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Het blijkt dat niet iedereen de functie van de knoppen die u hierboven ziet begrijpt. Als u op
één van bovenstaande knoppen klikt dan opent Ons Orgaan zich in pdf vorm. De tekst wordt
dan in zijn totaal getoond op het scherm. Klikt u op

dan krijgt u de complete tekst van

Ons Orgaan te zien. Als u op
klikt dat ziet u alleen de tekst van de “Vrouwen van Nu”. U
kunt er dan voor kiezen om de artikelen te lezen op het scherm. Als u op één van deze
knoppen te klikt wordt dus niet meteen Ons Orgaan geprint maar wordt er een makkelijker
leesbare versie geopend die desgewenst geprint kan worden.
Een jaar in vogelvlucht
Zo aan het eind van het jaar kijk je terug naar alles wat er gebeurd is en dat is best veel.
Daardoor vliegt de tijd voorbij en voor je het weet zit je weer in de kerstsferen. Over een
paar weken is het al weer zover. 2014 is het jaar van afronden geweest. Maar ook van
voorbereiden. Want ook Stawel moet zich oriënteren op de rol die zij wil vervullen in relatie
tot duurzame ontwikkeling van het buitengebied.
Groene Diensten
Om te beginnen het afronden van het project Groene en Blauwe diensten 2011-2013.
Inmiddels hebben 67 eigenaren een contract voor Groene en Blauwe Diensten met een
looptijd van minimaal 21 jaar. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieaanvraag
richting de provincie, waardoor het komend jaar ook weer overeenkomsten met eigenaren
afgesloten kunnen worden. Ook het project Streekeigen Huis en Erf (SHE) is afgerond
waardoor 40 eigenaren plantgoed hebben ontvangen voor een mooi streekeigen beplanting
op het erf.
SNL
Na enige tijd van voorbereiden hebben de organisaties voor agrarisch natuurbeheer in
midden Overijssel de koppen bij elkaar gestoken en de Cooperatie Agrarisch Natuurbeheer
Midden Overijssel opgericht. Enschede wordt vertegenwoordigd door het Landschapsfonds
Enschede. Hierdoor kunnen we ook in Enschede in 2016 gebruik maken van de SNL
(Subsidieregeling Natuur en Landschap)
Toekomst Stawel
Het bestuur heeft afgelopen voorjaar besloten om onderzoek te laten doen op welke manier
Stawel haar positie in de komende jaren blijvend kan versterken. De bijdrage van de
gemeente aan Stawel is lager geworden en daardoor zal steeds meer gekeken moeten
worden naar andere inkomstenbronnen. Inmiddels is het onderzoek op hoofdlijnen
afgerond. Begin volgend jaar wordt het onderzoek afgerond en moeten we het vertalen in
concrete projecten

Herinrichtingsprojecten
Enschede Zuid is in 2014 qua verkaveling en inrichting afgerond. Wat nog rest is de lijst
geldelijke regeling.
Enschede Noord is qua afronding nog niet zover. Voor Lonnekermarke is komend voorjaar
de lijst geldelijke regeling gepland en voor Lonnekerland wordt het ruilplan ter visie gelegd.
Glasvezel
Na een periode van voorbereiding is op 16 december de “werkgroep Glasvezel” gevormd
met diverse vertegenwoordigers van o.a. buurtkringen, dorpsraden en lokale belangenclubs.
De bedoeling is om in 2015 te komen tot een uitvoerbaar plan om breedbandinternet
(glasvezelkabel) uit te rollen in het buitengebied.
En dan is dit nog maar een kort overzicht waar nog vele zaken ontbreken. Maar duidelijk is
wel dat er veel gebeurd is en dat er ook nog van alles op stapel staat. Maar voor nu vanaf
deze plek namens de consulent en het bestuur van Stawel allemaal fijne feestdagen en een
mooie jaarwisseling. Tot ziens in 2014.
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen:
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"Met kunst de boer op!"
Op de foto zien we: “Badende meisjes met stad op de
achtergrond” uit 1913.Olieverf op linnen afm. 100 cm x
80 cm; München, staatsgalerie moderner Kunst van de
kunstenaar: August Macke
Het werk van August Macke is doordrongen van een
streven naar harmonie. Macke werd geboren op 3
januari 1887 in Meschede (Sauerland). Zijn kinderjaren
bracht hij door in Keulen en later in Bonn. Hij maakte
zijn opleiding aan het gymnasium niet af en begon in
1904 zijn studie aan de kunstacademie in Düsseldorf.
Na 2 jaar verliet hij Düsseldorf teleurgesteld en vertrok
naar Berlijn waar hij lessen nam bij de kunstenaar
Corinth. Ook daar was hij niet op zijn plaats en hij vond
dat hij zich beter zelf verder kon ontwikkelen.
Toen hij dan ook met de impressionistische schilderkunst in aanraking kwam, begonnen zich
in zijn werk stilistische trekken af te tekenen.In juli 1907 was Macke voor het eerst in Parijs,
daartoe in staat gesteld door Bernhard Koehler ,zijn financiële weldoener, die ook der Blaue
Reiter (o.a. Kandinski) financieel ondersteunde. Macke had door foto’s en uit boeken al
een eerste indruk van de impressionistische kunst opgedaan en was dus voorbereid op
nieuwe, ongebruikelijke motieven en de vrije penseelvoering. De geweldige, heldere
kleurenpracht was echter een openbaring voor Macke. Die eerste tijd liet hij zich vooral
door de kunstenaar Manet inspireren, naar wiens schilderijen hij talloze kleine tekeningen
maakte, zo leert ons een blik in zijn schetsboek. Kleur- en vormproblemen gaan hem meer
en meer interesseren, de inhoud laat hij zo alledaags mogelijk.
Macke blijft ook later steeds openstaan voor impulsen vanuit de Franse kunst, die dan ook
geleid hebben tot nieuwe ontwikkelingen in zijn eigen werk. Invloeden in zijn werk zijn o.a.
Fauvisme, Kubisme en het Orfisme. (als het U interesseert kijk dan eens op internet naar
deze kunststromingen). Macke raakt zeer onder de indruk van het werk van de kunstenaar
Matisse en zijn werk wordt nu gekenmerkt door kleurrijke vlakken, de kleuren zijn duidelijk
van elkaar gescheiden. Later ontmoet hij de kunstenaar Marc met wie hij een vriendschap
voor het leven sluit.
In 1912/13 kwam het werk van Macke tot volle rijpheid, sterker ritme in de
kleurschakeringen terwijl invloeden uit het kubisme en het futurisme het inpassen van
vormen in een vaste structuur bewerkstelligden. Deze impulsen brachten Macke ertoe zijn
eigen voorstellingen strenger op te bouwen., de vlakken sterker in te binden in een
ordenende structuur van vormen en de compositie op die manier meer stabiliteit te geven.
Het schilderij : BADENDE MEISJES MET STAD OP DE ACHTERGROND is een extreem
voorbeeld, want het motief in dit schilderij is uitsluitend opgebouwd uit kleine, blokachtige,

ronde segmenten. Zijn mecenas (financiële beschermheer) maakte het mogelijk dat Macke
naar Afrika reisde en daar veel aquarellen produceerde. Na terugkomst ontstonden in de
maanden die volgden 36 schilderijen waarin hij motieven verwerkte die de reis naar Afrika
hem had opgeleverd. Het uitbreken van de eerste wereldoorlog maakte een abrupt einde
aan deze productieve fase. Macke werd soldaat en sneuvelde al een paar weken later op 26
september 1914. Met dank aan Dietmar Elger.
Niejs oawer de Streektaal
Op zoaterdag 13 en zundag 14 december koomp Helligen Hendrik
in de Reggehof in Goor met zien nieje programma lös. Zoas ’t der
noe oetzöt geet hee zien leaven bettern, joa ’t geet teegn ’t eande
van ’t joar an en dan koomp ’t mangs vanzölf met de goeie
vuurnemmens en hee geet dan ok hardop ziene zeunden
oawerdèènken. Op beide daage begeent hee met zien spektakel um 8 uur ’s oamnds en de
kaarten kost € 20,- per stuk.
Kaarten vuur de Reggehof köj bestellen op moandag en vriejdag van 09.00 uur tot 16.00 uur
en op dinsdag t/m doonderdag van 13.00 tot en met 16.00 uur (0547-284888) of op de
webstea : www.reggehof.nl.
Op zundag 28 december köj nog terecht biej de Kappen in Hoksebarge vuur nen Twentsen
oamnd. ’t Noll’nkoor hef disse keer wier ‘n gevarieerd programma vuur de leu, lokale,
nationale en internationale gebuurtenissen wördt oonder ’n andach brach met zang, dans
en völ gekheid. Den oamnd wördt ok de “Hoksebarger van ’t joar” bekèènd maakt. En de
opbrengst van den aomnd wördt an ’n good doel besteed. ’t Begeent den oamnd um 8 uur
’s oamnds en de kaarten kost € 12,50 per stuk.
Kaarten vuur de Kappen köj telefonisch bestellen van moandag tot en met doonderdag
tusken 08.30 uur en 12.30 uur (053-5730250) of op de webstea: www.dekappen.nl.
A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal
is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090, Alie van der Veer.

Subsidie herstel agrarisch erfgoed
Sinds begin dit jaar heeft Twente een boerderijenstichting:
Twentse Erven. Afgelopen voorjaar hebben zij subsidie
ontvangen van provincie Overijssel voor het project Buurten in
Twente. Onderdeel van dit project is het subsidiëren van
herstelwerk aan agrarisch erfgoed. Boerderijeigenaren kunnen
hiervoor 25% subsidie ontvangen tot een maximum van € 3.000. Aanmelden voor de
regeling kan tot 12 januari 2015 via de website. http://www.twentse-erven.nl
Bewoners van karakteristieke boerderijen in Twentse kunnen gebruik maken van deze
regeling ter ondersteuning van de werkzaamheden. Meer informatie over het project en de
regeling kun je vinden op www.buurtenintwente.nl

Buurtkringnieuws

De Buurtkring Broekeurne organiseert komend voorjaar de kaartavonden voor de
gezamenlijke buurtkringen. De avonden zijn op: 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart,
18 maart, 1 april en worden gehouden bij ‘t Spieker (Bianca en Egbert Visser), Helmerstraat
320, Usselo, aanvang 20:00 uur.
Buurtkring Broekheurne wil graag onderstaande lijst voor het huren van werktuigen onder
uw aandacht brengen.
Werktuigenoverzicht Buurtkring Broekheurne
Tarief ½ dag
Tarief hele
Locatie
dag
Zaaibedcombinatie € 35,00
€ 55,00
W. Wissink,
Geessinkweg
403
Weiderol 3 meter € 20,00
€ 30,00
M. Hagting,
Moorvenweg
2a
Schijveneg
€ 35,00
€ 50,00
M. Hagting,
Moorvenweg
2a
Drainagespuit
€ 60,00
€ 100,00
M. Hagting,
Moorvenweg
2a

Telefoonnummer
053-4773098

06-51124026

06-51124026

06-51124026

Informatieavond natuur bij vliegveld
Op 17 december organiseert ADT een inloopavond over de
inrichting natuur bij het vliegveld. U wordt van harte
uitgenodigd voor deze avond over de 130 ha in te richten
natuur (Ecologische Hoofd Structuur, EHS) ten zuiden van de
luchthaven. De inloopavond duurt van 20.30 uur tot 21.30
uur en is in de oude terminal aan de Vliegveldweg 333 in
Enschede. Er is informatie beschikbaar over hoe de
inrichting van de natuur én de toeristische routes in en om het gebied er straks uit zien.
Een samenhangend stelsel van natuurgebieden Met de nieuwe inrichting van 130 ha natuur
ontstaat een samenhangend stelsel van natuurgebieden rond de luchthaven: een groot
aaneengesloten gebied, waar planten en dieren de ruimte krijgen. De vroegere

waterhuishouding wordt zoveel mogelijk in ere hersteld. Ook komen er wandel-, ruiter- en
fietsroutes in het gebied. De ontwerpers van de inrichting van het gebied beantwoorden
vragen, onder andere aan de hand van kaartmateriaal.
De uitvoering van het werk
Half november is de inrichting van de EHS al van start gegaan. De Timmerhuis Groep uit
Vriezenveen heeft de aanbesteding voor het werk gewonnen en zet een projectorganisatie
op die zelfstandig het werk uitvoert. De werkzaamheden worden 1 oktober 2015 afgerond.
Belevingspad en recreatiemogelijkheden
In het gebied wordt een ‘cultuurhistorisch belevingspad’ ingericht. Hier kunnen verhalen van
onder meer bewoners en gebruikers van het gebied over hun belevingen van de historie en
gebeurtenissen worden verwerkt. Daarnaast is er inmiddels een initiatief gestart om een
fietsroute aan te leggen rond het vliegveld langs restanten en objecten uit onder andere
WOII. Het fietspad ontsluit niet alleen de nieuw ingerichte natuur, maar verbindt ook de
andere parels in de omgeving: Lonnekerberg, het Holthuis, Oosterveld, Hof Espelo en
Zuidkamp. Vele partijen zijn betrokken bij het initiatief. Ook hierover is informatie
beschikbaar op 17 december. Het definitieve ontwerp van de Ecologische Hoofd Structuur
en de toelichting daarop vind u op http://www.adttwente.nl/gebied/natuur/
Gebiedscollectief Agrarisch Natuurbeheer
Op 26 november is door het Dagelijks Bestuur bij de notaris het Coöperatief Agrarisch
Natuur Collectief Midden Overijssel U.A. opgericht. Het Collectief waarin acht Agrarische
Natuur Verenigingen (ANV) samenwerken, heeft de taak om vanaf 1 januari 2016 het
agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB) in haar werkgebied te regelen. Het
werkgebied omvat de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Enschede,
Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Olst-Wijhe, Ommen,
Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Enter-Wierden.
Vanaf 2016 gaat een nieuw subsidieregeling rond het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer van start. Daarin krijgen collectieven anders dan de huidige agrarische
natuurverenigingen de komende zes jaren (2016 – 2021) een grote verantwoordelijkheid in
het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau. Het Collectief
wordt vanaf 2016 ‘eindbegunstigde’ van de provinciale subsidie en zal de subsidie
toegekend krijgen op basis van een ecologisch goed onderbouwd plan. Het Collectief sluit
overeenkomsten af met afzonderlijke beheerders (grond- eigenaren/gebruikers) en zal de
komende jaren toe moeten zien op het naleven van de overeenkomsten. Met deze aanpak
verwachten Collectieven en Provincies meer resultaat te bereiken met het agrarisch natuuren landschapsbeheer. Vanaf 2016 kunnen agrariërs alleen via een Collectief in aanmerking
komen voor een bijdrage uit de subsidieregeling agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met G. Meutstege, coördinator voor het
Landschapsfonds Enschede.

Aktepassering Boekelo-Twekkelo

Op woensdag 19 november werden in het verenigingsgebouw in Usselo onder ruime
belangstelling de handtekeningen gezet voor de verkavelingsakte Boekelo-Twekkelo. Met
de ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de uitvoeringscommissie en de
notaris staat het eigendom van de toedeling nu vast. Daarmee is het onderdeel verkaveling
nu afgesloten voor de Herinrichting Enschede Zuid. Op dit moment worden ook de laatste
inrichtingsklussen afgerond. In een enkel geval zal dit ook nog volgend voorjaar
plaatsvinden. Er is dan nog één belangrijke klus te klaren. Dat is de financiële afwikkeling.
Officieel heet dat de ‘Lijst der Geldelijke Regeling’(LGR). In de LGR wordt de onder- en
overbedeling financieel afgehandeld. En belangrijke post in de LGR is het nut van de
verkaveling. De kosten die gemaakt zijn en die door eigenaren dienen te worden opgebracht
worden op basis van de bepaling van het nut toegerekend aan degenen die er door de
verkaveling op vooruit zijn gegaan. Inmiddels is ook besloten om voor de deelgebieden
Broekheurne en Boekelo-Twekkelo gelijktijdig ter visie te gaan met de LGR. Het is de
bedoeling dit proces in 2015 af te ronden en daarmee ook de Herinrichting Enschede Zuid
definitief af te sluiten.

Enschede Noord
Vaststellen ontwerp-ruilplan Lonnekerland
Op 10 december 2014 heeft de uitvoeringscommissie Enschede-Noord het conceptontwerpruilplan Lonnekerland vastgesteld. Het ontwerp-ruilplan wordt vanaf 12 januari 2015 zes
weken ter inzage gelegd. Alle belanghebbende grondeigenaren/-gebruikers krijgen over
deze terinzagelegging per aangetekende post bericht. Tot 23 februari 2015 is er de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp-ruilplan, als men het niet eens is
met de voorgestelde toedeling. Meer informatie over deze procedure is vanaf half januari
2015 te vinden op www.herinrichtingenschedenoord.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015
Vrouwen van Nu afdeling Lonneker/Enschede nodigt u samen met uw partner/vriend(in)
van harte uit voor het bijwonen van onze nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal gehouden
worden op donderdag 29 januari 2015. Locatie: Café/restaurant Sanders Kuper. Aanvang :
20.00 uur. Zaal open vanaf: 19.30 uur. Wij hebben de “Dree vrouwleu uut ’n Achterhook”
bereid gevonden om deze avond voor ons op te treden. Zij brengen een programma
bestaande uit liedjes, sketches en gedichten. Alles geënt op het gewone dagelijkse leven en

voor iedereen herkenbaar. Het optreden is een afwisselende dialect voorstelling, niet
politiek of anderszins getint. De gewone dagelijkse thema’s met een vrolijke persiflage
gebracht. Het belooft een leuke en gezellige avond te worden en wij hopen op een grote
opkomst. Wij vragen een bijdrage van € 5,Opgave: donderdag 15 januari 2015 bij Gerrie ter Brugge. Tel. 053-4761869 of per mail
jterbrugge@hetnet.nl
het bestuur.
Datum:
Van:
Zaal open:
Waar:
Kosten:
Opgave:

Streektaaldag 2015
dinsdag 17 maart 2015
10.00 tot 16.00 uur
9.30 uur
Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, van Reeuwijklaan 5,
731 EH Ommen, tel. 0529-452047
€ 25,00 inclusief koffie/thee en lunch, € 30,00 voor niet-leden.
tot 21 februari 2015, bij voorkeur per e-mail,
bij Alie van der Veer a.h.vanderveer@wolmail.nl of 074-2911090.

Na opgave dient het verschuldigde bedrag z.s.m. overgemaakt te worden naar
rekeningnummer IBAN NL21RABO 0316703028 ten name van NBvP, Vrouwen Van Nu
afdeling Lonneker Enschede. De penningmeester van de afdeling maakt daarna het
totaalbedrag van alle aanmeldingen ineens over naar het Provinciaal rekeningnummer.
Programma:
Sprekers in het morgenprogramma zijn Sabine Uitslag, veelzijdig politica en Tweede
Kamerlid tot 2012. Naast haar belangstelling en vroegere werk in de gezondheidszorg heeft
zij veel meer kwaliteiten en won in 2012 de 3e prijs bij het ballroomdansen bij AVRO’s
Strictly Come Dancing en is ze als zangeres bekend. Onlangs heeft u haar kunnen
bewonderen als deelneemster aan the Voice of Holland. Haar roots liggen in Westerhaar en
zij spreekt met ons over “hoe betrek je de jeugd bij de streektaal”.
Tevens vragen wij nogmaals uw aandacht in het ochtendprogramma voor Jannes Mulder,
oud-diskjockey, gemeenteraadslid van Steenwijkerland en één van de meest
gerenommeerde presentatoren van Nederland. Hij vertelt hoe hij de streektaal gebruikt en
benut in zijn werk met vooral ook veel jongeren.
Het middagprogramma wordt gevuld door het Kleinkoor Ootmarsum, zij zingen vooral
Twentse liederen, al dan niet vertaald en doen dit a capella waarbij ook vooraf de nodige
uitleg hierover wordt gegeven.
Tijdens de tussenpauzes dragen leden en oud-leden van de werkgroep Streektaal enkele
gedichten en korte verhalen voor.

Verenigingskalender.
Woensdag 17 december: Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst.
Aanvang: 19:30 uur. Locatie: De Waarbeek Hengelo.
Donderdag 22 januari: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering.
Aanvang 10:00 uur. Locatie: Café Sprakel in Lonneker.
Dinsdag 27 januari: Vrouwen van Nu.
Wandelen met de fiets- en wandelcommissie.
Nadere informatie volgt.
Donderdag 29 januari. Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/ vriend(in).
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Café/restaurant Sanders Kuper
Donderdag 19 februari: Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.

