De Gong

februari 2017
Nr. 1

Agenda
Zondag middag 19 februari

koffie/thee middag

Woensdagavond 1 maart

jaarvergadering

Zondag 12 maart

rondwandeling Olst

Zondag middag 19 maart

koffie/thee middag

Woensdagavond 19 april

lezing Klezmer muziek

Zondag 7 mei

ledendag

Zondag 7 juni

fietstocht naar het Nijenhuis

Volgende Gong verschijnt omstreeks 10 april
Copy voor 3 april
Hebt u een leuke bijdrage, een tip, een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten
via zwolle.nivon@gmail.com

Nieuwe website www.zwolle.nivon.nl (Wordt nog aan gewerkt)
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Het bestuur van Nivon afdeling Zwolle nodigt u van harte uit voor een algemene
ledenvergadering
Deze avond zal worden gehouden op:

woensdag 1 maart a.s. aanvang 19.30 uur.
wijkgebouw “De Bestevaer” Trompstraat in de
wijk Wipstrik.
De agenda:
1)

Opening en welkom.

2)

Mededelingen en ingekomen stukken.

3)

Bestuur voordracht van Ria te ter Haar.

4)

Jaarverslagen :
 Jaarverslag 2016 bestuur.
 Notulen van16 maart 2016
 Financieel jaarverslag 2016
 Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

5)

Informatie omtrent actuele onderwerpen in 2017
en wat er verder ter tafel komt.

6)

Rondvraag.

7)

Sluiting formele vergadering.

8)

Gedachtewisseling over voortzetting activiteiten Zwolle.

(Activiteitencommissie)

Wij hopen op uw aanwezigheid.
Wilt u de verslagen per email ontvangen, dan kunt dit aanvragen via
zwolle.nivon@gmail.com
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Jaarvergadering met toekomst NivonZwolle
Op woensdag 1 maart houdt NivonZwolle haar jaarvergadering het
wijkcentrum Bestevaer aan de Trompstraat in Zwolle. Aanvang 19.30. Naast de
gebruikelijke jaaroverzichten voor de pauze, wordt het tweede deel van de avond
gevuld met een verkenningstocht over de toekomst van NivonZwolle, het
programma, de financiën en andere (min of meer klemmende) onderdelen.
Uiteraard is het de bedoeling, dat er juist nu veel leden aanwezig zouden moeten
zijn vanwege het belang van de avond, beter gezegd hùn belang!

Een avond vol Klezmer
Woensdagavond 19 april belooft een bijzondere ervaring op te leveren door de
aanwezigheid van Conny Timmermans, die dan in wijkcentrum Bestevaer een dia
lezing zal geven over Klezmer muziek. En dat niet alleen, ze zal het laten horen
ook. En dat is geen wonder, ze is muziek, ze is volksdans, ze is Klezmer.
Momenteel speelt ze accordeon in het Drents Klezmer Trio.
Conny Timmermans heeft in diverse muziekstijlen, o.a. ook in de wereldmuziek,
dans, volksmuziekbands, haar sporen meer dan verdiend. Een duizendpoot op
muziek-en volksdans gebied. Bovendien heeft ze aan de wieg gestaan van
cursusorganisatie van Dubbelzijdig en organiseerde ze vakantie zang/muziekweken in Frankrijk, muziekweekends in
Nederland en 5 jaar lang het Wereldmuziek Scratch
Festival. Ze richtte het Wereldmuziekkoor Duende
(Nunspeet) op, bedacht het projectkoor Bulgaarse
vrouwenstemmen “femail @ stage” en het
Wereldmuziek Koren Festival. Conny Timmermans is
ook vaardig op de tambura, tamburiča, mondharp en
basgitaar. Nou ja, wat doet ze niet......

Ledendag op drie locaties
De jaarlijkse ledendag op zondag 7 mei 2017 zal op drie verschillende locaties
worden gehouden! Wat een luxe, is het niet. En dat alles voor maar € 17,50!
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Eerst gaan we naar het Hunehuis om gezamenlijk koffie te nuttigen, daarna
vertrekken we naar Taman Indonesia in Kallenkote bij Steenwijk.
Het is een kleinschalig dierenpark met allerlei bijzondere
dieren uit Indonesië zoals de Binturong, de Loewaks en
Maleise Bosuilen. Je kunt genieten van Indische hapjes en
drankjes, een kijkje nemen in een Mentawai paalwoning of
rondsnuffelen op een heuse pasar.
De dag wordt besloten met een heerlijke maaltijd bij Mia in
de Olde Fabriek in Wapserveen. En Mia is een begrip daar en
wijde omgeving incluis het Hunehuis!
Even praktische info: Aanmelden tot 7 april as. bij Joop van Vilsteren, tel.
4539683, de dag kost € 17,50, zelf brood meenemen. Er is plaats voor 20
deelnemers. We verzamelen ons om 12.00uur op het parkeerterrein van het
voormalige van de Valk aan de Kranenburgweg in Zwolle. Nou mensen, het
voorjaar lonkt, dus op naar de ledendag…
Op de fiets naar Het Nijenhuis
Zondag 11 juni is het plan om op de fiets naar Het Nijenhuis bij
Heino te gaan. Het wordt dan een dag van cultuur en natuur,
kunst en wandelen. Heerlijk in de zomerse buitenlucht, lekker op
een bankje stoven in de zon of met elkaar genietend wandelen in
de koele bossen en natuurlijk kijken naar kunst.
We komen er tijdig op terug om u verder te infomeren.

Bericht van de Wandelgroep.
12 maart gaan we wandelen in Olst, start Station Olst na aankomst van de trein
om 11:06 uur.
De wandeling gaat o.a. langs Boskamp het Spijkerbosch en Groot Hoenlo en is
ongeveer 8 km. Lang.
Info en opgeven 038-4536898

De volgende koffie/thee middagen zijn op
19 februari en 26 maart
van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Opgeven vanaf 13 februari, tel 038-4536898.
Op 19 februari zijn de verkiezingen al dicht bij, er zijn veel partijen.
Wat kies je dan?
Wilt u ook een keer gastvrouw/gastheer zijn, dat graag melden bij:
Corri Veldkamp 038-4536898.
Ook adressen buiten Zwolle zijn zeer welkom.
Weet u een thema voor een koffie/thee middag neem dan contact met me op.

4

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst
Joanna Schröder heeft heel boeiend verteld over haar ervaringen in een
vluchtelingenkamp
te Idomeni. Dit alles ondersteunt door een foto reportage.
'Weg van Vluchtelingen'
Nadat ik in april 2016 een hartverscheurende, maar ook hartverwarmende week
in het Griekse vluchtelingenkamp te Idomeni nabij de gesloten Macedonische
grens heb beleefd, raakte ik steeds meer onder de indruk van de veerkracht van
deze mensen. Hun lot raakte mij zeer en ik besloot aan de hand van sprekende
en creatieve beelden, anders dan de gebruikelijke ellende van de media, hun
situatie onder de aandacht te brengen.
Ik koester de hoop dat de impact van geschilderde beelden
en gedichten samen met de fotoreportage uit Idomeni, het
drama voelbaar maakt en tot nadenken oproept.
In Idomeni heb ik in een grote tent een creatieve workshop
met kinderen ondernomen. Wat op viel was de vitaliteit,
spontaneïteit, creativiteit en hartelijkheid van deze kinderen,
maar ook hun soms wilde impulsiviteit. Door de oorlog zijn
deze kinderen al ruim 4 jaar niet meer naar een reguliere
school geweest en hun geweldige potentie dreigt verloren te
gaan door de ellende van de voortdurende oorlog, het lange
wachten in opvangkampen, de onzekerheid en het oplopen van meer
traumatische ervaringen.
Wij, vanuit het rijke Westen, hebben nog steeds de mogelijkheid om deze
generatie kinderen op te vangen, zorg en onderwijs te bieden.
Veel mensen in onze samenleving realiseren zich niet meer wat oorlog betekent
en te weeg brengt. Ik wil ze confronteren met deze dramatische realiteit,
choqueren, maar ook ontroeren.
De thematiek gaat over vluchten, achter laten, angst, wanhoop, verlies,
verdrinking, onzekerheid, honger, protest, overleven, maar ook over hoop,
veerkracht, redding en verbinding.
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