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Agenda

16 november:  Johan Spinder over otters in Zwolle pag. 2
16 december:   Gezamenlijk eten in De Terp pag. 2

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, bijv. een verslag van een activiteit, een tip,
een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten via 
bovenstaand e-mailadres
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Lezing in wijkcentrum Bestevaer 
Johan Spinder over het project Stads Otters in Zwolle

Wanneer: woensdag 16 november
Waar: wijkcentrum Bestevaer

Trompstraat 10B
Hoe laat: 20.00 uur
Kosten: 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden

De otter is terug in Zwolle

Johan Spinder, regio-coördinator
otter Overijssel van de Zoogdieren-
vereniging houdt zich bezig met het
monitoren van de otter in Overijssel.
Sinds kort is de otter ook weer
gespot in de Zwolse wateren. 

Johan zal op 16 november a.s. een
boeiende lezing met dia’s houden
over de terugkeer van dit prachtige
dier.

Samen aan tafel in de Terp op 16 december 2022. 
Waar: De Terp, Radewijnsstraat 1 Zwolle. Aanvang 16 uur Aanmelden: tot 
13 december as. bij Ria ter Haar, telefoon 0657707918 
Het gezellige samenzijn begint om 16.30 uur, de koffie en thee staan klaar 
en het eindigt omstreeks 20.00 uur. Wat verder op tafel komt? We vragen 
aan de deelnemers om wat mee te nemen. Het kan van alles zijn. 
Creativiteit is er genoeg. Bij opgave overleggen met Ria ter Haar met wat u 
meebrengt voor de gezamenlijke maaltijd voor en door leden. Op deze 
manier heeft Ria beter zicht op wat er allemaal op tafel komt te staan. 
Dus op 16 december AAN TAFEL!!

Nieuws van de Wandelgroep. 
Beste wandelaars,
Elke 2de zondag van de maand is er een wandeling.
Meer informatie Ada Buwalda ada_buwalda@hotmail.com
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Nieuws van de Museum groep.
Om de 2 maanden wordt er een bezoek aan een museum gepland. Wilt u 
een keer mee met de groep, laat het dan weten aan 
Petra Aukema, tel: 038 4543494.

De nieuwjaarsbijeenkomst 2023 wordt in de 2e of 3e week van 
januari gepland. Meer hierover volgt in de volgende Gong.

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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