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De Gong      december 2018   Nr. 11 

Agenda 

14 december    Eten in de Terp    pag. 2 

19 december    Bezoek aan Noord-Veluws Museum pag. 2 
28 december    Stadswandeling Amersfoort  pag. 2 

9 januari    Nieuwjaarsbijeenkomst   pag. 3 

? februari    dr. Zoubin, straatarts   pag. 3 
13 maart     ledenvergadering    pag. 4 

14 april     ledendag Nivon Noord   pag. 4 
 

   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 afdeling Zwolle 

Email zwolle.nivon@gmail.com 

 

 

 

De volgende Gong verschijnt omstreeks 28 december 2018 

Copy voor 23 december. 

Hebt u een 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     december 2018   Nr. 11 

 

Samen aan tafel in de Terp op 14 december 2018. 

Waar: De Terp, Radewijnsstraat 1 Zwolle. 

Aanvang 16 uur 
Aanmelden: tot 7 december as. bij Petra 

Aukema, telefoon  
038 454 34 94 

 

Het gezellige samenzijn begint om 16.15 uur, de koffie en thee staan 
klaar en het eindigt omstreeks 20.00 uur.  

Wat verder op tafel komt? We vragen aan de deelnemers om wat mee te 
nemen. Het kan van alles zijn. Creativiteit is er genoeg. Bij opgave 

overleggen met Petra Aukema 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 op14 december AAN TAFEL!!  

 

Bericht van de Museumgroep 

Belangstelling om mee te gaan met de 

museumgroep? 

Woensdag 19 december brengen we een 
bezoek aan het Noord-Veluws Museum in 

Nunspeet. 
Informatie bij Petra Aukema tel: 038 4543494. 

 

  

https://www.noord-veluws-museum.nl/tentoonstellingen/kunstenaarsdorp/
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Bericht van de wandelgroep 

 
Vrijdag 28 december  
 
28 december, Stadswandeling in Amersfoort met een gids. 

Verzamelen om 11.30 uur Bij Onze Lieve Vrouwentoren, Krankeledenstraat. 
Deze wandeling leidt ons door de binnenstad van 

Amersfoort. We genieten van het typische 
karakter van een historische stad en zoomen in 

op meer recente bebouwing. We maken kennis 

met modernere architectuur tussen de vaak 
middeleeuwse panden en verwonderen ons over 

weloverwogen inpassingen en tegenstellingen.  
 

De historische binnenstad van Amersfoort is sinds 1984 een 
Rijksbeschermd Stadsgezicht. Dat is een regeling tot bescherming van het 

oorspronkelijke stadsbeeld. 
In Amersfoort gaat het daarbij om o.a. het bestaande middeleeuwse 

stratenpatroon en de vele monumenten en beeldbepalende panden. Bijdrage 
voor de Gids € 5. 

 

Informatie over de stadswandeling en opgeven bij Corri Veldkamp. 

Tel: 038-4536898 

 

9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

20 uur in Wijkcentrum Bestevaer 

Trompstraat 10B Zwolle 

 

Wie wil(len) iets doen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst? 

De gebruikelijke nieuwjaarsvisite van NivonZwolle staat woensdag 9 januari 
2019 uiteraard weer in het teken van ontmoeten en ontspanning, ingrediënten 

voor een plezierige avond met naar verwachting een goed geluimd publiek . 
Meestal tekent de Activiteitencommissie voor de hele organisatie, voor 2019 

willen we het anders doen. In die zin dat leden dan in de benen komen om iets 
voor de nieuwjaarsvisite voor te bereiden en uit te voeren. Da's een mooie 

uitdaging en meteen een tintelend voornemen  voor het nieuwe jaar, dachten 
we zo. Nou, kom maar op. In rotten van vier opstellen en je aanmelden bij de 

Activiteiten Commissie. Tel: Jannie de Rooij, 038-4542259. 

O ja, er is een bepaald budget ter financiering van het feestelijk samenzijn. 

Uiteraard is er tijd genoeg voor een feestelijk onderonsje, opgetuigd met een 
hapje en een drankje, koffie/thee met iets erbij en andere lekkernijen waar de 

gasten weer een jaar op kunnen teren. We zijn benieuwd naar de reacties. 
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13 maart leden vergadering 

 

20 uur in Wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat 10B Zwolle 

De uitnodiging en agenda worden bij een latere Gong meegestuurd. 

 

14 april , ledendag Nivon Noord in het Nivon gebouw van 
afdeling Emmen 

 

Een vraag. 

Met elkaar een weekendje weg. 

Wie lijkt dat wat? 

Dingen samen doen ,of juist niet. 

Maar wel samen eten. 

En dat natuurlijk in een Nivonhuis, 

We dachten aan huis de Bosbeek bij Bennekom midden in de natuur. 

Vrijdag komen en zondag weer weg.  

Belangstelling?  Laat dit dan weten bij een van de bestuursleden of een email 

naar zwolle.nivon@gmail.com . 
 

 

Oproep!! 

We willen graag weten wie leden wil ophalen voor een bijeenkomst, 

die niet zelfstandig kunnen komen en dit wel graag willen. 

Opgeven Bij Corri Veldkamp Tel: 038-4536898 

 

 

 

De nieuwsbrief “De Gong” wordt door ons verstuurd naar de ons bekende 
email adressen van de leden van afdeling Zwolle. Ook naar een aantal 

belangstellenden en relaties. 

Wanneer u “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan een email naar: 

zwolle.nivon@gmail.com 

De adressen worden alleen gebruikt voor informatie. 

mailto:zwolle.nivon@gmail.com
mailto:zwolle.nivon@gmail.com

