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De Gong      maart 2022 Nr. 2 

 

Agenda 

28 maart:  Jaarvergadering        pag. 2 

21 april  bezoek aan museum Oud Keukengerei in Olst  pag. 3 

15 mei    Rondwandeling in Zwolle langs gevelstenen pag. 3 
 

   Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91 

secretaris vacature 

Corri Kwakkel, penningmeester tel: 06-33134313 

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  

 

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. 

Wanneer u “De Gong” niet meer wilt ontvangen, stuur dan een email naar: 

zwolle.nivon@gmail.com 
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Zwolle: 8 maart 2022 

Bestuur samenstelling   

Anton Cramer 
Corri Kwakkel,  
Ria Ter  Haar 

 
 

Beste Nivon leden, 
 
Het bestuur van Nivon afdeling Zwolle  nodigt u van harte uit voor een algemene  

Ledenvergadering. We kunnen weer bij elkaar komen, dus maak gebruik van deze 
gelegenheid.  

 
Deze avond wordt gehouden op: 
 

Maandag 28 maart as. aanvang 19.30 uur. 
wijkgebouw “De Bestevaer”  Trompstraat in de wijk Wipstrik.  

 

De agenda: 

 

1. Opening en welkom door de voorzitter. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Jaarverslagen :  

a. Jaarverslag 2020/2021 mondeling 

b. Financieel jaarverslag met toelichting van de penningmeester Corri Kwakkel  

4. Verslag kascommissie en verkiezingen kascommissie 

5. Vacature bestuur. Het bestuur stelt voor Ada Buwalda te benoemen als algemeen 

bestuurslid. Deze benoeming is met handopsteking. Mochten er andere kandidaten 

zijn, dan graag melden bij de voorzitter, Anton Cramer 

6. Rondvraag.  

7. Sluiting formele vergadering. 

8. We vertonen na de pauze de film De Nieuwe Wildernis. Dit keer met beeld en 

geluid. 

 

Wij hopen op uw aanwezigheid.  

 

Met vriendelijke groet! 

Bestuur NIVON Zwolle 

http://www.nivonjong.org/docs/promotiemateriaal/


3 
 

De Gong       maart 2022 Nr. 2 

Donderdag 21 april 2022 om 14.00 

uur tot ongeveer 16.00 uur 

Bezoek: Museum Oud Keukengerei,  

achter de woonboerderij aan de Kleistraat 5A in Olst 
 

Er zal door de eigenaar Frans Jansen een lezing met rondleiding worden 
gehouden, die afgesloten wordt met koffie of thee. 

De toegang is gratis maar er zal een bijdrage worden gegeven door Nivon 
Zwolle. In verband met de heersende coronamaatregelen kunnen alleen 

personen met een QR-code deelnemen. 
 

Frans Jansen is zijn hele leven gefascineerd 

geweest door gebruiksvoorwerpen. Als kind wilde 
hij al weten hoe gereedschap in elkaar zat en 

hoe het werkte. Hij richtte zich daarbij vooral op 
keukenspullen. Later heeft die fascinatie 

zodanige vormen aangenomen dat zich nu achter 
de woonboerderij dit kleine, intieme Museum 

Oud Keukengerei bevindt. 
Er zijn daar voorwerpen te zien die gebruikt werden vanaf 1900 tot nu aan 

toe en al die voorwerpen hebben een verhaal, dat hij graag met de 
bezoekers wil delen. 

 
Opgave voor 14 april 2022 bij Alida Geradts, tel. 4605063 of 06-44184791 

 
Zondag 15 mei   

Rondwandeling in Zwolle langs gevelstenen onder begeleiding van 

Marcel Overbeek. 
 

Nieuws van de Wandelgroep.  
Beste wandelaars 

Op zondag 13 maart gaan we weer wandelen. Dit keer een wandeling van 7 

km bij Zandhoven door het landgoed en buitengebied. 

Informatie bij Ada, 06 54788424,  

 

Nieuws van de Museum groep. 

Wilt u een keer mee met de groep, laat het dan weten aan Petra Aukema, 

tel: 038 4543494. 


