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De Gong  

 De Gong     april 2017 

            Nr. 2 
Agenda 

Woensdagavond 19 april  Lezing Klezmer muziek 

Zondag 23 april ’17   Ledendag Regio Nivon Noord 

Zondag 7 mei    Ledendag afdeling Zwolle 

Zondag 21 mei   Rondwandeling Balkbrug 

Zondag 11 juni   Fietstocht naar het Nijenhuis 

 

 
 

 

 
Volgende Gong verschijnt omstreeks 6 juni 

Copy voor 1 juni 

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  

http://www.zwolle.nivon.nl/
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Een avond vol Klezmer muziek 

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 van afdeling Zwolle 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!  
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! 
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Even praktische info: Aanmelden zo spoedig mogelijk. 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. 
 

21 mei rondwandeling in Balkbrug, 9 km. 

Verzamelen Bushalte Centrum Balkbrug, om 11.30 uur. 

Vertrek bus 29 richting Slagharen om 10.50 uur, aankomst Balkbrug 11.31 uur 
De wandeling gaat richting Oud Avereest, door het Reest dal en door de 

Haardennen.  
Info en opgeven 038-4536898 

 

De koffie/thee middagen beginnen weer in september. 
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. 

 

 

 

Het bestuur van Regio Nivon Noord nodigt alle leden uit voor de 

LEDENDAG 2017 
 
Vorig jaar heeft het bestuur van Nivon Regio Noord voor de eerste keer een 

LEDENDAG georganiseerd. Het doel was de onderlinge contacten te verbeteren door 
GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN aan te bieden.  

Deze dag werd georganiseerd op en rond Allardsoog en uit verschillende reacties bleek 

dat men het een geslaagd geheel vond.  
 

Datum en tijd: zondag 23 april 2017 van  
10.00 tot 16.30 uur  

Plaats: Het Hunehuis  
Hunebeddenweg 1  

7973 DA Darp (Havelte)  
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Programma:  

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers  
11.00 uur: Oerwandeling op de Havelterberg o.l.v. Wim van der Wijk  

Wim laat ons sporen zien uit vervlogen tijden en vertelt erover.  
12.30 uur: Lunch, verzorgd door het Hunehuis  

13.45 uur: We rijden (met de auto) naar De Koloniehof in Frederiksoord.  
14.00 uur: Rondleiding met een gids.  

15.30 uur: We rijden weer terug naar het Hunehuis  
15.45 uur: Een gezellige afsluiting met een drankje en samenzang o.l.v. Annelies 

Arling  
16.30 uur: Einde.  

Verder nog van belang:  

 We vragen een eigen bijdrage van € 8,00 (te voldoen bij aankomst)  

 Aanmelden kan bij Corri Veldkamp, tel: 0384536898 of per email 

cveldkamp@home.nl  

 Individueel aanmelden kan natuurlijk ook! Graag vòòr zaterdag 15 april !  

Doe dat bij voorkeur per mail: secretaris@nivonnoord.nl  

 
We hopen veel leden te mogen ontmoeten !  

Het Regiobestuur.  
 

NIVON REGIO NOORD 

 

 

mailto:cveldkamp@home.nl

