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De Gong      oktober 2022 Nr. 7 
 
Agenda 

19 oktober:         Margot Huggers over ezeltjestochten pag. 2 

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 

bovenstaand email adres 
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Nivon Zwolle is op zoek naar een voorzitter. 

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. 

Hij is een bindende factor en verzorgt de interne en externe contacten. Hij 

oordeelt onpartijdig; 

Profiel: 

• Goede communicatieve vaardigheden 
• Bekend met het Nivon en de doelstelling van het Nivon 
• Bereidheid om op jaarbasis deel te nemen aan minimaal ??? 

bestuursvergaderingen en incidenteel samen met de 
activiteiten commissie. 

• Bestuurservaring 

Interesse? Stuur een mail naar zwolle.nivon@gmail.com    
of bel 06-33134313. 

 

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. 

mailto:zwolle.nivon@gmail.com
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Lezing in wijkcentrum Bestevaer  
Johan Spinder over het project Stads Otters in Zwolle 

 

Wanneer: woensdag 16 novemberr 

Waar  :wijkcentrum Bestevaer 

 Trompstraat 10B 
Hoe laat  :20.00 uur 

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

De voordracht gaat over otters en over de samenwerking met de gemeente 

en provincie Overijssel  

 

16 december: Gezamenlijk eten in De Terp, meer informatie volgt. 

Nadat het 2 jaar niet mogelijk was, kan het nu hopelijk wel. 

 

 

 
Nieuws van de Wandelgroep.  

Beste wandelaars 
Elke 2de zondag van de maand is er een wandeling. Meer informatie Ada 

Buwalda  
ada_buwalda@hotmail.com 

 

Nieuws van de Museum groep. 

25 oktober is er weer een museumbezoek gepland naar museum Elburg en 
de Sjoel in Elburg. Wilt u een keer mee met de groep, laat het dan weten 

aan Petra Aukema, tel: 038 4543494. 

 
 

 
 

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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