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De Gong  De Gong     februari 2018 Nr. 1 

Agenda 

11 februari    rondwandeling Hattem 

woensdag 28 februari,  dia lezing over historie van de drank 

11 maart    rondwandeling Wapenveld 
 

14 maart     Jaarvergadering 
 

9  april    nog niet bekend 
 

   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.com 

 

 

 

De volgende Gong verschijnt omstreeks 8 april 2018 

Copy voor 3 april 
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  

mailto:zwolle.nivon@gmail.com
http://www.zwolle.nivon.nl/
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De Gong     februari 2018 Nr. 1 

 

Arie Niks schenkt klare wijn in een dia lezing over de 

historie van de drank 

Waar: wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat Zwolle 

We hebben Arie en Tinie Niks uit Doesburg al 

eerder bij ons op bezoek gehad met een 
beeldend reisverhaal over China en Tibet en 

dat was niet niks, om het zo maar te zeggen. 
Op woensdag 28 februari as. komt het 

reislustige duo weer bij NivonZwolle op visite, 
nu met het programma over de geschiedenis 

van  de drank. Gezien de vorige ervaring met 
de 'Niksjes', zal ook ditmaal met volle teugen worden genoten van de 

(drank)verhalen die ze ons voorzetten.  

Een van de vragen, die Arie Niks aan de zaal stelt bij de lezing over de 
geschiedenis van onze dranken is: Wie is de uitvinder van de thee? 

Het is nog steeds niet duidelijk of het nu de Portugezen of de 
Nederlanders waren, die de eerste thee naar Europa brachten.  

Wel is bekend dat de VOC rond 1610 (nog maar 400 jaar geleden dus) 
vanaf Java voornamelijk Japanse thee naar ons land vervoerden. De 

kwaliteit was kennelijk niet zo goed, want het bestuur van de VOC gaf in 

1637 opdracht om meer Chinese thee te verschepen Neemt u ook 
uw eigen theekopje mee als u bij de buren op theevisite gaat? En 

waarom gebeurde dat vroeger wel? Hoe het werkelijk zit met het 
ontstaan van de soorten drank vertelt hij uiteraard. En Arie en Ina 

hebben het niet alleen over thee, maar na de start over water 
komen o.a. melk, koffie, bier, wijn en sterke drank aan bod. Dan 

wordt er misschien ook klare wijn geschonken, in overdrachtelijke zin, 
over wie de uitvinder van de thee is. 

Bijdrage voor leden € 3 en voor niet leden € 4. 
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Uitnodiging voor 14 maart jaarvergadering 

 
Zwolle: 9 februari 2018  

Bestuur samenstelling   

Anton Cramer 
Jannie de Rooij 

Corri Veldkamp 
Ria Ter  Haar 
Vacature secretaris 

 
 

Beste Nivon leden, 
 
Het bestuur van Nivon afdeling Zwolle  nodigt u van harte uit voor een algemene  

ledenvergadering  
 

Deze avond zal worden gehouden op: 
 

woensdag 14 maart  as. aanvang 19.30 uur. 

wijkgebouw “De Bestevaer”  Trompstraat in de wijk Wipstrik.  

 

De agenda: 

1. Opening en welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslagen :  

a. Jaarverslag 2017 bestuur. 

b. Notulen van 1 maart 2017 

c. Financieel jaarverslag 2017 

4. Verslag kascommissie en verkiezingen kascommissie 

5. Activiteitencommissie 

6. en wat er verder ter tafel komt. 

7. Vacature bestuur 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting formele vergadering. 

10.Programma voor ontspanning 

Wij hopen op uw aanwezigheid.  

 

Vanaf ongeveer 1 maart staan de stukken voor de vergadering op onze website. 

www.zwolle.nivon.nl 

http://www.zwolle.nivon.nl/
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Secretaris Nivon Zwolle is dit iets voor U?  

Nivon Zwolle is op zoek naar een secretaris die met ingang van heden wil 
meewerken aan het reilen en zeilen van onze afdeling..  

De secretaris die wij zoeken zorgt voor een goede ondersteuning van de 

taken van de bestuursleden in het algemeen en van de voorzitter in het 
bijzonder. De secretaris maakt deel uit van het bestuur, bepaalt mede de 

beleidslijnen voor de vereniging en zorgt voor een adequate organisatie 
en uitvoering van het takenpakket.  

 
Profiel:  

- Goede communicatieve vaardigheden  

- Ervaring en plezier in het notuleren van bestuursvergaderingen  

- Goede schrijfvaardigheid en goed gevoel voor taal, helder en tactisch  

- Bekend met het Nivon  
- Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan minimaal zeven 

bestuursvergaderingen,  
 

Taken en verantwoordelijkheden:  
- Organiseren van een efficiënte documentenstroom binnen het bestuur en 

zorgen voor het tijdig opstellen, verzamelen en verzenden van 
vergaderstukken aan het bestuur  

- Voorbereiden van bestuur bijeenkomsten, samen met de voorzitter en 
  penningmeester: 

- acht bestuursvergaderingen per jaar )  

- Algemene Ledenvergaderingen  

 

Interesse? Neem contact op met de voorzitter Anton Cramer tel: 

06 577 111 91 

 
Nieuwjaarsavond met hersenbrekers van 

Petra Aukema 

Hoewel het nieuwe jaar al een paar weken oud is, belette dat 
NivonZwolle niet om op woensdag 17 september jl. haar 

nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Ruim 30 belangstellenden 
deden mee aan de spellletjesavond en maakten er 
spelenderwijs een paar genoeglijke uurtjes van. Over en weer 

werden de beste wensen voor 2018 uitgewisseld. Nou, beter 
kon het nieuwe jaar niet beginnen: 

Petra Aukema had voor de spelletjesavond alles tot in de puntjes voorbereid. Ze 
had de drie onderdelen, met onder meer een quiz en een anagram zelf gemaakt. 

Als je 't mij vraagt een monnikenwerk  

In zijn openingswoord toonde voorzitter Anton Cramer zich ingenomen met het 
reilen en zeilen van NivonZwolle, waarbij hij liet aantekenen dat 'verjonging' in 
de vorm van  vijftigplussers welkom zou zijn. Daar willen we aan werken de 

komende tijd, zo zei hij, Dat alles in het licht van de vergrijzing van het 
ledenbestand. 
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Petra Aukema legde veel eer in met haar grote aandeel van de 

avond. Zeker met het anagram dat niet alleen voor haar een enorm 
gepuzzel zal zijn geweest, evenzeer gold dat voor de aanwezigen 

die zich geplaatst zagen voor een heuse hersenbreker. Ze had 
leuke, kleine prijsjes, een gebaar dat de feestvreugde verhoogde. 
Verder was er voor ieder een hapje en een drankje en volop 

gelegenheid voor onderhoudende gesprekjes te voeren in een 
aangename, ongedwongen sfeer.  

En zo hoort het ook op een Nieuwjaarsavond! 

 

Mooi is het te zien en te horen 
hoe een groepslimerick wordt geboren 

Er wordt gezucht en gekreund, 
gemompeld en gesteund. 

‘t Resultaat: moge het u bekoren. 

 
Bovenstaande gebeurde nadat de bezoekers van de Nivon Zwolle 

nieuwjaarsviering in groepjes waren verdeeld, die enkele, min of meer lastige, 
spelletjesopdrachten kregen. De laatste daarvan was het maken van een 
limerick. Dat  bleek nog niet  eenvoudig. En toen ze ingeleverd waren  was het 

voor de jury knap lastig om uit alle knappe wrochtsels de meest geslaagde te 
kiezen. Eén groep was zo enthousiast dat zelfs vijf limericks werden ingeleverd. 

De bedoeling was om de winnende limerick  op een groot vel papier uit te 
schrijven en met alle aanwezigen te zingen, maar daar was geen tijd voor. 
Diezelfde tijdsdruk zorgde ervoor dat  alleen de winnende limerick werd 

voorgelezen. “We want more” zei de zaal. Daarom is afgesproken om alle versjes 
in De Gong op te nemen.  

Hier zijn ze alle tien, te beginnen met de winnende limerick en de overige in 
willekeurige volgorde. 

 
Er was eens een oud wijfje uit Zwolle 
Er viel met haar echt niet te dollen 

Ze maakte kamper-uien-soep 
‘t Was een vreselijke troep 

Dus gaf ze’t aan de kamperse trollen 
 
 

Ik zit hier vrees’lijk  te zweten 
omdat ik van alles moet weten 

over straten van Zwolle 
het is van de dolle 
en niets mag ik vergeten 

 
Wij zijn hier tezamen gekomen 

niet om te niksen of te dromen 
We hebben malkander begroet 
dat doet een mens dan ook goed 

en hopen volgend jaar weer te komen 
 

 
 

Een meisje uit Drachten 
lag nachten te smachten 

Ze verlangde naar een strenge vorst 
en naar erwtensoep met worst 

Een 11-stedentocht kan ze niet meer 
verwachten 
 

Er was eens een herbergier 
die dacht alleen maar aan plezier 

Bij het dansen maakte hij een smak 
waarbij hij zijn enkel brak 
en toen barstte hij uit in getier 

 
Er was een vrouwke van’t Nivon 

dat dacht dat ze alles wel kon 
Een raadseltje links 
een raadseltje rechts 

was alles wat zij verzon 
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Een wilde deern uit Zwolle 

kon niet anders dan hard hollen 
zij rende naar links 

en rende naar rechts 
en haar enkels waren opgezwollen 
 

Zo was er in Zwolle een meid 
die was goed bij de tijd 

Ze kon zoal rekenen 
en ook goed tekenen 
zoals een geweldig portret zeit 

 

Ik ben een Zwollenaar 

ja, kijk mijn blauwe vingers maar 
Liefst zit ik onder de Peperbus 

want daar is het reuze knus 
Van over de IJssel is hij daar 
 

Waarom we hier zitten 
Is niet om te pitten 

Een spelavond zoals hier 
geeft ons allen veelplezier 
Daarom blijven we hier lang klitten  

 

 

Bericht van de Museumgroep... 

Op donderdag 22 februari 2018 gaan we als Museumgroepje 
weer op stap, met deze keer de stad Zutphen als reisdoel, met 

een bezoek aan museum Henriette Polak en museum 
Geelvinck  

Een keer meegaan?  

Contact persoon Petra Aukema, tel: 038-4543494 
 

Bericht van de wandelgroep 

 
De volgende wandeling zijn op  

11 februari, rondwandeling  Hattem, Hoenwaardsepad 
11 maart , wandeling door het Wapenvelder Zand  

en Landgoed Petrea,  
8 april, nog niet bekend 

Info en aanmelden Corri Veldkamp 038-4536898 
Of kijk op onze website: 

 

Terugblik 
 
 
Woensdag 27 december hebben onder leiding van een 
gids een wandeling door Harderwijk gemaakt. De gids van 

Stichting Rondeel heeft ons veel over de geschiedenis 
vertelt en ons mooie plekjes laten zien. We zijn nog niet 

overal geweest. Harderwijk is zeker nog een keer het doel 
van een wandeling. 


