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 De Gong       mei 2019   Nr. 5 

Agenda 

14 april     wandeling ‘t Harde   pag. 3 
26 mei     ledendag     pag. 2 

 
   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 juni,  

graag copy voor 1 juni. 

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  

  

mailto:zwolle.nivon@gmail.com
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http://www.zwolle.nivon.nl/
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Ledendag 2019 in beeldentuin van Anningahof 

Waar :  Anningahof, Hessenweg 9, Zwolle  

Wanneer:  26 mei as. Ontvangst met koffie/thee en gebak om 13.00uur 
bij Van der Valk 

Kosten:  € 19,50 p.p. Betaling moet vòòr maandag 20 mei op de 

girorekening van   NivonZwolle staan.NL68TRIO0197673465 

Aanmelden: eveneens vòòr 20 mei bij Joop van Vilsteren, telefoon: 

038  4 5 3 9 6 8 3 

 

Aningahof  in Zwolle, de beeldentuin  van Hib  Anninga, is 26 mei as. het decor 
van de ledendag van NivonZwolle.  We rekenen natuurlijk op goed weer, 

waarbij het een nog groter plezier zal zijn door de beeldentuin te wandelen. 
Denkt u zich eens in, in de vrije natuur te lopen met al die beelden om u heen! 

En dan als voorproefje om  's middags te beginnen met koffie/thee met gebak 
bij Van der Valk.  Omstreeks 14.15uur gaan we dan naar de Anningahof. Voor 

zegge en schrijve € 19,50 bent u de hele middag ''onderdak'' en dat is inclusief 
het onthaal met koffie en gebak, de entree van de beeldentuin, de maaltijd in 

het nabij gelegen restaurant Dijkmoment en drankje.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00uur Verzamelen bij Van der Valk voor de koffie met gebak 

14.15uur  Na de koffie  verzamelt de groep zich bij de ingang van Landgoed 
Anningahof aan de Hessenweg  om daar in de tuin te verblijven. Koffie, thee of 

andere drankjes zijn daar op eigen kosten te verkrijgen. Of neem zelf een 
flesje water of iets anders drinkbaars mee. Het wandelen door de (fraaie) 

beeldentuin kan dorstig maken! 

17.30uur Gezamenlijke maaltijd bij de nabij 

gelegen  uitspanning Dijkmoment, U kunt  kiezen 
uit drie menu's.  

 

 Tot kijk op 26mei as.  De Activiteiten Commissie 

https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c7dfeb10b1e677:0xab9ba8d2542f4c0a!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://www.booking.com/hotel/nl/dijkmoment-zwolle.html?aid%3D1213432;label%3Dseogooglelocal-link-imagesaow-hotel-2039935_grp-3_gendate-20190326;utm_source%3Dseogooglelocal;utm_medium%3Dphoto;utm_term%3Dhotel-2039935_photo-82708713!5sdijkmoment+zwolle+-+Google+zoeken&imagekey=!1e1!2shttp://bstatic.com/xdata/w/hotel/max1500_watermarked_standard_bluecom/Ul2O-ydSLLJd7D_mYYn7BT8TsFdAx1dnU2zMGmw_cLcRFZJOZCE6IYC0pR94i4YJcUwUWdJY5nVSxl-rfSzcXXe6Bk5-gqxOLfU_8f0z0UBxsjV_n2jNiNt6tFekwQw.jpg&sa=X&ved=2ahUKEwi_yJC5-ojiAhVEJFAKHfLnCCIQoiowDXoECAoQBg
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Bericht van de wandelgroep 
 

De volgende wandeling is op zondag 19 mei. 

In verband met moederdag op 12 mei wandelen we een week later. 
Rondwandeling ’t Harde. We wandelen door de bossen aan de oostkant van  

’t Harde. Start om 11.10 uur station ’t Harde. 

Vertrek Sprinter vanaf station Zwolle 10.53 uur spoor 1a, aankomst ’ 

t Harde 11.06 uur. 

Informatie over de wandelingen en 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. 


