand bij de activiteiten.
Paula is sinds 17 februari 1987 lid van het NIVON via de NTKC, de NTKC staat voor sportief en actief
tentkamperen en via haar man Bob Portegies die voorzitter was van de PvdA en actief in het NIVON.
An is sinds 1 januari 1986 lid van het NIVON zij kwam in contact met het NIVON via de AJC, de Arbeiders
Jeugd Centrale (1918-1959) De AJC had tot doel de arbeidersjeugd op te voeden en te ontwikkelen. Het
socialistisch cultuurideaal werd gerealiseerd met traditionele omgangsvormen, zonder drank en tabak,
en met lichaamsbeweging, volksdans, muziek en lekenspel. An is in de beginperiode een poos voorzitter
geweest van de afdeling maar weet niet meer wanneer.
Paula is sinds 15 maart 1996 penningmeester en heeft veel bestuursleden zien komen en gaan. Zij heeft
samengewerkt met o.a. Bart Giezen, Geert de Boer en Kees van der Woude. Het was ooit een grote actieve
afdeling.
Er waren vanaf het begin de koffieochtenden die er nu nog steeds zijn op de 2e zondag van de maand in het
Rode kruisgebouw in Roden. Daar werden ook cursussen gegeven o.a. over economie.
Voor grotere evenementen werd gebruik gemaakt van Jeugdherberg Zonnehoeve. Daar werden
Sinterklaasfeesten met een echte Sint en Piet georganiseerd en Nieuwjaarsbijeenkomsten. Twee keer werd er
op zo’n Nieuwjaarsbijeenkomst een maaltijd gekookt door deelnemers van de kookcursussen die er gegeven
werden. Nadat de Zonnehoeve werd afgebroken werd Vasalis in gebruik genomen destijds een cultureel
centrum. Ook daar werden weer de grotere bijeenkomsten gehouden.
Eén keer per jaar werd er een ‘snertwandeling’ georganiseerd en werd de erwtensoep door de leden gekookt.
Vaak werden sprekers uitgenodigd, dat waren interessante avonden. Eén avond zal Paula
nooit vergeten. De ‘Vrekkenclub” was uitgenodigd. Er zouden handige bespaartips en artikelen
gegeven worden. Het enige dat zij kregen waren flessen-uitlek-houders.
Het honorarium en de reiskosten waren zeer hoog. Het kwam nogal vreemd over.
Veranderingen binnen de vereniging: aanvankelijk werden mensen NIVON- lid vanuit PvdA, het AJC en de
Blauwe knoop of de oecumenische kerkgemeenschap - het ging om de gemeenschapszin. De meeste leden
zijn nu vaak alleen lid vanwege de natuurvriendenhuizen en doen niet meer mee met activiteiten.
De laatste activiteit die An en Paula hebben georganiseerd was een museumbezoek. Zij waren de enige twee
deelnemers. Ook het aantal bestuursleden liep terug. De laatste jaren was Paula als penningmeester het enige
bestuurslid. Het hoofdbestuur heeft besloten de afdeling op te heffen en per 1 januari 2017 samen te voegen
met Groningen-Assen.
Toekomstplannen: gewoon doorgaan met de koffieochtenden op de 2e zondag van de maand in het Rode
kruisgebouw en ’s zomers op natuurkampeerterrein Lettelbert.
Paula zorgt voor de koffie en An zorgt dat de tafels er gezellig uitzien. Eén van de deelnemers, Greta Niezen
kent vanuit haar werk bij Humanitas leuke spelvormen om gespreksonderwerpen uit te diepen. Daardoor
ontstaan vaak zeer persoonlijke gesprekken. Dat kan heel goed met zo’n hechte club van nu nog 12.
Het Sinterklaasfeest wordt ook nog steeds gevierd. Ieder neemt een klein cadeautje mee en er worden op
speelse wijze vragen gesteld over levensvisie. Er wordt soms voorgelezen uit en boek en dat wordt dan weer
besproken.
Ze hopen aan de activiteiten die in Assen worden georganiseerd te kunnen deelnemen. Als het ’s middags
zou kunnen, zou dat helemaal fijn zijn. En ze vonden Aan Tafel in de Hondsrug heel gezellig en het eten
heerlijk, voor herhaling vatbaar.
Hebben jullie ideeën voor een nieuwe naam voor de afdeling na de samenvoeging? Nee, laat het maar
gewoon zo blijven, we zitten tussen Groningen en Assen in. En een nieuwe naam voor het afdelingsblad?
Gewoon GrAs! Zo’n leuke naam.
december ’16 Jetty Vink
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Natuurvriendenhuis Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 42
9343 TC Een West
www.nivon-allardsoog.nl
Programma 2017
Februari 24-27 Vriendinnenweekend (ook voor zussen, nichten….) Enneagram (vrijblijvend), samen
koken, film, maar vooral veel vrije tijd om bij te kletsen!
Info bij Jaqueline Lauwen, tel. 0513 417502.
Prijs € 125,-- € 105,-- voor Nivonleden, geheel verzorgd.
Maart 13-17 Museum midweek met een GRONINGSE-, een FRIESE- en DRENTSE DAG.
Info bij Berbie Klaren 0592-412876
Prijs € 205,-- € 185,-- voor Nivonleden, inclusief verzorging, exclusief entrees. Carpoolen.
April 17-21 Vogelmidweek Op zoek naar vogels in hun specifieke biotoop. Info bij Kitty Suijling 0516577544.
Prijs € 220,-- € 195,-- voor Nivonleden, inclusief verzorging. Carpoolen.
April 29 Sfeer-Proef-BIJ DE BUREN- Fair. Kom kennismaken met je buren (soms van iets verder)! Een
aantal van hen zal hun ambacht, hobby of bedrijf laten zien.
Info bij Kitty Suijling 0516-577544. Vrij entree!
Mei 22-26 Wandelmidweek en kennismaking met Nordic Walking (dauwtrappen Hemelvaartsdag!?).
Een wandelgids loopt mee. Info bij Menno Dijkstra 0513 417502
Prijs 220,-- € 195,-- voor Nivonleden. Geheel verzorgd.
Juni 19-23 Tuinen-midweek We bezoeken Park Vijverburg in Tytsjerk, de Kruidhof in Buitenpost en in
Ruinen de Harrie Boerhof tuin en De Luie Tuin.
Info: bij Berbie Klaren 0592-412876
Prijs € 220,-- Nivonleden € 195, --. Inclusief verzorging, exclusief entrees.
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Krabbels uit het Hunehuis
Van Makkerhuis tot Monument 1930-2015
Op 4 november presenteerde Wim van der Wijk zijn boek over de
bewogen geschiedenis van het natuurvriendenhuis het Hunehuis
op de Havelterberg. Het huis uit 1930, is oorspronkelijk gebouwd als
kamphuis voor de Arbeiders Jeugd Centrale. Het is Herman Molendijk
geweest die met zijn verhalen ‘Krabbels uit het Hunehuis ‘een inkijkje
geeft in het dagelijkse leven van de arbeidersjeugd op de ‘berg’ in de
jaren dertig. En dat verhaal houdt niet op bij de muren van het huis,
maar gaat ook in op haar omgeving, de rijke natuur en de relatie met
de bevolking.
Na een heftige oorlogsperiode wordt het huis in gebruik genomen als natuurvriendenhuis van
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de voorloper van het NIVON, waarbij het ook nog 10 jaar
dienst zal doen als Humanistische Militair Tehuis. En dan zijn er ook nieuwe verhalen. De verhalen
over de wederopbouw, het vele werk wat door de vrijwilligers wordt gedaan, de belevenissen van de
huiswachten en de gasten en de dreigende uitbreiding van het militaire oefenterrein in de jaren tachtig
en negentig. Van belang is dat de verhalen zijn vastgelegd en kunnen worden doorverteld, juist in deze
digitale tijd waarin alles zo vluchtig verdwijnt. En het zijn niet alleen de verhalen, maar ook het prachtige
beeldmateriaal wat de geschiedenis volledig maakt.
Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 400 stuks, 140 bladzijden en prachtig
geïllustreerd met 230 afbeeldingen, hard cover, gebonden uitvoering.
Het boek is te verkrijgen tegen contante betaling van €16, - aan de balie van het Hunehuis.
Het kan ook worden toegezonden voor €21, - . Stuur dan een mail naar vdwijkwim@gmail.com met
naam en adres.

Vrijwilligers gezocht voor de fiets- en wandelbeurs in Assen
Op zaterdag 4 en zondag 5 februari wordt in de TT hal in Assen de jaarlijkse fiets- en wandelbeurs
georganiseerd, waar ook het Nivon zich presenteert.
Wie wil op een van die dagen het Nivon een paar uurtjes vertegenwoordigen?
Algemeen PR-materiaal is aanwezig; specifiek afdelingsmateriaal – ons mooie Nivon-GrAs bijvoorbeeld
– kunnen we daar neerleggen.
Belangstelling? Wij kunnen u in contact brengen met de coördinator, Angelique Hagewoud van het
Hunehuis.
Mail naar eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of bel 050 5417010
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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 		
06-38396811
		penningmeester.groningen nivonnoord.nl		
Secretaris
Jetty Vink
Iemstukken 23, 9407KH Assen		
0592-346328
		secretaris.groningen nivonnoord.nl		
Algemeen lid
Nelleke Drukker Bottemaheerd 15 9737 NA Groningen		
050 5417 010
		
eerlijkengroengras nivonnoord.nl
-----Red. Nivon-GrAs

Niels Kristensen nivongras nivonnoord.nl			050-5256241

Activiteiten-coördinatoren
• Japke Kooistra
Lange afstandswandelingen
• Trijnie Riemeijer Senioren-Soos
• Thea Uiterwijk
Middag-leesclub
• Donald Elsas
Avond-leesclub
• Greet Oostra
Repair Café Assen
		
-----Nivon Regio Noord
Voorzitter
Bert Rosien

Mozartlaan 232

japke home.nl
t.riemeijer home.nl
050-5790307
leesgroepgras hotmail.com
050-5343062
0596-551831
delsas xs4all.nl
repaircafe.assen gmail. com
06-38396811
www.repaircafe-assen.nl		

8031 EX Zwolle

06 526385535

Betaling afdelingsactiviteiten
Inschrijving op betaalde activiteiten zijn geldig als het geld door de penningmeester is ontvangen op
Postgiro 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
Aan- en afmeldingen en adresveranderingen aub doorgeven aan het landelijk bureau.
Ledenadministratie Plantage Middenlaan 2F 1018 DD Amsterdam of leden nivon.nl
Telefoon: 020 4350700, Fax: 020 6376533 E-mail: info nivon.nl, site: www.nivon.nl
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