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De Gong      november 2019 Nr. 9 

 
 

Agenda 

27 november          lezing over bedreiging, plasticsoep, pag. 2 

8  december        Wandeling Hattem Zwolle, pag. 3 
13 december          maaltijd in de Terp, pag. 2 

3 januari       Nieuwjaars wandeling Apeldoorn, pag. 3 
 

   Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91 

secretaris vacature 

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898 

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 27 november om 20 uur in  

“de Bestevaer”. 
 

Lezing door Oceanograaf Gerbrant van Vledder 

Alle ogen van de wereld zijn gericht op de mega-
operatie in de Stille oceaan. 

 
Het opruimen van de drijvende plastic vuilnisbelt 

tussen Hawaï en Californië, 
 

met een systeem bedacht door de Nederlandse uitvinder Byan Slat. 

Gerbrant is er trots op en gelukkig dat hij hieraan een bijdrage mag leveren. 

Hij wil ons daar graag over vertellen. 

De lezing begint precies om 20.00 uur, zorg dat je op tijd bent! 

 

Entree: 3 euro Nivon leden en 4 euro niet-leden 
 

 

Samen aan tafel in de Terp op 13 december 2019. 

Waar: De Terp, Radewijnsstraat 1 Zwolle. Aanvang 16 uur 

Aanmelden: tot 9 december as. bij Petra Aukema, telefoon  
038 454 34 94  

Het gezellige samenzijn begint om 16 uur, de koffie en 
thee staan klaar en het eindigt omstreeks 20.00 uur.  

Wat verder op tafel komt? We vragen aan de 
deelnemers om wat mee te nemen. Het kan van alles 

zijn. Creativiteit is er genoeg. Bij opgave overleggen 
met Petra Aukema met wat u meebrengt voor de 

gezamenlijke maaltijd voor en door leden.  

Op deze manier heeft Petra Aukema beter zicht op wat er allemaal op 
tafel komt te staan. Dus op13 december AAN TAFEL!!  

  

https://www.bing.com/images/search?q=oceaan+soep&id=129112A13F8CFABB160A52671BADABC37D9DB0F8&FORM=IQFRBA
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Nieuws van de Wandelgroep. 

 

Zondag 8 december 

 

Wandeling van Hattem naar Zwolle 

We wandeling een gedeelte van het Westerborkpad, langs historische 

sporen van de Jodenvervolging. 
De wandeling is ongeveer 8 km. 

 

Vrijdag 3 januari Nieuwjaars wandeling. 
Jugendstil wandeling In Apeldoorn. 

 

Informatie over de wandelingen en opgeven bij Corri Veldkamp. 

Tel: 038-4536898 

Belangstelling voor de Museum groep? 

Wilt u een keer mee met de museumgroep? 

Opgave en informatie bij Petra Aukema, tel: 038 4543494.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


