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Nieuw college 

Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inmiddels is de vorming van een 
nieuw college in volle gang en er tekent zich na de verkennende gesprekken door de 
informateur al een beetje af welke kant het op gaat. Hoe dit zich verder ontwikkelt is 
misschien al bekend als u dit leest. Vanaf deze plek willen we toch nog een keer een lans 
breken voor ons buitengebied. Het is begrijpelijk dat in deze moeilijke tijden van recessie en 
werkloosheid veel aandacht uitgaat naar de economische en sociale uitdagingen waar we 
voor staan. Ook de overhevelingen van overheidstaken naar de gemeente is complex en 
vraagt veel aandacht. Daarnaast wil Enschede ook als grootste stad van de provincie aan de 

weg timmeren. Daarbij kan het maar zo gebeuren dat voor ons mooie buitengebied minder 
aandacht bestaat dan wenselijk is. Wij vertrouwen er op dat het nieuwe college dit niet laat 

ondersneeuwen, er zijn immers voldoende belangrijke zaken die samen met bewoners en 
bedrijven in het buitengebied opgepakt kunnen en moeten worden. De lijn van een 

wethouder voor het buitengebied is al jaren geleden ingezet. Natuurlijk gaan we er van uit 
dat dit in ieder geval overeind blijft. En samen met de wethouder buitengebied (wie dat dan 

ook wordt) willen we graag nadenken over nieuwe vormen van samenwerking en 
participatie in het buitengebied. De inzet is een mooi buitengebied, waar het goed wonen 

en recreëren is, maar waar ondernemers ook de ruimte hebben om te ondernemen.  
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Op de foto zien we: “Maria” van Sylvia Evers acryl op doek afm. 160 x 160 cm 
 

"Met kunst de boer op!" 
 
De Duitse kunstenares Sylvia Evers, geboren in Rheine in 1971 , heeft haar opleiding  
genoten aan de AKI te Enschede, nu AKI/ArtEZ genaamd en gevestigd in Roombeek 
Enschede. Tegenwoordig werkt en woont ze in de stad Arnhem.(Wolfheze). Sylvia vind 

zichzelf absoluut "Geen grote stadsmens. De stad is ver weg in haar beelden, schilderijen en 
foto's. 

Aan haar werk kun je zien dat haar liefde uitgaat naar poëtische verstilde voorstellingen. 
Terwijl ze op zoek ging naar de zachtheid van een dierenneus, dienden de geweien zich min 

of meer vanzelf aan. Van de geweien kwamen de herten en van de herten de hybride 
vormen, half dier-half mens.  

Door gebruik te maken van  het menselijk lichaam en dierlijke gedaanten hebben de dieren 
iets menselijks en de mensen iets dierlijks. Bambi achtige hertjes uitgevoerd in keramiek of 

en naakte vrouwenfiguren met grote indrukwekkende geweien geschilderd op doek. Soms 
ook leggen de figuren hun gewei af op een stapeltje kleding voor de volgende dag. 

Vaak wordt een hert als slachtoffer van de jacht afgebeeld. Ze geeft het hert zo weer alsof 
het onbespied is en kwetsbaar in het bestaan. Dit doet ze zeker op dit doek waarbij gebruik 

is gemaakt van het menselijk lichaam. 
 
Bij haar keramische werk ,waarbij ze veel werkt met de kleur wit ,wordt de uitstraling van de 
onschuld en schoonheid vergroot. Terugkerende thema's zijn dan ook : kwetsbaarheid en 
introspectie. Naast deze introspectieve stilte, reflecteert ze op de wisselwerking tussen 
twijfel en overtuiging. Sylvia zegt hierover: "Schoonheid ligt voor mij in het menselijk 
onvermogen, dichtbij emoties en verlangens, inherent aan het bestaan. 
Daarin schuilt de existentiële strijd waaraan niemand ontkomt. Met dank aan: BAS en de 
Koornmarktspoort. 
 

Hanny Holdijk 
 
 

 
 
 



Vlas 
 

    
 

Op 29 maart organiseerde de stichting Vlasmanifestatie haar eerste activiteit in 2014, 
namelijk het zaaien van vlas op een perceel op de Usseler Es. Dit ‘zaaimoment’ werd een 

feestelijke happening waarbij op een klein deel van een perceel op de Usseler Es door 25 
burgers en genodigden met de hand vlas werd gezaaid. Daarnaast waren vrijwilligers van de 

vereniging HALL (Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker) aanwezig om te 
demonsteren hoe het zaaien in vroeger tijden werd gedaan. Met de ‘zaaiviool’ en een paard 
getrokken zaaimachine werd dit gedemonstreerd.  
Naast dit perceel wordt op diverse andere percelen in de omgeving van Enschede vlas 
ingezaaid. In totaal gaat het om bijna 16 hectare. Het betreft hier olievlas, dat wil zeggen dat 
het zaad dat straks geoogst gaat worden bedoeld is om lijnolie van te maken. Lijnolie is een 
grondstof voor diverse producten, maar onder andere voor verf op basis van lijnolie. Van 
der Geest schildersbedrijf is daarom bij het project betrokken, want zij hebben ervaring met 
de toepassing hiervan. De activiteiten maken onderdeel uit van de vlas proefteelt 2014 om 

zodoende kennis en ervaring op te doen met het telen van vlas in Overijssel met als 
achterliggend doel innovatie in de landbouw en lokale economie te bevorderen en sociale 

cohesie te creëren. 
 

Kaartavonden 
De buurtkring Twekkelo organiseert namens de gezamenlijke buurtkringen voor haar leden 

komend voorjaar de kaartavonden. Deze avonden worden gehouden bij het Kulturhus  in 
Twekkelo aan de Twekkelerweg 110. U bent van harte welkom om 20.00 uur op de laatste 

datum dit voorjaar: 16 april  
 

   
 

Buurtkring Esmarke 
Het bestuur van de Buurtkring Esmarke wil u uitnodigen voor de Algemene 

Ledenvergadering op woensdag 16 april 2014. De vergadering vindt plaats in Cafe-rest 
Sanders-Kupers. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. Hieronder de agenda 

 
Agenda 

1. Openin 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV d.d. 27-3-2013 
4. Jaaroverzicht buurtkring Esmarke 2013 
5. Financieel verslag 2013 en kascontrole  

6. Bestuursverkiezing  
* aftredend en niet herkiesbaar Gertjan Schurink 



7. Bespreking werktuigen 
* aanschaf nieuwe weiderol  

8. Fietspad Zuidesmarkerrondweg  
9. Buisleidingen 

Stand van zaken toegelicht door Gerrit Meutstege. 

10. Actuele zaken in ons buitengebied, o.a. groene diensten, natuurbeschermingswet, 
glasvezel, en andere zaken die spelen in ons buitengebied. 

11. Rondvraag en sluiting 
 

Buurtkring Lonneker 
De Algemene Ledenvergadering van de Buurtkring Lonneker wordt gehouden op 

donderdag 24 april a.s. Het bestuur nodigt de leden van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. De ALV wordt gehouden bij café Sprakel; aanvang 20.30 uur.  

 
Lunchmeeting Kexxtone bolus 

Afgelopen vrijdag hebben we weer een lunchmeeting voor melkveehouders gehouden bij 
zaal Vrieler aan de Brinkstraat. Omdat het best wel informatief was hier een kort verslag. 
Het ging over de Kexxtone bolus die kan worden gebruikt ter voorkoming van slepende 
melkziekte bij koeien na het afkalven. Een spreker van de firma Elanco gaf een uitgebreide 
toelichting over het gebruik van deze bolus en over het voorkomen van slepende 
melkziekte. 
Slepende melkziekte  komt veel voor in de Nederlandse melkveehouderij. Dit komt doordat 
bijna alle koeien door de plotseling stijgende melkgift in een negatieve energiebalans 
komen. Als dit energietekort te groot is kunnen ze zichtbaar ziek worden met vers chijnselen 
als slecht vreten, minder melk, een te ruime vet/eiwit verhouding in de melk en soms zelfs 
nerveuze verschijnselen. Bij de meeste dieren zie je deze verschijnselen niet zo heftig maar 
ze kunnen wel minder goed opstarten en vatbaarder zijn voor ziektes. Slepende melkziekte 
is meetbaar in bloed en in melk door het bepalen van het gehalte aan ketonen. Als je bij alle 
koeien na het afkalven een ketonbepaling doet in het bloed blijkt dat tot wel 40% van de 

dieren een te hoog gehalte heeft. 
De veehouder zal moeten proberen slepende melkziekte te voorkomen. Om te weten of het 

veel voorkomt kan bij de verse koeien het ketongehalte worden bepaald. Dieren die te hoog 
zitten kunnen direct worden behandeld met propyleen en eventueel met een glucose-

infuus. Daardoor zullen de dieren sneller herstellen. De preventie zal zich vooral moeten 
richten op de transitieperiode, de periode van 3 weken voor het kalven tot 3 weken erna. 

Gedacht moet worden aan conditie (niet te dik), koecomfort en vooral een goede 
voersamenstelling waarmee gewone melkziekte wordt voorkomen en de overgang na het 

afkalven soepel verloopt. 
Als al het bovenstaande in acht is genomen zullen er toch altijd droogstaande koeien zijn 

waarvan je als veehouder (bijna) zeker weet dat ze slepende melkziekte  zullen krijgen. Te 



dikke dieren, koeien die slecht ter been zijn en koeien die al eerder slepende melkziekte 
hebben gehad. Voor deze dieren is de Kexxtone bolus. Deze bolus bevat monensin . De 
bacterieflora in de pens wordt hierdoor dusdanig beïnvloed dat er meer energie 
beschikbaar komt voor de koe. De bolus moet 3 tot 4 weken voor de te verwachten 
afkalfdatum worden ingebracht met een speciale pillenschieter. Die termijn van 3 tot 4 

weken luistert vrij nauw. Ben je te vroeg dan zal de koe juist kunnen vervetten tijdens de 
droogstand. Te laat is ook niet goed omdat de pensflora een week moet wennen aan de 

aanwezigheid van monensin en tijdelijk minder goed energie produceert. Het is dus duidelijk 
dat de bolus alleen bedoeld is voor een select groepje dieren en dat er zorgvuldig mee moet 

worden omgegaan. 
Uit de evaluatieformulieren bleek dat de aanwezige veehouders de lunchmeeting erg 

waardeerden. Een minpuntje werd wel  unaniem gemeld: de afwezigheid van de gehaktbal 
die was vervangen door een broodje kroket. We zullen trachten een volgende keer de 

gehaktbal weer in eer te herstellen.   
 

Erik hurkens. 
 

 
 

Van de fiets- en wandelcommissie. 

Op 25 maart zijn we met een clubje van 8 dames richting Diepenheim gereden en hebben 
een prachtige wandeling op Het landgoed het Weldam gemaakt. Na afloop was het heerlijk 

toeven bij de fam. Morshuis, een Bed & Breakfast locatie in de buurt. Onze gastvrouw bleek 
ook een Vrouw Van Nu te zijn en had heerlijke cake voor ons gebakken. 

29 april: Tijd voor de fiets: We maken kennis met de fietssnelweg F35 langs het 
natuurgebied “Kristalbad” en komen via het Genseler in Delden. Na een klein rondje 

Delden fietsen we via een andere weg terug naar Twekkelo. We starten vanaf  de 
parkeerplaats bij de Johanneskerk . 

 
In mei vervalt de middagfietstocht in verband met de tweedaagse in en om Ootmarsum. We 

moeten het zomerprogramma nog vaststellen, nader bericht volgt volgende maand. Alle 
middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer info of tips bij de commissie:  

Wil Vreeman (053-4320677), Thera Migchelbrink (053-4343711), Hermieke Voogd (053-
4351983) en Alie van der Veer (074-2911090). 

 
Dagtocht Elburg. 

We willen dit jaar toch weer een dagtocht proberen(vorig jaar niet doorgegaan wegens te 
weinig belangstelling) 
Via een mooie route gaan we naar Apeldoorn waar een uitgebreid ontbijtbuffet voor ons 

klaar staat. Daarna gaat de tocht verder naar het oude vesting-vissersstadje Elburg. Daar 
stappen we op een schip waarmee we een circa 50 minuten durende boottocht op het 
Veluwemeer gaan maken. 



Terug in Elburg ontmoeten we een gids voor een kennismaking van het historische Elburg.  
Daarna is er nog enige tijd om op eigen gelegenheid door te brengen in dit mooie stadje.  
Ongeveer 17.00 uur vertrekken we naar Langeveen waar we ons diner hebben.  
Datum: 15-05-2014 
Vertrek Diekman: 8.30 uur. Terug: 21:00 uur 

Kosten: € 66,00  per persoon 
Opgave voor 1 mei bij:  Ans Kuipers, tel. 4358647 en Gerri Bennink, tel. 4357788   

Eventueel  lunch zelf meenemen. 
De reiscommissie. 

 
 

Stekjes en Plantenochtend. 
Net als andere jaren houden we weer onze stekjes en planten ruilochtend. Deze keer bij 

Maribel van Lochem, 
Weustinkweg 14, Broekheurne  op donderdag 22 mei. Dames, breng zoveel mogelijk 

planten en stekjes mee. 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar!  

De Tuincommissie. 
 
Verenigingskalender. 
 
Woensdag 16 april; gezamenlijke buurtkringen 
Kaartavonden Kulturhus Twekkelo; aanvang 20.00 uur 
 
Woensdag 16 april: Buurtkring Esmarke 
Algemene Ledenvergadering bij Sanders Kuper, aanvang 20.00 uur 
 
Donderdag 24 april: Buurtkring Lonneker 
Algemene Ledenvergadering bij café Sprakel, aanvang 20.30 uur 
 
Dinsdag 29 april: Vrouwen van Nu. 
Tijd voor de fiets: De fietssnelweg F35. 
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 
Donderdag 15 mei: Vrouwen van Nu.  

Dagtocht Elburg. 
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 
Dinsdag 20 en woensdag 21 mei: Vrouwen van Nu.  

Tweedaagse fietstocht.  
Ootmarsum en omgeving.  
 
Donderdag 22 mei: Vrouwen van Nu.  
Stekjes en planten ruilochtend. 
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 
 
 


