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Voorwoord
We zien het jaar 2020 tegemoet en kunnen melden dat afdeling Nivon Groningen-Assen zich flink uitbreidt!
We telden op 2 december 2019 niet minder dan 1093 leden. Een staatje met diverse leeftijdsgroepen is
elders te vinden in dit blad. We gaan in 2020 weer allerlei activiteiten ondernemen...
Het bestuur is in een ontwikkelingsproces. Na een bestuursperiode van ongeveer 11 jaar waarvan 3 jaar als
secretaris en ruim 6 jaar als voorzitter heeft Herman Blom besloten te stoppen met de functie.
Nicolien Wiers is bereid gevonden om bepaalde taken van het voorzitterschap voorlopig waar te nemen.
Ypke Huisman is, naast zijn penningmeesterschap van afdeling Groningen-Assen, sinds afgelopen 9
november landelijk penningmeester van het Nivon geworden. Dit is een mooie promotie!
Ons motto ‘Eerlijk en Groen’ blijft gelden. Het specifieke jaarthema is geworden: ‘’Water en Wind’’. Nadat de
rivieren de Hunze en de Drentsche Aa de afgelopen jaren onze speciale aandacht hebben gehad, staan
deze keer de Wadden in ons vizier. Dit natuurgebied behoort tot de Werelderfgoederen van de Unesco, als
enige natuurgebied van Nederland.
Vier vooraanstaande deskundigen komen ons achtergronden vertellen over de Wadden. Vooraanstaand
bijvoorbeeld omdat één van hen mede oprichter is van het IPPC, het klimaatbureau van de Verenigde
Naties dat in 2007 de Nobelprijs won; hij wordt ook wel de Nederlandse ‘’Al Gore’’ genoemd. De sprekers zijn
allen verbonden aan de Waddenacademie te Leeuwarden. De Waddenacademie, www.waddenacademie.
nl, brengt kennis over het waddengebied bijeen: geowetenschap, ecologie, cultuurgeschiedenis, klimaat
en water. We zijn heel trots dat zij hun deskundigheid en kennis van de actualiteit, om niet, met ons willen
delen.
Naast deze lezingen is er aanbod om actief op stap te gaan. Volop water en wind zullen worden ervaren bij
bijzondere bezoeken die worden gebracht aan kustplaatsen als Ezinge en Pieterburen en aan de kwelders
en Klutenplas aldaar. We kunnen ook weer gezamenlijk aan tafel gaan tijdens de seizoensmaaltijden.
Behalve de activiteiten van Eerlijk & Groen/Water & Wind wordt er in groepsverband ook nog lange
afstanden gewandeld, samen gelezen, samen film bekeken of koffie gedronken. Doe vooral eens mee of
bezoek de Algemene Leden Vergadering die op dinsdagavond 3 maart 2020 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,
het bestuur

* * *
De Wadden
foto omslag: aw223 via Pixabay

De Waddeneilanden, de Waddenzee en de Nederlandse, Duitse en Deense Noordzee kustlanden van
Den Helder tot Esbjerg vormen het Waddengebied. De Wadden hebben een functie voor de veiligheid
van de bewoners omdat deze het vaste land beschermen tegen de Noordzee. Het is een uniek wetland
en een beschermd natuurgebied. De Waddenzee is biologisch van groot belang als de ‘’kraamkamer’’
van vele vissoorten in de Noordzee en als pleisterplaats en winterkwartier van talloze soorten trekvogels
uit noordelijke streken. Er zijn mosselbanken, kokkels, krabben en andere bodemdieren en zoals bekend
zeehonden. Bijzondere planten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld zeekraal, lamsoor en zeeaster.
In het voorjaarsseizoen 2020 worden vier lezingen gehouden over het Waddengebied. Over het geologische
ontstaan en de dynamiek van de Wadden (1), over hoe de economie werkt in het Waddengebied (2),
wat cultuurhistorie van het internationale Waddengebied inhoudt (3) en hoe de klimaatverandering en
zeespiegelstijging het Waddengebied beïnvloedt (4).
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Woensdag 15 januari
Lezing Ontstaan en Dynamiek van het Waddengebied (1)
Presentatie: Piet Hoekstra

Hij zal kort ingaan op de geologische geschiedenis van het gebied en met name richt hij zich op de
meer recente ontstaansgeschiedenis van de Waddenzee en de eilanden. Hij licht toe welke processen
en dynamiek daarbij een rol spelen. Ook komt de vraag aan de orde wat gaat een mogelijk versterkte
zeespiegelstijging betekenen voor de toekomst van ons Waddengebied?
Piet Hoekstra is hoogleraar fysische geografie aan de universiteit van Utrecht.
Locatie		 Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd		 woensdag 15 januari 19.30 – 21.30 uur
Kosten		geen
Bijdrage thee/koffie		 € 1.00
Aanmelden		 secretarisgroningenassen@nivon.nl / 0592 404 745

Zondag 2 februari
Wintermaaltijd Aan Tafel!
Maak met (klein)kinderen of vrienden een flinke wandeling door
het winterlandschap rond Noordlaren. Schuif daarna met elkaar
gezellig aan voor een verwarmende maaltijd. Een 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.
▶▶
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Locatie 	Natuurvriendenhuis de Hondsrug, Duinweg 6 in Noordlaren
Datum & tijd
zondag 2 februari van 13.00 – 15.30 uur
Inloop
vanaf 12.30 uur
Kosten
€ 7.50
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 28 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.

Zaterdag 8 februari
Bezoek Museum Wierdenland Ezinge met bezoek aan Wierde en kerk
Na de eerste lezing ( in januari) over het ontstaan van onze waddenkust gaan we nu in de praktijk zien hoe
onze voorouders trachten te overleven in dit gebied
In Ezinge worden we ontvangen met koffie/thee en koek waarna de gids ons gaat rondleiden in het
museum. Vervolgens lopen we (max. 5 km) naar en over de (deels) afgegraven wierde en krijgen hier tekst
en uitleg. Ook de kerk wordt bezichtigd onder leiding van de gids.
Het Wierdenlandschap van Middag-Humsterland behoort tot de oudste cultuurlandschappen in Noordwest
Europa. Ver voor de jaartelling begonnen de bewoners van het kustgebied met het ophogen van hun
woonplaatsen om te kunnen blijven wonen in een gebied dat regelmatig overstroomde. De kunstmatig
gevormde woonheuvels worden in Groningen wierden genoemd (in Friesland ook wel terpen) Na de aanleg
van dijken in de Middeleeuwen groeiden sommige woonplaatsen uit tot flinke wierdendorpen die vandaag
de dag nog bestaan. De kronkelende wegen zijn ontstaan omdat ze langs de meanderende waddengeultjes
(slenken) zijn ontstaan. Het museum vertelt de geschiedenis van de archeologische opgravingen (tekst
met toestemming overgenomen van museum Wierdenland) Voor verdere informatie verwijzen we naar de
website van het museum: www.wierdenland.nl / www.terpenwierdenland.nl
Locatie: 	Van Swinderenweg 10 9891 AD Ezinge, Parkeerterrein achter/zijkant van het
museum
Datum en tijd	Zaterdag 8 februari 13:00 - ca 16 uur (is geen vaste vertrektijd maar de bus vertrekt
om 16:30 uur vanaf bij de brug)
Kosten 	€5, - pp (inbegrepen koffie/thee koek en gids), niet museumkaart houders krijgen
bovendien € 1, - korting op de entreeprijs (€ 5, -)
Info en aanmelden	Nelleke Drukker eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl, tel: 050-5417010 voor 1
februari.
Aanmelden is verplicht in verband met een maximum aantal deelnemers per gids.
Bij opgave graag vermelden of je vervoer kunt bieden dan wel nodig hebt daar we
meerijden willen stimuleren. Kosten/vergoeding 2x 17 km. van station Groningen
en 2x 8 km. van station Winsum, € 0,20 km
Bereikbaarheid	Het museum is per bus (lijn 36) te bereiken vanaf station Winsum
aankomst 12:34 uur bij de brug in Ezinge, op 5 minuten loopafstand van het
museum

5

Zaterdag 7 maart
Bezoek Buitenplaats Noordkust, bezoekerscentrum Pieterburen met
huifkartocht naar kwelders en Klutenplas
Het Groninger Landschap is onze gastheer voor het bezoekerscentrum. We starten met koffie/thee en koek,
iedereen kan zelf brood en drinken meenemen. We worden ontvangen door de gids en krijgen uitleg over
de dijken en het kwelderland van onze meest noordelijke kustlijn. We bekijken een korte film. Vervolgens
gaan we per huifkar door de polders naar de dijk, en bezoeken de kwelders en de Klutenplas. Deze plas
ontstond door dijkwinning die nodig was om de zeedijk op Deltahoogte te brengen. In het brakke water in
de Klutenplas leven karakteristieke planten en dieren. Tijdens hoog water zijn er allerlei steltlopers, eenden
en ganzen. Het waddencentrum heeft verrekijkers te leen. Meer informatie: www.groningerlandschap.nl/
www.waddenland.nl
Locatie:
Hoofdstraat 83 9968 AB Pieterburen
Datum en tijd
zaterdag 7 maart 13:00 à 13:15 uur tot ca 16:15 uur
Kosten		 € 6, - pp inclusief koffie en koek, introducés € 8.50
Info en aanmelden	Nelleke Drukker: eerlijkgroengras.groningern@nivon.nl tel. 050-5417010, voor
1 maart. Aanmelden is verplicht i.v.m. met maximum aantal deelnemers. Bij
opgave graag vermelden of je vervoer kunt bieden dan wel nodig hebt daar we
meerijden willen stimuleren. ( Kosten 2 x km 12 vanaf Winsum 0.20 cent per km)
Bereikbaarheid: 	Parkeren graag op de parkeerplaats achter het zeehondencentrum, Men kan
dan achterlangs lopen ( 5 min) naar de Buitenplaats aan de overzijde van de
weg ( tegen over Domies Toen)
Openbaar vervoer: er gaat een bus (68) vanaf station Winsum: vertrek vanaf het
station 12.47 uur; aankomst in Pieterburen 13:08 uur

Woensdag 11 maart
Lezing Wonen, Werken en Recreëren in het Waddengebied (2)
Presentatie Jouke van Dijk

Het Waddengebied wordt gekenmerkt door een sterke
wisselwerking tussen mens en natuur. Een deel van
de mensen woont er constant en sommige families
hebben er een eeuwenlange geschiedenis. Dit geldt
zowel voor de eilanden als de kuststrook. De bewoners
voelen zich verbonden met het waddengebied en velen
vinden hun bestaan in het waddenecosysteem. Binnen
het gebied is sprake van een grote sociaaleconomische
en cultuurhistorische diversiteit. De economische
activiteiten variëren van visserij, landbouw, recreatie en
toerisme, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als
olie en gas, tot bescherming tegen het water. Wat zijn
de sociaaleconomische mogelijkheden van dit gebied?
Waar liggen de beperkingen?
Jouke van Dijk (Holwerd, 1956) is directeur van de Waddenacademie en hoogleraar Regionale
arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad
Noord-Nederland.
▶▶
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Locatie		 Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd		 woensdag 11 maart 19.30 – 21.30 uur
Kosten		geen
Bijdrage thee/koffie 		 € 1.00
Aanmelden		 secretarisgroningenassen@nivon.nl / 0592 404 745

Woensdag 15 april
Lezing Waddenzee-Waddenland, cultuurhistorische aspecten van het
internationale Waddengebied (3)
Presentatie Meindert Schroor

Waddenzee Werelderfgoed. Die eretitel is verleend op basis van
natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Maar al meer dan drieduizend jaar
wonen en werken er ook grote aantallen mensen rond de Waddenzee.
Inwoners die nodig zijn om het predicaat Werelderfgoed tot een succes
te maken. Bovendien is in het Waddengebied sprake van een intensief en
gevarieerd gebruik door bezoekers. Iedereen heeft wel een mening over
het Waddengebied en zijn bewoners. Om te beginnen de bewoners zelf,
die het gebied overigens niet of nauwelijks als een eenheid ervaren. Het
ligt in een drietal landen (Nederland, Duitsland, Denemarken), is letterlijk
uitgestrekt en heeft een onhandige, verbrokkelde vorm. Daarnaast
bestaat het ook nog eens uit twee hoofddelen: een verzameling
eilanden met een ertegenover gelegen vasteland, die vaak letterlijk met
de rug naar elkaar leven. Overigens ook het vasteland (Waddenland)
bestaat bij nadere beschouwing uit een verzameling schiereilanden
die veelal evenzeer langs elkaar heen leven. Wat evenmin helpt: Het
Waddengebied dat – ten westen van de Elbe – west-oost is georiënteerd,
is zowel cultureel als sociaaleconomisch vooral noord-zuid gericht.
Meindert Schroor is geograaf, historicus en directeur van bureau Varenius te Leeuwarden. Bureau Varenius is
een onderzoeks- en publiciteitsbureau op het gebied van de geografie en de cultuurhistorie van Nederland. Het
heeft zijn werkterrein voornamelijk in Noord- en Oost-Nederland.
Locatie
Datum & tijd
Kosten
Bijdrage thee/koffie
Aanmelden

Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
woensdag 15 april 19.30 – 21.30 uur
geen
€ 1.00
secretarisgroningenassen@nivon.nl /0592 404 745

Zondag 3 mei
Voorjaarsmaaltijd Aan Tafel!
Trek er op deze prille voorjaarsdag op uit met (klein-)kinderen of vrienden en geniet van de geluiden in het
bos. Schuif daarna met elkaar gezellig aan en laat je verrassen. Een introducé hoeft niet lid te zijn van het
Nivon.
De maaltijd bestaat uit drie gangen, bereid met verse, zo mogelijk biologische seizoensproducten uit de
omgeving en zonder vlees. Er wordt een vaste prijs gehanteerd van € 7.50; een drankje komt voor eigen
rekening.
▶▶
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De voorjaarsmaaltijd wordt opgediend in Natuurvriendenhuis de
Hondsrug in Noordlaren, op vijftien kilometer van Assen en Groningen,
bij goed weer heerlijk om 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 mei van 17.30 – 20.00 uur
Inloop vanaf 17.00 uur
Kosten
€ 7.50
Info/aanmelden*	Nelleke Drukker eerlijkgroengras.
groningen@nivon.nl / 050 5417010
Aanmelden is verplicht in verband met
een maximum aantal gasten en kan tot
en met dinsdag 28 april.
* 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 een verliespost voor de vereniging
opleveren. Wij vragen u dan ook om met beleid om te gaan met uw afmelding.
Net als vorig jaar willen we de zomermaaltijd in Lettelbert organiseren en wel op zondag 30 augustus.

Dinsdag 12 mei
Lezing Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied
in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging (4)
Presentatie Pier Vellinga

Het klimaat varieert op tijdschalen van decennia (10-tallen) tot millennia (1000-tallen). Deze variaties zijn
van alle tijden. Sinds de 19e eeuw gaan de veranderingen echter veel sneller, hoofdzakelijk door menselijke
emissies (uitstoot) van broeikasgassen. Naar verwachting zullen deze veranderingen zich in de komende
decennia nog verder versneld doorzetten. Het meest prominente gevolg van klimaatverandering voor
de Wadden is dat zeespiegelstijging ‘het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu kennen, niet
vanzelfsprekend’ maakt (rapport Delta Commissie). Geomorfologische processen die wadsystemen in
evenwicht houden met een stijgende zeespiegel kunnen tekort schieten wanneer de stijging te abrupt
is, met verdrinking van het gebied tot gevolg. Naast deze dramatische, maar wellicht relatief gemakkelijk
vermijdbare gevolgen, zijn er echter tal van andere, subtielere maar daarom niet minder belangrijke
veranderingen in het gebied te verwachten. Voorbeelden zijn veranderingen in het zoutgehalte van het
water, de morfologie van het Wad, populaties en voedselweb in het water en op het land, maar ook
toerisme en economische activiteiten. Welke onderzoeken zijn nodig, welke onderzoeksresultaten zijn van
belang en welke maatregelen kunnen worden genomen?
Pier Vellinga is emeritus hoogleraar Aardsysteemkunde aan de Wageningen universiteit en hoogleraar
Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU
Amsterdam, onderzoeker bij Deltares en één van de oprichters van het Internationale Panel op het gebied van
Klimaatverandering (IPCC), waarvoor hij met anderen in 2007 de Nobelprijs ontving.
Locatie		 Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
Datum & tijd		 dinsdag 12 mei 19.30 – 21.30 uur
Kosten		geen
Bijdrage thee/koffie 		 € 1.00
Aanmelden		 secretarisgroningenassen@nivon.nl / 0592 404 745
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Zondag 7 juni
Fietstocht ” Kiek over de Diek” bij Noordpolderzijl
Nu het voorjaar goed op gang is gaan we fietsen aan de kust en bezoeken het noordelijkste haventje van
ons land: Noordpolderzijl. Ook hier zijn weer kwelders te bekijken. Vervolgens maken we een slinger door
het oude landschap en bezoeken de tuinen van de Menkemaborg. Al fietsend passeren we ook mooie
voorbeelden van slingertuinen en boerenerven. We starten in Warffum bij het haventje/hoek Torenweg.
Dit is zowel dicht bij het station alsmede diverse parkeerplaatsen in het dorp. We komen langs de pastorie
en de kerk van Warffum en fietsen dan naar het Zielhoes op de dijk waar we de lunch kunnen gebruiken,
Vervolgens rijden we naar de Menkemaborg en bezichtigen daar de tuin waarna we over de wierde Rottum
terug fietsen naar ons uitgangspunt
Locatie:
Haventje van Warffum
Datum en tijd:
zondag 7 juni 11:50 uur
Kosten:
eigen vervoer of trein+ fietsretourtje
Info en aanmelden: 	Nelleke Drukker, eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl , tel. : 0505417010,
aanmelden voor 1 juni
Bereikbaarheid: 	er zijn verschillende parkeerplaatsen op loopafstand van het haventje. Er gaat
een trein uit Groningen met aankomst 11:47 uur in Warffum

* * *
Duurzaamheidscentrum Assen
Activiteiten voor kinderen, sluit aan bij Nivon:. Doemiddag ‘’Energie’’ : 5 januari. Doemiddag, ‘’Microscopie’’ , 12
januari. ‘’Poppendokter, 1 februari, kijk verder: https://duurzaamheidscentrumassen.nl/agenda.

LAW wandelgroep
In 2020 vervolgen wij het Groot-Friesland-pad. We zijn in oktober in Akkrum begonnen met het pad en
vinden het tot nu een heel erg mooie route. De wandeldag blijft de derde zondag van de maand. Helaas
is de wandelgroep wel erg groot aan het worden, het is natuurlijk mooi dat we zo populair zijn. Maar het
parkeren van auto’s wordt lastig en bezoek aan horeca onderweg ook. Dus voorlopig kunnen er helaas geen
nieuwe wandelaars bij.
De data voor 2020 zijn: 19 januari, 16 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15
november, 20 december. Deelname kan alleen na aanmelding bij japke@home.nl

Bios-groep
Heb je zin om een keer mee te gaan naar een mooie film of eventueel concert, meld je aan bij biosgroep@
hotmail.com

Nivon-leesgroepen van Groningen-Assen
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.

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 groep Nivon’ers.
De nieuwe data voor 2020: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei! (de eerste dinsdag valt op 5 mei), 2
juni en 7 juli. Info en aanmelden bij Trijnie Riemeijer.
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Koffiegroep Roden-Leek-Peize
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: 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni
Informatie en aanmelden bij Paula Portegies.

Ledenadministratie
De landelijke ledenadministratie is ondanks het in gebruik nemen van een nieuw systeem nog niet op orde.
Er kan geen mutatielijst gemaakt worden en wij kunnen daardoor niet zien of iemand verhuisd is of een
nieuw e-mailadres of telefoonnummer heeft. Wij verzoeken je vriendelijk om dat zelf aan ons door te geven!
Ook is de verzendlijst voor het digitale afdelingsblad Nivon-GrAs niet compleet en mailen wij het
afdelingsblad naar alle bij ons bekende e-mailadressen. Het is dus goed mogelijk dat je opnieuw bij de
ledenadministratie van de afdeling afd.groningen@nivon.nl moet melden dat je ons afdelingsblad NivonGrAs niet digitaal (maar per post) wilt ontvangen.
Excuses voor dit ongemak en bij voorbaat dank voor het begrip en de medewerking.
Jetty Vink.
Overzicht van de ledenopbouw:
Leeftijdsgroep Totaal Man Vrouw
Leeftijdsgroep
Totaal
Man
Vrouw
0-6 jr.
21
9
12			
6-12
84
43
41
40-60
250
89
161
12-16
39
17
22
60-70
297
103
194
16-21
38
22
16
70-…
266
109
157
21-40
107
38
69
Totaal:
1102
321
781
								Rob Buurman, d.d. november 2019

Repaircafé
Voor nieuwe lezers van GrAs: Nivon afdeling Groningen-Assen is in 2012 gestart met het Repaircafé in
Assen, en was en is tot nu toe nog steeds de enige Nivon-afdeling van ons land met deze activiteit. Bij
Naturfreunde Deutschland zijn er wel een aantal, o.a. in München en Berlijn. Van overige landen heb ik
helaas nog geen overzicht.
Informatie over komende activiteiten vindt u steeds op onze facebook-pagina en website. Verder versturen
we iedere maand een persbericht, en verspreiden we ieder kwartaal talloze posters en flyers. En dat wérkt,
merken we.						
Informatie: Greet Oostra repaircafe.assen@gmail.com / www.repaircafe-assen.nl / www.repaircafe.org/ 0638396811
Data Repaircafés: Op iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00 – 16.00 uur (na 15.30 uur worden geen
nieuwe reparaties meer aangenomen).
2020: 4 januari / 1 februari / 7 maart / 4 april / 2 mei / 6 juni / 4 juli.
Locatie: MFA Kloosterveste, winkelcentrum Kloosterveen in Assen. Gratis parkeren in de parkeergarage.
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Oproep van Aan Tafel!
In verband met het vertrek van een van de werkgroep leden zijn wij op zoek naar iemand die de werkgroep
wil komen versterken. Gezocht wordt naar iemand die plezier heeft in het samenstellen van het menu,
inkopen doen, koken, tafeldekken, samen met de overige werkgroepleden. Tijdsinvestering per 3 maanden:
een voorbespreking en een kookzondag. Informatie: eerlijkgroengras.groningen@nivon.nl

* * *
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de Nivonleden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de afdeling GroningenAssen die wordt gehouden op dinsdagavond 3 maart 2020.
De vergadering begint om 19.30 en duurt tot 21.00 uur met een hapje en een drankje na afloop. Je bent van
harte welkom vanaf 19.00 uur.
Locatie: Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen
1.
Opening en voorstelronde
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Notulen ALV 2019
4.
Jaarverslag 2019
5.
Jaarverslag penningmeester 2019 met toelichting
6.
Verslag kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie
7.
Toelichting activiteitenprogramma 2020
8.
Begroting en toelichting 2020
9.	Bestuursverkiezing
- Aftredende bestuursleden
- Benoeming nieuwe bestuursleden
10.
Benoeming extra leden voor werkgroep activiteiten
11.
Aanwijzing 2 afgevaardigden Nivonraad
12.
Huldiging jubilarissen
13.
Rondvraag
14.
Datum volgende ALV
15.
Sluiting met uitnodiging voor gezellig samenzijn
De verslagen worden digitaal verstuurd naar alle leden die de nieuwsbrief ontvangen en deze liggen vanaf
19.00 uur ter inzage in de vergaderzaal. Je kunt de vergaderstukken op verzoek per post toegestuurd krijgen
vanaf 24 februari 2020 tel. 0592 404745 of secretarisgroningenassen@nivon.nl Ook voor vervoer kun je je
melden bij de secretaris. Er wordt dan gekeken of er carpoolmogelijkheden zijn.

Jubilarissen in 2020
De volgende leden zijn dit jaar 40 of 50 jaar lid van de vereniging
40 jaar: Mw. A. v.d. Bos, mw. W. Roosenboom en dhr. H. van der Heij, Mw. M.A.J.A. Smit.
50 jaar: Mw. A. Dijkstra en dhr. K. Swaak, Dhr. J.J. Niestijl.
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ADRESSEN EN NUTTIGE GEGEVENS
Bestuur Nivon afdeling Groningen- Assen
Voorzitter	vacant
Waarnemend voorzitter
Nicolien Wiers
Agricolahof 12, 9752NN Haren
Penningmeester	Ypke Huisman
Tuinbouwstraat 14, 9771BL Sauwerd
pm.groningen@nivon.nl
Secretaris	Anne van Nes
Hofstukken 22, 9407LA Assen
secretarisgroningenassen@nivon.nl
Ledenadministratie
Jetty Vink
afd.groningen@nivon.nl
Webmaster
Rob Buurman
webmaster.groningenassen@nivon.nl
Vormgeving Nivon-GrAs
Niels Kristensen		

050 534 0023
050 3062 044
0592 404 745
0592 346 328
061296 2009
050 5256 241

Activiteiten-coördinatoren Groningen – Assen
Nelleke Drukker
Eerlijk en Groen
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
Evelien Buter
Biosgroep
biosgroep@hotmail.com
Paula Portegies
Koffiegroep Roden-Leek-Peize

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

vz.allardsoog@nivon.nl

06 526 385 35

Betaling afdelingsactiviteiten (let op: nieuw rekeningnummer)
Inschrijving op betaalde activiteiten zijn geldig als het geld door de penningmeester is ontvangen op
NL87 TRIO 0788 7901 53 t.n.v. Nivon afd. Groningen-Assen.
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 27 juni 2020

AGENDA JANUARI 2020 – JULI 2020
Woensdag 15 januari

‘’Ontstaan en Dynamiek van het Waddengebied’’.

Zondag 2 februari

Wintermaaltijd Aan Tafel!

Zaterdag 8 februari

Bezoek Museum Wierdenland Ezinge

Dinsdag 3 maart

Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 7 maart

Bezoek Buitenplaats Noordkust Pieterburen

Woensdag 11 maart

‘’Wonen, Werken en Recreëren in het Waddengebied’’

Woensdag 15 april ‘

’Waddenzee-Waddenland cultuurhistorische aspecten’’

Zondag 3 mei

Voorjaarsmaaltijd Aan Tafel!

Dinsdag 12 mei

‘’Bedreigingen en Kansen voor het Waddengebied’’

Zondag 7 juni

Fietstocht ‘’Kiek over de Diek’’ Noordpolderzijl

Duurzaamheidscentrum Assen. Doemiddag ‘’Energie’’: 5 januari. Doemiddag, ‘’Microscopie’’,
12 januari. ‘’Poppendokter, 1 februari

