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De Gong      september 2020 Nr. 5 

 

Agenda 

27 september   Ledendag       pag. 2 
31 oktober   Bezoek aan de Dominicanenkerk    pag. 3 

    met een rondleiding o.l.v. een gids 
18 november  lezing in de Bestevaer door de fam. Niks  pag. 3 

    over verliefd, verloofd en getrouwd 
 

   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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De Gong      september 2020 Nr. 5 

 

De ledendag van de afdeling Zwolle 

Dag allemaal, 

Op 27 september komt het er toch nog van, de uitgestelde ledendag. 

Deze keer gaan we naar het geheel vernieuwde  

Museum De proefkolonie in Frederiksoord. 

Stap binnen in de stadse achterbuurten en ga 200 jaar terug in de tijd toen 
Napoleon Nederland in armoede achter liet. 

Johannes van der Bosch haalde de “paupers” uit Holland naar Drenthe en 
bood ze weer een toekomst in de koloniehuisjes. 

 

Ons programma voor die dag: 

12.00 uur Koffie met een Drentse turf 

12.30 uur dia presentatie 

13.00 uur 1e groep van 10 personen naar het museum 

13.20 uur 2e groep naar het museum 

!4.45 uur rondrit met de tram langs de restanten van de proefkolonie 

15.45 uur terug in het museum met de gelegenheid om de winkel 

  te bezoeken   

17.00 uur pannenkoeken eten in Diever 

 
Voorbereidingen voor de dag: 

Verzamelen om 11 uur op parkeerplaats van begraafplaats de Kranenburg 
Direct vooraan onder de snelweg door. 

Niet vergeten broodje en een mondkapje mee te nemen (verplicht in de 
tram). 

Opgeven bij: Joop van Vilsteren tel. 038 4539683 voor 22 september 
De kosten voor de dag zijn € 22.50 over te maken op rekening 

NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle. 
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Alvast een paar data voor de activiteiten. 

Op 31 oktober bezoeken we de Dominicanenkerk in Zwolle, waar 
een tentoonstelling is over leken broeders. 

In de kerk krijgen we een rondleiding van een gids. 

Op 18 november vertelt de Fam. Niks vertelt ons alles over 
verliefd, verloofd en getrouwd. 

 

In een volgende Gong meer hierover. 

 

Nieuws van de Wandelgroep.  
 
We zijn weer gestart met de wandelingen, elke 2de zondag van de 
maand, wel met een afstand van 1,5 meter onderling. 

Informatie over de wandelingen bij Corri Veldkamp Kwakkel,  
Tel: 038-4536898 


