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Duurzaam toerisme
Aan Tafel! Zomerse picknick
Excursie stads-/daktuin Kemkensberg
Trek van de Kiekendief
Aan Tafel! Herfstmaaltijd
Documentaire “The real dirt on farmer John”

Nivon - GrAs

Afdelingsblad Nivon Groningen-Assen, Roden-Leek-Peize
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Van de voorzitter
Dit is dan de tweede Nivon-GrAs het afdelingsblad van Nivon afdeling Groningen-Assen-Roden-Leek-Peize.
Ja, we zijn nog op zoek naar een nieuwe naam sinds de fusie van Groningen-Assen met Roden-Leek-Peize.
Wij hebben één suggestie mogen ontvangen: Groningen-Assen en Omlanden.
Dit is het zomernummer dat gelijk al naar voren de herfst in blikt. U ziet enkele buitenactiviteiten, om te
beginnen op 27 augustus de zomermaaltijd en 16 september de excursie stads-/daktuin Kempkensberg,
door Nelleke Drukker of door de werkgroep Aan Tafel! aangedragen en georganiseerd. Die maaltijden met
seizoen ingrediënten worden incl. kookvoorbereiding gehouden in De Hondsrug in Noordlaren op zondagen.
De seizoen maaltijden worden steeds prima bezocht. Geen wonder, want het kan binnen of buiten op het
terras van De Hondsrug heel gezellig worden.
Op de laatste ALV konden we de nieuwe penningmeester nog niet presenteren, maar nu is het zover. Ypke
Huisman heeft de penningen nu overgenomen van Greet Oostra.
Het Repair café viert in oktober het 5-jarig jubileum.
Ik wens u allemaal goede vakantietijd, op Balkonia, in de tuin, elders in Nederland of waar dan ook! Graag tot
na de zomervakantie en in alle gezondheid!
Herman Blom
12 maart 2017 Verslag ALV Nivon afdeling Groningen-Assen
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 zoals dhr. en mevr. Jongerhuis die na 40 jaar lidmaatschap
eindelijk met hun goede naam op de ledenlijst staan. En 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. En dhr. J. Leekstra die ook al meer dan 50 jaar lid is
maar volgens de lijst dit jaar nog maar 50 jaar. Zijn geboortejaar klopt ook niet. Wij
dachten een 100 jarige in ons midden te hebben, maar 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 VJCC.
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.
Ook in het kader van Eerlijk&Groen heeft zij 4 keer een maaltijd georganiseerd met de
werkgroep Aan Tafel. Daarvan zijn er twee niet doorgegaan door gebrek aan belangstelling.
Nelleke heeft 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
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8. Verslag activiteiten coördinatoren
Nivonsoos Er komt een vrij constante groep van 10 à 12 mensen van met plezier naar de
soos.

Addendum ALV 2017
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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 Oosterhof, Wim de Morree, Marion Bijl, Nelleke
Drukker, Eika, An Hartman, etc.
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

Nivon Regio Noord nodigt , mede namens kampeerterrein De Meenthe, alle
leden in Noord uit voor een

Wandeling vanaf NIVON Kampeerterrein DE MEENTHE
Datum:
Adres:

zondag 10 september 2017
Jokweg 2, 8391 VE Noordwolde
0561-432527 ; meenthe@nivon.nl

Programma:
10.00 uur: ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.
11.00 uur: Begin van de wandeling.
Je kunt kiezen uit een wandeling van ong. 8 km(2 uur) en een van
ong. 12 km (3uur)
Meenemen:

Eten en drinken voor onderweg.

Bereikbaarheid: Vanaf Noordwolde en Oldeberkoop verwijzen bordjes naar
de Meenthe. Wie zich aanmeldt krijgt een week van te voren
een plattegrondje met routebeschrijving.
Bijzonderheid: Het is mogelijk om te worden afgehaald van station Wolvega
of station Steenwijk. Geef het bij aanmelden even door.
Aanmelden: Bij voorkeur vóór 1 september bij: secretaris@nivonnoord.nl
Tip: Als je van erg ver komt, kun je er wel een overnachting aan vastknopen!
Tot ziens op 10 september!

Klaas Pot, secretaris Regio Noord
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Activiteiten Nivon najaar 2017-GrAs
Zondag 27 augustus 		
					

Aan Tafel! Zomerse picknick
Buiten eten in De Hondsrug!

Schuif gezellig aan en neem gerust iemand mee.
De introducé hoeft geen 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 zomermaaltijd wordt opgediend in Natuur
vriendenhuis 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.
Als het goed weer is eten we lekker buiten op het
terras.
Locatie			
Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 in Noordlaren
Datum & tijd		
zondag 27 augustus van 17.30 – 20.00 uur
Inloop			
vanaf 17.00 uur
Kosten			
€ 7.50
Info/aanmelden
Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
Aanmelding is verplicht en kan tot en met vrijdag 18 augustus

Zaterdag 16 september

Excursie stads-/daktuin Kemkensberg

Sinds 2014 is de stad Groningen een openbare tuin
rijker: de stads- en daktuin Kemkensberg.
Deze tuin ligt bij het gebouw waar Dienst Uitvoering
Onderwijs en de Belastingdienst zijn gevestigd.
Rixt Langeveld neemt ons mee op een rondleiding
door deze bijzondere stadstuin bij dit bijzondere
gebouw. Tijdens deze rondleiding krijgen we alles te
horen over het tuinontwerp, de aanleg, het onderhoud
en de plantensoorten. De rondleiding duurt ruim
een uur. Als afsluiting van de excursie geeft Rixt
deelnemers desgewenst tips voor de tuin.
Over Rixt Langeveld
Rixt is tuinontwerper en werkt vanuit tuinadviesbureau
De Korenbloem, tuinen met visie. Ze geeft de cursus
Natuurrijk tuinieren, lezingen en rondleidingen. Verder is zij actief betrokken bij Operatie Steenbreek Groningen en maakt daarvoor het televisieprogramma GoudGroen, het vervolg van de serie “Tegels eruit, tuin erin”.
Locatie			
Verzamelen		
Datum & tijd		
Kosten			
Info/aanmelden

Kemkensberg 12, 9722 TB Groningen
Bij het zwarte kunstwerk aan de tuinzijde van het gebouw
zaterdag 16 september om 14.00 uur
€ 7.50 ter plaatse te betalen
Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
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Dinsdag 31 oktober 		

Trek van de Kiekendief

De grauwe kiekendief is in 2016 verkozen tot dé soort van Groningen.
Beleef het fascinerende avontuur van de kiekendief en volg hem
op zijn vlucht naar verre continenten en weer terug. Om – eenmaal
neergestreken op het Groninger platteland – te nestelen en jongen
groot te brengen. En dan maakt de kiekendief zich op voor zijn volgende reis.
Madeleine Postma leidt ons de wereld binnen van deze bijzondere
roofvogels. Zij vertelt ons over de biologie, het leven en het gedrag
van de (grauwe) kiekendief. Daarnaast zal ze informatie geven over de oprichting van de Werkgroep Grauwe Kiekendief waar ze deel van uit maakt.
Madeleine Postma is medewerker bescherming in de Werkgroep Grauwe
Kiekendief. Ze geeft cursussen en rondleidingen en is betrokken bij veldonderzoek. De activiteiten van de werkgroep heeft ook breder resultaten opgeleverd, zoals bijvoorbeeld een succesvol akkervogelbeheer.
Locatie				
Datum & tijd			
Kosten				
Bijdrage koffie / thee		
Bij voorkeur aanmelden

Zondag 5 november 		

Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
dinsdag 31 oktober 20.00 – 22.00 uur
Nivonleden € 3.50 / niet- Nivonleden € 5.00
€ 0.50
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl of 050 5417010

Aan Tafel! Herfstmaaltijd

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 herfstmaaltijd 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 5 november van 13.00 – 15.30 uur
Inloop			
vanaf 12.30 uur
Kosten			
€ 7.50
Info/aanmelden
Nelleke Drukker eerlijkengroengras@nivonnoord.nl / 050 5417010
Aanmelding is verplicht en kan tot en met vrijdag 27 oktober
Noteer alvast de wintermaaltijd in de nieuwe agenda van 2018 op zondag 4 februari

Dinsdag 12 december
In de huiskamer presenteert de IDFA documentaire uit 2005
				“The real dirt on farmer John”, met nagesprek
				
Regisseur Taggart Siegel
Als zijn vader in de jaren zestig overlijdt, neemt de jonge John Peterson het familiebedrijf over. Hij tovert de
traditionele boerderij om tot een toevluchtsoord voor hippies en kunstenaars, maar stort daarmee het bedrijf
bijna in een faillissement. Door zijn extravagante persoonlijkheid is hij het middelpunt van roddel en achterklap in de boerengemeenschap en zijn carrière als boer lijkt teneinde. Het tij keert als hij een nieuwe start
maakt als biologisch landbouwer en een aantal families uit Chicago aandeelhouder van zijn bedrijf wordt.
Met veel oud filmmateriaal laat deze film de geschiedenis zien van een van de eerste biologische bedrijven,
met al zijn ups en downs.
Locatie		
Maasstraat 25, 9406 RA Assen
Datum & tijd		
dinsdag 12 december 14.00 – 16.00 uur
Kosten			
€ 3.50
Koffie / thee		
€ 1.00
Aanmelden		
Jetty Vink secretaris.groningen@nivonnoord.nl / 0592 346328
Neem gerust iemand mee. De introducé hoeft geen lid te zijn van het Nivon

6

De NIVON leesgroepen in
Groningen

Nivon Soos
`t Feithhuis
Martinikerkhof 10
9712 JG Groningen

In Groningen heeft het NIVON twee leesgroepen,
een middaggroep en een die ’s avonds bij
elkaar komt. De groepen hebben elk een eigen
coördinator, Thea Uiterwijk voor de middaggroep
en Donald Elsas voor de avondgroep. De omvang
van de leesgroepen kan niet te groot worden, want
de deelnemers komen samen bij de leden thuis.
Mocht iemand belangstelling hebben om mee te
doen, dan is het goed om contact op te nemen
met de coördinator van de betreffende groep. Die
kan dan vertellen of er op dat moment plaats is.
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 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 lentetrimester. In het zomer-trimester komen we niet bij
elkaar.
De middaggroep heeft voor 2017-2018 de volgende
boekenlijst samengesteld:
- op vrijdag 15 sept 2017, om 16.15 uur bij Niels:
Waar was je nou van K. Schippers, 2007
- op vrijdag 24 nov 2017, 16.15 uur bij Harry :
Het fregatschip Johanna Maria van Arthur van
Schendel,1930
De twee bijeenkomsten in 2018 moeten nog
vastgesteld worden, maar er is al
afgesproken, dat dan de volgende boeken worden
gelezen en besproken:
- Het geheim van Anna Enquist, 2008
- De overgave van Arthur Japin, 2007.

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 ideeën en ervaringen uit te wisselen.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
De eerstvolgende data zijn:
1 aug. 5 sept. 3 okt. 7 nov. en 5 dec.
Voor meer informatie kun je mailen of bellen
naar: Trijnie Riemeijer
t.riemeijer@home.nl Tel. 050-5790307

Al deze boeken zijn bij de bibliotheek ook als E-book
beschikbaar.
De avondgroep heeft voor 2017-2018 alleen de
eerste datum vastgelegd.
Op 4 oktober komt de groep bij elkaar om te
bespreken:
Hella S. Haasse, Het woud der verwachting,
1949.
Voor de overige drie bijeenkomsten zullen die avond
de boeken en data van samenkomst nog worden
vastgesteld.
Voor beide groepen geldt, dat het NIVONlidmaatschap 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

Vakantietip voor jong en oud: zelf plukken bij de boer
Leuk, leerzaam en vooral lekker!

Een paar uurtjes zelf aardbeien, frambozen en bessen plukken bij de boer en de oogst
thuis verwerken in lekkere en gezonde gerechten.
Aardbeien en bessen kunnen in juli / augustus geoogst worden, appels en peren in
september / oktober.
Kijk eens op www.lokaalenlekker.nl/zelf-plukken-bij-de-boer voor deze leuke,
leerzame en vooral lekkere activiteit. Er zijn genoeg pluktuinen in de buurt.
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Feestje voor Werkgroep Repair Café
Assen
Op zaterdag 7 oktober a.s. vieren we ons 50-ste
repair café én ons 5-jarig jubileum met onze huidige
groep - zeven vrouwen en elf mannen - samen met
ook al die vrijwilligers en andere ondersteuners
die vanaf het eerste begin meegeholpen hebben
dit te bereiken. We doen dat meteen na afloop van
ons gewone repair café van die dag op onze vaste
locatie in MFA Kloosterveste.
We kregen afgelopen half jaar per keer tussen 22
tot wel een paar keer 38 klussen op zo’n zaterdag
aangeboden. Een keer was het spekglad. Moesten
we die dag maar afblazen? Een paar leden van onze
groep zegden al af, zij vonden het te gevaarlijk om
de weg op te gaan. En de anderen die zich wel op
weg waagden zouden zich vast gaan vervelen. En

wat bleek …. Het werd toch weer een hele drukke
dag, met ook hoogbejaarde mensen die zich niets
van het weer en de slechte wegen aantrokken. Zo
zie je maar. Onze bekendheid groeit nog steeds.
Daarbij helpt ook zeker de informatie die regelmatig
via onze facebookpagina verspreid wordt – die wordt
steeds bekender. Ook huis-aan-huiskrantjes worden
goed gelezen, merken we.
In augustus houden we even een zomerstop. Daarna
staan we weer iedere eerste zaterdag van de maand
vanaf 11 uur klaar voor alle verrassingen waar de
mensen mee aan komen. Ook zo, zonder kapotte
spullen, bent u van harte welkom om een kijkje te
komen nemen! MFA Kloosterveste, Winkelcentrum
Kloosterveen, Vesteplein 5, 9408 ME Assen.
Greet Oostra
Data repair café’s: zie achterzijde

NIVON ADRESSEN EN NUTTIGE GEGEVENS
Voorzitter		
Herman Blom T. van Leeuwenlaan 15, 9731KH Groningen
			voorzitter.groningen@nivonnoord.nl
Penningmeester
Ypke Huisman Tuinbouwstraat 14, 9771BL
Sauwerd
			penningmeester.groningen@nivonnoord.nl
Secretaris en ledenadministratie Jetty Vink Iemstukken 23, 9407KH Assen
			secretaris.groningen@nivonnoord.nl
Algemeen lid Vacature
•
•
•
•
•
•
•
•

Vormgeving Nivon-GrAs
Niels Kristensen				
Activiteiten-coördinatoren
Japke Kooistra		
Lange afstandswandelingen japke@home.nl
Trijnie Riemeijer
Senioren-Soos
t.riemeijer@home.nl		
Thea Uiterwijk		
Middag-leesclub
leesgroepgras@hotmail.com
Donald Elsas		
Avond-leesclub
delsas@xs4all.nl		
Greet Oostra 		Repair Café Assen
repaircafe.assen@gmail.com
www.repaircafe-assen.nl
Nelleke Drukker
Aan Tafel!
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl
Nelleke Drukker	Activiteiten Eerlijk, groen en duurzaam		
eerlijkengroengras@nivonnoord.nl

050 5734924
050 3062044
0592-346328 			

050-5256241

050-5790307
050-5343062
0596-551831
06-38396811			
050 5417010
050 5417 010

Nivon Regio Noord
Voorzitter

Bert Rosien

E: allardsoog.voorzitter@gmail.com			

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 a.u.b. 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

8

AGENDA
Wanneer?		Wat?							Blz
Zo 27 augustus
Aan Tafel! Zomermaaltijd				
4
Zo 10 september
Wandeling De Meenthe, regio Noord			
3
Vr 15 september
Middagleesgroep					6
Za 16 september
Excursie Kempkensberg stads/daktuin		
4
Wo 4 oktober		Avondleesgroep					6
Di 31 oktober		
Trek van de kiekendief, lezing Groningen		
5
Zo 5 november
Aan Tafel! Herfstmaaltijd				
5
Vr 24 november
Middagleesgroep					6
Di 12 december
In de huiskamer Documentaire IDFA Assen		
5
Repair Café Assen Blz. 7
Iedere eerste zaterdag van de maand
(za 5 augustus – zomerstop)
Za 2 september
Za 7 oktober
Za 4 november
Za 2 december
En 2018: Za 6 januari en za 3 februari
Steeds van 11.00-16.00 uur
Nivon Soos data: zie blz. 6					
Koffiegroep Roden
Elke 2e zondag van de maand van 10.00 – 12.00 uur in het Rodekruisgebouw te
Roden – contactpersoon Paula Portegies
Lange-afstands wandelen
Elke derde zondag van de maand – contactpersoon Japke Kooistra
Kopij Nivon-GrAs
Volgende kopijsluitingsdag Nivon-GrAs: zaterdag 16 december

