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De Afdeling Zwolle is één van de vijf afdelingen in het
Gewest Noord-Nederland van de Orde van den Prince.
Onze oprichtingsdag is 6 november 2007.

De Orde van den Prince: een pluralistisch, niet politiek
gebonden genootschap voor bevordering van de taal en
cultuur van de Lage Landen.

Wij hebben 14 toegewijde leden die elkaar hebben
gevonden op drie voor ons kenmerkende terreinen:
▪ betrokkenheid bij missie en visie van de Orde,
▪ de liefde voor onze o zo prachtige Hanzestad
▪ alsook onze passie voor de schone kunsten.

Met de Prins van Oranje als naamgever en boegbeeld
vanwege diens toenmalige rol in de strijd om het borgen
van vrijheid en tolerantie voor de diverse maatschappelijke
en religieuze groeperingen in Nederland en Vlaanderen.

Zaken die wij vanzelfsprekend graag delen met de
andere afdelingen én gewesten, maar ook met
belangstellenden van buiten de Orde. Zeker ook voor
hen geldt: schroom niet! Onze bijeenkomsten en
excursies staan zeker ook voor jullie open!

Wij streven nog steeds naar het verwerven van vrijheid en
gelijkheid voor eenieder én voor deelname daaraan door
nieuwe maatschappelijke groepen en nieuwe burgers.

Onze bijeenkomsten

Excursies en (externe) activiteiten

Onze maandelijkse bijeenkomst is elke 4e donderdag
van de maand. Wij ontmoeten elkaar dan in restaurant de
Agnietenberg aan de Haersterveerweg in Zwolle.

Zwolle, gelegen in de prachtige provincie Overijssel, is
misschien wel een van de mooiste Hanzesteden. In onze
jaarprogramma’s besteden wij daarom veelvuldig aandacht
aan evenementen en ontwikkelingen in onze stad en regio.

“Ontmoeten” is meer dan alleen een welkomstbegroeting. Ja, in feite is elke bijeenkomst voor ons een
ontmoeting. Met de ander, met onszelf, in debat en
dialoog en daarbuiten. We doen het samen. Ontmoeten
als wederzijdse waardering.
Aperitiefje en diner vormen hierbij de juiste ambiance
voor een onderhoudende avond, gevuld met uiteraard
een korte voordracht over Nederlandse Taal & Cultuur
(vast agendapunt; per keer ingevuld door telkens een
ander lid), een inspirerende voordracht of lezing door
een gastspreker, gevolgd door een geanimeerde
gedachtewisseling over het onderwerp van die avond.
Wij hebben ook onze speciale avonden. Inauguratieavonden waarbij op traditionele wijze, conform de
Prince-procedure, iemand tot lid van onze afdeling
wordt toegelaten. Onze kerstbijeenkomsten en onze
Ordejaar-afsluitingen horen ook in dit rijtje thuis.
Kortom, voor ieder van ons, elke keer weer een avond
om naar uit te kijken. Tot de eerstvolgende ontmoeting!

Alles volgens de grondbeginselen: Amicitia et Tolerantia.

Wij treffen het natuurlijk ook met Zwolle als cultuurstad. Of
het nu gaat om muziek, dans, theater, beeldende kunst, zelfs
haute cuisine: Zwolle heeft het allemaal en daar willen wij
anderen graag in ontmoeten en in laten meedelen.
Er is uiteraard méér in onze regio. Ook de bekende maatschappelijke vraagstukken bieden zich aan en waar het kan
(en voor zover het kan, wij zijn tenslotte geen serviceclub of
maatschappelijke zorginstelling) dragen wij ons steentje bij.
Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het recent gestarte
project ”Laaggeletterdheid”.
De programmacommissie zorgt elk jaar voor tenminste één
externe excursie. Verder stelt onze theatercommissie een
jaarprogramma samen voor theaterbezoek door de leden en
hun partners. Per toerbeurt leveren wij ook onze bijdrage aan
de jaarlijkse gewestdag. En tot slot bezoekt een aantal leden
van de afdeling Zwolle jaarlijks de Algemene Ledendag van
de Orde van den Prince.
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