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Agenda
6 oktober

lezing in de Bestevaer door de fam. Niks
over verliefd, verloofd en getrouwd
10 november:
Wim van der Wijk
(auteur van het boek krabbels uit het Hunehuis)
over de ontstaansgeschiedenis van het Hunehuis en AJC.
10 december
gezamenlijke maaltijd
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Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91
secretaris vacature
Corri Kwakkel, 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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Woensdag 6 oktober is er een bijeenkomst in De Bestevaer.
Voor de zaal is geen coronacheck nodig, wel voor het horeca gedeelte.

VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD: wetenswaardigheden over
koppelen en trouwen. Lezing door Ina Timmer en Arie Niks.
Wanneer: woensdag 6 oktober
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: Wijkcentrum Bestevaer
Trompstraat10B
Kosten: € 3 voor leden, € 5 voor niet-leden
Ina Timmer en Arie Niks zijn vaker bij ons geweest. Van vorige keren
herinnert ieder die erbij was zich nog wel de lezing “Tibet en China” en die
andere, over eten en drinken.
Dit echtpaar weet ook veel te vertellen over trouwen en wat daar allemaal
bij komt kijken.
Ina is al jaren BABS (Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand) ,en
heeft smakelijke verhalen over haar ervaringen met het trouwen van
bruidsparen.
Ina en Arie larderen hun verhalen, net als vorige keren,
met veel fotomateriaal.
Ze hebben bovendien deze vraag aan ons: heb je een
trouwfoto, van jezelf, van je kind(eren), misschien van je
ouders, neem deze mee op de avond van 6 oktober.
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10 november: Lezing over de historie van
het Hunehuis.
Wanneer: woensdag 10 november
Hoe laat: 20.00 uur
Waar: Wijkcentrum Bestevaer
Trompstraat10B
Kosten: € 3 voor leden, €5 voor niet-leden
Op 10 november zal Wim van der
Wijk uit Havelte een lezing houden
over de historie van het Hunehuis
op de Havelterberg.
Hij is al jarenlang vrijwilliger in het
huis en heeft daarover in 2016 een
boek gepubliceerd Krabbels uit het
Hunehuis.
Het huis, gebouwd in 1930, kent
een bewogen geschiedenis,
oorspronkelijk gebouwd als
kamphuis voor de AJC.
Na een heftige oorlogsperiode wordt
het huis in gebruik genomen als
natuurvriendenhuis van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de
voorloper van het NIVON.
Bij de wederopbouw hebben ook leden van de afdeling Zwolle hun steentje
bijgedragen.
Dat geldt ook voor de nieuwbouw in 2004 waarmee het Hunehuis een
nieuwe fase is ingegaan naar de toekomst.
De boeiende presentatie gaat ook in op de omgeving in de jaren dertig en de
dreigende uitbreiding van het militair oefenterrein in de jaren tachtig.
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Denkend aan Joop van Vilsteren
Opeens was er een bericht dat je niet wilt horen. Ons gewaardeerd NIVON
lid Joop van Vilsteren is medio september overleden.
Met Joop of Jopie zoals ze ook wel werd genoemd, is een zeer
gewaardeerd lid uit onze afdeling Zwolle heengegaan. Nivon betekende
veel voor haar en voor haar man Hennie. Haar inzet voor de
activiteitencommissie was er voortdurend. Daarnaast werkten ze samen
vaak als vrijwilliger in het Hunehuis.
Bij Joop denk ik aan gezelligheid. Naast dat ze met andere leden van de
commissie allerlei mooie activiteiten bedacht en uitvoerde, zag ik haar op
bijeenkomsten steevast binnenkomen met een mandje met tafelkleedjes,
koekjes en waxinelichtjes. “Dat vind ik gezellig”, zei ze me dan terwijl ze
de tafels zorgvuldig opfleurde.
We zullen haar inbreng en gezelligheid gaan missen. Namens het bestuur
wensen we haar man Hennie veel sterkte met dit grote verlies.
Anton Cramer (voorzitter NIVON Zwolle)
JOOP
Binnenkort komen we weer bij elkaar in wijkcentrum Bestevaer. Ik denk
aan vorige keren en aan Joop, binnenkomend met een tas vol rode
kleedjes, kaarsjes en bijbehorende houders. Daarmee werd door haar een
vrij zakelijke omgeving omgetoverd in een gezellige en huiselijke ruimte.
En in de pauzes waren er altijd koekjes bij de koffie en thee. “Het hoeft
misschien niet, maar kijk, ik heb toch maar koekjes meegenomen. Ze zijn
lekker”. Zo zorgde Joop voor sfeer en gezelligheid.
Ze kon dat. Het was ook Joop die met de nieuwjaarsreceptie schalen vol
deels zelfgemaakte lekkere hapjes meebracht. Aan het eind van de avond
waren de schalen leeg.
Jarenlang waren de “Weekenden weg” een groot succes. Die weekenden
werden doorgebracht in een natuurvriendenhuis. Meestal in Nederland,
een enkele keer over de grens. Het was Joop die vrijwel altijd de locatie
koos en een groot aandeel had in een goed verloop van het programma.
Als beheerster van het Nivon-vakantiebureau-Zwolle kende zij alle huizen.
Overdag werd dan de omgeving verkend, ’s avonds was het tijd voor een
spelletje. Joop had altijd wel enkele groepsspelletjes meegenomen.
Alweer ruim dertig jaar geleden waren we begin mei in een
natuurvriendenhuis in de Ardennen en misten de dodenherdenking in
Nederland. Joop had voor alle veertien deelnemers het gedicht van Jan
Campert “De achttien doden” gekopieerd en ieder van ons heeft toen 4
regels van de 7 coupletten voorgelezen. Emotioneel en verbindend.
Ja, groepsverbinding was Joop wel toevertrouwd, zowel naar de leden als
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naar de activiteitencommissie. In iedere bespreking van dit groepje had ze
wel een suggestie voor een lezing of uitstapje. Ze had iets in de krant
gelezen, en, om het niet te vergeten, meteen uitgeknipt. Daardoor zijn
veel succesrijke bijeenkomsten, zowel buiten als binnen, gerealiseerd door
een tip van Joop. De laatste daarvan moet nog plaatsvinden. Dat zal zijn
op woensdag 10 november.
We kunnen haar niet missen, in alles niet. Joop was het Nivon: het zat in
haar hart.
Lieve Joop, bedankt voor je blijheid, je gezelligheid, je warmte, je
suggesties, voor alles.
Alida

Bart

Petra

Het is nog steeds niet geland, dat ik Joop niet meer tegen kom in het
Hunehuis, het blijft onwezenlijk.
Af en toe kreeg ik een telefoontje met de vraag kun je woensdag ook,
we gaan de kerst-of paasversieringen maken en het Hunehuis voor de
feestdagen in orde brengen.
Ik gaf daar natuurlijk gehoor aan want het waren erg gezellige ochtenden.
Joop had altijd de nodige voorbereidingen gedaan door vooraf inkopen te
doen, ze was altijd heel precies: daar kan nog een takje of een glittertje
bij, met het nodige lekkers was de verzorging ook heel goed.
Ook het samen koffie zetten in de werkweek van het Hunehuis zijn
dierbare herinneringen. De werkweek werd door Joop nauwgezet
voorbereid door deelnemers en vrijwilligers van te voren te bellen.
De volgende werkweek zal niet hetzelfde zijn en ik ga Joop zeker missen.
Ria

Nieuws van de Wandelgroep.
Beste wandelaars
Op vrijdag 8 oktober gaan we naar Oldebroek en lopen daar het Eekterpad,
een klompen pad van 8 km.
Informatie bij Ada, 06 54788424,

Nieuws van de Museum groep.
Op 28 oktober is er een museum uitje gepland.
Wilt u een keer mee met de groep, laat het dan weten aan Petra Aukema,
tel: 038 4543494.
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Klimaatmars Amsterdam:
6 november.
Aanleiding is de klimaattop in Glascow.
Hier moeten de volgende stappen worden
gezet om de opwarming van de aarde te
beteugelen. De mars is een initiatief van
de Klimaatcrisis Coalitie, een
samenwerkingsverband van natuur- en
milieuorganisaties waarbij Nivon zich
heeft aangesloten. Samenwerken is heel
belangrijk om daadkrachtig op te kunnen
treden.
Zie voor meer informatie: Home - Klimaatmars 2021
Meedoen met de klimaatmars is een stap in de goede richting. Heb je
belangstelling, stuur dan een mailtje naar pr.banjaert@nivon.nl. Wij kunnen
jullie dan op de hoogte houden van bijvoorbeeld opstapplaatsen voor
vervoer naar Amsterdam en de plaats waar wij ons als Nivonners
verzamelen zodat we bij elkaar kunnen lopen. Trek iets roods aan, dan
vormen we een rode band in de stoet. De organisatie binnen Nivon is in
handen van een bestuurslid, Ted vd Berg, een communicatiemedewerker
van het bureau, Maartje Gerritsen, vanouds Gerard de Jager en verder
ondergetekende. Zijn er nog meer mensen die zich geroepen voelen om iets
extra’s te doen, nu of later, dan horen we dat graag.

Magda Vodde.
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