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Geacht lid van Voeks Het Noorden!
Afgelopen weekend is de zomertijd weer ingegaan. Hopelijk gaat ook het weer zich
daarnaar gedragen, want niets is toch zo lekker om weer eens zonder jas naar buiten te
gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor onze buitenactiviteiten. Maar eerst hebben we nog
een hele mooie binnenactiviteit onder het motto “door Voeks-leden voor Voeks-leden”:
onze allereerste “Hobby Talk” dag. Meer informatie over deze, en ook andere activiteiten
vindt u in deze nieuwsbrief. Dit zijn de artikelen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hobby Talk (17 apr) - Voeks-leden over hun hobby
Voorjaarswandeling Aekingerzand (16 mei)
Terugblik lezing Annelies Kok “White man, niet doen"
Activiteitenkalender Voeks Het Noorden - wat zit er nog in het vat?
Feedback -- Laat ons horen wat u van de Nieuwsbrief vindt
Colofon Voeks Het Noorden

Laatste nieuws … op maandag 5 augustus organiseert Voeks Het Noorden een
geheel verzorgde boottocht vanuit Meppel naar Urk. Zie verder de Activiteitenkalender.
➢

Hobby Talk: Voeks-leden over hun hobby (17 apr)
De datum van 17 april nadert met rasse schreden. Dan vindt onze eerste “Hobby Talk”
dag plaats in “Het Hunzehuys” aan de Molenstraat 3, 9531 CH Borger. De aanvang is
om 14.00 uur. Parkeergelegenheid aan de achterzijde van de naastgelegen sporthal aan
de Schultestraat.
Wij vinden dit een heel mooie verenigingsactiviteit: 8 leden steken de armen uit de
mouwen om alle andere leden te amuseren. Waar vind je dat nog? Wij hopen daarom op
een grote belangstelling. Om de kosten hoeft u niet weg te blijven, want de activiteit is
helemaal gratis. Voor de catering is het echter wel nodig dat u zich aanmeldt. Dat kan
zoals gebruikelijk via de aanmeldpagina op onze website. Mocht dat niet lukken, dan
kunt u zich ook aanmelden bij Lia Reneman (zie colofon).
In onze vorige nieuwsbrief heeft u al een korte samenvatting kunnen lezen van wat de 8
leden gaan demonstreren en vertellen. Maar voor het geval dat u dit heeft gemist,

herhalen we de samenvatting hieronder. Bovendien is een uitgebreider verhaal
beschikbaar in een apart document op onze Voeks Het Noorden website.
Dit zijn de leden die deze eerste Hobby Talk wat zullen vertellen:
Lieuwe Bleeker: heeft/bouwt een cockpit Boeing 737-800 NG simulator.
Bert Mengerink: heeft/bouwt model treinen op grote schaal.
Toos Immerzeel: maakt glas-in-loodramen, Tiffany-objecten.
Kees Anema: is imker.
Cees van der Toorn: bouwt historische scheepsmodellen.
Bertus Hilberts: faciliteert een verhalentafel. Dit is een interactieve sessie,
waarbij ook alle aanwezigen kunnen aanschuiven met mooie verhalen uit die
goeie, ouwe Shell/NAM-tijd.
➢ Sjabbo van Timmeren: modelbouw en houtsnijwerk.
➢ Marcel Piek: boekenschrijver. Met 4 publicaties op zijn naam, kan je Marcel
moeilijk nog een hobbyist noemen, maar hij vertelt er graag over tijdens de
Hobby talk dag.
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Voorjaarswandeling Aekingerzand (16 mei)

FOTO DOOR GOUWENAAR - EIGEN WERK, PUBLIEK DOMEIN, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4046319

Op donderdagochtend 16 mei om 10:00 verzorgt Jaap Copper weer een mooie
wandeling door de natuur. Dit keer gaan we naar het Aekingerzand (Wikipedia) in het
Nationaal Park Drents-Friese Wold nabij Appelscha. Dit is een heel mooi gebied met
heidevelden, bossen en zandverstuivingen, uniek in Nederland.
We beginnen de wandeling bij het Buitencentrum Drents-Friese Wold van Staatsbeheer,
Terwisscha 6A, 8426 SJ Appelscha.
Hoewel het Buitencentrum in verbouwing is, kan Staatsbosbeheer toch een eenvoudige
broodjeslunch aanbieden (kosten: €6 per persoon).
U kunt zich het beste aanmelden op de aanmeldpagina. Mocht dat niet lukken, dan kunt
u zich ook aanmelden bij Lia Reneman (zie colofon). Als u geen gebruik wilt maken van
de lunch dan kunt u dit aangeven bij de opmerkingen op de aanmeldpagina.

Terugblik lezing Annelies Kok “White man, niet doen"
Zo’n 45 leden woonden op donderdagmiddag 7 maart de lezing van
Annelies Kok bij over de ontstaansgeschiedenis van haar debuutroman ‘White man, niet doen’. Dit boek speelt zich af in Nigeria.
Annelies heeft daar in de 80-er jaren gewoond, toen haar man door
Shell naar het Afrikaanse land werd uitgezonden. Haar ervaringen
uit die tijd vormen de grondslag voor haar roman.
In het eerste deel van haar presentatie ging Annelies in op het land
Nigeria. Het is een groot land, met een groeiend aantal inwoners dat
richting 200 miljoen gaat. Ook kent het land veel tegenstellingen, in
verschillende opzichten. De stabiliteit is daardoor lastig te handhaven. Daar staat tegenover dat het een prachtig land is, zowel qua bevolking als qua
natuur.
Na de pauze vertelde Annelies hoe ze tot het schrijven van het boek was gekomen.
Oorspronkelijk was het schrijven begonnen als hobby, maar na aanmoedigingen besloot
ze toch een poging te wagen een echt boek te schrijven. In eerste instantie liep ze
daarbij vast, omdat ze voornamelijk haar eigen ervaringen op schrift vastlegde. Toen
realiseerde ze zich dat ze de karakters in het boek meer moest gaan uitwerken.
Daardoor werd het uiteindelijk een fictieve roman met twee verhaallijnen, weliswaar
gebaseerd op haar eigen ervaringen, maar toch grotendeels zelf verzonnen.
Het was een levendige middag met de nodige interactie. In de zaal bleken namelijk heel
wat Voeks-leden te zitten die zelf enkele jaren in Nigeria hadden doorgebracht. Zij
herkenden zichzelf in de verhalen van Annelies en wisten daar zelfs nog de nodige
anekdotes aan toe te voegen. Zowel Anneleis als de aanwezigen konden zo terugkijken
op een geslaagde lezing.

Activiteiten: wat zit er nog in het vat?
We zijn blij te kunnen berichten dat we op maandag 5
augustus een geheel verzorgde dagtocht per boot vanuit
Meppel naar Urk (en terug) organiseren.
Noteer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie in de
volgende Voeksnieuws (verschijnt begin mei).
Op het programma, dat tijdens de RLV werd gepresenteerd, zijn enkele wijzigingen
doorgevoerd. Zo stond dit voorjaar een lezing over het Prelude-project gepland. De
beoogde presentatoren zijn dan echter niet beschikbaar, waardoor we deze activiteit
naar het najaar moeten verschuiven.
In plaats daarvan hebben we Voeks-lid Herman de Jongste bereid gevonden op
donderdag 13 juni zijn lezing over Cybercrime te geven (locatie Meursinge,
Westerbork).
Ook waren wij van plan in september een vitaliteitsdag te organiseren. Het zou kunnen
dat Voeks landelijk in 2020 een vitaliteitsdag gaat organiseren ter gelegenheid van het
70-jarig bestaan van Voeks. Daarom maken wij even pas op de plaats totdat er meer
duidelijk is hierover. We gaan nog wel onderzoeken of we dan in plaats van die
vitaliteitsdag nog iets anders kunnen organiseren.
Met deze wijzigingen ziet het programma voor de rest van 2019 er als volgt uit:
Activiteit

Datum

Plaats

Hobby Talk

17 april 14.00

Borger

Voorjaarswandeltocht

16 Mei 10.00

Applescha

Lezing Cybercrime

13 juni 14.00

Westerbork

Boottocht Meppel-Urk vv

5 augustus

Meppel

Herfstwandeling

Oktober

nnb

Lezing Prelude

Najaar

nnb

Film, lezing of culturele voorstelling November

nnb

Ook houden we ons van harte aanbevolen voor nieuwe suggesties! Die kunt u kwijt bij
Coördinator Activiteiten Lia Reneman (e-mail activiteiten-hetnoorden@voeks.nl).

Laat ons horen wat u van de Nieuwsbrief vindt ...
Op onze vorige nieuwsbrieven hebben we louter positieve reacties gehad. Hartelijk dank
daarvoor! Voor ons een stimulans om met de nieuwsbrief verder te gaan. Sommigen
hebben ook verbeteringen aangedragen die we zeker ter harte zullen nemen. Voor
feedback en suggesties voor verbetering blijven wij open staan. Dus als u nog iets te
binnen schiet, stuur dan uw reactie naar nieuwsbrief-hetnoorden@voeks.nl.

Dit was het voor deze keer. De volgende nieuwsbrief verwachten we ca. 2 weken voor
de volgende activiteit te verspreiden.
Met vriendelijke groeten, namens Voeks Het Noorden,
Redactie Nieuwsbrief (Bob van Luijk en Erik Belder)
email: nieuwsbrief-hetnoorden@voeks.nl

Colofon
Mocht u vragen hebben over de inhoud of verwijzingen in deze nieuwsbrief dan kunt u als volgt contact
opnemen:
•
•
•

Redactie Nieuwsbrief Het Noorden: nieuwsbrief-hetnoorden@voeks.nl (Bob van Luijk)
Activiteiten Voeks Het Noorden: activiteiten-hetnoorden@voeks.nl (Lia Reneman)
Problemen met inloggen MijnVoeks: Voeks webmaster (Joeke Boomsma)

Mocht u contact willen opnemen met één van de bestuursleden of Contactpersoon ZKA (Zilveren Kruis
Achmea) dan vindt u in onderstaand overzicht hun e-mailadressen:
Functie

Datum

E-mail

Voorzitter

Art Timmer

voorzitter-hetnoorden@voeks.nl

Ledenadministrateur

Gé van Rossum

ledenadministratie-hetnoorden@voeks.nl

Secretaris

Bob van Luijk

secretariaat-hetnoorden@voeks.nl

Penningmeester

Erik Belder

penningmeester-hetnoorden@voeks.nl

Regiocoördinator Welzijnswerk

Anneke van Os

welzijnswerk-hetnoorden@voeks.nl

Commissaris Activiteiten

Lia Reneman

activiteiten-hetnoorden@voeks.nl

Contactpersoon ZKA

Ton Vas

zka-hetnoorden@voeks.nl

Bankrekening NL36 RABO 0131 7956 35 t.n.v. Voeks Regio Het Noorden te Borger

De Voeks Het Noorden nieuwsbrief verschijnt meestal ca 2 weken voor de volgende activiteit. Eerdere
nieuwsbrieven vindt u op onze website onder Documenten.
Deze e-mail is verzonden naar leden van Voeks Het Noorden waarvan het e-mailadres bekend is bij de
Voeks ledenadministratie. Registreer u via MijnVoeks om uw e-mailadres bekend te maken of te wijzigen.

