
 

 

48e jaargang nr. 2 
 
Ons Orgaan krijgt langzamerhand de gewenste digitale vorm. Telkens proberen we om de 
suggesties die we krijgen te gebruiken zodat er een prettig leesbare en informatieve 
nieuwsbrief kan worden gemaakt. Mocht u suggesties hebben als het gaat om inhoud en 
vorm, schroom dan niet om deze met ons te delen.  
 
Nieuw is dit keer de column “Met kunst de boer op!” Hanny Holdijk uit Twekkelo zal 
proberen de combinatie tussen kunst en platteland aan u te presenteren in deze column. 
Een heel andere invulling dan u van ons gewend bent. Het bestuur van Stawel is erg blij met 
haar aanbod en we hopen dat ook de lezer het kan waarderen.  
 
Dit jaar zal ook de internet ontsluiting van het buitengebied onze aandacht vragen. Net nu 
Ons Orgaan in digitale vorm verschijnt, komt de provincie met een regeling voor glasvezel. 
Dan kunnen we natuurlijk niet achterblijven en na de pilot in Lonneker gaat wat ons betreft 
het hele buitengebied aan de glasvezelkabel. Vraagbundeling is dan het sleutelwoord en 
daar kan Stawel een rol in spelen. Veel leesplezier met de tweede digitale versie van Ons 
Orgaan. 
 
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

 "Met kunst de boer op!" (column van Hanny  Holdijk) 

 Ledenvergadering Buurtkring Broekheurne 

 Kaartavonden gezamenlijke buurtkringen (rectificatie!) 

 Twekkelo-west; landschappelijke inrichting klaar! 

 Nieuws van de dierenarts 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Met kunst de boer op!" 
In 1908 verbleef Picasso in huis bij de Vlaamse Marie 
Louise Putman ( 1850 -1939) in la rue des Bois. 
Picasso wijdde twee schilderijen en een hele serie 
tekeningen aan deze "boerin" Marie Louise was voor het 
geld naar Frankrijk gekomen waar ze als kokkin werkte, 
vervolgens kennis maakte met een herder, hem trouwde 
en verhuisde naar rue des Bois.Toen ze weduwe was 
geworden, deed ze het huishouden, bewerkte het land en 
voedde haar zeven kinderen op. Ze kon lezen noch 
schrijven, sprak slecht Frans en was een zwaarlijvige en 
zeer lange vrouw. 
 
 
Op de foto zien we:  Boerin van Pablo Picasso Werk uit  

1908 Olieverf op doek, 81,2 x 65,3 cm  
 
Voor Picasso was ze de vleesgeworden Moeder Aarde, wier ongereptheid nog niet door 
cultuur geschonden was. Het kan zijn dat deze reuzenvrouw ( bijna 2 meter) hem aantrok 
omdat hijzelf erg klein van stuk was. Madame Putman heeft nooit voor Picasso geposeerd; 
hij bestudeerde haar en maakte daarna uit zijn hoofd schetsen. De uiterlijke trekken van 
madame Putman - machtig, zwaar postuur, dikke logge nek- komen al voor op een 
voorbereidende schetstekening ( collectie Marina Picasso, Genève) Ook op een blad in het 
Musée Picasso in Parijs is een voorbereidende tekening  te bewonderen, hierop maakte 
Picasso  acht  schetsen van de figuur, van voren, van achteren, en van opzij, maar op het 
schilderij zijn haar trekken grotesker en geometrischer. Het  geometrisme vormde de basis 
voor de plasticiteit van het werk. Het kwam voort uit Picasso's streven naar 
monumentaliteit en eenvoud, maar ook uit de natuur zelf. 
 
In de tekeningen worden de machtige oervormen van de boerin benadrukt, de zware 
hangende borsten die we ook weer op het schilderij terugzien evenals de nek die zo log is 
dat hij helemaal lijkt te ontbreken, de logge vuisten tenslotte waren voorbestemd om twee 
volle emmers te dragen. Naar het waarom van het niet schilderen van deze emmers moeten 
we raden. Meest waarschijnlijk is dat Picasso een verhalende lijn wilde vermijden en zijn 
schilderij niet op het "boerengenre"uit de negentiende eeuw wilde laten aansluiten. Wie 
goed kijkt ziet dat er toch een spoor van die oorspronkelijke opzet achterblijft. De vingers 
van de boerin zijn n.l. gekromd als bij iemand die volle emmers draagt en de spieren van de 
armen zelf staan strak gespannen. Het schilderij: boerin  1908  ( in het Frans: La Fermière) 
De buste van boerin 1908 is te bewonderen in De Hermitage, St.-Petersburg. Met dank aan: 
Pioniers van de Moderne kunst uit de Hermitage. 
 

Hanny Holdijk. 
 

 
 
 
 



Ledenvergadering Buurtkring 
Op maandag 17 maart om 20:00 uur houdt Buurtkring Broekheurne haar jaarlijkse 
ledenvergadering bij Sanders Küper. Gastspreker zal ook dit jaar dhr Gerrit Meutstege zijn 
en hij zal aandacht besteden aan ontwikkelingen die in ons buitengebied spelen.  
Bijzonder punt van aandacht is snel internet in het buitengebied d.m.v. aanleg 
glasvezelkabel.  
Er treed een wisseling op in het bestuur: Penningmeester Martin Hagting treedt na 10 jaar 
trouwe dienst af en is niet herkiesbaar, hij wordt opgevolgd door Gerben Weldink tel nr: 06-
12354959. Wel blijft voor de verhuur van landbouwmachines Martin aanspreekpersoon tel 
nr: 06-51124026. Vorig jaar is Jan Dalenoord afgetreden als voorzitter. Hij is opgevolgd door 
Johan Schukkert tel nr: 06-11877500. 
 
Het machinepark bestaat uit: 
- weiderol 
- zaaibedcombinatie. 
- drainagespuit. 
- schijveneg 
 
NB: Het bestuur is voornemens om dit jaar de schijveneg in te ruilen voor een nieuwe van 
het zelfde type. 
  
Wij hopen veel leden te mogen begroeten op deze vergadering. 
 

bestuur Buurtkring Broekheurne 
 

Kaartavonden 
Vorige keer waren de data van de kaartavonden niet goed vermeld. Daarom nog een keer 
met de juiste data. 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 volgende data: 
Woensdag 5 en 19 februari 
Woensdag 5 en 19 maart 
Woensdag 2 en 16 april 

 
Buurtkring Twekkelo 

 
 

Twekkelo-west; Samen op weg naar een mooi gebied 
 
In Twekkelo is de afgelopen maanden hard gewerkt. Naast de inrichting van beken is nu ook 

het project landschappelijke beplanting afgerond. Bij een 
tiental eigenaren zijn laanbomen geplant, poelen 
gegraven en wallen aangelegd en beplant. Daarnaast zijn 
er fruitbomen en hagen op de erven aangeplant.  
 



In een werkgroep, bestaande uit Twence, Akzo Nobel, gemeenten Hengelo en Enschede, 
Vereniging behoud Twekkelo, Landschapsfonds Enschede, Stawel, de Zuivelhoeve en het 
waterschap, zijn verschillende overheidsdoelen en particuliere initiatieven gebundeld tot 
één integraal plan. Ondersteuning bij de uitwerking van dit plan kwam van Bureau 
Eelerwoude. Er is gezocht naar een ideale mix van landbouw, natuur, water en recreatie, 
onder de noemer: 'Samen op weg naar een mooi gebied'. 
 
De eerste fase van het project richtte zich op de herinrichting van de Twekkelerbeek. Deze 
heeft een meer natuurlijke loop gekregen en in het omliggende landschap worden 
mogelijkheden voor waterberging aangelegd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan het herinrichten van de beken in fase twee. Naast de herinrichting van de beken 
Boeldershoek is er ook volop aandacht geschonken aan het landschap van het hele gebied 
Twekkelo-West. Samen met de omwonenden en andere belanghebbenden is naar 
mogelijkheden gezocht om de landschappelijke kwaliteit te versterken, door bijvoorbeeld de 
aanplant van bomen en de aanleg van kikkerpoelen. De resultaten daarvan zijn nu goed te 
zien in het gebied. Dankzij de stimulerende rol van Twence en de bijdragen van Twence, 
Zuivelhoeve en AKZO kon bij de provincie een subsidie aangevraagd worden. De bijdrage 
van deze bedrijven bedroeg een derde van het totale budget. 
 
 

 
Goede opkomst voorlichtingsavond 

 
Altijd leuk als je iets hebt georganiseerd en er komen 
veel mensen opdagen. Dat was het geval op 21 januari 
toen onze praktijk een voorlichtingsavond voor 

melkveehouders heeft gehouden. Het onderwerp was dan ook wel belangrijk voor de 
betrokkenen: de praktische gevolgen van het verbod op het voorbehoedende gebruik van 
antibiotica voor veehouders. 
 
Eerst gaf Femke Hoogervorst een toelichting over een aantal nieuwe medicijnen en 
testmethodieken die er het laatste jaar op de praktijk zijn bij gekomen. Daarna legde Erik 
Hurkens uit hoe het allemaal zo  ver is gekomen. Na de pauze ging  Maria Morselt in op het 
droogstandsmanagement. Kort gezegd is de veehouderij in 2009 gedwongen het 
antibioticumgebruik te gaan halveren. Angst voor resistente bacteriën die niet meer te 
behandelen zijn heeft de 2de Kamer dit besluit doen nemen. De halvering is eind 2013 
gerealiseerd. Omdat, met name in de varkens- kalver- en pluimveehouderij, veel antibiotica 
voorbehoedend werden ingezet heeft de minister de Gezondheidsraad in 2011 om advies 
gevraagd. Dit luidde: verbiedt het voorbehoedende gebruik van antibiotica. Het advies is 
overgenomen en daarmee wettelijk vastgelegd. Dat was begin 2012. 
Alle betrokken partijen zagen in dat het gevaarlijk is als koeien niet meer met antibiotica 
mogen worden drooggezet. Je krijgt dan namelijk meer uierontstekingen, dierenleed en 
meer vervroegde afvoer van melkkoeien. Er is onderzoek gedaan door de 
Gezondheidsdienst voor Dieren. Dit bevestigde die angst. Vervolgens is de Maatschappij 
voor Diergeneeskunde gevraagd een richtlijn te maken. Doel van de richtlijn was reductie 
van antibioticumgebruik met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen. Op grond van 
bovengenoemd onderzoek is er voor gekozen het celgetal van de laatste proefmelking 



bepalend te laten zijn. Koeien met een celgetal onder een bepaalde waarde mogen in 
principe niet meer worden drooggezet met antibiotica.  
Tot zover de nieuwe regelgeving. 
In diezelfde richtlijn staan ook veel adviezen om problemen te voorkomen.  
Vooral de aandacht voor droogstaande koeien, van voor het droogzetten tot en met het 
afkalven, zal groot moeten zijn. Het belangrijkste is om de koeien pas droog te zetten bij een 
melkgift van minder dan 12 liter per dag. Dat dit niet overal even makkelijk is bleek uit de 
levendige discussie hierover. 
Verder werd gewezen op mogelijke verbeteringen op het gebied van management, 
huisvesting, hygiëne en voeding bij droogstaande koeien. Het juiste gebruik van teatsealers 
kwam aan de orde.  De komende weken gaan we bij de bedrijfsbezoeken met een “checklist 
droogzetten” rond om goed inzicht te krijgen in verbeterpunten. Kortom er wordt door de 
veehouders en hun dierenartsen van alles aan gedaan om deze nieuwe regels zo goed 
mogelijk op het bedrijf in te passen. 
Over een jaar wordt landelijk geëvalueerd op de resultaten. Ik hoop dat het niet nodig is nog  
een keer een hele avond aan dit onderwerp te besteden. Dat zou een goed teken zijn. 

 
Erik Hurkens  

Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
17 januari. Er is een bijeenkomst van 
de Enschedese club Vrouwen van Nu.. 
Dit keer bij Sanders Kuper. Het is 

inmiddels traditie geworden deze nieuwjaarsbijeenkomst. Aan de aarzelende binnenkomst 
van een aantal mannen merken we, dat de partners dit keer ook zijn uitgenodigd. Met koffie 
en koek, een drankje en een hapje wordt iedereen op zijn of haar gemak gesteld en is de 
integratie een feit. De voorzitter opent de avond en merkt o.a. op dat het toch wel heel 
moeilijk is om jonge vrouwen bij de club te betrekken.  
De heer Ferdinand Eeftink verzorgt daarna de avond en vertelt over zijn loopbaan en hoe hij 
daardoor in aanraking is gekomen met de berging van de Russische onderzeeër de Koersk, 
die op 12 augustus 2000 verging. De heer Eeftink vertelt eerst over de voorbereiding van het 
project en hoe het verder uitgevoerd is. Deze toelichting vooraf is heel verstandig want we 
kunnen aan de hand van een film die van de hele berging is gemaakt nu ook beter begrijpen 
hoe de hele klus is geklaard, erg interessant. De voorzitter bedankte iedereen voor de 
aanwezigheid en onder het genot van een drankje en een hapje werd er nog een tijdje 
nagepraat.  

Hermine Roerink 
 

Overleg kerstbijeenkomst 2014 
 

Dames uit de buurtschappen Twekkelo, Lonneker en de Stad opgelet!!!!!!! Donderdag 27 
februari overleg over het organiseren van de kerstbijeenkomst 2014. Locatie Het Kulturhus 
in Twekkelo. Aanvang: 20:00 uur. 
 

 
 
 



Rtv Oost Studio 
 

Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de schermen van RTV OOST? Dan is er nu een 
kans om het allemaal eens te bekijken, hoe het daar in z'n werk gaat. Op dinsdag 18 maart 
zijn we daar te gast en krijgen we een rondleiding in de studio. Allereerst kijken we in de 
studio waar het tv-programma "En Dan Nog Even Dit" dagelijks word uitgezonden. Hier 
word het e.e.a. verteld over de geschiedenis, organisatie en werkzaamheden van RTV OOST. 
Vervolgens gaan we naar de radio-studio alwaar een live-uitzending van "Goedemorgen 
Overijssel" met Marisa en Bert, word bijgewoond. Daarna gaan we nog een kijkje nemen in 
de nieuws/sport studio. Er kunnen maximaal 30 personen aan dit bezoek deelnemen, dus 
vol = vol!!!! 
We worden om 9.30 uur verwacht, met een kopje koffie/thee en iedereen moet op eigen 
gelegenheid naar Hengelo komen. Het adres is :  RTV OOST, Hazenweg 25 te Hengelo. 
Opgave voor deelname:  3 t/m 7 maart bij Miep Smit tel. 4283164 of per e-mail 
smit03@home.nl.  

het bestuur 
 

Van de fiets- en wandelcommissie 
 

Het aangename winterzonnetje lokte de 28e januari 13 dames naar het Ledeboerpark. De 
route was zeer verrassend en liep deels over de grasvelden van de UT. Na afloop stond de 
koffie voor ons klaar in het Lammerinkswönner. 
 
25 februari: De volgende winterwandeling maken we in en om de bossen van Oele. We 

starten op het Erve Groot Avest, een oud boerenerf waar nu al  acht jaar 
een bed & breakfast locatie is gerealiseerd. Het adres is: Oelerschoolpad 14, 
7554 SR Oele gemeente Hengelo. De auto’ s mogen hier ook geparkeerd 
worden. 
 

25 maart:  We nemen een kijkje in de streek rond het landgoed Het Weldam. Info over 
carpoolmogelijkheden en startpunt volgt t.z.t.  

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

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).  
 

Oproep zangkoor 
 

Ons zangkoor is dringend op zoek naar nieuwe leden. Elke maandagmiddag wordt er 
gerepeteerd in het Dorpshuis in Lonneker. Voor meer informatie belt u met Alie Olthuis, tel. 
053-4615696 
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Verenigingskalender. 
 
Donderdag 13 februari: Vrouwen van NU. 
Algemene ledenvergadering. 
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. 
 
Dinsdag 25 februari: Vrouwen van Nu. 
Winterwandeling in de omgeving van Oele. 
Zie voor nadere info elders in deze nieuwsbrief 
 
Donderdag 27 februari: Vrouwen van Nu. 
Dames Twekkelo. Lonneker en de Stad. 
Overleg kerstbijeenkomst 2014 
Locatie: Kulturhus, Twekkelo Aanvang: 20:00 uur. 
 
Donderdag 6 maart: Vrouwen van Nu. 
Kookworkshop. Locatie Stedelijk Lyceum. 
Voor informatie zie de nieuwsbrief van januari  
 
Dinsdag 11 maart. Vrouwen van Nu. 
Streektaaldag: Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, in Ommen. 
Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van januari 
 
Dinsdag 18 maart. Vrouwen van Nu. 
Bezoek RTV Oost. Aanvang 09:30 uur. 
Nadere informatie elders in deze nieuwsbrief 
 
Dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 maart. Vrouwen van Nu. 
Agrarische dagen in Haaksbergen en Delden. 
Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van januari 
 
Donderdag 10 april: Vrouwen van Nu. 
Paasbijeenkomst. 
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. Aanvang: 14:00 uur. 
 
 


