De Gong

mei 2022 Nr. 4

Agenda
8 mei
15 mei
12 juni

Maandelijkse wandeling
Rondwandeling in Zwolle langs gevelstenen
Ledendag, bij Agnietenberg

blz. 2
blz. 2
blz. 3

Anton Cramer, voorzitter tel: 06-57 711 191
secretaris vacature
Corri Kwakkel, penningmeester tel: 06-33 134 313
Ria ter Haar, algemeen bestuurslid
Ada Buwalda, algemeen bestuurslid
Bankrekeningnummer:
NL68 TRIO 0197 6734 65 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle
Email zwolle.nivon@gmail.com

Van de voorzitter
Na het lezen van deze Gong krijgt u een veelzijdig beeld van de Zwolse
afdeling van het NIVON.
Onze vrijwilligers zijn er weer in geslaagd u een gevarieerd programma aan te
bieden.
Er kan worden gewandeld, u kunt cultuur en geschiedenis opsnuiven.
En u kunt in beweging komen tijdens onze jaarlijkse ledendag.
Ik wens u veel plezier en wellicht komen we elkaar binnenkort tegen.
Ik wens u veel plezier!
Anton Cramer
(Voorzitter)
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WANDELING LANGS OUDE GEVELSTENEN OP 15 MEI 2022
Zondag 15 mei 2022
Op woensdag 23 februari liet Marcel Overbeek ons in wijkcentrum Bestevaer
al genieten van een schat aan Zwolse gevelstenen. En daar blijft het niet bij.
Zondag 15 mei maken we met Marcel als gids een wandeling door de
binnenstad en kunnen veel van deze gevelstenen in het echt bekijken.
Een mooi vervolg voor de aanwezigen op 23 februari
en een prachtige tweede kans voor iedereen die de
lezing van Marcel moest missen.

Deze foto van Onbekende auteur

We beginnen de wandeling om 14.00 u bij de
Sassenpoort.
We lopen en kijken ongeveer anderhalf uur en
sluiten af met een kop koffie/thee in een restaurant.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel even opgeven vóór 10 mei bij Petra Aukema, tel. 038 454 3494

Nieuws van de Wandelgroep.
(we wandelen in principe elke 2de zondag van de maand)
Zondag 8 mei 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, tel. 06-51 788 424

Nieuws van de Museum groep.
Eind juni is er weer een museumbezoek gepland. Wilt u een keer mee met
de groep, laat het dan weten aan Petra Aukema, tel: 038-454 3494.
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Ledendag
Eindelijk na lange tijd van corona is er weer een ledendag, deze is gepland op
12 juni.
We gaan er een gezellige middag van maken, we verzamelen om 14 uur bij
de parkeerplaats van restaurant 'de Agnietenberg'.
Het programma is als volgt: Onder begeleiding van ons ervaren lid, Karola
Hesselmann gaan we al klootschietend in de omgeving van de Agnietenberg
een route lopen.
Ca. 16 uur gaan we naar het restaurant Agnietenberg waar we verwacht
worden voor een uitgebreide High Tea met onbeperkt koffie of thee.
De kosten voor dit uitje zijn € 14,50, graag overmaken op rekening van
NIVON Zwolle nr.: NL68 TRIO 0197 6734 65.
Opgave bij Ria ter Haar, tel 06-57 707 918
Bij opgave vermelden: vegetarisch of speciaal dieet.

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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