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De Gong     december 2022 Nr. 9 
 
Agenda 

16 december:     Gezamenlijk eten in De Terp    pag. 2 

29 december  Wandeling en museumbezoek Zwartsluis  pag. 3 
12 januari   Nieuwjaarsbijeenkomst     pag. 4 

 
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 

  

mailto:zwolle.nivon@gmail.com
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Het einde van het jaar is al in zicht. Wat is het jaar voorbijgevlogen, vindt u 
ook niet? Een turbulent jaar waarbij corona nog een rol heeft gespeeld. Nu is 

het weer ”normaal”. 

Iedereen fijne dagen gewenst met familie en vrienden. 

Hoop voor 2023 

Laten we hopen op een mooi jaar, 

met tolerantie,..., begrip voor elkaar. 

Een kind wat beschermd wordt, waar of het ook leeft. 

Dat is wat de wereld nodig heeft. 

Maakt niet uit van wat voor je geloof je bent, 

maar zeg je gebeden en bid voor hen. 

En kun je niet bidden, Schreeuw uit, zeg het voort: 

"Geen kind mag misbruikt en geen kind mag vermoord." 

Stop moorden, 

boze woorden, 

stop ontucht, 

stop haat, 

stop de hebzucht die de bron is van alle kwaad. 

Voel erbarmen, 

ga omarmen, 

breng troost 

verzacht pijn. 

Laat 2023 een keerpunt zijn. 

 

 

Samen aan tafel in de Terp op 16 december 2022.  

Waar: De Terp, Radewijnsstraat 1 Zwolle. Aanvang 16.30 0uur. 

Aanmelden: tot en met 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.. 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 op16 december AAN TAFEL!!  
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Nieuws van de Wandelgroep.  

 
Op donderdag 29 december brengen we een bezoek aan Zwartsluis. We 

lopen omgeveer 5 km. door het plaatsje en bezoeken 
Museum  Schoonewelle,museum voor natuur en ambacht, en tijdelijke 

tentoonstellingen. 
Vertrek  om 10.26 van het  Busstation ,bus nr. 71 

Vragen ? Ada 06 51788424  
0 

In Museum Schoonewelle 

 

Zes kunstenaars die geboren en/of getogen zijn in Zwartsluis keren 
voor korte tijd terug naar het dorp. Niet direct lijfelijk, maar wel met 

een selectie uit hun oeuvre. Dat varieert 
van schilderijen tot glasobjecten en van 

digitale tekeningen tot abstracte objecten. 
Voor deze expositie zijn de verwachtingen 

hooggespannen. Museum Schoonewelle is 
trots dat het gelukt is om zes kunstenaars 

die geboren en/of getogen zijn in 
Zwartsluis ‘binnen te halen’. Een aantal 

van hen heeft zowel nationaal als 

internationaal naam gemaakt.  
 

Tot en met 14 januari is dit even opmerkelijke als bijzondere werk te zien in 
Museum Schoonewelle, gehuisvest in Sluuspoort. De exposanten zijn Ronald 

Westerhuis, Ans Bakker, Harjo Martinus, Henk Lassche, Henk Terwal en 
Simon Lassche die hun wortels weer opzoeken. Niet voor niets heeft de 

expositiewerkgroep van Museum Schoonewelle deze expositie dan ook de 
titel ‘Roots’ gegeven. Zaterdagmiddag 17 september vindt de opening plaats 

van ‘Roots’. Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland geeft dan het 
startsein voor een expositieperiode van vier maanden. 

 
Internationaal 

Meest bekend is zonder twijfel Ronald Westerhuis, maar ook Ans Bakker 
heeft met haar bijzondere glaskunst diverse keren geëxposeerd in het 

buitenland. Zoals in het Corning Museum of Glass in New York. En, dit jaar 

nog, in het Toyama Glass Art Museum in Japan. 
 

Digitale kunst 
Speciale aandacht is er ook voor de nieuwe werkwijze van Harjo Martinus. In 

het verleden exposeerde hij meerdere malen in Museum Schoonewelle met 
schilderijen. Anno 2022 is hij een nieuwe weg ingeslagen. Hij heeft zich 

toegelegd op het maken van digitale kunst, dat hij voor deze gelegenheid 
presenteert als ingelijste prints. Het is de eerste keer dat Martinus met dit 

nieuwe werk naar buiten treedt. 
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Uniek 

Het werk van Henk Terwal wordt gekenmerkt door één, uniek, onderwerp: 
kerkinterieurs. De schilder, die tegenwoordig in Oss woont, schildert op een 

bijzonder realistische manier en tot in detail het interieur van talrijke kerken. 
Hij gebruikt daarvoor de techniek van de aquarel. 

 

Roots 
Ook Henk Lassche heeft al menig expositie met zijn krachtige 

olieverfschilderijen weten te verrijken. Dat zal in Museum Schoonewelle niet 
anders zijn. De, in Hengelo woonachtige, schilder laat in zijn werk zien dat 

hij zijn geboortestreek niet is vergeten. Het landschap van de Kop van 
Overijssel is namelijk nog vaak terug te zien in zijn creaties. 

 
Schilder en tekenaar Simon Lassche, broer van Henk, laat zich ook nog altijd 

inspireren door de omgeving waarin hij is opgegroeid. Dat hij zijn jeugd 
doorbracht op en rondom het water van het merengebied in de waterrijke 

omgeving van Zwartsluis, is terug is te vinden in zijn doorleefde werk. Zijn 
werk heeft bijna altijd associaties met dat water, die atmosfeer en de 

herinnering aan de geur van riet en veengrond. 
 

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, donderdag 12 januari om 

15.30 uur in De Bestevaer. 
 

De gebruikelijke nieuwjaarsvisite van Nivon Zwolle staat uiteraard weer in 
het teken van ontmoeten en ontspanning. Terugkijken op 2022 en een 

vooruitblik op 2023. 
 

Uiteraard is er tijd genoeg voor een feestelijk 
onderonsje, opgetuigd met een hapje en een 

drankje, koffie/thee met iets erbij en andere 
lekkernijen waar de gasten weer een jaar op 

kunnen teren. 
 

  

https://hack42.nl/wiki/Blitzborrel_1_februari_2013
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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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 

mailto:zwolle.nivon@gmail.com

