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Agenda 

 

  3 september    Heide wandeling Heerde 

10 september   Wandeling bij de Meenthe 
21 september   Excursie naar de ROVA Zwolle 

26 september   Bezoek Museum Groningen 
 

 

 
 

Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91 

secretaris: vacature 

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 22 september.  

Copy voor 15 september 
Hebt u een leuke bijdrage b.v. een verslag van een activiteit, 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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Van de voorzitter 

De zwaluwen zijn vertrokken, de zomer loopt op zijn 
einde. Het activiteitenseizoen begint zo zoetjes aan weer. U leest er weer 

van alles over in deze Gong. Ik hoop dat u heeft genoten van het mooie 
jaargetijde. Ik deed dat in ieder geval met volle teugen. Van mij mag het 

nog heel lang na zomeren. 

Bestuurlijk gezien was het een drukke zomer. Doorgaans is dit niet zo, 
maar berichten over de afdracht van gelden voor de activiteiten, noopten 

ons tot actie. Ik zal u niet vermoeien met de cijfers, maar omdat wij “te 
zuinig” zijn geweest, besloot het Centraal bestuur van het NIVON dat wij 

onze spaarrekening moeten aanspreken en er dus geen enkele cent onze 
kant op komt in 2017. 

Als bestuur waren we het daar uiteraard niet mee eens. Wij wilden de 

reserve gebruiken voor extra activiteiten, zoals we die in het voorjaar met 
elkaar hebben bedacht. Uiteindelijk heeft de patstelling tot overleg geleid 

en zoals het er nu naar uitziet, komt er dit jaar toch geld de kant van 
Zwolle uit. Maar we steken de vlag pas echt uit, als onze rekening weer 

netjes is bijgevuld. 

Sommige activiteiten van onder andere de actieve wandelgroep kosten 
geen geld. Maar de activiteitencommissie wil graag ook dit najaar en de 

winter een kwalitatief goed programma kunnen bieden. Zoals u van deze 
actieve club bent gewend. En dat blijft mogelijk. Dat kan ik u verzekeren. 

Een ander bestuurlijke beslommering is dat onze secretaris en wij hebben 

besloten dat onze wegen gaan scheiden. Wij danken Jan Besselink voor 
zijn verslagen. Er is dus een vacature. Deze hopen wij spoedig op te 

vullen. 

Komende zondag trekken weer een flink aantal leden de wandelschoenen 
aan. Ondanks dat dit niet mijn meest favoriete bezigheid is, trek ik ook de 

stappers aan. Met z’n allen wandelen is namelijk heel gezellig en biedt je 
de gelegenheid om eens goed bij te praten. En ongemerkt heb je dan ook 

nog een paar kilometer weggelopen en genoten van de natuur. Dit keer de 
Renderklippen bij Heerde waar de hei nog mooi op kleur is. Ik wandel 

graag met u mee. 

Anton Cramer 
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Excursie naar de ROVA in Zwolle 

Om 14.00uur verzamelen bij de ROVA aan de Rijnlandstraat 2 

op de Hessenpoort. 

Opgeven vòòr 5 september bij Joop van Vilsteren, tel 038 4539683 

Ieder van ons komt in aanraking met het 
(huis) afval dat wij zelf produceren. Wat 

gebeurt ermee en hoe moeten we ons dat 
allemaal voorstellen. Op donderdag  

21 september organiseert Nivon Zwolle een 
excursie bij de ROVA in Zwolle. U krijgt daar 

een verhelderende presentatie over wat er met 
ons afval gebeurt, waarna er rondleiding volgt . 

En thee en koffie staan klaar! En dat alles in ongeveer twee uur. 
 

De ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 19 
gemeenten in Midden- en Oost-Nederland. Samen met haar 

aandeelhouders wil ROVA een bijdrage leveren aan een schone en 
duurzame samenleving. De afvalzorg wordt daarin verder verbonden aan 

andere thema’s zoals het beheren van de openbare ruimte, het 

verduurzamen van onze energievoorziening en het terugdringen van CO₂-
emissies. Soms is het best lastig, dat afval scheiden. Wat is het en waar 

moet het naar toe. ROVA helpt je graag op weg, bijvoorbeeld via het afval 
ABC met informatie over het voorkomen en scheiden  en ook recyclen van 

allerlei afvalsoorten. Er is een afvalkalender die de weg wijst naar de 
inzameldata. En  er is nog meer, zoals de ondergrondse containers voor 

het restafval. In veel gemeenten staan containers voor het gescheiden 
aanbieden van afval, zoals plastic, glas (blank en 

gekleurd), oud papier, plastic. Ook zijn er plaatselijk 
containers voor tweedehandskleding. Zgn. grof vuil, 

apparatuur als koelkasten en groot tuinafval kunnen 
vaak op afroep worden opgehaald.. 

 
In andere gevallen kunt u zelf aanbieden bij de plaatselijke 

afvalverwerking – afhankelijk van het soort afval is het gratis of wordt een 

vergoeding gevraagd. Sinds juni 2010 produceert de ROVA groen gas uit 
gft-afval in een vergistingsinstallatie in Zwolle.  

Dat groene gas heeft de kwaliteit van aardgas, dat ook als brandstof 
wordt gebruikt voor de inzamelvoertuigen. Het is als zichtbare stimulans 

bedoeld voor ons allemaal om afval te blijven scheiden. Immers, het 
rijden op deze zelf gemaakte brandstof uit gft blijkt schoner, stiller en 

zuiniger te zijn dan hun dieselvoorgangers! Het vergistingsproces is een 
bijzonder project, omdat het een belangrijke stap is naar algehele 

verduurzaming van het brandstofsysteem. En dat past weer naadloos bij 
het streven naar een schoner milieu, dat juist in deze tijd zo vol in de 

aandacht staat. 
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NIEUWS VAN  DE MUSEUMGROEP 

die in januari dit jaar van start ging met een bezoek aan het Museum van 

Oudheden in Leiden. De tentoonstelling “Koninginnen van de Nijl”, met 
veel schatten uit grafkelders was zeer de moeite waard. 

In maart genoten we in het Stedelijk Museum Amsterdam van het rijke 

oeuvre van fotograaf Ed van der Elsken. ’s Middags liepen we bij 
 “Ons' Lieve Heer op Solder” trap op, trap af. Zowel de oog-als 

beenspieren werden hier aan het werk gezet. 
Het Fries  Museum in Leeuwarden verraste ons in mei met een 

uitgebreide tentoonstelling rondom de katoenen stof “SITS” 
De vierde en tot nu toe laatste bestemming was museum Lalique 

in het pittoreske stadje Doesburg. De eigen collectie van 
glaskunstenaar Lalique is tijdelijk aangevuld met veel werk van 

schilder Jan Toorop. 

De komende museumtrip leidt naar Groninger Museum op  

dinsdag 26 september 
 

Bij het opstarten van een NivonZwolle museumgroep waren 11 
belangstellenden. In deze eerste zeven maanden kwamen daar een paar 

aanmeldingen bij en eveneens enkele afmeldingen. We zijn nu met 8 

personen en willen graag wat groter groeien. Wie heeft zin zich aan te 
sluiten. 

 
We bezoeken zes keer per jaar, om de twee maanden, een Nederlands 

museum en reizen bij voorkeur per trein. 
Bij toerbeurt organiseren twee deelnemers de museumdag. Zij kiezen een 

museum uit en regelen de reis. Alle deelnemers worden per e-mail 
geïnformeerd. 

 
Wil je meer informatie? Wil je je opgeven? Bel me dan 

even.  Wie weet tot ziens in september.  
Petra Aukema 

038 4543494) 

 

Kort verslag van de discussie bij Anton Cramer op  

6 juni 2017. 

De leden betrekken bij het beleid en de activiteiten. Dat is de inzet van 
het afdelingsbestuur. Jaarlijks nodigt de voorzitter alle leden uit voor een 

kop koffie bij hem thuis. Dinsdag 6 juni waren er tien leden die de weg 
naar zijn huis vonden. 

Het leidend onderwerp was “De toekomst van NIVON Zwolle”. Gasten zijn 

altijd welkom op onze avonden en we zien mondjesmaat steeds meer 
nieuwe gezichten bij onze activiteiten. Lang stonden we stil  bij wat er 

georganiseerd kan worden door de leden en waar hun interesses liggen. 
Een greep uit het aanbod:  
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 Bridge bij iemand thuis 

 Spelletjes avond 

 Picknick in de zomer b.v. bij Wijthemerplas. 

 Hier zijn we van het weer afhankelijk, het kort van te voren 

plannen is lastig 

 Workshop koken/samen koken/eet club 

 Huiskamerbijeenkomsten met een thema,  

 Spontane fietstochten, hoe bereik je de leden hiervoor. Hier moet 

een groep voor gevormd worden. Dit kan alleen als een aantal 

mensen zich hiervoor opgeeft en dan kan door iemand en oproep 

gedaan worden aan de leden van de groep. 

 Handwerken 

 Excursie ROVA, dit is opgepakt door de activiteitencommissie. 

 Gratis concerten bij conservatorium/muziekschool 

 Er is 1 x een bijeenkomst geweest op een middag, dit gaat vaker 

gebeuren. 

 Een activiteit voor jongeren organiseren? 

 Het vervoer regelen naar een bijeenkomst voor leden die niet 

meer alleen kunnen reizen. 

Er zijn al leden aan de slag met deze thema’s, maar we kunnen altijd 
handjes gebruiken. Als u zich ergens voor opgeeft doet u niet alleen ons 

een plezier, maar ook alle leden van de afdeling. Wie geeft zich op? 

 

Terugblik 

Fietstocht 11 juni naar kasteel Het Nijenhuis. 

Nadat iedereen gearriveerd was gingen we al 

keuvelend, fietsend op pad langs de Wetering en huize 

'Het Roozendaal' naar kasteel Het Nijenhuis. 

Natuurlijk eerst koffie of wat anders op het terras om 

daarna vanwege het mooie weer de beeldentuin te 

bezoeken. Dit was zeer de moeite waard, er zijn 

moderne beelden te bewonderen waarbij je eerst 

moest puzzelen over de betekenis ervan maar ook 

klassiek objecten. 

Al met al een geslaagde en gezellige dag 
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Bericht van de Wandelgroep. 
 
Heidewandeling Heerde op 03 september 

Start bij Transferium Horsthoek om 11.00 uur 
naar de Renderklippen. 

 
Info 038-4536898 

 

 

Weg van Vluchtelingen  

Ons lid Joanne Schröder houdt op dinsdagavond 19 september een 

voordracht over vluchtelingen in de Bibliotheek aan de Zeven Alleetjes. 
Samen met Anton Cramer verzorgt zij een presentatie over haar 

ervaringen in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Deze activiteit vindt 
plaats tijdens de Vredesweek en wordt mede georganiseerd met Amnesty 

International. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur met een film. De presentatie van 
Joanne en Anton is om 21.30 uur. U bent van harte welkom. 

 

Nivon Regio Noord nodigt , mede namens kampeerterrein De 

Meenthe, alle leden in Noord uit voor een wandeling vanaf  
NIVON Kampeerterrein DE MEENTHE  

Datum: zondag 10 september 2017  
Adres: Jokweg 2, 8391 VE Noordwolde  

0561-432527 ; meenthe@nivon.nl  
Programma:  

10.00 uur: ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.  
11.00 uur: Begin van de wandeling.  

Je kunt kiezen uit een wandeling van ong. 8 km(2 uur) en een van  
ong. 12 km (3uur)  

Meenemen: Eten en drinken voor onderweg.  
Bereikbaarheid: Vanaf Noordwolde en Oldeberkoop verwijzen bordjes 

naar de Meenthe. 

Tot ziens op 10 september! Klaas Pot, secretaris Regio Noord. 
 
Aanmelden bij Corri Veldkamp, tel: 038-4536898. Graag zo spoedig 

mogelijk, in verband met het gezamenlijk vervoer. 
Gezamenlijk vertrek oude parkeerplaats van de Valk om 9:00 uur. 
Of aanmelden bij Klaas Pot, secretaris@nivonnoord.nl , dan zelf vervoer regelen. 

 

mailto:secretaris@nivonnoord.nl

