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Agenda
12 juni
17 juni
24 juni

Ledendag, bij Agnietenberg
Maandelijkse wandeling
Museumbezoek

blz. 2
blz. 2

Ledendag
Eindelijk na lange tijd van
corona is er weer een
ledendag, deze is gepland
op 12 juni.
Er hebben zich al wel een
aantal deelnemers
opgegeven, maar er is nog
plek om deel te nemen aan
dit leuke en sportieve
evenement.

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 voor 8 juni bij Ria ter Haar, tel. 06-57 707 918
Bij opgave vermelden vegetarisch of speciaal dieet.
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Nieuws van de Wandelgroep
(we wandelen in principe elke 2de zondag van de maand)
Vrijdag 17 juni wandelen we in Ommen, ongeveer 11 km.
Vertrek 09.53 uur van station Zwolle
Wie maandelijks een uitnodiging wil ontvangen voor een wandeling, kan zich
opgeven, ada_buwalda@hotmail.com
Informatie bij Ada, 06 51788424

Nieuws van de Museum groep
Vrijdag 24 juni is er weer een museum bezoek gepand. We bezoeken
museum Belvédère in Heerenveen. Wilt u een keer mee met de groep, laat het
dan weten aan Petra Aukema, tel. 038-454 3494.

Colofon
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
emailadressen 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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Bestuur afdeling Zwolle e.o.
Anton Cramer, voorzitter tel: 06-577 111 91
secretaris vacature
Corri Kwakkel, penningmeester tel: 06-33 134 313
Ria ter Haar, algemeen bestuurslid
Ada Buwalda, algemeen bestuurslid
Bankrekening nummer:
NL68 TRIO 0197 6734 65 t.n.v. Nivon afdeling Zwolle
Email zwolle.nivon@gmail.com
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