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De Gong   De Gong        mei 2017 

 

           Mei 2017 

                 Nr. 3 
Agenda 

 

Dinsdagavond 6 juni  Koffiedrinken bij Anton 

Zondag 11 juni   Fietstocht naar het Nijenhuis 

September    Bezoek aan de ROVA 

 

 
 

Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91 

Jan Besseling, secretaris tel: 038-4531682 

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898 

Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259 

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid tel: 

Bankrekening nummer:NL68 TRIO 0197673465 

 

De volgende Gong verschijnt omstreeks 20 augustus 
Copy voor 15 augustus 

Hebt u een leuke bijdrage, een tip, een vraag of iets dergelijks, laat het ons 

dan weten via zwolle.nivon@gmail.com  

 

 

 
website: www.zwolle.nivon.nl  

http://www.zwolle.nivon.nl/
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Op de koffie bij Anton 

Graag nodig ik de leden van Nivon 

Zwolle uit op 6 juni voor een kop koffie 
bij mij thuis. Deze toezegging deed ik 

een jaar geleden toen we met elkaar 
spraken over de centrale communicatie 

van het NIVON. 

Het bruiste en sprankelde die avond in 
juni van ideeën en graag maak ik er een 

traditie van om deze onuitputtelijke 
ideeënstroom te laten leiden tot een levendige afdeling waar voor iedereen 

wat te halen valt. 

Naast de gezelligheid volgens goed NIVON gebruik wil ik tijdens de koffie 
met jullie praten over de mogelijkheden voor meer activiteiten. Tijdens de 

laatste jaarvergadering zijn veel plannen geopperd en nu is het de kunst ze 
verder te brengen. Het bestuur en ook de activiteitencommissie is er 

inmiddels mee aan de slag. Verder is er die avond uiteraard ruimte voor nog 
meer nieuwe inzichten. 

Voor de organisatie is het wel even nodig je van te voren aan te melden via 

een mailtje aan anton.cramer@kpnmail.nl  

Met 25 personen is wel het maximum bereikt, dus wie het eerst zich 

aanmeldt is verzekerd van een plek. 

Ik ben benieuwd wie ik allemaal mag begroeten op dinsdag 6 juni vanaf 
19.30 uur aan de Philosofenallee 38. 

Tot dan!  

Anton Cramer  

mailto:anton.cramer@kpnmail.nl
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Op de fiets naar Kasteel Het Nijenhuis 

Zondag 11 juni  is het 

plan om bij goed weer 
op de fiets naar Het Nijenhuis bij 

Heino te gaan. Het wordt dan een  
dag van cultuur en natuur, kunst en 

wandelen. Naar we hopen heerlijk in 
de  zomerse buitenlucht, lekker op 

een bankje stoven in de zon of met 
elkaar genietend wandelen in de 

koele bossen. 
Met een toegangsbewijs voor het kasteel kun je eveneens de tuin bezoeken. 

Toegang volwassenen € 11,=. Gratis toegang voor houders Museumkaart, 
Vrienden van Museum de Fundatie, Vereniging Rembrandt, Bankgiro Loterij 

en VIPKaart. 

Verzamelen om 10.30uur bij restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee in Zwolle. 

Opgeven bij Bart van Zuylen, Boomkensdiep 2, 8032XX Zwolle.  

Tel. 038 4534893 of via email BartNivon@gmail.com 

 

Bericht van de Wandelgroep. 
 
We wandelen altijd op de 2e zondag van de maand.  
De volgende keer zou zijn op zondag 11 juni, maar dan is er de fietstocht naar het 

Nijenhuis. De eerst volgende wandeling is nu in september. 
Info 038-4536898 

 

Mogelijke activiteiten die individueel georganiseerd 
kunnen worden:  

Spelletjes avond 

Bridge bij iemand thuis 

Picknick 

Workshop koken/samen koken/eet club 

Huiskamerbijeenkomsten met een thema 

Spontane fietstochten 

Handwerken 

Gratis concerten bij conservatorium/muziekschool 

Wie wil een of meer mogelijke activiteiten oppakken? Laat dit weten aan een van 

de bestuursleden. 


