
UITNODIGING

U bent van harte welkom bij de Groene Twinkeling 2020,  
de nieuwjaarsbijeenkomst van Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, 
Natuurmonumenten, Overijssels Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer. 

BUITENCENTRUM SALLANDSE 
HEUVELRUG IN NIJVERDAL

DONDERDAG
30 JANUARI 2020

VAN 16:00u
TOT 18:30u



Tijdens de jaarlijkse Groene Twinkeling nieuwjaarsbijeenkomst wordt de belangrijkste 
biodiversiteitsprijs voor ondernemend Overijssel uitgereikt. Daarmee laten we zien 
dat ondernemerschap en biodiversiteit goed samen gaan. Bedrijven die hiervoor in 
aanmerking komen geven natuur en biodiversiteit een vanzelfsprekende plek in beleid 
en bedrijf. De winnaar van 2019 is kinderdagverblijf ’t Werkel uit Zwolle. Tijdens de 
bijeenkomst maken we de winnaar van 2020 bekend.

Programma Verbindende traditie

Aanmelden

Ontmoeten en inspireren

16:00u
16:15u
16:20u

17:20u
17:30u
18:30u

Ontvangst 
Welkom!
In gesprek met de finalisten, winnaars van vorige jaren en 
andere interessante sprekers gaan we door het thema 
biodiversiteit en ondernemen. Uiteraard is er ruimte voor 
vragen aan en van de zaal.

Uitreiking van de Groene Twinkeling
Na de uitreiking is volop gelegenheid om na te praten  
Afronding

De Groene Twinkeling is dé bijeenkomst om het nieuwe jaar samen te vieren met 
maatschappelijke organisaties, bestuurders en ondernemers met een groen hart in 
Overijssel. Tijdens de bijeenkomst wordt de Groene Twinkeling Award uitgereikt. 
De biodiversiteitsprijs voor de groenste ondernemers uit Overijssel. De Groene 
Twinkeling staat voor verbinding en traditie, voor bedrijf en biodiversiteit. Dat delen 
we graag met u op donderdag 30 januari 2020 op de Sallandse Heuvelrug.

De bijeenkomst is in het sfeervolle Buitencentrum Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. In 
dit hart van het Overijsselse heidelandschap is volop gelegenheid elkaar in informele 
setting te ontmoeten, te inspireren en ideeën voor het nieuwe jaar uit te wisselen.

Jacob van Olst     
Landschap Overijssel

Matthijs Nijboer    
Natuur en Milieu Overijssel

Marjet Korf     
Natuurmonumenten

Wilt u er ook bij zijn? Meld u zich dan HIER aan.

Jan Reint de Vos van Steenwijk
Overijssels Particulier Grondbezit

Herman Brink
Staatsbosbeheer Overijssel

Hartelijke groet en graag tot ziens op donderdag 30 januari!

Groene twinkeling 2020

https://spits-online.nu/platform/SLr3SN1qH5bFeqnrCt2e
https://spits-online.nu/platform/SLr3SN1qH5bFeqnrCt2e
https://spits-online.nu/platform/SLr3SN1qH5bFeqnrCt2e


Adres
Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
T 0549 - 612 711

Parkeren
Er is ruime gratis parkeergelegenheidRoutebeschrijving

Vanuit Amersfoort, Apeldoorn en 
Rijssen: A1, afslag 27, Markelo (N350). 
Richting Rijssen. Vervolgens richting 
Nijverdal (N347). Bij stoplichten 
linksaf,richting Zwolle (N35). Op de 
berg linksaf. Rechts ziet u de parkeer-
plaats, links is het buitencentrum.

Vanuit Enschede: A35, afslag Deventer- 
Amsterdam (A1), vervolgens neemt u 
de afslag 27 Markelo (N350). Zie verder 
de beschrijving hierboven.

Vanuit Zwolle, Almelo: N35, komende 
van Zwolle gaat u voor Nijverdal, op 
de berg, richting Holten. Rechts ziet 
u direct de parkeerplaats, links is het 
buitencentrum.

Het buitencentrum bevindt zich op 1,5 
km (circa 25 minuten lopen) van het 
NS-station Nijverdal.
 
Per bus: vanaf NS-station Nijverdal 
neemt u buurtbus 513, uitstappen bij 
bushalte Buitencentrum (reistijd ca. 5 
minuten). U kunt ook gebruik maken 
van een OV-fiets of een regiotaxi vanaf 
het station.

Informatie over dienstregelingen: 
OV-reisinformatie, telefoon 0900-9292 
of www.9292ov.nl

Per auto Per openbaar vervoer


