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Agenda
26 februari
18 maart
5 april
19 april
19 april
30 mei

Lezing, “Het leven ligt op straat”
Ledenvergadering
Ledendag Regio Noord
Open dag huizen en terreinen
Wandeling langs de ‘Stolpersteinen’
Afdelingsdag
Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577
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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 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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website: www.zwolle.nivon.nl
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Thema: “Het leven ligt op straat”. Schrijver Anton Cramer in gesprek met Joop van
Ommen, The Godfather van de Zwolse dak en thuislozen
Datum: 26-2-2020 in wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat 10b Zwolle
Aanvang 20.00 uur
Toegang: Leden € 3,00, niet-leden € 5,00 inclusief een kop koffie/thee
KOM OP TIJD
Joop van Ommen is een bekende Zwollenaar die vooral de dak en thuislozen in
Zwolle en omgeving in de afgelopen decennia een gezicht gaf. Samen met de
Zwolse oud-journalist en schrijver Anton Cramer gaat hij woensdag 26 februari bij
de Zwolse afdeling van het NIVON in gesprek over zijn drijfveren die hem
uiteindelijk maakten tot het ‘Sociaal geweten van Zwolle’. Iedereen is welkom in
wijkcentrum Bestevaer aan de Trompstraat 10b. Om 20.00 uur wordt begonnen, de
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Cramer schreef een boek over Van Ommen dat sinds eind november 2019 in de
Zwolse boekhandels te koop ligt. In “Het leven ligt op straat” gaat de schrijver op
zoek naar de diepere achtergronden van ‘ome Joop’ zoals de dak en thuislozen
liefkozend hun beschermheer noemen. De rode draad in het verhaal van
Van Ommen is: “Niemand slaapt op straat”. Hij heeft dat waar gemaakt, maar dat
heeft veel gekost. Zelfs zijn gezondheid heeft hij daar deels voor ingeleverd.
Al dit soort onbelichte kanten komen aan bod in het boek “Het leven ligt op straat”.
Het laat het leven van Joop van Ommen zien. Ook zijn strijd tegen de overheid en
instellingen die het door de jaren heen nauwelijks lukt om een doeltreffend
antwoord te geven op de maatschappelijke problematiek van de dak- en thuislozen.
Sterker, de overheid gaf Joop van Ommen ruimte om zijn werk te doen en
protesteerde heftig als hij daarbij de grenzen van diezelfde autoriteiten oprekte.
Deze botsing leidt tot schrijnende verhalen in het boek, waarvoor minister Arie Slob
het voorwoord schreef.
NIVON is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een
samenleving die eerlijk is en groen. Nivon baseert zich op sociaal democratische
beginselen, heeft afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en
kampeerterreinen. Sociale betrokkenheid is één van de pijlers waarop het NIVON
rust. De afdeling Zwolle heeft daarom deze lezing georganiseerd omdat solidariteit
met de onderkant van de samenleving een groot goed is.
Tijdens de bijeenkomst leidt de schrijver samen met Joop van Ommen het publiek
door het boek. Na afloop is er gelegenheid om met de beide heren in gesprek te
gaan. Ook is er gelegenheid om hun boek te kopen. “Het leven ligt op straat” kost €
16.95
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18 maart leden vergadering. in wijkcentrum Bestevaer, aanvang

19.30 uur,

de uitnodiging volgt.

19 april: Wandeling langs de Stolpersteine in Zwolle.
verzamelen bij de synagoge om 11 uur, daarna ergens gezamenlijk koffie
drinken.

Zaterdag 30 mei afdelingsdag.
We bezoeken een papiermolen in Loenen, de enige
molen die op waterkracht en stoom werkt.
De molen is te bezoeken van 10 tot 16 uur.
We beginnen met koffie met e.v. iets erbij
Voor de maaltijd leggen we aan bij een
pannenkoeken restaurant.
De tijd tussen de molen en het restaurant wordt opgevuld met bezoek aan
een mooie natuurtuin in de buurt, als het weer het toe laat, bij regen is een
bezoek aan een leuke galerie (Arthuus)mogelijk.
Voor de liefhebber is er nog een wandelroute van ca. 5 km.

Duurzaamheid en vernieuwing
Zonder dat u het misschien
doorhebt, verbruikt alles wat je op
internet doet veel energie. Ons
wereldwijde dataverbruik is dan ook
een steeds grotere bron van CO2.
Internetpionier Marleen Stikker komt vandaag met een nieuw woord:
'dataschaamte'. Iedereen wil sneller en meer internet, maar de vraag
is: kan dat nog wel? "Alles wat we nog met het internet willen
bereiken, moet klimaatneutraal zijn", zo pleit ze. De
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij Tech bedrijven, maar ook in je
dagelijkse gebruik is een hoop te veranderen.
E-mail
Een mail met een grootte van 1 MB stoot in zijn hele 'leven' 20 gram CO2
uit. Stuur je een jaar lang 20 mails per dag, dan komt dat overeen met de
CO2 die wordt uitgestoten als je 1.000 kilometer met de auto rijdt.
Wilt u hier meer over weten? Klik dan op de onderstaande link.
https://eenvandaag.avrotros.nl/duurzaamheid-en-vernieuwing/item/zo-kan-jij-zelf-energie-besparenbij-het-mailen-streamen-of-internetten/
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Nieuws van de Wandelgroep.
Zondag 8 maart is de volgende wandeling.
Informatie over de wandelingen bij Corri Veldkamp Kwakkel, 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.

Nieuws van Regio Noord
Ledendag Regio Noord.
Dit is op zondag 5 april in Allardsoog en er wordt een muziek feest met
Kantado Festivalo georganiseerd.
Het begint om 10 uur en eindigt om 15.30 uur.
In de volgende Gong komt meer informatie.
Kosten € 8, prijs staat nog niet helemaal vast.
Zaterdag 18 april open dag Huizen en terreinen.
Meer berichtgeving volgt.
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