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Agenda 

11 september     lezing Struikelstenen,   pag. 2 
8 september      rondwandeling,            pag. 3 

22 september     verhalen pad Zwolle,    pag. 2 
23 oktober      Lezing Hanzesteden,    pag. 3 

27 november   lezing over bedreiging plasticsoep, pag. 3 

   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 

 

 

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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Woensdagavond 11 september om 20 uur in de 

Bestevaer. 
 

Lezing over de Stolpersteinen door Jaap 

Hagendoorn, voorzitter van de Stichting Stolpersteine Zwolle 

Op 15 juni hebben naar aanleiding van het boekje 
dat we uitgebracht hebben over de Stolpersteinen 

een wandeling gemaakt in de stad langs enkele 
Stolpersteinen. Onderweg werden hierover 

verschillende verhalen verteld. Dit was zo boeiend 
dat we Jaap Hagedoorn uitgenodigd hebben om dit 

ook nog een keer te doen in de Bestevaear. 

We beginnen om 20 uur. 
Meer informatie over de “Stolpersteine”  

https://www.stolpersteine-zwolle.nl/  

 

Op “verhalenpad” in Zwolle 

 
Er gaan verhalen rond in Zwolle. Over mysteries die verborgen hadden 

moeten blijven achter de dikke deuren van hoge herenhuizen. Over 
spookverschijnselen die zelfs het afgelopen  jaar nog werden waargenomen. 

Over een wilde deerne, blauwvingers, machtige gilden en een verontrust 
stadsbestuur, Over een vrijwillige gevangenschap, een heksenproces, een 

geraffineerde vergiftiging. 

Door Girbe Buist werd een aantal spectaculaire zaken opgetekend in het 
“Verhalenpad Zwolle”. 

Op zondag 22 september kun je ze horen. Petra Aukema neemt je dan mee 
door de binnenstad en vertelt (bijna allemaal) ware gebeurtenissen die ooit 

in Zwolle hebben plaatsgevonden. 
 

Datum:   22 september 2019 
Verzamelpunt:  Sassenpoort 

Start wandeling:  13.30 uur 
Duur:     2 á 2.5 uur 

Kosten:    geen 
Opgeven:    vóór 17 september bij Petra Aukema 

telefoon 038 4543494 
 

https://www.stolpersteine-zwolle.nl/
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We eindigen met een drankje, aangeboden door NivonZwolle 

En  KOM OP TIJD. We gaan niet later dan 13.30 uur op pad 
Het is handig om alvast de volgende data te noteren: 

 

 
Woensdag 23 oktober. In wijkcentrum Bestevaer verzorgt Dr. Frank 

Inklaar een lezing over de Hanzesteden. Meer informatie volgt. 
 

Woensdag  27 november. Eveneens in wijkcentrum Bestevaer vertelt 
oceanograaf Gerbrant van Vledder over de bedreigingen van de plasticsoep 

in  oceanen . Meer informatie volgt. 
 

Nieuws van de Wandelgroep. 

 

Zondag 8 september  

Wandeling vanaf Wezep Station naar Hattem Centrum. 

Dit is een gedeelte van de NS wandeling Wezep naar Zwolle 

Informatie over de wandeling 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 

 


