
 

1 
 

Nieuwsbrief OLDENIEL - voorjaar 2017 
 
 

 

Van de voorzitter 
 
U, trouwe lezer van onze nieuwsbrief, denkt misschien dat er in het winterseizoen 
niet veel gebeurt met Theeschenkerij Oldeniel. Niets is minder waar! Ik zal u een 
overzichtje geven van wat er zoal gedaan is in de afgelopen maanden.  
 
De keten zijn in oktober niet vervoerd naar de gewone winterberging maar naar 
Schildersbedrijf Lenferink in Heerde. Dat kwam omdat de keten een grondige 
opknapbeurt moesten ondergaan en de firma Lenferink zo vriendelijk is geweest dat 
voor ons te verzorgen. Onze ‘wagens’ hebben daar gratis onder dak gestaan en zijn, 
nog mooier, in vrije uren door schilder Jan Fiechter helemaal opgeknapt, geschuurd, 
gegrond en gelakt. Ze staan er werkelijk prachtig bij. En wij hebben alleen de verf 
betaald! U kunt zich voorstellen dat wij Schilderbedrijf Lenferink uit Heerde van harte 
bij u aanbevelen! 
 
Als de buitenkant er zo mooi uit gaat zien, genereert dat enthousiasme voor 
vernieuwing van het assortiment, de aankleding en het schenkgerei. Het bestuur van 
Theeschenkerij Oldeniel is in februari op bezoek geweest bij de thee- en koffiewinkel 
Vicaris in Hattem. Wat een leuke winkel! De eigenaressen hadden voor ons een 
theeproeverij georganiseerd en we hebben geurige theeën gedronken en ook allerlei 
heerlijkheden erbij gekregen. Daar zijn vier bijzonder smakelijke theesoorten voor 
ons nieuwe assortiment uitgekomen. U moet ze komen proeven! En we hebben ook 
allerlei aantrekkelijk serviesgoed bij elkaar verzameld; dan smaakt de thee nog 
lekkerder. We gaan dus een frisse start maken; op 30 april zijn we voor het eerst 
open en we maken er een feestelijke dag van. Wees welkom! 
 
Verder leest u in dit nummer iets over de IJsselbiënnale, een internationale 
kunstmanifestatie langs de IJssel van Doesburg tot Kampen: 27 kunstwerken 
waarlangs u allerlei fiets- en wandelroutes kunt kiezen. In dat kader gebeuren er ook 
wonderlijke dingen bij ‘onze’ veerpont: silhouetten van wolven en herten zullen over 
de IJssel heen en weer bewegen op de zondagen in juli en augustus.  
 
Het gaat dus een interessante zomer worden. Kom langs! 
 
Harma Scholtens 
 

 
Op Hemelvaartsdag, 25 mei,  serveert  Theeschenkerij Oldeniel  weer een 

dauwontbijtje  vanaf 7.30  uur tot ongeveer 11.00 uur.  Het hartige of zoete ontbijt is 
inclusief een warm eitje en een  glas sinaasappelsap. 

Kosten € 7,- inclusief een prachtig uitzicht op de IJssel. In de vroege uren  is de 
IJssel waarschijnlijk op haar allermooist. Door de lage stand van de zon vloeit het 
licht over het water. De schaduwen worden langer en levendiger. Mocht het nattig 

zijn, dan bent u welkom in onze keet. 
Het voetveer Zwolle – Hattem vaart vanaf 7.00 uur. 
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Internationale kunstmanifestatie langs de IJssel  
van Doesburg tot Kampen 
 
Ontdek deze zomer de IJsselvallei tijdens de IJsselbiënnale: een beeldenroute 

met maar liefst 27 kunstwerken van internationale kunstenaars. De route meandert 
langs de mooiste rivier van het land. De kunstwerken vind je op bijzondere locaties in 
het landschap en in de historische Hanzesteden. In uiterwaarden en bij sluizen, 
steenfabrieken en landgoederen; daar waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven. 

In deze eerste editie van de IJsselbiënnale tonen kunstenaars hun visie van de 
invloed van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap: van poëtische 
droombeelden en utopische toekomstvisies tot nietsontziende doemscenario's.  

Samen met een rijk gevarieerd activiteitenprogramma wordt het een zomer vol 
cultuur!  

 

Zo werkt het... 
Op de fiets of wandelend ervaar je de kunstwerken en de IJsselvallei het best! 

Kies een van de vele routes van de IJsselbiënnale, variërend van een fiets- of 
wandelroute van enkele uren tot een meerdaagse tocht. De routes sluiten aan op 
reeds bestaande wandel- en fietsroutes zoals het Hanzestedenpad. Daarnaast zijn er 
in de IJsselvallei talloze mogelijkheden om te overnachten, zodat je de volgende dag 
de route kunt vervolgen. 

Bij aanschaf van een passe-partout of dagkaart ontvang je de uitgebreide 
routekaart of reisgids met alle informatie over de kunstwerken, locaties en routes. 

Vanaf begin mei vindt u alle informatie over de fiets en loopetappes, praktische 
route-informatie op de website. Passe-partouts en routekaart zijn vanaf begin juni te 
koop via de website of bij de verschillende start- en informatiepunten op de route. 

http://www.ijsselbiennale.nl/
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IJSSELBIENNALE 2017 

 
SCHAAP & HAJEE 

 

    MIGRATIE VAN WOLVEN EN EDELHERTEN 
    VIA HET KLEINE VEER HATTEM – ZWOLLE 

 

Kernpunt van het project is de functie die de rivier de IJssel inneemt in het natuurbeheer 
van de aangrenzende provincies. 

 
In het kader van de IJsselbiënnale 2017 wil het kunstenaarsduo “SCHAAP&HAJEE” de 
migratie van Wolven en Edelherten uitbeelden. 

 
De IJssel vormt een natuurlijke barrière voor de druk van de edelherten op de Veluwe, die 
naar het oosten willen en voor de wolven, die vanuit Duitsland inmiddels in Oost Nederland 
al enkele malen de grens zijn overgekomen en vervolgens niet verder komen dan de IJssel. 
Om deze barrière te slechten vragen we aan toeristen, die het pontje "Het Kleine Veer" 
tussen Hattem en Zwolle gebruiken, ons te helpen met het migreren van deze wilde dieren 
over de rivier de IJssel. 
We hebben 300 silhouetten van WOLVEN, uitgesneden in cortènstaal en op stokken, die 
van Overijssel naar de Veluwe gebracht moeten worden. 
Andersom hebben we 300 HERTENGEWEIEN, eveneens gesneden uit cortènstaal en op 
stokken, die via het pontje van west naar oost gebracht moeten worden, om een plek te 
krijgen in het Overijsselse landschap.  
 
Per middag zullen ongeveer 50 herten en 50 wolven gemigreerd worden.  
Tijden: elke zondagmiddag in de maanden juli en augustus, vanaf 12 uur. 

 

 
Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die werkt met alleen vrijwilligers, 

zonder subsidie. Wij zijn afhankelijk van onze Vrienden en kunnen elke 
Vriend goed gebruiken. 

De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt het 
bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting Culturele 

Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle. 
 

Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een nieuwsbrief. 
Wil je meer informatie? Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag. 
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Programma  Culturele  Middagen  Oldeniel  2017 
aanvang steeds om 14:30 uur 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
30 april: Barrokkoor Zwolle 

Het Barokkoor Zwolle is een klein ensemble gespecialiseerd  in het zonder begeleiding 
zingen van oude muziek. Dit klinkt misschien saai, maar is het niet. De muziek uit deze tijd 
was vooral gericht op het overbrengen van emoties, waarbij de tekst leidend is. Wij zullen u 

dat laten horen door driestemmige liefdesliederen uit de periode 1300-1600 te zingen. 
 

28 mei: De Jan Doedels 
Een groep musici bestaande uit zes blazers en een slagwerker met als voornaamste doel om 
met een uiteenlopend programma het publiek en zichzelf te vermaken. Het gaat van polka’s, 

walsen en marsen tot popsongs, van blaaskapel tot disco. 
 

11 juni: Woord en Muziek - Klankbeelden 
Vijf ervaren podiumvrouwen zingen, musiceren en acteren rond het thema Mens-zijn. 

Liederen uit het licht-klassieke repertoire worden afgewisseld met de indringende gedichten 
uit de bundel “Onzichtbaar in Beeld” van Marianne van den Herik. 

 
25 juni: Hans Invernizzi 

Als zanger/gitarist heeft Hans Invernizzi veertig jaar ervaring. Hij begeleidt zichzelf op 
akoestische en elektrische gitaar. Zijn repertoire: is jazz, latin, fifties, sixties, Nederlandstalig, 

standards. Soms treedt hij op met zijn zingende dochter Anne. 
 

16 juli: Hans Lambrechts en Vincent Corjanus 
Beiden zijn veelzijdige dichters. Hans Lambrechts draagt verschillende gedichten voor die 
‘op of langs de IJssel zijn geboren’. Vincent Corjanus zal mondeling gedichten voordragen 

en enkele poëtisch getinte nummers zingen met gitaarbegeleiding. 
 

30 juli: Alluring Ajettes 
Deze vijfkoppige groep haalt de stijl en het gevoel van de jaren '40 en '50 swing naar boven 
en mixt dit met een flinke dosis hedendaagse jazz en blues. Geïnspireerd door de muziek 
van A.J. Croce, zingen Marit, Marieke en Margriet driestemmig zijn prachtige liedjes; soms 

rauw, soms zoet. Ze worden begeleid door toetsenist Reinder en drummer Jan Willem. 
 

27 augustus: Peppersweet 
Een pittig, leuk en zeer muzikaal popkoor dat begeleid wordt door dirigent Margriet 

Bruggemans en pianist Reinder van Raalte. Omdat Margriet niet van zingen binnen de 
lijntjes houdt, maakt zij samen met onze pianist de arrangementen zo dat het een heerlijke 

moderne sound krijgt. 
 

24 september: Kunst Na Arbeid 
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid is een blaasorkest met 35 blazers en 3 slagwerkers uit 

Zwolle Zuid. Het orkest  speelt vandaag een veelzijdig repertoire met o.a.  muziek van 
Strauss, een medley van Ramses Shaffy en filmmuziek van Harry Potter. Muziek die 

herkenbaar is voor het publiek.  Het orkest staat onder leiding van dirigent Martin Oosterwijk. 
 

15 oktober: HanzeOrkest Zwolle 
Ook dit jaar spelen een aantal leden van het HanzeOrkest Zwolle voor u. Ook deze keer in 

verschillende samenstellingen met verschillende instrumenten uit een symfonieorkest. 
Het bijzondere duo concertante voor hoorn en fagot van Clapisson is één van de stukken die 

wordt uitgevoerd. Dit stuk uit 1820 wordt zelden gespeeld, dus kom luisteren! 
 

Voor meer info over de artiesten kijk op www.oldeniel.nl 


