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De Gong   De Gong        mei 2017 

 

De Gong      november 2017 Nr. 6 

Agenda 

 

8 december    bijeenkomst in de Terp 
27  december   stadswandeling Harderwijk  

17  januari   Nieuwjaars bijeenkomst 
14  maart    Jaarvergadering 

12 juni    Koffie drinken bij de voorzitter 
 

   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 

Bankrekening nummer:NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon Zwolle 

Email zwolle.nivon@gmail.nl 

 
 

De volgende Gong verschijnt omstreeks 15 december 
Copy voor 10 december 

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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Op 8 december met elkaar in De Terp AAN TAFEL!!  
Wanneer: 8 december 2017. 

Waar: De Terp, Radewijnsstraat 1 Zwolle. Aanvang 16 uur 
Aanmelden: tot 30 november as. bij Petra Aukema, telefoon 454 34 94 

Er op uit! Dat is het motto van NivonZwolle. Bezig zijn  met wandelen, fietsen en 
allerlei andere activiteiten. Ontmoeten, genieten en het samen doen vormen de 

ingrediënten voor geslaagde bijeenkomsten. Vaak ligt dat allemaal 'hapklaar' voor 
de leden. Wat we op 8 december as. gaan  doen , is andere koek. De leden moeten 

zelf aan de bak door thuis iets lekkers te gaan maken. Op vrijdag 8 december 
organiseert NivonZwolle in De Terp aan de Radewijnsstraat 1, exclusief  voor leden, 
een gezamenlijke maaltijd. 

Dat gezellige samenzijn begint om 16uur, de koffie en thee staan klaar en het 

eindigt omstreeks 20.00 u.  
De koffie/thee met wat lekkers, een drankje bij het eten en het toetje is voor 
rekening van de vereniging. 

 
Dat lekkers dat de smaakmakers meebrengen, kan van alles zijn, bijv. een 

stokbrood met een {Frans} kaasje of een salade om maar iets te noemen. 
Creativiteit is er genoeg, is na al die jaren wel gebleken. Nivonners zijn 
buitengewoon (ha, daar is het woord 'buiten' weer) ideeënrijk! Nou, kom maar op. 

Opgeven kan  bij Petra Aukema,  telefoon 038 454 34 94 met wat u meebrengt 
voor de gezamenlijke maaltijd voor en door leden.  

Op deze manier heeft Petra Aukema beter zicht op wat er allemaal op tafel komt te 
staan. Dus op 8 december AAN TAFEL!!  

Help mee met de Zwolse Kerstpakkettenactie van de 
Stichting Kerstzwolle. 
Er worden 2.000 gezonde feestdozen gemaakt. Deze zijn voor de sociale minima in 
Zwolle zoals de Voedselbank en daklozenopvang Stichting Vrienden van de Herberg. 

Naar aanleiding van een stukje van de voorzitter meldden zich vorig jaar spontaan 
NIVON leden aan om mee te helpen om de dozen in te pakken. 

 

Wij zijn er als bestuur in geslaagd om drie plaatsen te reserveren 

voor dinsdagavond 19 december 
Beduidend minder plekken dan vorig jaar, maar dat komt omdat 

de Voedselbank, waar de inpakactiviteiten plaatst vinden is 
verhuisd naar een kleinere locatie. 

U kunt zich aanmelden bij Anton Cramer, tel. 06 -57711191 of via de mail: 
anton.cramer@kpnmail.nl 

mailto:anton.cramer@kpnmail.nl
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Mocht u meer informatie hebben of zich willen opgeven voor een andere activiteit, zoals 
boodschappen inzamelen bij supermarkten, neem dan even een kijkje op 
www.kerstzwolle.nl 

 

Spelenderwijs het nieuwe jaar in 

Wanneer: woensdag 17 januari 2018 

Waar: Wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat. Aanvang 20 uur. 

Spelenderwijs het nieuwe jaar in, wie wil dat nou niet. Laat u verrassen bij de 
eerste activiteit in het nieuwe jaar.  

De Nieuwjaarsavond van NivonZwolle op 17 januari 
2018 in wijkcentrum Bestevaer aan de Trompstraat in 

Zwolle staat in het teken  van het spel. Ouwerwets? 
Ha, 't is maar hoe je het bekijkt.  

In dit digitale tijdperk is de computer heilig, hele 
volksstammen zitten úúúren te túúúren naar het 
schermpje om een spel te spelen. Alleen. Dan is er 

best iets voor te zeggen het nieuwe jaar in te luiden 
met een spelletjesavond voor iedereen. Gezamenlijk plezier beleven, elkaar 

ontmoeten onder het genot van koffie, thee of een drankje om elkaar het beste 
voor het nieuwe jaar toe te wensen. Proost! 

Bericht van de wandelgroep 
 

Op 8 oktober hebben we gewandeld in Ermelo, via het 

landgoed ’s Heeren Loo en een bezoek aan het koffie/theehuis 
en verder door het buitengebied van Ermelo, o.a. paden over 
privé gebied. 

 
 

De volgende wandeling is op woensdag 27 december. 
 

We gaan met een gids wandelen in de oude zuiderzeestad Harderwijk.  

De wandeling duurt 2½ uur. Tijd en starplaats wordt 
nog bekend gemaakt. Kosten: € 6 voor de gids 

Opgeven en verdere informatie voor de wandeling  
Corri Veldkamp tel: 038-4536898 

De wandelgroep krijgt via de mail bericht. 
  

Bericht van de museumgroep. 
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 nieuwe jaar. 
Petra Aukema 

038 4543494) 

http://www.kerstzwolle.nl/

