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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
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Honing slingeren op 15 juli
Voordat honing in een potje in het schap van de
supermarkt staat, gebeurt er veel. Zondag 15 juli wordt
bij de kinderboerderij in park De Wezenlanden honing
geslingerd. Hoe dat gaat, kunt u dan met eigen ogen
zien.
Nivonlid Anton Cramer zal dan samen met een aantal
collega imkers zijn honing slingeren.
Dit gebeurt uitgerekend tijdens de Nationale Imkerijdagen. Op de
kinderboerderij kunt u kennis maken met dit aloude ambacht. Tevens wordt er
wat verteld over de bedreigingen van bijen, kunt u kennis opdoen hoe u deze
bedreigde diersoort kunt helpen door met restmateriaal een bijenhotel te
bouwen en kunt u zelfs honing kopen in de boerderijwinkel.
Op zondag 15 juli bent u tussen 11.00 en 16.00 uur welkom.

Gezoem van bijen en geur van honing en bijenwas
De Landelijke Open Imkerijdag is een evenement van de NBV en haar
aangesloten lokale afdelingen en leden.
In 2018 vindt de Landelijke Open Imkerijdag voor de negende opeenvolgende
keer plaats.
Aan het weekend doen ruim 200 individuele imkers of lokale
imkerverenigingen mee.

Aan de opa's en oma's van Nivon Zwolle,

Voor zover nog niet bij jullie bekend wil ik de aandacht vestigen op de
organisatie, 'Grootouders voor het klimaat'.
Deze organisatie, waaronder vooraanstaande leden zoals Jan Terlouw en
andere oud ministers, uiten hun zorg over de toekomstige leefbaarheid van
hun kleinkinderen d.m.v. klimaatacties.
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Ze houden regelmatig de zogenaamde Pleinbijeenkomsten op het Binnenhof in
Den Haag om aandacht te vragen voor de risico's van Climate Change.
Iedereen is welkom om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.
De eerstvolgende vindt plaats op 6 september bij de vooringang van de 2de
Kamer.
Ze nemen binnenkort deel aan de Friese
'Elfwegentocht Parade' op zaterdag 14 juli
as. en wel met een paardentram bestemd
voor grootouders en kleinkinderen.
Meer informatie is te vinden op de website
www.grootoudersvoorhetklimaat.nl
Door je daar aan te melden ontvang je de
nieuwsbrief met de geplande acties. Er
zijn, afgezien van reiskosten, geen verdere kosten aan verbonden.
Misschien een zinvol idee om in kleiner verband af en toe Nivon leden af te
vaardigen naar de Pleinbijeenkomsten, vooropgesteld dat daar belangstelling
voor is.
Wil je nog deel nemen aan de rit met de paardentram dan kan dit door een
mail te sturen met je naam en het aantal volwassenen en kinderen waarmee je
wilt komen naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl
Joanne Schröder

Bericht van de Museumgroep
Op dinsdag 21 augustus gaan we naar het Drents museum
om daar de rijke geschiedenis van het tienduizendjarige
Perzische Rijk in te duiken en de vele uitgestalde schatten te
bewonderen. Belangstelling om mee te gaan?
Informatie bij Petra Aukema tel: 038 4543494

Bericht van de wandelgroep
De volgende wandeling is op woensdag 18 juli 2018
Rondwandeling door de Duurse Waarden en Fortmond van
af bushalte bezoekerscentrum bij Den Nul.
Start 11.30 uur
Info en aanmelden Corri Veldkamp
038-4536898.
Wanneer u nieuwsbrief “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan
een email naar: zwolle.nivon@gmail.com
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