Nieuwsbrief Voorjaar 2016

Natuurvriendenhuis Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West
www.nivon.nl
T: 0516-541347/088 0990951
Op het drie provinciën-punt van Groningen Friesland en Drenthe,
in een rustige en mooie omgeving ligt het "Natuurvriendenhuis
Allardsoog". Boven op een smalle zandrug met prehistorische
grafheuvels en een middeleeuws landweer, kijkt het huis uit op
een prachtig natuurgebied van bos, heide en weilanden. Een
ideale plek voor dagtochten te voet en per fiets door een
afwisselend landschap!

Bereikbaarheid

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u gast bent geweest in
Allardsoog of belangstelling hebt getoond voor onze activiteiten.

Komt u met het openbaar
vervoer? Voor aanvullend
vervoer kunt u gebruikmaken
van de Buurtbus of van belbus
“de Opstapper”.
Meer informatie en
telefoonnummers vindt u op
onze website.

Terugblik op onze winteractiviteiten

April Nivon wandelmaand

Wie waren er te gast in ons huis
Deze winter waren weer verschillende groepen “te gast” in Allardsoog.
Zo beleefden de muzikanten van het Gelders Fanfare Orkest een
fantastisch studieweekend in ons huis.
Ook hield “Het 4 Mei-Projekt”, het koor dat de herdenking op de 4e
mei als uitgangspunt heeft, bij ons een repetitieweekend.
Een artikel over dit bijzondere koor verschijnt binnenkort in de Toorts.
En werd in de Van der Wielenzaal een heus kraamfeest gegeven,
waarin baby Sven het middelpunt van de belangstelling was.
Tijdens de body in balans-midweek konden onze gasten maar ook
belangstellenden uit de omgeving kennismaken met verschillende
methoden, die een optimale gezondheid bevorderen.
In februari was ons huis net als ieder jaar, 10 dagen lang het domein
van een meditatiegroep.
Maar natuurlijk waren er ook individuele gasten die special naar
Allardsoog kwamen om te wandelen of om gewoon even helemaal
tot rust te komen.

Overnacht u in april in
Allardsoog? Vergeet dan niet
uw wandelschoenen mee te
nemen. Een aantal prachtige
wandelroutes in de directe
omgeving zijn voor onze gasten
gratis beschikbaar.
En logeert u van 18 – 22 april in
ons huis dan kunt u tegen een
kleine vergoeding ’s avonds ook
gezellig mee-eten. Geef dit wel
aan bij uw reservering.

Sociale media
Wilt u altijd op de hoogte zijn van
het laatste nieuws volg ons dan op:

Van muziekrepetitie tot kraamfeest. Allardsoog leent zich voor alle vormen van samenzijn.
Als groep maar ook individueel.

NVH Allardsoog
@NivonAllardsoog
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Onze voorjaarsactiviteiten
21 – 25 maart Cultuur- museum midweek
Bezoek het Fries-, Groninger- en Drents museum en laat u verwonderen
door een aantal minder bekende Noordelijke musea.
We carpoolen samen en de catering wordt verzorgd.
Prijs voor Nivonleden is €195,--, anderen betalen € 220,--.
Dit is inclusief maaltijden en 4 overnachtingen, lezingen en
rondleidingen. Entreekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Neem uw
museumjaarkaart dus mee.

18 – 22 april Vogelmidweek
Net als vorig jaar gaan we weer o.l.v. vogelaar gidsen op zoek naar
vogels in prachtige natuurgebieden in de omgeving van Allardsoog.
We carpoolen samen, maar de catering wordt verzorgd.
Prijs voor Nivonleden is € 195,--, anderen betalen € 220,--.
Dit is inclusief maaltijden en 4 overnachtingen.

6 – 9 Juni Cyanotype kunst

Activiteiten in de buurt
Vlooienmarkt

Op 2 april 2016 gezellige vlooienmarkt
op de terreinen van het sportpark.

Lammetjesdag

In de buurt van Allardsoog wordt op
24 april Lammetjesdag gehouden.
Bezoek de schaapskooi en doe mee
met onze activiteiten rondom dit
thema.

3 Provinciën wandeltocht

Zaterdag 14 mei is 3 provinciën
wandeltocht. Wilt u aansluitend of
daarvoor bij ons overnachten? Boek
dan nu alvast een overnachting in
Allardsoog. Meer informatie over de
wandeltocht vindt u op
www.3beleef.nl

Wat is dat? Cyanotype kunst is Kunst maken met foto’s en andere
materialen. Een uitdaging voor creatieve knutselaars. Bart Dertien leert
het je in deze tweedaagse workshop. Klik HIER voor meer informatie.
Prijs voor Nivonleden € 175,-- anderen betalen € 195,-Dit is inclusief materialen, koffie/thee tijdens de workshops en
maaltijden en 3 overnachtingen.

Aanmelden voor onze activiteiten
Aanmelden voor onze activiteiten kan tot 2 weken voor aanvang bij
Marion Stam. De activiteiten gaan door bij voldoende deelnemers.
Bij annulering gelden de Nivon reserveringsvoorwaarden.
Lees hier onze annuleringsvoorwaarden.
E-mail: allardsoog@nivon.nl I Telefonisch: 088 0990971

Nog geen plannen voor de zomervakantie?
Heeft u nog geen plannen voor de zomervakantie?
In de maanden juli en augustus overnachten gezinnen heel voordelig
in Allardsoog. Ouders met 2 kinderen die NIVON-lid zijn betalen voor 7
overnachtingen slechts € 375,00, terwijl anderen € 475,00 betalen.
En in de week van 8 – 14 augustus overnachten kinderen onder
begeleiding van hun ouders/verzorgers zelfs gratis in ons
natuurvriendenhuis.

Theaterspektakel het
Pauperparadijs

Het Pauperparadijs, gebaseerd op
het gelijknamige boek van Suzanna
Jansen wordt van 15 juni t/m 7
augustus opgevoerd op het
binnenplein van het gevangenismuseum in Veenhuizen, op slechts 10
km afstand van Allardsoog.
Wilt u aansluitend aan de voorstelling
blijven overnachten? Informeer dan
naar onze speciale arrangement.
Meer informatie vindt u over deze
voorstelling vindt u hier

Als u deze Nieuwsbrief niet wilt ontvangen stuur dan een e-mail naar
allardsoog@nivon.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 1 juni 2016.
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