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Agenda
21 april
15 mei

bezoek aan museum Oud Keukengerei in Olst pag. 2
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
Ada Buwalda, algemeen bestuurslid
Bankrekeningnummer:
NL68 TRIO 0197 6734 65 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle
E-mail 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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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. 06-44 184 791
Verzamelpunt: Parkeerterrein Zandhove, Zwolle-Zuid. Vertrek daar
uiterlijk 13.30 uur.
Bij opgave graag vermelden of u zelf met de auto komt en of u passagiers
mee kunt nemen.
Willen degenen die zich via het antwoordapparaat van tel. 038-460 5063 al
hebben opgegeven, zich opnieuw bij mij melden op 06-44 184 791. Het
antwoordapparaat werkt niet goed meer en is niet meer af te luisteren.
Alida
Zondag 15 mei
Rondwandeling in Zwolle langs gevelstenen onder begeleiding van
Marcel Overbeek.
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Nieuws van de Wandelgroep
Beste wandelaars,
De laatste keer dat we wandelden was zondag 13 maart. (We wandelen in
principe elke 2de zondag van de maand).
Het was prima wandelweer, het voorjaar is in aantocht!
We waren met een groepje van 7, een prettig aantal. De
route van zo’n 7 km, ging over Zandhoven en het gebied
daarbuiten, Aalvangersweg, Sekdoornseplas o.a.
De temperatuur was van dien aard dat we op een bankje
konden zitten, halverwege kwamen we die tegen, dat was
heel mooi!
Na afloop koffiedrinken in Zandhoven lukte niet vanwege
de coronamaatregelen.
Gelukkig wist Janneke een restaurantje dat open was. Zo konden we de
wandeling, daar op een zonnig terras afsluiten.
Zondag 10 april wandelen we rond Dalfsen, ongeveer 9 km.
Vertrek 11.00 uur van station Dalfsen
Wie maandelijks een uitnodiging wil ontvangen voor een wandeling, kan zich
bij mij opgeven, ada_buwalda@hotmail.com
Informatie bij Ada, 06-54 788 424

Nieuws van de Museum groep
Eind april is er weer een museum gepand. Wilt u een keer mee met de
groep, laat het dan weten aan Petra Aukema, tel: 038-454 3494.
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