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Agenda 

3 januari     Nieuwjaars wandeling Apeldoorn, pag. 3 

15 januari     Nieuwjaarsbijeenkomst, pag. 3 
5 april     Ledendag Regio Noord, pag. 3 

18 april     Open dag huizen en terreinen pag. 3 
 

   Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91 

secretaris vacature 

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898 

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid 

Bankrekeningnummer: 

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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Niet afvallen, maar aankomen. 

Ook in 2019 heb ik veel plezier gehad van het NIVON. In onze afdeling zijn 

mooie activiteiten georganiseerd en bezocht. Als afdeling hebben we een 
wandeling langs de Zwolse Stolpersteine gemaakt. Deze rondwandeling 

heeft veel aftrek gevonden. Iedereen die in het afgelopen jaar vrijwillig iets 

heeft bijgedragen aan onze afdeling geef ik een grote pluim op de hoed. 

In 2019 kwam de landelijke NIVON ook weer bovendrijven. Financieel zijn 

we als vereniging behoorlijk gezond en het ledental stijgt weer. Mooie 
berichten allemaal. Het lijkt een zorgeloos bestaan, dat van voorzitter van 

de afdeling Zwolle. 

Was het maar waar. Als je wat verder kijkt dan zie je dat actieve NIVON-
leden vooral boven de leeftijdsgrens van 60+ komen. Dat is ietwat 

verontrustend en dat willen we als afdelingsbestuur gaan veranderen. 

Samen met mijn bestuursleden Corri Veldkamp Kwakkel en Ria ter Haar zijn 
we over deze ontwikkeling aan het nadenken. In 2020 gaan we jullie 

deelgenoot maken van onze plannen, die iets verder moeten worden 
uitgewerkt. We hopen bij de nieuwjaarsreceptie wat meer te kunnen 

vertellen. 

Dat we als afdeling een jonger publiek aan ons moeten binden, is voor mij 
een hard gegeven. Teveel leunen op ouderen gaat ons een keer opbreken. 

Dit betekent overigens niet dat we geen oog meer hebben voor de 60+-

leden. 

Bij het NIVON gaat het over de bewustwording van groene en sociale 

thema’s die spelen in onze samenleving. Daar hoort iedereen bij. Jongeren, 
volwassenen en grijze koppen kunnen bij ons op een laagdrempelige manier 

zich bewust worden van deze belangrijke onderwerpen. 

Het goede voornemen is om komend jaar Nivon Zwolle 

breder te maken dan tot nu toe. Sterker nog, ik wil niet 

afvallen maar aankomen. Dat is mijn wens voor ons als 

afdeling in 2020. 

 

Anton Cramer 
 

Voorzitter  
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Woensdag 15 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 
in de Bestevaer om 20 uur 

De gebruikelijke nieuwjaarsvisite van NivonZwolle staat 
woensdag 15 januari 2020 uiteraard weer in het teken van 

ontmoeten en ontspanning. 
Terugkijken op 2019 en een vooruitblik op 2020. 

 

 

Een overzicht van de (voorlopige) plannen van de 
activiteitencommissie. 

Februari: Bezoek aan het Noord-Veluws Museum. 

Maart: Jaarvergadering. 

April: Wandeling op een zondag langs de Stolpersteine. 

Zaterdag 23 mei Ledendag 
Een bezoek aan een molen. 

 
 

Nieuws van de Wandelgroep. 

Vrijdag 3 januari Nieuwjaars wandeling. 

Jugendstil wandeling In Apeldoorn. 

Informatie over de wandelingen en opgeven 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 

Zondag 5 april Ledendag Regio Noord. Deze dag wordt gehouden op 
en rond Allardsoog.  

Wanneer het programma bekend is komt dat in een volgende Gong 

Zaterdag 18 april open dag Huizen en terreinen. 

Meer berichtgeving volgt. 

 

 


