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Bĳ deze ontvangt u de voorjaarsnieuwsbrief van Infocentrum Ĳssel den Nul.

Het voorjaar is bĳ uitstek een jaargetĳde van vooruitblikken, je verheugen op wat komen gaat.

De eerste tjiftjaf is alweer binnen, de bloesem staat op springen en we kĳken de zwaluwen uit de lucht. De
ooievaars zĳn teruggekeerd en de koekoeken zĳn onderweg.

Misschien bent u bezig met vakantieplannen, maar wat ons betreft kunt u gewoon hier blĳven want er staan veel
activiteiten op stapel: de Ĳsselbiënnale, de Ĳsseltheaterfietstocht, een fraaie nieuwe tentoonstelling.

En we kĳken terug op een geslaagde plaatjesactie van Olster Erfgoed, een schoolbezoek, de opening van een
nieuwe fietstunnel.

In het kader van “een nieuwe lente een nieuw geluid “ hebben we de inrichting van de winkel veranderd. En om
nog maar even in lentemetaforen te blĳven: wilt u zelf eens een artikel uitbroeden of anderszins een ei leggen
(een mooie foto?) schroom niet en stuur uw kopĳ naar de redactie.

Natuurlĳk is het voor actuele informatie handig om regelmatig de website, Facebookpagina of Twitter in de gaten
te houden..

Namens de redactie en de partners van het infocentrum: veel leesplezier!



Agenda
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Staatsbosbeheer publieksexcursies olv een gids

Maandag 10 april. Ruige tocht. Start Infocentrum om 13.00 uur. Thema: beleven voorjaar.
Maandag 29 april. Ĳsselplanten. Start Parkeerplaats Fortmond om 10.00 uur. Thema: Stroomdalplanten Duursche
Waarden.
Donderdag 1 juni. Meditatieve struintocht. Start Parkeerplaats Fortmond om 13.30 uur. Thema: Beleving en
bezinning met al je zintuigen.

Opgeven voor een van deze excursies via de site van Staatbosbeheer (https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/ĳsselvallei)

Excursies voor vrienden van de Ĳssel. olv een SBB-gids

Zondag 23 april. Wandeling olv gids door Duursche Waarden voor Vrienden van de Ĳssel. Start Infocentrum
11.00 uur
Opgeven voor deze excursie via een mail naar Vrienden@infocentrumĳssel.nl Let wel, alleen toegankelĳk voor
een “Vriend van de Ijssel”

Expositie Vogelvrĳ Geworteld. Infocentrum van 9 mei tot en met 13 augustus. Zie deze nieuwsbrief

Expositie Tĳdmachine.Olster erfgoed, Infocentrum van 31 maart tot en met 30 september.

Ĳsseltheaterfietstocht. Theater langs de Ĳssel op 27 en 28 mei. Zie deze nieuwsbrief

Ĳsselbiënnale. Kunst langs de Ĳssel van 17 juni tot en met 17 september. Zie deze nieuwsbrief



Nieuws uit het infocentrum Julia Terpstra
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Komt u regelmatig op het Infocentrum? Dan mag het u niet ontgaan. De entree heeft een kleine facelift
ondergaan met een strakkere uitstraling. Groepen artikelen hebben een nieuwe plaats gekregen en zĳn
overzichtelĳker geordend. Hierdoor is voor groepjes bezoekers of bezoekers met een rollator of rolstoel meer
manoeuvreerruimte ontstaan.



Lente in de Ĳsselvallei Jos Kloppenburg boswachter publiek, SBB,
Ĳsselvallei-Vechtdal
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Het is lente! Je merkt dat overal om je heen. De eerste struiken en bomen staan in bloei en het blad ontluikt.
Bevers komen weer vaker tevoorschĳn na hun winterrust. Boven de velden buitelen de kieviten weer waarbĳ het
mannetje goede sier probeert te maken bĳ het vrouwtje. Aan hun roep hebben zĳ hun naam te danken. Net als
de grutto, die je langs de Ĳssel ook kunt waarnemen. De eerste zĳn half februari alweer terug uit Afrika. April en
mei zĳn de beste maanden om grutto’s te spotten. Wat is de lente zonder zangvogels? Al voordat de zon opkomt
laat o.a. de merel zich al horen. De uurtjes daarna volgen de andere soorten, als eerste die in ons land zĳn
gebleven in de winter. Vanaf maart tot begin mei druppelen elke week de trekvogels binnen die in Zuid-Europa
of Afrika hebben overwinterd.

Twee daarvan ga ik hier verder uitlichten: de tjiftjaf en de fitis. Twee kleine vogeltjes met grĳze, bruinige, en vaal
geelgroene tinten die sterk op elkaar lĳken. De tjiftjaf is ongeveer 11 cm lang, de fitis is een centimetertje groter.
De tjiftjaf is iets valer en doffer van kleur. Die heeft een smal, wenkbrauwstreepje en donkere poten

De fitis is ‘frisser’ van kleur met lichtere borst en buik en meestal lichtere poten. Het wenkbrauwstreepje is
opvallender en loopt verder door achter het oog. De lichtere vlek onder het oog, de oor-streek, is ook een
kenmerk. Maar met al het genoemde is het belangrĳk, dat je een goede lichtval hebt en een goede verrekĳker
helpt uiteraard ook mee.

Zo gelĳkend is het uiterlĳk, zo verschillend is de zang. De tjiftjaf heeft zĳn naam te danken aan zĳn zang, een
steeds herhalend: TJIF-tjaf. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. Vaak wordt daarvan een aaneenschakeling
gezongen met af en toe een aarzelend ‘trr- trr- trr’ tussendoor. De roep is een kort, vrĳ zacht, eenlettergrepig en
oplopend ‘hwIET’. De zang van de fitis duurt ongeveer drie seconden en is zacht fluitend en meestal dalend (hĳ
zingt alsof hĳ niet fit is). De wisselende tonen komen lieflĳk en heel aangenaam over. De roep lĳkt op die van de
tjiftjaf maar is iets langer met twee lettergepen: huuIET, met de klemtoon op het eind.

De tjiftjaf is al in de eerste weken van maart te horen en te zien. Dat komt omdat de meeste daarvan in Zuidwest-
Europa overwinteren. Fitissen brengen de winter door in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Een aanmerkelĳk
langere ‘reistĳd’ dus. Vandaar dat die een week of twee, drie later in ons land is te horen.

Ga erop uit in de Ĳsselvallei en probeer deze twee maar te ontdekken. Kĳk vooral bĳ het struweel met
sleedoorns, meidoorns en wilgen.

© Foto: tjiftjaf Ron Stevense © Foto: fitis. Bert Ooms



Meeneemgids 2023
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Beleef de poort naar de Ĳssel via het Infocentrum, over water en door land, welkom in het Ĳsselgebied van
Salland.

Dit is de buitenzĳde van de nieuwe Meeneemgids 2023 (folder) met daarin een gevarieerd aanbod van wat u
zoal vanuit deze Poort van de Ĳssel kunt beleven. Met mogelĳkheden voor wandelingen, rondleidingen en
vogelobservaties in de Duursche Waarden en het ontdekken van historisch erfgoed. Maar ook met wandel – en
fietstochten in de regio, diverse brasserie-arrangementen of combinatiedeals van activiteiten met lekker en lokaal
eten en drinken in brasserie Op Duur.



Expositie Vogelvrĳ Geworteld Hanneke Beumer
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In de periode van 9 mei tot en met 13 augustus exposeren Adriaan Holsappel en Claudia van de Leur in het
informatiecentrum Ĳssel Den Nul. Deze expositie heeft als thema Vogelvrĳ Geworteld.

In de houtsneden en tekeningen van Claudia staat de
omgeving waarin zĳ woont centraal. Haar atelier in Wĳhe
bevindt zich langs de Rĳksstraatweg met uitzicht op de
uiterwaarden van de Ĳssel.

Het landschap en de vogels die haar al wandelend
inspireren of verwonderen, probeert ze te vangen in een
beeld, om iets van deze verwondering te bewaren en te
delen met anderen. De onderweg verzamelde beelden
verwerkt ze vervolgens in gedetailleerde potloodtekeningen
en houtsneden. Deze houtsneden maakt ze volgens de
reductiemethode. Hierbĳ wordt één houtplaat gebruikt voor
een prent in meerdere kleuren.

Geïnspireerd door Richard Tepe, de eerste natuurfotograaf,
tevens natuurbeschermer van Nederland, en door het werk
van Karl Blossfeld, is Adriaan op locatie analoge foto’s van
diverse soorten dieren, landschappen, planten en bloemen
gaan maken. En heeft hĳ deze ontwikkeld in koffie en
producten die in het keukenkastje te vinden zĳn samen met
bron- en oppervlaktewater van deze fotolocaties. Ook
gebruikt hĳ water en aarde uit de Ĳssel om mee te
experimenteren. Adriaan toont hiermee de schoonheid van
de aarde en de biodiversiteit die uit de gronden rond de
Ĳssel voortvloeit.

In de expositie worden de tekeningen en houtsneden van
Claudia gecombineerd met de experimentele fotografie van
Adriaan Holsappel. Zo ontstaat er een heel divers beeld van
het leven langs de Ĳssel waarbĳ telkens de natuur centraal
staat.

Deze expositie is te bezichtigen op de vide van het
Informatiecentrum. Dit is tevens het geval tĳdens de eerste
twee maanden van de Ĳsselbiënnale 2023 die plaats vindt
van 17 juni tot 17 september.

Meer informatie is te vinden op www.infocentrumĳssel.nl,
www.cleur.nl en www.adriaanholsappel.nl.



Expositie Kunst van de tĳdmachine Jolande Biljardt
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Kunst in de tunnel én in de expositieruimte

Op vrĳdag 31 maart 2023 is de Ter Stegetunnel in
Olst officieel geopend. De tunnel is verfraaid met het
kunstwerk ‘De Tĳdmachine’. Dit kunstwerk is gemaakt
door Marina Nĳdeken in opdracht van de gemeente
Olst-Wĳhe. Je fietst of wandelt als het ware door een
tĳdmachine van Olst.

Te zien zĳn prachtige, kleurrĳke portretten van jonge
en oude Olstenaren met daarbĳ hun geschreven
verhaal. Zoals van bakker Bĳsterbosch, oud-tambour-
maître Harmsen en de jonge voetballer Siem. Verder
heeft Marina Nĳdeken mooie pentekeningen van
allerlei bekende gebouwen en monumenten uit Olst
toegevoegd. Het bĳzondere is dat de tekeningen zĳn
ingekleurd samen met kinderen van Olster
basisscholen.

Twee kinderen hebben bĳ de tunnel een tĳdcapsule
begraven met daarin tekeningen van leerlingen van
de Olster basisscholen. De bedoeling is dat in 2053
de capsule wordt opgegraven.

De originele kunstwerken van “De Tĳdmachine” zĳn
tot en met 30 september te zien in de expositieruimte
van ’t Olster Erfgoed in het Infocentrum. Een absolute
aanrader!



Werken bĳ de JP van de Bent Julia Terpstra
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19 januari 2023, Interview met Jeffrey Jansen, 26 jaar

De afspraak staat al een tĳdje gepland voor de nieuwsbrief in het voorjaar, maar op verzoek van Jeffrey kan dit
best al eerder plaatsvinden.
Voor zowel wonen (in Deventer) als werken bĳ de JP/ONShandelshuis in het Infocentrum (Den Nul) wordt hĳ
door de JP ondersteund. Jeffrey werkt daar vier dagen in de week.

Tĳdens het gesprek valt op dat medewerkers van de JP van den
Bent/ONShandelshuis een wel heel veelzĳdige werkweek kunnen
hebben. Dit geldt in elk geval zeker voor Jeffrey. De ene dag werkt
hĳ in de buitenlucht met de gras- of bosmaaier, snoeit hĳ takken of
steekt kanten in het gras. De volgende dag werkt bĳ binnen, ’s
ochtends in de keuken bĳ brasserie Op Duur, maakt lekkere
hamburgers of monchoutaarten, ’s middags neemt hĳ bestellingen
op bĳ de gasten van de brasserie en serveert deze.
Andere dagen doet hĳ inpakwerk, bĳvoorbeeld chocolaatjes
inpakken. Hĳ komt ook met tekstideeën om te graveren op hout,
bĳvoorbeeld “Dr’an met de lippe”, een Sallands gezegde. Ook zélf
doet hĳ inbrandwerk.

Niet iedere dag van de week is de balie van het Infocentrum door
gastvrouwen en – heren bemand. Of soms kunnen deze wel wat
assistentie gebruiken. Jeffrey springt welgemoed bĳ om
bĳvoorbeeld cadeauartikelen af te rekenen.

Wat hĳ nu het leukste vindt?
Keukenwerk en horeca, daar gaat zĳn hart naar uit. Hĳ zou best een
opleiding daarin willen volgen.

Jeffrey heeft voordat hĳ ging werken het Voortgezet Speciaal
Onderwĳs De Linde in Deventer gevolgd. Van daaruit liep hĳ stage
bĳ het Infocentrum, dat hĳ een mooie plek vond om te werken.

In 2013 liep hĳ van daaruit ook stage bĳ voetbalclub Go Ahead
Eagles in Deventer. Hĳ maakte de tribunes en kleedkamers schoon
of maaide het gras (niet van de velden!). Hĳ zegt een “trotse
supporter van Go Ahead” te zĳn, heeft daarom een seizoenskaart.
Maar hĳ is ook een “trotse supporter van zĳn moeder”! Hĳ werkt
inmiddels ca. 8/9 jaar bĳ de JP.

Heeft Jeffrey nog andere hobby’s?
Hĳ heeft gevoetbald in Wĳhe.
Hĳ loopt hard en heeft zich voor de vierde keer voor de vĳf
kilometer ingeschreven bĳ de Ĳsselloop. Drie keer per week is hĳ in
training.
En, niet onbelangrĳk: het afspreken met vrienden.



Ĳsselbiënnale Julia Terpstra
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Ĳsselbiënnale van 17 juni t/m 17 september 2023

Ga mee op ontdekking door het landschap van de mooiste rivier van Nederland. Stap deze zomer op de
fiets, dompel je onder, laat je verrassen en beleef de Ĳsselbiënnale met al je zintuigen.

Buitententoonstelling 2023

De buitententoonstelling bestaat uit 27 tĳdelĳke, monumentale én uitdagende kunstwerken van kunstenaars uit
binnen- en buitenland. De fietsroute van 100 kilometer leidt je in mooie afwisselende etappes langs alle

kunstwerken op bĳzondere plekken langs de Ĳssel: een
ontdekkingstocht door het landschap van de mooiste rivier van
ons land.

Ons team van curatoren heeft 27 kunstenaars uit binnen- en
buitenland uitgenodigd om een nieuw, tĳdelĳk kunstwerk te
maken op een bĳzondere locatie in de Ĳsselvallei. Zĳ laten zich
inspireren door de plek én door het thema.Welk effect heeft de
ondergrond op ons, ons landschap en wat zĳn de uitdagingen

waar we in het licht van klimaatverandering nu voor staan? De Ĳsselvallei is werk- en onderzoeksgebied, atelier,
muze én podium voor de deelnemende kunstenaars.

De Ĳsselbiënnale 2023 bestaat naast de buitententoonstelling ook dit jaar weer uit een uitgebreid
cultuurprogramma: Nevengeul. De Nevengeul wordt gevuld met groepstentoonstellingen op startpunten met
werken van beeldende kunstenaars uit de regio, podiumkunst – optredens o.a. theater, muziek- in samenwerking
met (professionele) culturele instellingen, samenwerkingen met regionale musea, Ĳsselbiënnale Specials,
uitgelichte duurzame initiatieven uit de regio en het Ĳsselcongres.

De Ĳsselbiënnale 2023 valt samen met het Hanzejaar.Onze fietsroute voert je langs wel zes Nederlandse
Hanzesteden. Net als de Hanzesteden heeft de Ĳsselbiënnale de rivier als drager én dezelfde internationale
ambities. We werken samen met ruim 100 partners uit de regio, verbonden door de rivier en we zetten kunst in
als katalysator om de verbinding tussen deze partners te versterken.

Het thema van de internationale buitententoonstelling gaat ook in 2023 over de impact van klimaatverandering
op het landschap, dit keer onder de titel Grondtonen. Hiermee brengen we voor komende editie van de
Ĳsselbiënnale een focus aan op de aarde, bodem, grond. Dit thema is ook
beleidsmatig actueel: in het lopende regeerakkoord zĳn water en bodem als
sturende elementen geformuleerd in ruimtelĳke planvorming.

Ook voor deze editie van de Ĳsselbiënnale is er een bĳzondere reisgids
uitgebracht. Die reisgids zit bomvol informatie over de kunstwerken en het
landschap onderweg. Via de QR-code bĳ elk kunstwerk krĳg je bovendien nog
eens toegang tot heel veel audio- en videofragmenten ter verdieping. Fĳn als
naslagwerk achteraf!
Verder in de webshop: een selectie van Ĳsselsouvenirs. Met iedere aankoop
ondersteun je het mogelĳk maken van de Ĳsselbiënnale.

Bron en informatie: https://ĳsselbiennale.nl/ĳsselbiennale-2023/buitententoonstelling-2023/



Ĳsseltheaterfietstocht 27 en 28 mei
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In het Pinksterweekend van 2023 vindt voor de 16e keer de Ĳsseltheaterfietstocht plaats. De theaterfietstocht
heeft intussen een vaste plek verworven in het Ĳsselgebied tussen Zwolle en Deventer. Jaarlĳks stappen vele
honderden, inwoners uit het Ĳsselgebied, maar ook uit andere regio’s van Nederland, op de fiets. Deze mensen
komen af op de combinatie van theater, cultuur, natuur en fietsen.

De route van ongeveer 30 km op zaterdag loopt
grotendeels langs de Gelderse kant van de Ĳssel.
Theatervoorstellingen worden gespeeld op unieke locaties
in o.a. Welsum, Vorchten en Wĳhe. Startplaatsen dit jaar zĳn
Oene,Wĳhe en Olst.

Zaterdag 27 mei

Op het programma staan onder
meer optredens van
*TiNaNiNaNimet de
dansvoorstelling ‘Zorgenkind’,

*Duo No Nonsensemet een
circusvoorstelling en

*Wim Eikelboommet liedjes
over de Ĳssel.

De kaartverkoop voor deze 16e
editie start op 20 april. De prĳs
van een kaartje is 10 Euro.

Zondag 28 mei Ĳsseltheater familiedag op het Infocentrum

Een vrolĳke dag vol gratis activiteiten op het gebied van cultuur
en natuur van 11.00 – 16.30 uur. Zowel in de ochtend als in de
middag zĳn er leuke kindertheatervoorstellingen.
*Theater Smoespot met Plons (4+) met een beeldend verhaal
over de wondere wereld boven en onder water. In een dynamisch
decor vol vindingrĳke verrassingen vertellen Milan & Renate het
verhaal van kikkervisje, libelle, kokerjuffer en reiger, als poppen,
klein en groot.
*Plan-D, een danstheater voor jeugd en volwassenen,
*Oleg Lysenko met Oekraïense muziek (begin van de middag).
*Duo Duo sluit de dag af met Syrische muziek.

Daarnaast zĳn er gedurende de dag diverse leuke doe-activiteiten voor jong en oud.

Voor meer informatie zie website https://theaterlangsdeĳssel.nl/



Olst door de jaren heen Jolande Biljardt. ‘t Olster Erfgoed
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In juni 2022 werd ’t Olster Erfgoed benaderd of zĳ mee wilde werken aan het uitbrengen van een
verzamelalbum over oud Olst. Het initiatief kwam van PLUS Van den Hoven, de eigenaar had een jubileum te
vieren. Natuurlĳk wilden wĳ meewerken aan dit bĳzondere plaatjesalbum…

En daarna begon de grote uitdaging: welke onderwerpen moesten absoluut in het boek wel en welke niet? De
Ĳssel natuurlĳk, de steenfabrieken, de landgoederen.
Er moesten teksten worden geschreven over alle onderwerpen (maximaal 300 woorden). Bĳ de onderwerpen
moesten natuurlĳk foto’s worden gezocht. Zoek maar eens uit een archief met meer dan tienduizend
afbeeldingen de meest geschikte foto’s. Gelukkig wisten vrĳwilligers van de vereniging vaak welke foto’s bĳ het
betreffende onderwerp pasten.
Waarna bĳ het plaatje nog (korte) informatie moest worden geschreven. Wanneer, welke straat, wie staan er op?
Klopt het wat er staat? Gelukkig beschikte de vereniging over de nodige meelezers en meekĳkers.
Op 9 december werd na maanden hard werken het eerste album inclusief alle plaatjes uitgereikt aan
burgemeester Yvonne van Mastrigt.
En na enkele weken bleek het verzamelalbum een groot succes, heel Olst (en daarbuiten) verzamelde.
Er verschenen berichten op Facebook “Wie wil ruilen?” en werden goedbezochte ruilbĳeenkomsten in het
Holstohus georganiseerd. Voor velen bleek 1 boek te weinig en werden nog voor de kinderen en de zus
woonachtig in Frankrĳk albums bĳeen gespaard.
Maarrrr… iedereen bleek dezelfde 16 plaatjes tekort te komen… het bleek geen opzettelĳke marketingactie van
de PLUS maar een fout van de uitgeverĳ/drukkerĳ. De plaatjes werden alsnog gedrukt en ieder kon deze gratis
bĳ PLUS ophalen.
Aan het eind van de actie gingen de restplaatjes en overgebleven boeken van de PLUS naar ‘t Olster Erfgoed en
de vereniging organiseerde op 22 februari in het Infocentrum nog een succesvolle ruilbeurs, met file op Den
Nul…

De spaaractie is inmiddels 6 weken afgelopen, maar nog steeds ontvangt ’t Olster
Erfgoed verzoeken om plaatjes voor het album “Olst door de jaren heen”.
Er zĳn dus nog plaatjes beschikbaar. Deze kunt u aanvragen via een mail naar:
info@olstererfgoed.nl



Scholenbezoek Patrizia Knevel
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Scholen op bezoek voor ruimte voor de rivier

Begin april bezochten eindexamenleerlingen Havo-VWO uit Sneek het infocentrum. Zĳ kregen een presentatie
over 'Ruimte voor de rivier'' en zagen tĳdens een wandeling hoe dit is toegepast.

Vanaf de uitkĳktoren in Fortmond, met in de verte de inlaat van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Uitleg over de werken: Ruimte voor de rivier



Waterbuffels langs de Ĳssel
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Vanaf waarschĳnlĳk april is er in de uiterwaarden bĳ Deventer een nieuw beeld: waterbuffels. Emma Vlaanderen
enOlivier Schutzelaars van ‘Boer ’n Buffel’ hebben zich gesetteld in Natuurderĳ Keizersrande aan de Ĳsseldĳk in
Diepenveen samen met een kudde van 40 Aziatische waterbuffels. Het stel gaat hier op biologisch dynamische
wĳze boeren. Zĳ zetten hiermee het gedachtegoed van de Natuurderĳ voort door samen met de buffels natuur,
landbouw, ecologie, economie en recreatie te verenigen.

Gedurende het eerste jaar wordt bekeken of de dieren zich efficiënt en veilig door het gebied kunnen bewegen
en of dit effect heeft op de padenstructuur.

Waterbuffels stoten minder fosfaat en stikstof uit, produceren minder urine en mest en hebben een goede
gezondheid. Ze leven lang en tot op hoge leeftĳd geven ze nog melk. Natuurbeheer is hun belangrĳkste functie.
Bĳ hoge buitentemperaturen (>22 graden C) hebben ze water nodig om koel te blĳven, maar dan is de Ĳssel
dichtbĳ.

Buffels en wandelaars lopen straks door elkaar. Ondanks hun voorkomen met grote horens, zĳn ze heel
goedmoedig en gewend aan mensen. Wel zĳn ze tamelĳk nieuwsgierig en kunnen dichtbĳ komen.
Daarnaast is het ook mogelĳk het boerenbedrĳf te bekĳken. Het stel wil de verkoop van producten combineren
met educatie tĳdens vaste openingstĳden. Later willen ze een vakantieverblĳf inrichten en bĳzondere biologische
akkerbouwproducten gaan telen.

Bronnen: Deventer Courant (Indebuurt.nl) en Hier in Salland https://hierinsalland.nl/buffels-in-uiterwaarden-
keizersrande/.
Bron: Website Ĳssellandschap



Colofon en verantwoording

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Infocentrum De Ĳssel in Den Nul

Het infocentrum is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, ’t Olster Erfgoed, Stichting JP van den Bent en
Brasserie Op Duur.
www.staatsbosbeheer.nl/
www.olstererfgoed.nl/
www.jpvandenbent.nl/
www.brasserieopduur.nl/

Infocentrum Ĳssel Den Nul,
Rĳksstraatweg 109,
8121 SR Den Nul,
(0570) 745040

Openingstĳden: Het Infocentrum is dagelĳks geopend van 10.00 - 17.00 uur.

De redactie van deze nieuwsbrief bestaat uit:
Koos Kuĳper
Ben de Winder
Julia Terpstra
Fred Bĳsterbosch (verzending)

De redactie ontvangt graag bĳdragen voor de volgende nieuwsbrief vóór 1 juli 2023
Deze kunnen worden gestuurd naar nieuwsbrief@Infocentrumĳssel.nl
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