48e jaargang nr. 8
De Russen!
Gelukkig komen ze niet, de Russen! Maar ondanks dat is er wel veel gedoe met ze. En
eigenlijk moet je zeggen met Poetin en zijn clan. Want de gemiddelde Rus krijgt alleen te
horen wat Poetin wil dat ze horen. Maar de boycot die uitgevaardigd is tegen Europese
producten raakt ons land en dat heeft zijn effect op de prijs van verschillende producten die
wij naar Rusland exporteren. Zijn we dan helemaal afhankelijk van de export? Nee dat is het
nu ook weer niet, maar de boycot heeft wel een verstoring van de markt tot gevolg. Er blijft
zogezegd wat over en daardoor daalt de prijs. Er wordt nu in diverse media gesproken over
alle maatregelen die getroffen zouden moeten worden om dit negatieve effect op te
vangen. Daaruit blijkt ook weer de bijzondere positie die de landbouw heeft op dit gebied,
want in andere sectoren komt dit minder naar voren. Een bijzonder fenomeen doet zich nu
voor, Poetin reageert op de maatregelen die tegen hem en zijn clan worden afgekondigd
met een verbod op de import van producten. Maar slim als hij is valt de import van zaai- en
pootgoed niet onder zijn importverbod. En natuurlijk wil je de producenten van deze
producten liever niet meeslepen in het conflict, maar waarom besluiten we dan niet op
Europese schaal om ook deze producten hier te houden? Of zou dat een verdere escalatie in
de hand werken. Daar zou de Oekraïne de dupe wel eens van kunnen worden. Geopolitiek,
het is en blijft een ingewikkeld verhaal.
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen:
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"Met kunst de boer op!"
Vincent van Gogh wordt in 1853 in Zundert geboren en sterft op
29 juli 1890 in Auvers-sur-Oise in Frankrijk. Deze
laatimpressionistische Nederlandse schilder maakt zijn
belangrijkste werken in het zuiden van Frankrijk. Vincent van
Goghs exuberante, kleurrijke oeuvre kwam in minder dan 10 jaar
tot stand. Bij leven verkocht hij nauwelijks een schilderij, maar
vandaag wordt hij beschouwd als één van de belangrijkste
schilders uit de kunstgeschiedenis.

Op de foto zien we: Vaas met zonnebloemen van Vincent van Gogh uit 1888.
Olieverf op doek afm: 91 cm x 72 cm. Te bekijken: Neue Pinakothek in München.
Vrijwel zijn hele leven lang was van Gogh bang dat hij niet in staat was om behoorlijk te
schilderen. Dit weten we uit zijn brieven die hij aan zijn broer Theo stuurde en waarin hij
verwees naar zijn vroege tekeningen, die hij gekrabbel noemde. Toen hij later schilderlessen
ging volgen moest hij een jaar lager beginnen omdat hij zogenaamd niet kon tekenen. Zijn
vroegere schilderijen tonen inderdaad niets van zijn latere vaardigheid, maar: " al doende
leert men" , zo schreef hij aan zijn broer Theo. In zijn leven kende Vincent weinig geluk, zijn
baan als kunstverkoper raakte hij al snel kwijt omdat hij niet met klanten kon omgaan. Tot
aan zijn dood was hij afhankelijk van zijn broer Theo die hem schildersmateriaal en geld
stuurde. Desondanks moest Vincent vaak kiezen of hij van het geld een maaltijd kocht of
tubes verf. Hij koos vaak voor de tubes verf.
Vooral in het begin schilderde Vincent de armoede van boeren en landarbeiders ( Het
beroemde werk de aardappeleters b.v.) in donkere stoffige "tinten". Later in Parijs,
ontmoette hij veel impressionisten en ontwikkelde hij hun ontdekking van licht en kleur
verder in zijn eigen stijl.
In 1888 verhuisde hij naar Arles waar hij onder de helderblauwe hemel van het zuiden van
Frankrijk geboeid door het schitterende licht de korenvelden schilderde. Hij schilderde tot
wel vier schilderijen per week: portretten van vrienden en buren, landschappen met
bloeiende abrikozenbomen, stormachtige sterrennachten met cipressen die oplichten tegen
de lucht of stillevens met zonnebloemen. Hij schilderde met dikke, krachtige, wervelende
penseelstreken, in gloeiende, warme tinten rood en groen, blauw en oranje, zwavelgeel en
purper. Grote lijnen moeten bliksemsnel op hun plaats staan zo schreef hij zijn broer Theo.
Vincent was altijd al een moeilijk mens maar in Arles werd hij ernstig ziek, hij sneed zelfs een
stuk van zijn eigen oor af na een ruzie met zijn vriend Paul Gauguin. Na deze wanhoopsdaad
verbleef hij vele maanden in een psychiatrisch ziekenhuis in Saint-Remy. Toen hij in 1890
stierf had van Gogh nog maar één schilderij verkocht. Mensen vonden zijn benadering te
vreemd. Maar het duurde niet erg lang voordat zijn kunst jonge kunstenaars begon te
beïnvloeden. Vandaag worden hoge prijzen voor zijn werk betaald. De man die geloofde dat
hij niet kon schilderen, is nu niet alleen een van de belangrijkste schilders van de wereld
maar ook één van de duurste. (met dank aan: Thomas Köster)
Hanny Holdijk

Kom uit de stad!
De boer op, onder die naam worden nog steeds diverse
fietstochten georganiseerd waarbij men een kijkje mag
nemen op de boerderij. Een dagje op de fiets er op uit
trekken en op bezoek gaan bij boerderijen die dan vertellen
waar ze mee bezig zijn. In Enschede noemen we dit “Kom uit
de stad!” om ook aan te geven welke doelgroep we voor
ogen hebben. Afgelopen zondag was de 2e editie van “Kom uit de stad!” De start was bij het
Kippenboertje, het bedrijf van de familie Boon aan de Leppeweg. Op het laatste moment
moest de organisatie nog even schakelen. Vanwege familieomstandigheden konden Henk
en Joke Aalpol-Pasman niet meedoen, maar gelukkig was de familie Grobben bereidt om te
elfder ure deze plek over te nemen.
Een groot aantal fietsers meldde zich zondagmorgen bij het startpunt. De deelnemers
worden door de familie Boon hartelijk ontvangen bijgestaan door een clubje vrijwilligers van
de Commissie Voorlichting van Stawel. Er is koffie en een gevulde koek en de stallen zijn te
bezichtig. Mensen kunnen een kijkje nemen in de controle kamer en raken onder de indruk
van de geavanceerde apparatuur die gebruikt wordt voor het klimaat in de stal en het
doseren van voer en water. Echt in de stal lopen is er niet bij, dat kan niet vanwege het
risico dat men loopt voor ziekte insleep. Maar door voor een grote opening met plexiglas
ervoor is er goed zicht in de ruime en lichte stal.
Nadat de deelnemers hier uitgekeken waren stapten ze op de fiets en via een mooie route
die onder meer door over het nieuw aangelegde deel van het Rondje Enschede liep, kwam
men op het bedrijf van de familie Nijhuis aan de Helweg. Zij hebben rosékalverhouderij en
zijn druk bezig met de realisatie van de nieuwbouw. Het houden van deze dieren, de
voeding en de eisen aan een nieuwe schuur werd hier volop besproken. De route ging
daarna door richting de Morsweg waar men een kijkje kon nemen bij Diana glas in lood. Zij
houdt zich op ambachtelijke wijze bezig met het vervaardigen en restaureren van glas in
lood. Daarnaast heeft zij een kleine winkel waar ze allerlei accessoires die een landelijke
sfeer uitademen verkoopt.De route gaat dan verder vanaf de Usseleres richting het Zwering.
Hier is de oude structuur van de boerderijen en erven nog goed herkenbaar en bewaard
gebleven tussen de nieuwbouw.
De volgende stop is op de Usseleres aan de Keuperweg bij een perceel vlas. Hier was een
paar dagen geleden het vlas geplukt en lag het vlastro netjes in een zwad. Er was een
standje waar met behulp van voorbeelden uitgelegd werd hoe veelzijdig het gebruik van
vlas is. En dat geldt dan zowel voor de olie uit het lijnzaad als de vezel uit de stengel. Van die
vezel kan isolatiemateriaal worden gemaakt, maar ook bouwmateriaal zoals
composietplaten. En natuurlijk wordt de vlasvezel gebruikt voor het weven van linnen.
Via Usselo en omgeving kwam men uiteindelijk terecht bij de boerderij van de familie
Grobben. Zij zijn hier enkele jaren geleden naar toe verhuisd in verband met het feit dat hun
boerderij aan de Badweg wijken moest voor de N18. Het moderne bedrijf met melkrobot,
warmterugwinning, aardwarmte en zonnepanelen maakte indruk op de bezoekers.
Bijzonder is dat de vroegere schaatshal (Ton Menkenhal) in Enschede is hergebruikt voor de
bouw van de ligboxenstal voor de koeien. Op deze plek konden de bezoekers ook even
uitrusten, iets te drinken kopen en genieten van een heerlijk broodje kipvlees van het
Kippeboertje.

De laatste stop was bij het klimbos van Buitenhoff op het Rutbeek. Op deze locatie konden
de deelnemers aan “Kom uit de Stad!” kennis maken met een klimparcours en
boogschieten. Voor velen een heel nieuwe ervaring en een ontdekking. Al met al een
geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.
Open dag nieuwe boerderij Mts Pasman-Aalpol
De maatschap Pasman-Aalpol is afgelopen voorjaar verhuisd
naar de nieuwbouw aan de Haaksbergerstraat tegenover de
Wissinksmöl. Vanwege de aanleg van de nieuwe rijksweg N18
moesten ze hun oude bedrijf aan de Tesinklandenweg
verlaten. Na een drukke, enerverende periode van
onderhandelen, plannen maken, procedures en bouwen zijn
ze afgelopen februari overgegaan naar de nieuwbouwlocatie. En nu is dan het moment
gekomen om het resultaat te laten zien. De open dag vind plaats op vrijdag 12 september
van 10.00 uur tot 16.00 uur
De open dag is tot stand gekomen in samenwerking met ForFarmers-Hendrix. Verschillende
bedrijven en organisaties zijn op die dag aanwezig om zich op het bedrijf te presenteren en
voorlichting te geven aan de belangstellenden. Zij hebben allen op een of andere manier
bijgedragen aan de realisatie van dit mooie nieuwe bedrijf. En als je nieuw bouwt probeer je
ook zoveel mogelijk nieuwe technieken toe te passen, zodat je klaar bent voor de toekomst.
Te zien zijn o.a. een putloze vloer met gescheiden afvoer van dunne en dikke fractie,
diepstrooiselboxen met geautomatiseerd boxstrooiselsysteem, 2x12 rapid exit melkstal, PAS
mestbassin, zonnepanelen en warmteterugwinning. Kortom het is de moeite waard om dit
ook te komen bekijken. U bent van harte welkom. Vriendelijk verzoek om niet in
bedrijfskleding te komen en alle hygiënemaatregelen in acht te nemen!

Cultuurgrondvrijstelling ook voor paarden
De vrijstelling van cultuurgrond geldt ook voor bedrijven
die beroepsmatig paarden houden. Dat oordeelde de
Rechtbank Gelderland woensdag in een beroepszaak door
accountants- en belastingadvieskantoor BonsenReiling in
opdracht van een cliënt tegen de gemeente.
Deze cliënt had een geschil met de gemeente over de
toepassing van de cultuurgrondvrijstelling op weilanden die hij in gebruik heeft voor zijn
paardenhandel, het (op-)fokken van paarden en de exploitatie van een paardenpension.
Starre houding
De gemeente stelde zich op het standpunt dat de cultuurgrondvrijstelling bij de cliënt niet
kon worden toegepast, omdat het in het kader van een paardenbedrijf laten grazen en
lopen van de paarden, alsmede het winnen van ruwvoervoeding voor die paarden, niet als
weidebouw zouden kunnen worden aangemerkt. Veel gemeenten nemen een starre
houding aannemen als het gaat om de cultuurgrondvrijstelling bij paardenexploitanten.
Bedrijfsmatig
Rechtbank Gelderland heeft nu geoordeeld dat de cultuurgrondvrijstelling wel degelijk van
toepassing kan zijn op weilanden die bedrijfsmatig worden gebruikt in het kader van het
paardenbedrijf. Hobbymatig gebruik van de weilanden valt overigens niet onder de
vrijstelling. Met de cultuurgrondvrijstelling kan de waarde van weilanden worden
uitgesloten van de WOZ-waardering en in dat geval ook van de berekening van de
onroerendezaakbelasting (OZB).

Neospora en honden
Vaak worden hondeneigenaren verzocht om hun hond niet
in de wei te laten lopen. Dit is om de verspreiding onder
koeien van de parasiet Neospora caninum tegen te gaan.
Deze ziekte wordt verspreid door honden. De ontlasting die
honden in de wei achterlaten kan met Neospora zijn besmet,
en is daarmee een risico voor de koeien. Neospora is een
parasiet die bij koeien de belangrijkste oorzaak is van abortus, en daarnaast afname van de
melkgift veroorzaakt. Een rund dat eenmaal is besmet met Neospora kan niet worden
genezen, en moet doorgaans uiteindelijk voortijdig worden geslacht. De financiële schade
voor een bedrijf kan in de duizenden euro’s per jaar lopen.
Omdat behandeling van met Neospora besmette koeien niet mogelijk is, is preventie de
enige mogelijkheid om Neospora terug te dringen. De melkveehouders vragen daarom aan
de hondenbezitters hun hond aan te lijnen wanneer zij in het landelijk gebied wandelen, en
de hond in geen geval (los of aangelijnd) in een weiland uit te laten. Ook niet in weilanden
waar geen koeien lopen, want ook gemaaid en ingekuild gras kan een besmettingsbron zijn.

Honden spelen dus een belangrijke rol bij de overdracht van Neospora, maar hebben zelf
geen last van de parasiet. Een hond raakt besmet wanneer hij in contact is geweest met een
verworpen vrucht of nageboorte. De hond scheidt de parasiet uit met de ontlasting. De
hond heeft geen last van de parasiet, dus doorgaans is niet bekend dat een hond drager van
de ziekte is. Ook de hond kan trouwens niet behandeld worden voor een
Neosporabesmetting. De belangrijkste manier om besmetting van de koe te voorkomen, is
dus ervoor te zorgen dat honden nooit in stallen of weilanden komen, en er al helemaal niet
hun behoefte doen of bijvoorbeeld placentaresten opeten
Invloed hond op probleembedrijf
GD-onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een hond een risicofactor is voor
het optreden van Neospora-abortus op een bedrijf. Uit onderzoek is naar voren gekomen
dat de abortusproblemen meestal beginnen binnen anderhalf jaar nadat er een nieuwe
hond op het bedrijf is gekomen. Dit betrof niet alleen jonge honden of de geboorte van
puppies maar ook oudere honden. Ook is gebleken dat op bedrijven waar relatief veel
gevallen van Neospora voorkomen, de honden vaker nageboorten opeten en vruchtwater
oplikken. Verworpen vruchten worden zelden gegeten. Tevens doen deze honden vaker hun
behoefte op de voergang of in het voer van de koeien. Niet op alle besmette bedrijven kon
een verband worden gelegd tussen het aantal gevallen van Neospora-abortus en de hond.

Fietspuzzeltocht gezamenlijke buurtkringen
Zondag 31 augustus 2014 wordt de jaarlijkse fietspuzzeltocht
georganiseerd, dit jaar hebben wij als Buurtkring Twekkelo het
genoegen om er een mooie en gezellige dag van te maken.
Dit jaar voor het eerst hebben we naast een traditionele route
ook een route voor de sportieve mountainbikers onder ons
mits voldoende deelname.
De traditionele tocht is ± 30 km lang en de mountainbike tocht
is ± 40 km lang. Uiteraard is er onderweg een versnapering en na afloop een heerlijke
barbecue.
Wanneer: Zondag 31 augustus 2014
Waar: Kulturhus Twekkelo Twekkelerweg 110
Tijd: Vanaf 10.30u koffie met krentenwegge waarna u kunt starten
De kosten voor deze fietstocht bedragen:
€ 18,50 voor volwassenen
€ 7,50 voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar
€ 21,50 voor niet- leden
Gratis voor kinderen t/m 3 jaar.
Opgave voor de mountainbiketocht uiterlijk 17 Augustus 2014 en de gewone tocht uiterlijk
24 augustus bij één van de onderstaande buurtkringen. Eventueel dieet tegelijkertijd
doorgeven en opgeven = betalen.
Boekelo/Rutbeek Remco Waanders 053-4281674 remco.waanders@12move.nl
Usselo Gijs Mondria gijsmondria@kpnmail.nl
Herman Teussink 053-4282438 teussink@hotmail.com
Twekkelo Leon Schukkink 06-25578009 buurtkringtwekkelo@live.nl
Broekheurne Herald Berenbroek 06-57343516 h.berenbroek@kpnplanet.nl
Wij zien u graag op de 31e!
NIEUW: Dit jaar ook een speciale mountainbikeroute!!! (bij voldoende deelname)
de Buurtkringen

Woensdag 17 september stadswandeling Zutphen
We beginnen met koffie en wat lekkers in het centrum van Zutphen.
Daarna zal een stadsgids ons rondleiden waarbij we verschillende Hofjes, de Walburgiskerk
en andere bezienswaardigheden gaan zien. Deze wandeling zal ongeveer anderhalf uur
duren.
Aansluitend kunt U op eigen gelegenheid Zutphen verder bekijken.
We sluiten af met een gezamenlijk etentje.
We gaan met de auto naar Zutphen. Om 12 uur vertrekken we vanuit
P en R Carpool (N18) Afinkstraat, nabij kruising Westerval.
De kosten zijn € 11,00 voor de rondleiding en koffie, exclusief het etentje.
Opgave bij Gerrie ter Brugge op donderdag 28 augustus.
Tel:053-4761869. Email jterbrugge@hetnet.nl.
Graag tot dan,
de culturele commissie.
Openingsavond seizoen 2014 / 2015
Vrijdag 26 september a.s. starten wij weer met de eerste bijeenkomst van het nieuwe
seizoen en wij denken dat het een bijzondere bijeenkomst wordt. Waarom zult u zich
afvragen.
Wij hebben Henk Morsink; generaal-majoor buiten dienst Koninklijke Landmacht; bereid
gevonden om voor ons een lezing te houden betreffende zijn werk als chef van het Militaire
Huis van de Koninklijke hofhouding en tevens adjudant-generaal van de Koning.
Vijf jaar waakte hij als chef van het Militaire Huis over ons staatshoofd. Hij stond letterlijk en
figuurlijk achter toenmalig koningin Beatrix en nu koning Willem-Alexander. Op 1 januari
2014 is hij met functioneel leeftijdsontslag gegaan. Vanaf de zelfde datum is hij door Z.M. de
Koning benoemd tot adjudant-generaal in buitengewone dienst. Tijd om „royaal” terug te
kijken en de titel van deze lezing luidt dan ook „Vijf jaar aan het Hof”.
Door middel van een dia presentatie en een mooi verhaal vertelt hij ons over het Koninklijk
protocol en hoe het „bedrijf” Koninklijk Huis in elkaar steekt.
Ook de inhuldiging van koning Willem-Alexander komt aan de orde in zijn lezing.
Al met al belooft het een boeiende avond te worden en wij hopen dus op een grote
opkomst.
Aanvang 20.00 uur. Locatie: het Verenigingsgebouw te Usselo.
het bestuur.

Van de fiets- en wandelcommissie
Op 29 juli fietsten we met 17 dames vanaf het Hoge Boekel richting Losser, en was het
heerlijk toeven aan de oever van de Dinkel. Via de Drilandweg kwamen we aan bij de
Dreiländersee voor een gezellige tussenstop. Daarna fietsten we langs Overdinkel, Gronau
en Glane over het Lagapad langs de Dinkel en weer terug naar het Hoge Boekel. De
weergoden waren ons nu gunstig gezind, zon en een licht briesje, prima fietsweer.
26 augustus: We zoeken nog een keer Noord-Oost Twente op en fietsen vanaf de bron van
de Mosbeek tot aan het dal van de Regge door een prachtig landschap. De route is
aanbevolen door het Landschap Overijssel en onderdeel van het speciale Reggemagazine.
De start is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij tante Sien in Vasse.
30 september: We hebben gekozen voor de dagtocht Vijfsterrenroute Zuid en fietsen rond
Diepenheim langs oude landgoederen en de mooiste kasteeltuinen. Het landschap
kenmerkt zich door de afwisseling in akkers, weilanden en bospartijen en de dikwijls achter
de bomen verscholen oude landhuizen en kastelen.
De start is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats het Looiersplantsoen in Diepenheim.
28 oktober: We gaan weer wandelen en beginnen met de bekende Witteveenroute,
gelegen in het prachtige 100 hectare grote natuurgebied, altijd mooi en steeds anders.
De start is om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Markslagweg.
Alle middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer info of tips bij de commissie:
Wil Vreeman (053-4320677), Thera Migchelbrink (053-4343711), Hermieke Voogd (0534351983) en Alie van der Veer (074-2911090).
RTV OOST Studio
We zijn 18 maart j.i. op bezoek geweest bij de studio van RTV OOST, wat bijzonder geslaagd
was.
Er was veel belangstelling voor en we hebben dan ook dames moeten teleurstellen, omdat
er maar maximaal 30 mensen konden deelnemen aan het bezoek.
Hebben daarom destijds besloten om nog een keer een dergelijk bezoek te organiseren.
Gaan dus nogmaals een bezoek brengen aan de studio en wel op dinsdag 7 oktober.
We gaan o.a. kijken in de studio waar het dagelijkse programma " En Dan Nog Even Dit"
word uitgezonden en in de nieuws/sportstudio. Ook gaan we nog even een kijkje nemen in
de studio waar de live-uitzending "Goedemorgen Overijssel" van Bert van Losser word
uitgezonden.
We worden om 9.30 uur ontvangen met een kop koffie/thee/frisdrank. Iedereen moet op
eigen gelegenheid naar Hengelo komen. Het adres is: RTV OOST, Hazenweg 25 te Hengelo.
Opgave voor deelname: 23 september bij Miep Smit tel.nr. 4283164

Verenigingskalender
Dinsdag 26 augustus: Vrouwen van Nu.
Fietsen in Noord-Oost Twente.
Vertrek 13:30 uur vanaf de parkeerplaats bij Tante Sien in Vasse.
Zondag 31 augustus: Gezamenlijke buurtkringen
Fietspuzzeltocht; start vanaf 10.30 uur Kulturhus Twekkelo
Maandag 1 september: Vrouwen van Nu.
Overleg kerstavond dames Twekkelo, Lonneker en Stad.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.
Woensdag 17 september: Vrouwen van Nu.
Stadswandeling Zutphen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
Vrijdag 26 september: Vrouwen van Nu.
Openingsavond seizoen 2014/2015.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
Dinsdag 30 september: Vrouwen van Nu.
Fietsen: De Vijfsterrenroute Zuid en rond Diepenheim
Vertrek 10.00 uur vanaf de parkeerplaats het Looiersplantsoen in Diepenheim.
Dinsdag 7 oktober: Vrouwen van Nu.
Bezoek RTV Oost.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
Dinsdag 28 oktober: Vrouwen van Nu.
Wandelen in het Witteveen.
Start is om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Markslagweg.

