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Agenda 

 
 

18 juli rondwandeling     Den Nul.  
 

   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 10 augustus 2018 

Copy voor 3 augustus. 

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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Op de koffie bij Anton 

Graag nodig ik de leden van Nivon Zwolle uit op 12 juni 

voor een kop koffie bij mij thuis. 

Naast de gezelligheid volgens goed NIVON gebruik wil ik 

tijdens de koffie met jullie van gedachten wisselen over de 
Nivon Zwolle in de komende jaren. Als leidraad wil ik graag 

het document De Nieuwe kracht gebruiken. Zie de link 
https://drive.google.com/open?id=1QjnQpgBSjNaHNsWUjAz03hkiG9-

YoTky  
 

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 12 juni vanaf 

19.30 uur aan de Philosofenallee 38. 

Tot dan!  

Anton Cramer  

 

Kamperpoortmuseum 

Het mag dan klein zijn, het Kamperpoortmuseum van 

Jacob Donse. Een aan de Hoogstraat in Zwolle, het is wel 

de moeite waard vanwege de brok geschiedenis van de 
wijk Kamperpoort. Op 15 juni om 14.00 uur organiseert 

NivonZwolle een excursie naar genoemd museumpje. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Petra Aukema, Koewegje 8,  

tel:. 038 4543494  

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1QjnQpgBSjNaHNsWUjAz03hkiG9-YoTky
https://drive.google.com/open?id=1QjnQpgBSjNaHNsWUjAz03hkiG9-YoTky
mailto:anton.cramer@kpnmail.nl
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Terugblik 

De boer op met Stadsboer Pelleboer 

Zo'n twintig Nivon leden gingen zaterdag 28 maart op pad met Henk Pelleboer, 

recentelijk uitgeroepen tot Neerlands beste natuurboer 2018. Meteen een 
goeie garantie voor een mooie en al even verantwoorde trip in zijn vogelrijke 

omgeving bij Mastenbroek.  

Die Gouden Grutto Award is terecht aan Pelleboer uitgereikt. Hij weet boeiend 
te vertellen, is innovatief in het ondernemen en is daarbij een voortreffelijk 

gastheer. De belangstellenden kregen eerst een uitleg over hoe hij als boer 
verantwoord met de natuur omgaat en de manier waarop, mag voorbeeldig 

heten, zowel op zijn zorgboerderij StadsZicht in Stadshagen als op zijn 
melkveebedrijf in Mastenbroek. Pelleboer is een ras ondernemer, die met zijn 

bijkans grenzeloze wilskracht en enthousiasme het 

boerzijn een andere dimensie weet te geven. 
De excursie met een oude bus naar de weide 

vogels op zijn  uitgestrekte landerijen, is daarvan 
een sprekend voorbeeld. Vol vuur vertelde hij over 

'zijn' daar broedende weidevogels. Al met al een 

gezellige middag bij de Stadsboer van Zwolle. 

 

Ledendag 2018: weergaloos en zonovergoten 

Mensen, mensen, wat een mooie dag! De Ledendag 2018 is met reden een 

geslaagd uitje te noemen, niet alleen vanwege het stralende weer, met  een  

weergaloos zonnetje, ook de sfeer onderling was al even warm te noemen.  
Dat laatste kunnen Joop van Vilsteren en Petra Aukema 'gezusterlijk' op hun 

conto schrijven. Alles liep gesmeerd, applaus voor die twee!  

De ledendag speelde zich achtereenvolgens af in St Jansklooster en in 

Vollenhove.  En wat hebben de aanwezigen zich vermaakt, het was en lust om 

dat te aanschouwen. Als voorproefje op de boottocht over De Wieden, kreeg 
het verzamelde volkje eerst een drankje naar keuze met gebak erbij om 

vervolgens een ruim twee uur durende boottocht te maken. 
Hoewel  het voor de meesten een aangenaam weerzien 

betekende met De Wieden, bleven de opvarenden geboeid 
kijken naar wat er allemaal voorbij schoof. En dat was heel 

wat, van moerassen , riet en krabbenscheer tot bossen 
bloeiende gele lissen , dotterbloemvelden, veenpluis en 

trilveen, dat  zeer zeldzaam is in ons land. Echter De Wieden 

heeft er nog zo'n 50 ha van.   
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De vogelsoorten zijn  al even divers. Samen met de Weerribben vormt De 
Wieden een laagveenlandschap van internationale betekenis, met een 

oppervlakte van bijna 12.000 ha. Alle karakteristieke begroeiingen zijn hier te 

vinden: open water, jonge verlandingen, trilvenen, veenmosrietlanden, 
strooiselruigten, dotterbloemhooilanden, broekbossen en 

weidevogelgraslanden. Toch is De Wieden, het gebied dat het gezelschap 
bezocht, “slechts” een restant van een enorm moerasgebied dat tussen de 

hogere zandgronden en de kustduinen heeft gelegen. Vanaf 
1300 is men het veen gaan afgraven. Het is zelf 8000ha 

groot, waarvan Natuurmonumenten er 6000 ha van in 
eigendom heeft. En dan te beseffen dat het gezelschap maar 

een ietsepietsie van dat rijke waterland heeft gezien. Het 

blijft een bijzondere ervaring!  

Later op de dag stond een bezoek aan Vollenhove op het programma met als 

smakelijk sluitstuk een gezamenlijk etentje. Het vertrek uit de voormalige 

vissersplaats werd gelardeerd met een (verdwaalde) heuse hoosbui. 

Bericht van de Museumgroep 

Op 14 juni gaan we met de museum groep naar Nijmegen, naar museum Het 

Valkhof en De Bastei.  

Museum Het Valkhof 

In het prentenkabinet: Lucht en water. 
Rivierlandschappen van Willem den Ouden  
19 mei t/m 2 september 2018 – prentenkabinet 

Willem den Ouden (Haarlem 1928) is bekend als schilder en 
beschermer van het rivierenlandschap in de Betuwe. Daarnaast 

schildert hij portretten en zelfportretten. De afgelopen vijftig jaar 
maakte hij schilderijen, aquarellen, tekeningen en litho’s van het landschap 

aan de Waal bij Varik, waar hij sinds 1967 woont. Hij raakte gefascineerd door 

de uiterwaarden langs de Waal, de dijken, het stilstaande en het voorbij 
stromende water en de hoge hemel daarboven.  
 

t/m 26 augustus: 5 dialogen – 
Lieve Blancquaert in Museum Het Valkhof  
 

De Gentse fotografe Lieve Blancquaert (1963) is 

gefascineerd door de manieren waarop al eeuwenlang 
emoties worden verbeeld. Voor deze presentatie zocht ze 

naar werken uit de collectie van Museum Het Valkhof die in 
dialoog kunnen gaan met haar werk. 

Neem het indrukwekkende laatmiddeleeuwse beeld van Maria, die vol verdriet 
treurt om de dood van haar zoon. Blancquaert zet er een gefilmd portret 

tegenover van een moeder in Zaatari, een vluchtelingenkamp in Jordanië. Zij 
stelde deze moeder maar één vraag: ‘Vertel mij het leven van je zoon, vanaf 

het moment dat hij in je groeide tot vandaag. 
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’ Zonder dat we haar verstaan, horen we haar angst en wanhoop, dat ze hem 
al twee jaar kwijt is en dat ze bang is dat ze hem niet meer vindt en nooit 

meer zal zien. 

Of kijk naar de geschilderde kinderen uit de gegoede negentiende-eeuwse 
familie In de Betou. De confrontatie met het meisje dat zichzelf in haar armen 

sneed, is hard. Wat zien we in deze portretten, wat houden mensen verborgen 
aan onzichtbaar verdriet? 

Net als kunstenaars van toen, laat Lieve Blancquaert ons kijken en luisteren, 

en denken over universele gevoelens van onmacht, angst en pijn. 

 

De Bastei, centrum voor natuur en cultuur historie.  

De Bastei vertelt het verhaal van de rivier. Duik het museum in en ga op reis 

door verleden, heden en toekomst. Hier, aan de Waal en in de oudste stad van 

Nederland raak je het verleden aan, ontdek je de flora en fauna van het 

Gelderse rivierengebied en ga je aan de slag in De Bastei Academie. Leuk en 

leerzaam voor grote en kleine onderzoekers. Beleef hoe de rivier hier stad en 

natuur verbindt! 

In de Bastei zijn Romeinse en middeleeuwse vondsten te zien die 

met veel vernuft zijn verwerkt in het gebouw. In het gebouw ervaar 

je de natuur door te kijken naar de collectie die wordt gepresenteerd 

in vier biotopen van het rivierenlandschap.  

Via de glazen erker en buiten op het glazen balkon van het Bastei 

Café kijk je uit over de rivier en de uiterwaarden. In het entreegebouw vind je 

het Informatiecentrum Gelderse Poort van Staatsbosbeheer 

Belangstelling om mee te gaan, info Corri Veldkamp 038-4536898  

 

Bericht van de wandelgroep 

 
De volgende wandeling is op 10 juni 2018 

 
Rondwandeling door het buitengebied van Wijhe o.a langs de 

IJssel en landgoed “De Gelder  
 

 

Info en aanmelden Corri Veldkamp  
038-4536898. 
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Stadswandeling met een gids in Steenwijk 
 
Over Johan van der Put, die in de 16de eeuw Steenwijk 

verdedigde tegen de Spanjaarden en in 1592 Prins 
Maurits hielp de Spanjaarden definitief re verjagen, zijn 

nog veel sporen te zien. Het is boeiend om daar eens te 
gaan kijken met een gids. 

Een stadsgids neemt de wandelaars mee voor een 
wandeling van ± 1,5 uur. Verzamelen om 13.45 uur bij 

het Stadmuseum op de Markt.  

Kosten € 4 per persoon. 
Opgave: voor 3 juli, liefst per email:K.Pot@planet.nl  

Georganiseerd door afdeling Meppel, Steenwijk en Hoogeveen. 

 
Nieuwe leden sinds januari 2018 
 
Mevrouw Herfs. De heer Drenth, mevrouw Bonten, mevrouw Sedee, de 

heer Dijkstra de heer en mevrouw Beers, mevrouw Witjes en de heer en 
mevrouw Legemaat. 

 

Test van het WNF 

Deze voetafdruktest brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke 

levensstijl heeft op onze aarde. Aan het eind van de test krijg je tips om 
je voetafdruk te verkleinen. Ook kun je jouw resultaten vergelijken met 

anderen, ze delen via Facebook en vrienden uitnodigen de test te doen. 
Samen geven we de aarde door. Veel plezier met de test! 

http://voetafdruktest.wnf.nl/uitslag.cfm 
 

 
 

 

 
 

Wanneer u nieuwsbrief “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan 
een email naar: zwolle.nivon@gmail.com 

http://voetafdruktest.wnf.nl/uitslag.cfm
mailto:zwolle.nivon@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://mapio.net/pic/p-32940761/&psig=AOvVaw3cRTYMSVXxN6icUTwqLtQl&ust=1528367741548179

