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   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 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. 

 

website: www.zwolle.nivon.nl  
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Geen NIVON activiteiten in Zwolle tot de zomer 

De afdeling Zwolle van het Nivon heeft alle activiteiten die tot de zomer staan gepland, 
afgelast. Het coronavirus is zo besmettelijk dat de regering zich genoodzaakt ziet strenge 
maaatregelen te treffen. Zo zijn samenkomsten van groepen onder de honderd personen 
verboden tot 1 juni van dit jaar. Wij als bestuur  volgen deze maatregelen uiteraard en houden 
ons aan de adviezen van het RIVM. Het belangrijkste advies: Houd afstand tot anderen met een 
tussenruimte van 1,5 meter. 

Persoonlijk voeg ik daar aan toe: ‘Heb aandacht voor de ander. Wij hebben allemaal onze eigen 
verantwoordelijkheid, maar ook verantwoordelijkheid naar elkaar. Samen komen we deze crisis 
te boven als we ook rekening houden met onze medemens”. 

Zodra het verantwoord is, zullen we weer activiteiten voor onze leden en andere 
geïnteresseerden organiseren. Ik wens u heel veel sterkte en kracht in deze zorgelijke tijden. 

 

Anton Cramer ( voorzitter) 

 

 

VERSLAG NIVON WANDELING NAAR NUNSPEET  

8 maart 2020  

Op deze regenachtige dag hebben we met z'n zevenen toch een aardige en 

gezellige wandeling kunnen maken onder de altijd goed voorbereide 

begeleiding van Corri, ondanks het tegenvallende weer. Vanuit het station 

van Nunspeet hebben we eerst kort het info /expositie Centrum van 

Staatsbosbeheer bezocht met een aardige winkel vol natuur souvenirs, 

gelegen aan de oostkant van de spoorlijn, om ons daarna te laven aan de 

noodzakelijke koffie en op stap te gaan naar het bosachtige Zandenbos. Dat 

ging glibberend heuveltje op en heuveltje af over de meest onverwachte 

stronken en omgevallen boomstammen. Oppassen geblazen dus! 
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Ons rustpunt aan een prachtige ven was nog 

steeds een natte aangelegenheid en onze 

boterhammen moesten helaas staand genuttigd 

worden. Ik zocht een droog zitplekje op onder de 

enorme takken van de rododendronstruiken, een 

ware schutplek onder het bladerdak dat nu al 

bezaaid is met uitbundige knoppen. Zie ook de 

foto van het vennetje door de takken heen.   

Onderweg kwamen we een vreemde spichtige, lange boom tegen, waarvan 

na enige discussie niemand zeker wist of het nu een conifeer of een ceder 

betrof....  

Via google kom ik erachter dat het waarschijnlijk een 'gewone' conifeer moet 

zijn geweest. Overigens zijn er 650 (!) soorten coniferen waarvan de ceder 

er ook één is, maar die heeft brede uitslaande takken en lijkt niet op het 

geziene exemplaar. 

Tenslotte eindigt onze wandeling in restaurant Joris waar we gemoedelijk na 

gekeuveld hebben onder het genot van koffie en gebak om daarna weer 

huiswaarts richting Zwolle te keren. Tot de volgende keer! 

Joanne 

 

 


