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Nieuwe naam winkel

In dit nummer
Een nieuw jaargetijde, een nieuwe editie van de
Nieuwsbrief van het Infocentrum.
In deze herfsteditie o.a. een verslag van de
kinderboekenweek-activiteit waarin 440
basisschoolleerlingen (kleuters) van de
gemeente Olst-Wijhe op avontuur gingen in het
Infocentrum met als thema Gi-ga-groen.
Vanaf 14 november kunt u de expositie ‘Stille
Getuigen’ bezoeken met tekeningen van
Johannah de Vries en beelden van Anneke
Mensink.
Verder vindt u in de Nieuwsbrief weer een gevarieerd aanbod van natuur- en cultuurhistorische
onderwerpen.
De feestdagen komen weer in zicht. Wist u dat er leuke cadeauartikelen te koop zijn in het
IJsselwinkeltje die gemaakt zijn door medewerkers van JP van den Bent stichting? Een van deze
medewerkers, Jacob Brüggink, vertelt over zijn werk.
Vanaf afgelopen voorjaar, tijdens Festival De Kolk en nog
steeds, kunt u voor € 50 ‘Vriend van de IJssel’ worden.
Daarmee ondersteunt u rechtstreeks het Infocentrum. En
dit levert veel voordelen op: een welkomstcadeautje, elke
maand een gratis kopje koffie/thee, een keer gratis lunchen,
beide bij Op Duur, en u kunt gratis aansluiten bij een
Staatsbosbeheerwandeling door de Duursche Waarden.
Er zijn inmiddels meer dan 25 vrienden. Ook leuk als
cadeautje!
Cadeaukaart

Het Infocentrum en brasserie Op Duur zullen tijdens op 1e en 2e kerstdag en Oud & Nieuw van
11.00 uur tot 15.30 uur zijn geopend. Van de beide laatste dagen is de openstelling mede
afhankelijk van de weersomstandigheden. Zie hiervoor social media en www.brasserieopduur.nl
Op de beide kerstdagen kunt u bij brasserie Op Duur deelnemen aan een kerstbrunch, waarvoor
dient te worden gereserveerd: https://brasserieopduur.nl/contact
In het Infocentrum is er tijdens de kerst een voorziening voor koffie/thee met wat lekkers.

Voor een overzicht van activiteiten in en om het Infocentrum verwijzen wij u naar:
www.infocentrumijssel.nl
Terug naar index
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Expositie Stille getuigen
door Hanneke Beumer
Van 14 november 2022 t/m 12 februari 2023 exposeren Johannah de Vries (tekeningen)
en Anneke Mensink (beelden) op de vide van het Infocentrum IJssel Den Nul.
Johannah de Vries toont haar tekeningen van bomen en planten die groeien, bloeien en
vergaan in een eindeloze stille cirkel die ons omringt, samen met de boomnimfen van
Anneke Mensink in een mysterieuze sfeer van
stille getuigen. Ze tekent voornamelijk
plantaardig leven omdat ze het mooi en groots
vindt, zelfs de kleinste distel. Het feit dat je van
bomen en planten altijd alleen het
bovengrondse deel ziet, intrigeert haar en
herinnert haar eraan dat wij nog maar zo weinig
weten van dit grote universum waar wij
onderdeel van uitmaken. Zij werkt met inkt en
kleurpotlood en soms aquarel.
Anneke Mensink toont een aantal boomnimfen
die doen denken aan de mysterieuze
krachten uit de Griekse mythologie. De Grieken
waren ervan overtuigd dat er nimfen huisden
in bomen. De kunstenaar heeft van
moerbeiboomschors en acrylhars haar
boomnimfen vervaardigd tot mensfiguren. Zij
verbeelden de eeuwenoude verhalen van
mythische
halfgoden. Hun huid is verworden tot een grillig landschap.
Beleef de stilte van deze bijzondere winterexpositie en laat je meeslepen in de mysterieuze
sfeer van bomen en nimfen.
www.johannahdevries.com
www.annekemensink.nl

N.B. De huidige expositie ‘Vrolijk met Verf’ van Marlinde van den Brink is nog tot 14
november te bezichtigen.
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Van Spekslagerij R. Bakhuis naar OLBA conserven
door Jolande Biljardt
De historische vereniging ’t Olster
Erfgoed heeft in het Infocentrum een
tentoonstelling ingericht met als titel:
‘Van Spekslagerij R. Bakhuis naar OLBA
conserven’.
De expositie laat voorwerpen en
afbeeldingen zien uit de geschiedenis
van De OLBA (OL(st) en BA(khuis)).
Roelof Bakhuis registreerde zich in 1832
als veehandelaar en spekslager. Rondom
zijn woonhuis op de Olsterkamp groeide
het fabriekscomplex van Bakhuis &
Zonen uit tot OLBA Vleeswaren en
groentenconserven.

De familie Bakhuis behoorde tot de notabelen van Olst, liet mooie, grote huizen bouwen en
vergrootte met de tijd hun onderneming,
onder andere met de steenfabriek ’t
Haasje.
In de naoorlogse jaren werd OLBA een van
de grootste werkgevers van Olst.
In 1962 werd de OLBA overgenomen door
Unox - Unilever en in 1964 nam de laatste
Bakhuis afscheid als directeur van de
fabriek.
In 1979 werd de OLBA fabriek definitief
gesloten maar de gerenoveerde
schoorsteen staat nog steeds overeind.
De tentoonstelling geeft een interessant
beeld van de geschiedenis van de OLBA.

Terug naar index
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Het is weer voorbij die mooie zomer …
door Koos Kuijper
Wat een weemoedig liedje is voor velen, is eerlijk gezegd voor mij het tegenovergestelde. Na alle
hitte, zon en droogte was ik wel toe aan de herfst. Van mij mogen diverse teksten en
spreekwoorden aangepast worden. Het zonnetje in huis? Dat was afgelopen maanden geen
compliment. Makelaarsproza als "een beschutte tuin op het zuiden" of erger nog: "een
doorzonwoning”, mij verleid je er niet meer mee..
Gelukkig blijft mijn favoriete herfstgedicht staan als een huis. Hoewel er in deze eenentwintigste
eeuw zelden lange brieven worden geschreven is de zin ‘Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen
meer’ ineens weer helemaal van nu. Dus om dit nieuwe jaargetijde te vieren bij deze het gedicht
Herfstdag van Rilke!

Herfstdag
Heer: het is tijd. De zomer was zo rijk.
Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers
en laat de winden op de velden vrij.
Beveel de laatste vruchten rijp te zijn;
verleen ze nog twee zuidelijker dagen,
bereid ze tot volkomendheid en jaag
een laatste zoetheid in de zware wijn.
Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen meer.
Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven
en rusteloos door lege lanen dwalen
als bladeren op de herfstwind drijven.

Uit: Rainer Maria Rilke – Wie nu alleen is. Twintig liefdesgedichten. Vertaling: Menno Wigman.
Terug naar index
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Gigagroen op het infocentrum
door Patrizia Knevel
De scholengroep van het infocentrum organiseerde in oktober
i.v.m. de kinderboekenweek, op verzoek van de cultuurcoach
van Ut Huus, activiteiten voor alle basisschoolleerlingen van
groep 1, 2 en 3 uit Olst-Wijhe. Het thema was 'Gi-ga-groen'.
De scholengroep, grotendeels bestaande uit nieuwe leden,
heeft hard gewerkt om hier een succes van te maken. Eind van
deze maand zullen zo'n 440 kinderen en meer dan 100
begeleiders het infocentrum hebben bezocht.
Theatermaker Peter van Dijk, sinds kort lid van de scholengroep
verwelkomde de kinderen met 'Pee Pastinaak', een personage uit
de Olivier B. Bommel strips. Een groot succes en Pee Pastinaak is
ingelijfd als lid van de scholingsgroep! De kinderen luisterden geboeid hoe Pee vertelde over de
verandering in de natuur van winter naar zomer. Na afloop van hun bezoek vertelden zij enthousiast
aan 'Pee' wat zij gedaan hadden en welke dieren zij hadden gezien.
Omdat het dit keer om kinderen van 4 jaar tot 7 of 8 jaar ging, draaiden de activiteiten om het
kennismaken met de natuur en het zelf bezig zijn. Door kinderen gebruik te laten maken van hun
zintuigen ontdekken de kinderen meer over de natuur in hun omgeving. Tegelijkertijd werd bij iedere
activiteit een link gelegd met een gedichtje of liedje.
Veel uilen zijn 's nachts actief. Om de kinderen de geluiden van de nacht te laten ervaren konden we
gebruik maken van de verduisterde filmzaal en de werkruimte van 't Olster Erfgoed. Bij binnenkomst
hoorden de kinderen vooral uilen, en werden opgezette uilen getoond, geleend van
Staatsbosbeheer. Opvallend was dat enkele jonge kinderen al veel over de uilen wisten! Hoewel er
kinderen en ouders waren die het uilenballen pluizen daarna een beetje vies vonden, waren anderen
juist enorm geboeid en met moeite naar de volgende activiteit mee te krijgen.
Bij gebrek aan regenwormen of andere bodemdieren onder de door ons
neergelegde stenen, kende Peter een regendans, waardoor de
regenwormen toch naar boven kwamen. Sommige kinderen vonden
voor het eerst een regenworm en liepen hiermee rond alsof ze een
klompje goud hadden gevonden. Het graven naar regenwormen vonden
veel kinderen en begeleidende ouders misschien nog wel het leukst.
Zo hebben de kinderen ook veel over slakken geleerd en durfden er veel
kinderen een slak over hun hand te laten lopen. Tenslotte hebben de
kinderen in de boomgaard de schors van de boompjes overgetekend en
een afdruk van hun eigen 'schors' (vingerafdruk) gemaakt.
Dank aan alle extra hulp: vrijwilligers en gidsen van het infocentrum, de cultuurcoach van Ut Huus,
andere natuurliefhebbers, leerkrachten, ouders en een aantal medewerkers van JP van den Bent
stichting. Mede hierdoor én het prachtige najaarsweer, kunnen we als scholingsgroep tevreden
terugkijken. Na corona was dit een een geslaagde hernieuwde kennismaking van de basisscholen
Olst-Wijhe met het infocentrum.
Zou je als vrijwilliger willen meedraaien in de scholengroep? Voor meer informatie:
scholengroep@infocentrumijssel.nl
Terug naar index
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Wintergasten
door Jos Kloppenburg, boswachter publiek Staatsbosbeheer
Vanaf eind oktober tot ver in de winter is ons land vele vogelsoorten rijker. Noord - en NoordoostEuropese vogels trekken deels naar Nederland om hier te overwinteren. Ze ontvluchten hun
broedgebieden in een ongunstig jaargetijde met extreme koude en voedselschaarste. Bij ons
vinden zij een mild klimaat, voldoende voedsel en rust- en slaapplaatsen. Mocht het ook hier flink
gaan vriezen en/of winterse neerslag vallen gedurende een (langere) periode dan kan er ook nog
verplaatsing optreden naar het zuiden.
De bekendste wintervogels zijn ganzen. Die vallen goed op door hun grootte, geluid en de
aanwezigheid in groepen. O.a. de grauwe gans, herkenbaar aan z’n oranje snavel en lichtgrijze
voorvleugel, maar ook de grote Canadese gans kun je het hele jaar waarnemen. Maar deze worden in
de winter aangevuld met duizenden soortgenoten en andere ganzen als de kolgans en brandgans. In
de IJsselvallei kun je nu ook de zeldzame toendrarietgans spotten.
Naast de bekende knobbelzwaan zijn ook twee, in Noordoost-Europese gebieden broedende zwanen
te zien: de wilde en de kleine zwaan. Die hebben een zwarte snavel met een gele vlek aan de basis
die bij de kleine zwaan minder dan de helft is en bij de wilde zwaan groter is en uitloopt in een punt.
De wilde zwaan is net zo groot als de knobbelzwaan, de kleine zwaan is een flinke maat kleiner.

Ook eenden zijn goed vertegenwoordigd in
de herfst. Bij de mannetjeseenden kun je
tijdens de herfst goed zien dat ze in de rui
zitten, waarna zij het kleurrijke prachtkleed
krijgen. Echte wintergasten zijn de grote
zaagbek en het nonnetje. En ook de
brilduiker is er zo een. Prachtige duikeenden met hun poten ver aan hun
achterlijf. Ook een hele kleurrijke soort is de
smient. Die zie je vaak langs oevers met
graslanden samen met groepen
meerkoeten.
Smient mannetje © Jonathan Leeuwis / Staatsbosbeheer

De blauwe reiger kent iedereen vast wel, maar je ziet vanaf de nazomer ook regelmatig een of
meerdere witte reigers. Dat zijn in de meeste gevallen grote zilverreigers. Met hun knalgele snavels
zijn het opvallende vogels die zowel op (gemaaid) grasland zijn te zien als langs sloten en in de
uiterwaarden. Leuk ook voor jonge kinderen om te laten tellen hoeveel zij zien tijdens een wandeling
of fietstocht.
Een andere, min of meer aan laag water en oevers gebonden soort, die nu in groepen verblijft, is o.a.
de kievit. Die zijn vaak vergezeld door groepen goudplevieren. Bij kieviten is het zo dat zij bij een
langere periode met vorst en/of sneeuw net zover afzakken naar het zuiden tot waar dat ophoudt.
Als zij na een periode merken dat het richting het noorden weer vorstvrij is schuiven ze weer op.
Goudplevieren doen dat niet.
Een onmiskenbare waadvogel is de wulp. Het is een vrij grote, grijsbruine vogel met lange poten en
een lange, naar beneden gebogen snavel waarmee die bodemdiertjes opspeurt.In gebieden met besdragende struiken kun je kramsvogels en koperwieken tegenkomen. Deze twee lijsterachtigen,
7

eveneens uit Noordoost-Europa, trekken door maar overwinteren hier ook. Je ziet ze soms in
gemengde groepen met spreeuwen of wat merels of zanglijsters die zich tegoed doen aan rijpe
bessen. Het komt voor dat vogels die veel rijpe bessen eten, en dan vooral na vorst, niet meer stevig
op hun pootjes staan en niet goed kunnen vliegen. Door gistvorming ontstaat alcohol en dan kunnen
ze flink ‘aangeschoten’ zijn. Ach, . . . dan kan een voorbijvliegende sperwer of slechtvalk ook eens
een gemakkelijker prooi bemachtigen.

Een vinkachtige die verzot is op met
name beukennootjes is de keep,
genoemd naar zijn roep. In bossen en
lanen met beuken scharrelen nu
groepjes kepen vaak samen met
vinken op de grond naar de lekkerste
nootjes.

Keep mannetje (herfst) © Jonathan Leeuwis / Staatsbosbeheer

Tot slot mag de roodborst niet onbenoemd blijven. Het hele jaar door is die bijna overal te zien en te
horen. En vrijwel altijd alleen (behalve in het broedseizoen). “Telkens dezelfde in onze tuin”, denk je
dan. Maar de kans is groot dat dat niet zo is.
Een groot deel van ‘onze’ roodborsten trekken namelijk na het broedseizoen naar Zuid-Europa en
gelijktijdig zakken Noordoost-Europese exemplaren af naar o.a. Nederland. Zingen doen die ook nu
regelmatig. Ze geven daarmee aan dat deze tuinen, dit stukje park of bos van hem of haar is om zo
voldoende voedsel te kunnen vinden. ‘Blijf uit mijn buurt!” Gelukkig is dat niet voor mensen bestemd
en kunnen we naast de vele andere overwinteraars het hele najaar tot de winter door genieten van
deze tijdelijke gasten.
Veel kijkplezier!

Terug naar index
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Werken bij het Infocentrum
door Julia Terpstra
Al vanaf de oprichting van het Infocentrum werken daar medewerkers van de JP van den Bent
Stichting. Er valt dan ook genoeg te doen. De medewerkers van de JP van den Bent stichting
werken in de keuken en de bediening van brasserie Op Duur, in het onderhoud op het terrein, de
schoonmaak en ze maken producten die in o.a. het IJsselwinkeltje worden verkocht.

Een daarvan is Jacob Brüggink, 41 jaar. Zijn specialiteit op dit
moment is ontwerpen en inbranden van hout met afbeeldingen
en teksten. Dit doet hij met behulp van een computer, een
elektrische laserprinter, maar ook handmatig met een
inbrandapparaat.
Hij vertelt dat hij nu ongeveer 8 jaar bij deze stichting werkt in de
vorm van dagbesteding en al diverse soorten werk heeft gedaan
en op meerdere plekken heeft gewerkt. Tot voor kort was dat
vooral inpakwerk t.b.v. de Kruidentuin in Twello, maar ook van
snoep of batterijen, houtbewerking en montage. Ook heeft hij in
de keuken bij Op Duur gewerkt. Hij schat in ca 4.5 jaar op het
Infocentrum te zijn.

Vanwege problemen aan zijn hand is zijn specialiteit momenteel het ontwerpen en inbranden.
Vaak werkt hij opdrachten van bedrijven uit, hij krijgt dan een ontwerp dat moet worden aangepast
aan het voorwerp waarop het ingebrand dient te worden. Dat is soms een heel gepuzzel om dit mooi
voor elkaar te krijgen. Maar het resultaat mag er zijn! Ook maakt hiij cadeauartikelen voor de
webshop of voor de winkel. De komende tijd voor de feestdagen zijn de medewerkers van JP van den
Bent stichting/ONShandelshuis druk met het maken van kerstpakketten.

ONShandelshuis, onderdeel van de JP van den Bent Stichting, is een
sociaal bedrijf (opgericht in 2020) met verschillende werkplekken in de
regio Salland en omgeving. Er werken ca 75 medewerkers. De
werkzaamheden zijn zeer divers, van het maken van eigen producten tot
werken in de keuken, schoonmaak, groenonderhoud, het verzorgen van
dieren en inpakwerk voor bedrijven. OnsHandelshuis biedt
ondersteuning bij het leren van verschillende vaardigheden en het
opdoen van werkervaring.
Bron: https://www.onshandelshuis.nl/contact
https://www.jpvandenbent.nl/locaties/onshandelshuis/
Terug naar index
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Dingshof
door Saskia Dommerholt
In Olst staat een boerderij die de naam Dingshof draagt. De naam Ding en Hof zijn hier aan
elkaar verbonden. Een Hof is vorstelijk en adellijk. Aan het hof woonden ridders of adellijke
families. Maar Ding? Of Dings? Dat ga ik proberen uit te leggen.
Een Ding betekent in het oud Germaans:
gevlochten wand. Deze wanden konden
dienen als omheining van vee. Ze waren ook
in gebruik als muur in een huis of in een
opslagplaats. De gevlochten hekken van
hazelaartakken werden ook gebruikt als
afrastering, Waarschijnlijk zag een gevlochten
omheining eruit als een hippe schutting die je
tegenwoordig regelmatig ziet.
Van alles kan omheind worden. In de oud Germaanse tijd werden er volksbijeenkomsten
gehouden in een omheinde omgeving. Deze volksvergaderingen werden gezekerd door een
omheining daarna ingewijd door een geestelijke. De hekwerken werden pas weggehaald als
alle onderwerpen of geschillen besproken waren. In die tijd heeft een volksvergadering de
naam aangenomen van: Ding (omheinde plek).
Geding staat in het Nederlands ook bekend als proces in de rechtspraak en is een directe
afleiding van het oude woord: Ding.
Tijdens een volksvergadering werd recht gesproken, conflicten opgelost, nieuwe wetten
aangenomen en over oorlog en vrede geoordeeld.
Ten oosten van Olst is de Dingshof in de
middeleeuwen gebouwd. De Havezate wordt
voor het eerst genoemd in 1394 door de
bisschop van Utrecht. In de middeleeuwen
moet het een bijzondere plek geweest zijn. Er
werd rechtgesproken en vergaderingen
gehouden. De naam van de familie Keppel
wordt genoemd als bewoners. Helaas is er
over deze familietak niet veel te vinden. De
Dingshof is jammer genoeg door de vele
bewoners niet goed onderhouden.
Door de erfgenamen die vaak verre familie of
aangetrouwde familie was, werd de Dingshof
niet bewoond. Een aantal keren werd het
pand verhuurd. In 1881 was het gebouw rijp voor de sloop. De erfgenamen hebben het laten
afbreken en kort daarna is het landgoed verkaveld. Een deel van de voormalige gedempte slotgracht
is te bereiken via de Steunenbergerweg in OLst. Deze gracht sloot destijds aan op de Wetering. Pas in
1956 is de gracht gedempt. In het huidige landschap vind je geen herinnering aan de oude havezate.
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Zilverschat
Bij graafwerkzaamheden in 1916 is op het landgoed een bijzondere vondst gedaan. Er is een pot
gevonden met daarin veel zilveren munten. De jongste munt die gevonden is, komt uit het jaar
1516. Waarschijnlijk hadden de erfgenamen het hof kunnen redden als zij de vondst eerder hadden
gedaan. De munten zijn beschreven op
https://www.scribd.com/document/249408720/Muntvondst-te-Olst-Gelderland-A-O-van-Kerkwijk

In 1995 zijn er een aantal scherven gevonden van
laatmiddeleeuwse aardenwerken potten.
De avonturiers onder ons kunnen de regio nog eens
uitkammen met moderne technieken.
De herinnering aan Havezate de Dingshof blijft doordat
er nog een brug, een boerderij en
een straat naar vernoemd is.

Terug naar index
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De boom en de sombere honingzwam
door Ben de Winder
Bomen zijn de meest fascinerende wezens die er bestaan. Maar ook een boom is ook niet zo maar
een boom. Een boom is nooit alleen, en redt het eigenlijk nooit zo maar alleen. Het meest
onverwachte, belangrijke en spannende zit onder de grond. Hier bevindt zich een hele wereld
waarvan wij als beperkte ‘bovengrondse aardelingen’, geen weet hebben. Pas, eigenlijk sinds een
aantal jaren, realiseren we ons dat hier wordt handel gedreven, en wordt bepaald wie er wat
(suikers of andere voedingsstoffen) krijgt. Hier wordt over leven en dood beslist, hier wordt een
heel bos bestuurd!
En de boom? Die kan zomaar een belangrijke rol spelen, maar niet meer dan dat. Zo aan het begin
van de herfst, zoals nu, wanneer het plenst en alles kleddernat is, steken de andere hoofdrolspelers
hun hoofden boven de grond uit: de paddenstoelen als zichtbare vertegenwoordiger van het netwerk
van schimmeldraden dat zich onder het oppervlak bevindt.
En de meest indrukwekkende van de schimmels die is verbonden tot in de haarvaten van de boom,
is: de ‘sombere honingzwam’. Alleen al vanwege de naam zou je het bos in willen om de
gemoedstoestand van de paddenstoel te kunnen voelen. De naam laat je denken en stilstaan, alsof
de zwam lijdt onder haar bestaan. Onzin natuurlijk. Slechts de donkere vlekken op de kraag en de
hoed kenmerken de naam. En er is nog iets bijzonders met deze zwam: de sombere honingzwam
geldt als grootste organisme ter wereld, de schimmeldraden blijken tot negen vierkante km te
kunnen bedekken (dit is gemeten in Oregon, Amerika, daar waar alles al groot is). En diezelfde
schimmeldraden kunnen tot 2400 jaar oud zijn. Maar ook in een Zwitsers Nationaal Park in de streek
Engadin komt een groot exemplaar van deze schimmel voor. Hier is de sombere honingzwam
ongeveer duizend jaar oud, zo'n 800 meter lang en 500 meter breed. Ouder dan welke boom ook die
van die schimmel kan profiteren.
En de boom? De boom vraagt en verdeelt als een soort alleswetende verkeersregelaar de
voedselstromen van en naar andere bomen, jong en oud en van welke soort dan ook. De
ondergrondse schimmel is zowel snelweg als transportondernemer. En natuurlijk profiteert zij er ook
van, zij krijgt in ruil voor haar werk de suikers van de boom.
De foto is gemaakt in het Hanzebos
tussen Diepenveen en Olst, vlakbij dus.
De uitnodiging is om nu het nog kan
even stil te staan bij deze geweldenaars.
De paddenstoeltjes boven de grond zijn
slechts een magere afspiegeling van wat
er zich onder onze voeten afspeelt. Ze
staan letterlijk en figuurlijk aan de
wortel van het leven van de boom en
van ons leven dus. Om van te houden.
Terug naar index
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Wortel - spinaziesalade
door Ben de Winder
Peen, wortel, winterwortel, bospeen. Allemaal
komen ze uit de grond en allemaal hebben ze
dezelfde verre voorvader. Ooit meegebracht
door handelsreizigers, waarschijnlijk via de
beroemde zijderoute. De wilde peen is de
trotse ouder! En hier in onze Sallandse
contreien in bermen en dijkhellingen staan in
de zomer de opvallende witbloeiende
schermen.
Het is deze wilde soort die aan de basis staat
van ons voedingsgewas. Alle namen van de
producten die hierboven zijn genoemd, geel of oranje, soms wit, stammen af van de wilde soort die
ooit rond de 14e eeuw uit Afghanistan is meegebracht en sinds die tijd in gebruik is.
Peen is om een heel andere eigenschap ook nog bijzonder. Tijdens de bloei maakt de bloeiwijze
slaapbewegingen. Dat betekent dat 's avonds de bloeiwijze zich bolvormig sluit en over gaat hangen,
maar de volgende dag spreidt ze zich weer uit. Uiteindelijk vormt de bloeiwijze aan het eind van de
bloei weer een bol. Vandaar dat de naam vogelnestje i.p.v. wilde peen ook wel voorkomt.
De wortel is supergezond; rijk aan vezels en rijk aan caroteen en vitamine B.

Recept voor de afstammeling van deze wilde wortel, samen met spinazie en zuidvruchten
Nodig:
• Ongeveer een ons spinazie (bij voorkeur
wilde)
• 1 flinke winterpeen
• Feta
• Rauwe noten
(walnoten/hazelnoten/cashewnoten)
• Olijven
• Olijfolie
• Beetje wijnazijn/balsamico/citroen
• Rozijnen of andere gedroogde
zuidvruchten
Was de spinazie en snijd ze eventueel in kleinere stukjes.
Was, schil en rasp de winterpeen.
Wel de zuidvruchten en laat ze uitlekken.
Meng wortel en spinazie.
Spreidt de overige ingrediënten over de salade.
Breng op smaak met olijfolie en wijnazijn.
Smullen maar en waan je meereizend in een karavaan vol met heerlijke specerijen ergens in zonnig
warm Azië.
Terug naar index of
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WaardeRing voor Leon Ripperda
De provincie Overijssel heeft op 14 oktober j.l. aan
Leon Ripperda (links op de foto), eigenaar van Op
Duur bij het Infocentrum een Waarde-Ring uitgereikt
vanwege zijn positieve bijdrage aan de verbinding
tussen boer en burger.
Leon en de twee andere prijswinnaars, werken samen
met hun partners, op een bijzondere wijze aan de
relatie tussen burger en boer. Daarom ontvingen zij uit
handen van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher de
Boer-Burger Waarde-Ring van de provincie Overijssel. Dit is een onderscheiding die meerdere
provincies uitreiken aan personen die zich op een positieve manier inzetten voor de verbinding
tussen burgers en boeren. De Waarde-Ring is een initiatief van de Dutch Food Week.
‘Horecaboer’ Leon Ripperda is mede-initiatiefnemer van Zuivel van Salland (samen met de familie
Lugtenberg), maar is zelf al jarenlang betrokken bij de verbinding tussen lokale productie en
consumptie via zijn restaurants Op Duur, Eten & Drinken BijRipperda en een BoerenIJssalon.
Met al zijn activiteiten vertelt Leon graag het verhaal van de boeren en de herkomst van producten.
Wij feliciteren Leon van harte met deze onderscheiding!
Bron: https://www.overijssel.nl/@235281/waarde-ring-heleen-lansink-geertjan-kloosterboer/

Leon Ripperda is mede-initiatiefnemer van een
1k-z1e-j3-bankje bij het Infocentrum

Bron en meer informatie:
https://www.olst-wijhe.nl/bestuur/nieuws/nieuwsberichten/2022/9/13/wil-jij-ook-een-bankjeomdopen-tot-1k-z1e-j3-bankje

Terug naar index
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Kopij en redactie
De redactie ontvangt de kopij voor de volgende nieuwsbrief graag vóór 8 januari 2022
De kopij kan worden gestuurd naar nieuwsbrief@Infocentrumijssel.nl

De redactie van deze nieuwsbrief bestaat uit:
Saskia Dommerholt
Koos Kuijper
Ben de Winder
Julia Terpstra

en in een omheinde omgeving. Deze
volksvergaderingen werden
gezekerd door een
Terug naar index
Tondelzwammen

ning daarna ingewijd door een
geestelijke. De hekwerken werden pas weggehaald als
alle onderwerpen of geschillen besproken waren. In die tijd heeft een
volksvergadering de
naam aangenomen van: Ding (omheinde plek).
Geding staat in het Nederlands ook bekend als proces in de rechtspraak en is
een directe
afleiding van het oude woordrin veel zilveren munten. De jongste munt die
gevonden is komt uit het jaar 1516. Waarschijnlijk hadden de erfgenamen het
hof kunnen
redden als zij de vondst eerder hadden gedaan. De munten zijn beschreven
op
https://www.scribd.com/document/249408720/Muntvondst-te-Olst15

Geldernpotten.
De avonturiers onder ons kunnen de regio nog eens uitkammen met moderne
technieken.
De herinnering aan Havezate de Dingshof blijft doordat er nog een brug, een
boerderij en
een straat naar vernoemd is.
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