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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 1 maart,

graag copy voor 1 april.
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
Wanneer u “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan een email naar:
zwolle.nivon@gmail.com
De adressen worden alleen gebruikt voor informatie.

website: www.zwolle.nivon.nl
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Bestuur door ziekte uitgeschakeld,
Diapresentatie oud en nieuw Zwolle
in plaats van jaarvergadering
Wanneer: 13 maart as. in Wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat Zwolle
Aanvang: 20.00uur. Koffie/thee voor Nivonleden € 3,- niet-leden €
4,De jaarvergadering die voor 13 maart op het programma staat, gaat wegens
ziekte in het bestuur niet door en is als gevolg daarvan, verschoven naar
woensdag 17 april as. Gelukkig blijft de Activiteiten Commissie in dat
griepgeweld op de been en heeft voor woensdagavond 13 maart een
vervangend programma klaar staan. Dick en Coleta Hogenkamp uit Zwolle
presenteren op genoemde avond één van hun succesvolle producties over oud
en nieuw Zwolle.
Die lastige tante Grippina heeft met haar bezoek aan NivonZwolle heel wat
teweeg gebracht. Het bestuur ligt, ook letterlijk, op z'n kont, waarvan er twee
(voorzitter Anton Cramer en penningmeester Corri
) door de griep zijn
geveld en oh noodlot, langdurig ook nog als gevolg van een longontsteking.
Nou, daar zijn ze wel 6 weken mee onderdak. En of het niet genoeg is, kampt
het derde bestuurslid Ria ter Haar met een blessure, voor welk ongemak zij
wordt behandeld. Bovendien is Jannie de Rooij, namens de Commissie
toegevoegd aan het bestuur, voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Tel dat
samen eens op en je komt tot de conclusie, dat NivonZwolle fors is 'onthoofd'.
Dick en Coleta Hogenkamp nemen op hun eigen,
kenmerkende manier de bezoekers mee op hun tocht
door het Zwolle van hun ouders en grootouders. Met
behulp van dia's op twee schermen laten zij het
verschil zien tussen de oude en de nieuwe situatie.
Daaruit blijkt klip en klaar dat Zwolle in de afgelopen
tijden sterk is veranderd. Het paar verzamelt al
jarenlang foto's van zijn geliefde stad, een collectie die inmiddels is
uitgegroeid tot een omvangrijk archief.
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Beste Nivon leden,
De ledenvergadering wordt nu gehouden op:
woensdag 17 april 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 2018 bestuur.
b. Notulen van 9 maart 2018
c. Financieel jaarverslag 2018
4. Verslag kascommissie en verkiezingen kascommissie
5. Verslag activiteitencommissie
6. Rondvraag.
7. Sluiting formele vergadering.
8. We besluiten de avond met een gezellig samenzijn.
Wij hopen op uw aanwezigheid.

Bericht van de Museumgroep

Het uitje van di 19 februari van het museumgroepje (4 vrouw sterk), leidde
naar Joure.
Daar staat de wereldberoemde Douwe Egberts museum, met vele
gebouwen eromheen, o.a. waar Douwe gewoond heeft, een winkeltje, een
klokkenmakerij, geelgieterij en drukkerij.
Het mooie huis/museum heeft een uitnodigende entree, en in de serre
werden we onthaald met koffie/thee.
De winkel gaf ons een goede indruk van die tijd, en er was verbazend veel
te koop, vooral, de ouderwetse snoepjes.
Er werd ook een film vertoond van Douwe Egberts, die was vernoemd naar
zijn vader Egbert Douwes.
Een paar uur daar zijn was eigenlijk te kort, maar onze magen en ons
brein gaf aan dat het wel genoeg was.
Zeker was dit museum een bezoek waard.
Maartje
Maartje
Meer informatie over de museum groep?
Telefoon 038 4543494 (Petra Aukema)
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Bericht van de wandelgroep
De volgende wandeling is op zondag 10 maart.
We gaan naar Amsterdam om deel te nemen aan de klimaat mars.
Informatie over de wandelingen en opgeven bij Corri Veldkamp.
Tel: 038-4536898

14 april , ledendag Nivon Noord in het Nivon gebouw van
afdeling Emmen.
Programma Ledendag Regio Noord
zondag 14 april 2019
Vanaf 10.15 uur

ontvangst in Nivoncentrum afdeling Emmen
J. van Ravenswaaystraat 26b,
7815 VN Emmen (Emmermeer)

11.00-12.45 uur

lezing over het Bargerveen,
natuurgebied beheerd door Staatsbosbeheer
Het Veenland.

12.45 uur

soep en broodjes.

Uiterlijk 14.00 uur

vertrek naar Het Veenland,
Publiekszaal bij kantoor van Staatsbosbeheer,
Kamerlingswijk O.Z. 83,
7894 AJ Zwartemeer.

Om 14.30 uur

We maken een rondrit van ruim 2 uur in de
Veenland Express-huifkar onder begeleiding van een
boswachter van Staatsbosbeheer. Onderweg vertelt
de boswachter over het ontstaan van de flora-fauna
van het natuurreservaat. Tijdens een langere stop
bij de Uitkijkheuvel Bargerveen wordt er een glas
frisdrank of vruchtensapje geserveerd. Voor
wandelaars is er de mogelijkheid voor een korte
wandeling..

Rond 16.45 uur

zijn we terug bij de SBB in Zwartemeer

Kosten

De eigen bijdrage is € 8,00

Aanmelden

Uiterlijk 8-4-2019 bij Julia Arkenbout,
graag via secr.regionoord@nivon.nl
anders 06-53 611 353

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.
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