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Agenda 

18 september:     Bezoek aan Het Verscholen Dorp   pag. 2 
19 oktober:         Margot Huggers over ezeltjestochten pag. 3 

16 november:     Johan Spinder over otters in Zwolle pag. 3 
16 december:      Gezamenlijk eten in De Terp   pag. 3 

 
voorzitter vacature 

secretaris vacature 

Corri Kwakkel, penningmeester tel: 06-33134313 

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid 

Ada Buwalda, 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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Bericht van het bestuur. 

Na problemen binnen het bestuur het heeft Anton Cramer bedankt als voorzitter. 

 

Op zondag 18 september wordt er een bezoek gebracht aan  

Het Verscholen Dorp in Vierhouten.  

Tijdens de oorlog waren veel joden ondergedoken bij gezinnen in Nunspeet, 
Vierhouten en omgeving. Toen dit te gevaarlijk werd is in de bossen een 

aantal hutten gebouwd. In totaal hebben er negen hutten gestaan, waar 
behalve joden ook andere onderduikers een schuilplaats vonden.  

In de periode voorjaar 1943 tot 29 oktober 1944 waren hier dagelijks 
ongeveer 80 mensen ondergedoken. Op die datum werd het kamp ontdekt. 

Acht joden overleefden het niet. Aan deze gebeurtenissen herinneren drie 

nagebouwde hutten, gedenkstenen en is er een kleine expositie in Hotel De 

Vossenberg in Vierhouten. 

Er zal een rondleiding gegeven worden door 
een vrijwilliger van de Stichting  

Het Verscholen Dorp, die veel hierover kan 

vertellen.   
De rondleiding begint om 14.00 uur bij Het 

Verscholen Dorp, Pas Opweg in Vierhouten 
en duurt ongeveer 1½ uur. Daarna wordt er 

koffie en thee aangeboden in Hotel De 

Vossenberg.  

Voorgesteld wordt om weer te carpoolen met vertrek van de parkeerplekken 

aan de achterkant van het station Zwolle.   
Volgens de routeplanner is de reistijd via de A28 33 minuten en via de A50 

47 minuten. Daarom uiterste verzameltijd 13.00 uur.  

Opgave voor deelname aan dit bezoek vóór zaterdag 10 september bij 

Alida Geradts op telefoonnummer 038-460 5063 of 06-44 184 791.  

In verband met het voorgestelde carpoolen dient dan vermeld te worden: 
1 U heeft geen eigen vervoer en wil meerijden  

2 U heeft een auto en kunt een aantal passagiers mee laten rijden. 

 Het Verscholen Dorp is per auto alleen via het dorp Vierhouten bereikbaar. 
Volg niet Google Maps en/of uw navigatie. Volg vanuit het dorp Vierhouten 

de Tongerenseweg. Deze wordt onverhard. Hier mag u rijden. Bij de kruising 
met de Pas Opweg (fietsknooppunt 18) staat het Pas Op Huis. Ga na het 

huis naar rechts. Na 700 meter is de parkeerplaats.  
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Lezing in wijkcentrum Bestevaer  
OP REIS MET FRITS EN RAVEL 

 

Wanneer : woensdag 19 oktober 

Waar  : Wijkcentrum Bestevaer, Trompstraat 10B 
Hoe laat  : 20.00 uur 

Kosten  : 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden 

 
Margo Huggers besloot een aantal jaren geleden een ezel te kopen om te 

kunnen reizen op de eenvoudigste en meest traditionele manier ter wereld: 
lopend, terwijl de ezel de bagage draagt. 

In 2012 maakten ze samen een trektocht van 4 maanden.  
Dat beviel zo goed, dat er een tweede ezel kwam en met die twee maakt 

Margo elk jaar minstens één tocht van een maand, zoals door het 
Teutoburgerwald in 2018. Met haar tochten haalde ze meerdere malen de 

krant en ook de landelijke tv.  
In haar lezing vertelt ze over de voorbereiding van, 

de belevenissen tijdens deze tochten en ook over de 
specifieke eigenschappen van haar (inderdaad soms, 

lang niet altijd) koppige ezels. 
De lezing wordt bovendien gelardeerd met heel veel 

prachtige foto's. 

 
 

Nieuws van de Wandelgroep  

Beste wandelaars 

Zondag 11 september lopen we een rondje om Berkum. Vertrek om 11.00 
uur bij restaurant La Place aan de oude Meppelerstraatweg. Liefhebbers 

kunnen zich opgeven bij Ada Buwalda ada_buwalda@hotmail.com 

Nieuws van de Museum groep 

Eind oktober is er weer een museumbezoek gepland. Wilt u een keer mee 

met de groep, laat het dan weten aan Petra Aukema, tel: 038 4543494. 

Overig agendanieuws 
 

16 november: Johan Spinder over otters in Zwolle, meer informatie in een 
volgende Gong. 

 
16 december: Gezamenlijk eten in De Terp, meer informatie volgt. 
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Vredesweek 2022 van 17 t/m 25 september 

Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land honderden 

activiteiten georganiseerd. Filmavonden en festivals, maaltijden en 
masterclasses maar ook vieringen. 
 

 

 

Naar de site: vredesplatformzwolle.nl/walk-of-peace 

 

https://www.vredesplatformzwolle.nl/walk-of-peace/

