De Gong

oktober 2019 Nr.8

Agenda
13
16
23
10
27
13

oktober
oktober
oktober
november
november
december

rondwandeling, Stadshagen pag. 2
museum bezoek Assen pag. 3
Lezing Hanzesteden, pag. 2
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lezing over bedreiging, plasticsoep, pag. 2
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Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91
secretaris vacature
Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898
Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259
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 adressen worden alleen gebruikt voor informatie.

website: www.zwolle.nivon.nl
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Woensdagavond 23 oktober om 20 uur in
“de Bestevaer”.
Lezing door Dr. Frank Inklaar over Hanzesteden.
De Hanze nu
Van historische periode tot marketinginstrument
De stad Zwolle afficheert zich tegenwoordig graag als
Hanzestad Zwolle. Daar is historisch gezien zeker reden voor,
want Zwolle is af en aan lid van het middeleeuwse
koopliedenverbond de Hanze geweest. Bovendien is de 15e
eeuw een bloeiperiode in de Zwolse geschiedenis. Maar of de Hanze daar nu
zo’n eminente rol in heeft gespeeld valt best een vraagteken bij te zetten.
De stad heeft later in de geschiedenis het Hanzeverleden ook nooit tot
onderdeel van de stadsidentiteit gemaakt.
Langzaam maar zeker verdween het Hanzeverleden in de vergetelheid. Dat
veranderde vanaf 1980. In het recente verleden is de Hanze een van de
uithangborden van de Zwolse identiteit geworden. Hoe is dat in zijn werk
gegaan en waarom is Zwolle ineens Hanzestad Zwolle geworden?
Entree: 3 euro Nivon leden en 4 euro niet-leden

Woensdag 27 november. Eveneens in wijkcentrum Bestevaer
vertelt oceanograaf Gerbrant van Vledder over de bedreigingen van de
plasticsoep in oceanen . Meer informatie volgt.

13 december Maaltijd in De Terp.
De deelnemers nemen zelf wat mee voor de maaltijd.
In een volgende Gong komt er meer informatie

Nieuws van de Wandelgroep.
Zondag 13 oktober
Rondwandeling in Zwolle Noord
We wandelen door de wijk Stadshagen naar de Millingerplas en langs het
Zwarte water en door Frankhuis weer naar de startplaats.
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De wandeling is ongeveer 8 km.
Informatie over de wandeling en opgeven bij Corri Veldkamp.
Tel: 038-4536898

Belangstelling voor de Museum groep?
Op 16 oktober wordt het Drents museum in Assen. Daar zijn tot en met
3 november 70 schilderijen te zien van Italiaanse schilders uit de periode
1860 tot 1910. Ze zijn geleend uit diverse Europese musea onder de
naam “Sprezzatura 50 jaar”.
Informatie bij Petra Aukema, tel: 038 4543494.

Terugblik Ledendag
26 mei was onze afdelingsdag. Dit keer bleven we dicht bij huis. We werden
om 13.00 uur verwacht bij het van der Valkhotel waar we samen een
aangekleed kopje koffie nuttigden. Hierna togen we naar de Anningahof,
5 hectare groot aan de rand van Zwolle. Dit is een mooie tuin waar heel veel
beelden staan opgesteld.
Eerst kregen we wat algemene informatie en daarna konden we op eigen
gelegenheid de beelden rustig bekijken. Of je nu de voorkeur gaf aan een
dobberend vosje of aan abstracter beelden, iedereen kwam aan zijn trekken.
Er stonden ook veel bankjes waar we met elkaar wat bij konden
praten.
Om 17.00 uur reden we naar de Lichtmis waar we de dag
besloten met een gezamenlijke maaltijd. Al met al een
geslaagde dag.
Opmerkelijk was dat er deze middag maar één man was,
omringd door veertien vrouwen. Volgens mij moeten de bokken
van het edelhert hier meer moeite voor doen.
Een deelnemer

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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