
Koos Geerds was de eerste provinciedich-

ter van Nederland. Cultuurgedeputeerde 

Dick Buursink benoemde hem in 2009 tot 

‘Dichter bij Overijssel’, op voordracht van 

de Directie Overleg Bibliotheken Overijssel 

(DOBO) en met medewerking van de 

Stichting Literaire Wandelingen Overijssel.

Koos Geerds was geen onbeschreven blad 

toen hij begon als provinciedichter. Sinds 

1980 al is hij dichter en er zijn inmiddels 

acht dichtbundels van hem verschenen. 

Toch kostte het hem wel wat moeite om 

erachter te komen wat er van hem ver-

wacht werd als provinciedichter. “Je moet 

het zelf een beetje uitvinden. Ik had geen 

voorbeeld en Overijssel is groot! Dus waar 

begin je dan?”. Maar hij is er –samen met 

de provincie – heel goed uitgekomen.

Ervaring

Koos Geerds is van mening dat ook zijn 

opvolger een flinke dosis literaire ervaring 

moet hebben. “Je moet in een korte tijd 

een gedicht met kwaliteit kunnen neer-

zetten. Gedichten die een breed publiek 

aanspreken. Als je het gedicht voorleest, 

dan moet het iets met de mensen doen. 

Dan moet het vonken. Dertig jaar geleden 

had ik dat zelf niet zo gekund.”

Erosie

Over het belang van dichten is Koos 

Geerds duidelijk. “Gedichten behoeden 

de taal voor erosie. Er wordt een hoop 

afgewauweld. Een dichter kan stem 

geven aan iets wat meer stem zou 

moeten krijgen. Dingen bij jezelf los 

maken, waarvan je niet wist dat je ze had. 

Een samenleving zonder kunstenaars zou 

een kale boel zijn.”

Frisse blik

Ervaring is niet het enige dat telt. Koos 

Geerds vindt het belangrijk dat de nieuwe 

provinciedichter zijn eigen koers vaart.

“De dichter moet zich niet laten duwen in 

een hokje waarin hij of zij zich niet thuis 

voelt. Ik hoop dat de provincie een dich-

ter vindt die nieuwe registers opentrekt. 

Iemand die de provincie met een andere 

en frisse blik bekijkt!”

Op deze pagina vindt je informatie over jouw provincie Overijssel. Zie ook www.overijssel.nl en www.jijenoverijssel.nl redactie Johan Kroes, Christiaan Hovestad       redactieadres Postbus 10078, 8000 GB Zwolle       telefoon 038 499 92 00       e-mail nieuwsredactie@overijssel.nl   

Evenementen-
kalender

Kom naar de natuurevenementen 
in Twente en de Wieden
De provincie Overijssel herbergt maar liefst 

twee Nationale Landschappen en twee 

Nationale Parken. Op zaterdag 2 oktober 

staan twee van die pronkstukken 

centraal in de spotlights, in het kader van 

de ‘Blauwe Toer’. Rondom Ootmarsum en de 

Beulakerpolder is dan van alles te beleven.

Wandelen en fietsen

In Nederland zijn twintig nationale 

Landschappen aangewezen als écht Nederlands 

landschap. Nationaal Landschap Noordoost 

Twente staat op 2 oktober in de schijn-

werpers. Vanuit het startpunt bij de Engelse 

Tuin in Oostmarsum kunnen bijzondere excur-

sies worden gemaakt. Er zijn wandelroutes ín 

Ootmarsum en in het Springendal, met 

aandacht voor bronnen herstelprojecten en 

(particulier) natuurbeheer. Per fiets gaat de 

tocht naar Hoeve Springendal, van waaruit 

met paard en wagen ritjes gemaakt kunnen 

worden naar de bronvijvers. Onder leiding van 

de boswachter zijn er wandelingen langs de 

Springendalse Beek en de stuwwallen. 

Natuurtriathlon

In de Wieden speelt het evenement zich af 

in Beulakerpolder, een project van ruim 100 

hectare nieuwe natuur, met rietland en ruigte, 

laagveenmoeras en waterberging, dat nét die 

week officieel is opgeleverd. Het publiek kan 

vanaf het centrale infopunt bij Bodelaeke aan 

de Jonenweg (bij Giethoorn) mee doen met 

een Natuurtriathlon: wandelen, fietsen en varen 

onder leiding van deskundige gidsen. Er zijn 

hapjes en drankjes en op beide locaties tal van 

leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen 

zoals een foto- en kleurwedstrijd en workshops. 

Op beide locaties duren de activiteiten van 

11.00-16.00 uur. Inschrijven voor de excursies 

kan vanaf 10.30 uur. 

Meer over de Blauwe Toer is te vinden op 

www.jijenoverijssel.nl. 

Overijssel op zoek 
naar nieuwe 
provinciedichter

Zie
Volksvertegenwoordiging in beeld

Voor de 
verandering

regie

Het politieke jaar is officieel van start gegaan. 

Op 10 september kwamen Provinciale Staten van 

Overijssel in het Deltion College in Zwolle voor het 

eerst weer bijeen na het zomerreces, om onder 

het motto ‘voor de verandering’ de start van het 

politieke jaar te vieren.

Hans Peter Benschop, directeur van het Trendbureau 

Overijssel zei daarover: “Er gaat heel veel verand-

eren voor Provinciale Staten. Al was het maar omdat 

er zoveel om ons heen gebeurt. De economische-, 

voedsel- en energiecrisis: ze hebben hun invloed op 

Overijssel. We zullen daar op moeten reageren.” 

Benschop waarschuwde voor te veel pessimisme. 

“Nederland scoort op veel fronten beter dan andere 

landen. Bovendien zijn er ook kansen. 

De vergrijzing bijvoorbeeld. We zijn goed in recreatie. 

We zijn goed in zorg. Op het moment dat er veel 

ouderen in Nederland komen, zal daar veel vraag 

naar zijn.”

Enquête Jongerenraad

De Jongerenraad presenteerde de thema’s die jon-

geren uit Overijssel graag terug zouden zien in de 

verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van 

Provinciale Staten in 2011. Jongeren in Overijssel 

vinden goed openbaar vervoer erg belangrijk. 

Ze vinden dat het huidige openbaar vervoer sterk 

verbeterd moet worden. Jongeren denken dat 

Overijssel in 2030 zich ontwikkeld heeft tot een 

verzameling middelgrote steden in het groen. 

Overijssel blijft aantrekkelijk als de combinatie 

wonen en natuur gehandhaafd blijft. 

Verkiezingen 2011

Op 2 maart 2011 is het woord aan de kiezer. Dan 

vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. 

Gaat er veel veranderen bij de start van het politieke 

jaar in 2011? Jij mag het zeggen op 2 maart 2011!

Duurzaam Dorp 
inspireert
Op 30 juni werd Hoonhorst gekozen tot Duurzaam 

Dorp Overijssel. De prijsuitreiking was heel span-

nend, omdat er maar liefst tien dorpen waren met 

leuke duurzaamheidsplannen. Hoonhorst streek 

uiteindelijk toch met de eer, omdat ze niet alleen 

plannen hadden voor een milieuvriendelijke omge-

ving, maar ook voor een gezonde economie en de 

sociale samenhang in het dorp. 

Duurzaam Dorp is een initiatief van de provincie 

Overijssel. We stimuleren inwoners om gezamenlijk 

hun eigen leefomgeving duurzamer te maken. 

De prijs, met een bijbehorend geldbedrag van 

1,5 miljoen euro, is vooral een impuls om de 

plannen echt van de grond te krijgen. 

Ook de andere negen dorpen proberen we zoveel 

mogelijk te helpen met hun plannen. Dat doen we 

niet alleen financieel, maar ook doordat deze 

dorpen leren van elkaar. Begin volgend jaar hopen 

we nog meer dorpen toe te kunnen voegen aan 

de kenniskring Duurzaam Dorp.

Oplossing zoekplaatje juli: Halve Marathon van Zwolle. Wij hebben veel 

reacties ontvangen en hebben hier drie winnaars uitgekozen. Deze hebben 

inmiddels een prijs ontvangen. 

In de provincie Overijssel rijden sinds begin september nieuwe stad- en 

streekbussen. De introductie van de bussen vond op 29 augustus plaats 

tijdens een uniek bussenfestival. Weet je in welke plaats het bussenfestival 

heeft plaatsgevonden? Stuur jouw oplossing voor vrijdag 8 oktober 2010 op 

een (brief)kaart naar: provincie Overijssel, t.a.v. Zie Overijssel, postbus 10078, 

8000 GB Zwolle. Of mail je oplossing onder vermelding van ‘Zoekplaatje’ 

naar nieuwsredactie@overijssel.nl. Vergeet in beide gevallen niet je naam en 

woonadres erbij te vermelden. Onder de goede inzendingen worden drie prij-

zen verloot. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

Zoekplaatje

Jong talent 
in de ijskast?

2 oktober

Blauwe Tour

Nationaal Park De Wieden en 

Nationaal Landschap Ootmarsum

8 oktober

Grolsch Blues festival

Centrum, Hengelo

9 en 10 oktober

4e Dalfser oktoberfest

De Trefkoele, Dalfsen

10 oktober

Jeugdmuziekconcours Overijssel

Deventer Stadhuis, Deventer

19 oktober

Biestemerk

Centrum, Genemuiden

21 oktober

Lantaarnprocessie 

van Dan en Haanah

Diepenheim

23 en 24 oktober

Herfstcreabeurs

Zalencentrum Dalzicht, Oldemarkt

27 oktober

Mega kinderspeeldag

Sporthal Carrousel, Ommen

25 september t/m 12 oktober

Kunstenfestival Grenswerk

Museum Twentsewelle, Enschede

10 oktober t/m 1 november

Kunst in de Etalage

Centrum, Oldenzaal

6 t/m 28 oktober

World Press Photo-tentoonstelling

Grote Kerk, Zwolle

16 t/m 30 oktober

Kunst te Kijk

Dalfsen, Nieuwleusen en Ommen

Meer informatie op

www.overijsseltoerisme.nl, 

www.ervaarhetwaterreijk.nl, 

www.beeldvanoverijssel.nl of 

www.overijssel.nl 

Ook voor jouw als inwoner van Overijssel kan 

Duurzaam Dorp wat opleveren. Houd Hoonhorst en 

de andere dorpen in de gaten en doe ideeën op om 

zelf duur-zamer te leven. Als je het slim aanpakt, 

samen met jouw buren activiteiten organiseert en 

samen inkoopt, ben je niet alleen goed bezig, maar 

bespaar je direct. En het wordt misschien nóg gezel-

liger in de buurt ook, als jij zo samen bezig bent!

Theo Rietkerk

Gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu

Jong talent in de ijskast?
Bij ons dus niet!

www.werkenbijprovincieoverijssel.nl

Prachtige gedichten schreef hij, in opdracht van het provinciebestuur. Voor 

het streekbezoek van de Koningin aan Salland, voor de nieuwe bussen in 

West-Overijssel, voor het waterschap Regge en Dinkel en nog veel meer. 

Eind dit jaar loopt zijn termijn af. Op 27 januari 2011, het Jaarfeest van de 

poëzie, benoemt Overijssel een nieuwe provinciedichter.

Jij & Overijssel
Word JIJ de nieuwe provinciedichter? 

Overijssel benoemt een nieuwe Dichter bij Overijssel. Ding mee met twee van je mooiste 

gedichten. En claim de rode loper op Gedichtendag, 27 januari 2011. Voor reglement en 

inzendingen: dichter bij Overijssel, Postbus 228, 7440 AE Nijverdal. 

Inzendtermijn: 1 oktober t/m 30 november 2010. Lees meer: www.overijssel.nl 

Bij ons dus niet! Provincie 

Overijssel investeert in jong talent. 

De gemiddelde leeftijd van de 

medewerkers van onze organisatie 

is bijna 46 jaar. Over een aantal 

jaar gaat dus een groot deel van 

onze medewerkers met pensioen. 

Om ervoor te zorgen dat er geen 

waardevolle kennis verloren gaat 

en we jong van geest blijven, 

investeren wij in jonge 

mensen. 

Dit betekent dat we investeren in 

de ontwikkeling van onze eigen 

medewerkers. We dragen niet 

voor niets het Investor in People-

keurmerk. 

Ook zoeken we naar talent van bui-

ten. Een goed voorbeeld is het Jong 

Talenprogramma dat deze week 

officieel van start gaat. Binnen 

dit programma krijgen 18 jonge 

talenten (van binnen en buiten de 

organisatie) de kans om zich in een 

traineeship bij de provincie Overijssel 

te ontwikkelen tot de programma-

leiders en strategisch adviseurs van 

de toekomst. Ook bieden wij af en 

toe vacatures aan voor pas afge-stu-

deerden (HBO/WO). Bijvoorbeeld op 

het gebied van ruimtelijke ordening, 

bedrijfs- of bestuurskunde en civiele 

techniek.

Wil je meer weten over werken 

bij provincie Overijssel en het Jong 

Talentprogramma? 

Kijk dan op onze website: 

www.werkenbijprovincieoverijssel.nl. 

Achterop de bus

de deur uit voor het niemandsland
van onderweg, van hot naar her
 
de halte blijkt een voorportaal
de bus ontpopt zich als jouw thuis
 
de stoel biedt zich als reisplek aan
je dagdroom sluit als een fauteuil
 
de horizon kruipt in je oog
vóór jou ligt weer een nieuwe einder
 
straten strekken hun armen uit
ramen raken vertrouwd met jou
 
je stapte in als vreemdeling, maar
blikken kruisen en ogen spreken
 
stap rustig uit, maak je niet druk
jouw plek blijft steeds gereserveerd
je belt me en ik kom eraan
je neemt de tijd zelf in de hand
 
je maakt met mij de afstand klein
tussen waarheen en waarvandaan
 
wat wil jij met die reis van jou
een glanzend spoor wijst waar en hoe
 
bestemming is waarvoor je leeft
en aankomst is waarvoor je kiest

Koos Geerds


