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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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Bij elkaar!
We hebben maanden achter de rug, waarop we op ons zelf waren
aangewezen en op goede vrienden of naaste buren. Rechtstreeks contact
was er weinig, of het moest via de digitale weg.
Gelukkig heeft Corona wat minder impact gekregen en krijgen we weer oog
voor elkaar. De sporen van dit virus zijn diep in onze samenleving
getrokken. Veel doden, angstwekkende taferelen in verpleeg en
verzorgingstehuizen en een economie die schudt op zijn grondvesten.
Omdat het nu weer enigszins kan, voelen wij als bestuur
van de afdeling Zwolle de noodzaak een bijeenkomst te
organiseren voor onze trouwe leden. Veel heeft u
moeten missen, De lezingen, de algemene
ledenvergadering, het jaarlijkse uitstapje, het wandelen;
allemaal activiteiten die niet door konden gaan.
Inmiddels hebben de wandelaars plannen om er binnenkort op uit te trekken
en op woensdag 24 juni bent u welkom in wijkcentrum Bestevaer voor
een gezellige ontmoeting. Dat alles binnen de veiligheidsvoorschriften. Dat
betekent wandelen met een tussenruimte van anderhalve meter. Datzelfde
geldt ook voor de bijeenkomst. We hebben de grote zaal in zijn geheel
afgehuurd voor uw en onze veiligheid.
Elkaar ontmoeten, bijpraten in een gezellige sfeer, dat staat centraal in deze
bijeenkomst. Het enige formele is dat de kascommissie onze
penningmeester décharge moet verlenen, maar daar vinden we wel ruimte
voor. De begroting van 2019 zullen we online publiceren tegen die tijd. En
als u daar zin in heeft, kunnen we de film De Nieuwe Wildernis draaien. Het
was namelijk het plan om die film tijdens de ledenvergadering te vertonen.
U bent van harte welkom op woensdag 24 juni om 20.00 uur in
wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat 10b.

Anton Cramer
Voorzitter
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Nieuws van de Wandelgroep.
Vrijdag 12 juni rondwandeling Zwolle vanaf het station.
We gaan weer starten met wandelingen, wel met een afstand van
1,5 meter onderling.
Informatie over de wandelingen bij Corri Veldkamp Kwakkel,
Tel: 038-4536898
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