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Vliegen? Gevlogen!
“Stekker uitTwente Airport”. Dat was de kop in de krant waardoor het nu definitief is dat er
geen doorstart komt van Luchthaven Twente. Het project is afgeblazen vanwege de
staatssteuntoets in Brussel. Europa vind het niet goed dat er oneerlijke concurrentie
ontstaat omdat de overheid geld steekt in een dergelijke ontwikkeling. Voor de
voorstanders betekent dit dat alle hoop vervlogen is, de tegenstanders kunnen hun geluk
niet op. Of dat laatste terecht is moet nog blijken. Want nu een Twente Airport niet
haalbaar blijkt wordt er al weer volop gekeken naar andere mogelijkheden. In twee daarvan
blijft nog altijd de optie open om, hoewel kleinschalig, de functie als vliegveld overeind te
houden. Kleine zakelijke vluchten, vluchten in relatie tot bedrijvigheid, beperkt
vrachtverkeer worden genoemd als scenario’s. Daar zullen ze bij VOLT ook niet meteen
gelukkig van worden.
Een andere optie is meer gericht op Zorg, Duurzame landbouw en Energie. Er zou zich een
kliniek kunnen vestigen volgens de verkenning van het ADT en dan wel één die baat heeft bij
de rust die in het gebied heerst. Een nieuwe locatie voor Mediant dus? En voor de
energieopwekking wordt de startbaan vol gelegd met zonnepanelen. En dan nog de
duurzame landbouw. Het beeld dat ze hierbij hebben is niet erg duidelijk.
Hoe dan ook, voor diegenen die gehoopt hadden binnenkort met hun koffer achter op de
fiets richting vliegveld te peddelen en dan met een vakantiecharter richting warme
zuidelijke oorden te vertrekken; helaas, het zal toch eerst een autoritje worden van een
uurtje of anderhalf. Maar dat mag de vakantiepret niet drukken, toch?
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen:
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"Met kunst de boer op!"
Op de foto zien we: De Haan van Herman
Kruyder.
Olieverf op doek 108 x 123 cm vervaardigd
1931/32
Herman Kruyder is geboren in Lage
Vuursche 1881 en overleden te Amsterdam
in 1935. Het indringende expressionisme
van Herman Kruyder zet de toeschouwer
vaak op het verkeerde been. Zo krijgt de
haan een hele andere lading als het totale
verval van zijn omgeving tot de kijker
doordringt. Kruyder schildert een wereld
waarin hij met een haast kinderlijke
verwondering steeds weer wanklanken en
wreedheden ontdekt. Het doek gaat niet alleen over een haan, maar vooral over Kruyders
worsteling met zichzelf en zijn omgeving. De haan staat aan het begin van een nieuwe fase
in Kruyders werk waarin de sfeer gaandeweg somberder en dreigender wordt.
Pontificaal en meer dan levensgroot beheerst de haan het beeld, terwijl voor de hen achter
hem slechts een bescheiden rol is weggelegd. Vanwege zijn felle kleuren en opzichtig
vertoon van mannelijkheid steekt hij des te meer af tegen de troosteloze omgeving. Het
coloriet versobert, terwijl dikke verfstreken en het gebruik van het paletmes de verfhuid
bepalen. Van de paar bomen in de achtergrond zijn de meeste takken afgeknot en is het
gebladerte spaarzaam, Rechts bevindt zich een vervallen muurtje, waarvan het puin in de
vorm van losliggende stenen reikt tot in de linker benedenhoek. Het donkere blauw van de
lucht maakt een eerder benauwende dan stralende indruk. Op deze plek is het leven
gedoemd weg te kwijnen. De altijd fiere haan is in dit geval een angstig dier, weerloos
omdat de schilder hem zelfs zijn sporen heeft ontnomen. Ondanks zijn zelfverzekerdheid en
de aanwezigheid van een vrouwtje, ontbreekt het de haan aan nageslacht. Een dreiging van
buitenaf komt regelmatig voor in het werk van Kruyder, die daarmee op weergaloze wijze
steeds weer verwarring over een verloren paradijs verbeeldt.
Hanny Holdijk

Vlas in vergroening
Met de percelen vlas in Enschede gaat het goed.
De planten bloeien en dat betekent dat de
zaadvorming op gang komt. Na een groeizaam
voorjaar staat er een uitstekend gewas op het
land. En dat belooft wat voor de oogst. Want daar
gaat het uiteindelijk om, een mooie opbrengst en
voldoende saldo. In de ecologische
aandachtsgebieden (EFA's) in het kader van de
vergroeningsmaatregelen van het Europees landbouwbeleid (GLB) is de teelt van eiwitrijke
gewassen, vlas en hennep met een vanggewas toegestaan.
Dat staat in de nationale invulling van het GLB, die staatssecretaris Sharon Dijksma
(Economische Zaken) bekend heeft gemaakt. De EFA-verplichting van 5 procent natuurbraak
van het areaal bouwland per bedrijf geldt voor 12.500 bedrijven. Dat betekent dat in
Nederland 33.500 hectare ecologische aandachtsgebieden komen.
De EFA's mogen op drie manieren worden ingevuld. In een 'equivalentiepakket' moet de
totale verplichte 5 procent EFA worden ingevuld met een beheerde akkerrand, waarbij
aangrenzende sloten, eiwitgewassen en vlas- of hennepteelt met een vanggewas en
landschapselementen mogen meetellen. De beheerde akkerrand moet minimaal 30 procent
van de EFA zijn en voor minimaal vijf jaar blijven.
Boeren kunnen ook kiezen voor de teelt van eiwitrijke gewassen. Ook mag vlas of hennep
worden geteeld onder voorwaarde dat er ook een vanggewas wordt geteeld. Gebruik van
bemesting en gewasbeschermingsmiddelen is in deze teelten toegestaan. Allerlei
mogelijkheden dus om te voldoen aan de vergroening.
Een tegenvaller is dat houtwallen, heggen, vrijstaande bomen en bomenrijen kunnen niet
als EFA worden aangemerkt. Hoewel de staatssecretaris dat aanvankelijk wel wilde, ziet ze
ervan af omdat de kosten van controle en registratie uit zouden komen op ongeveer €2.500
euro per jaar per hectare. Landschapselementen die nu al onder agrarisch natuurbeheer
vallen, kunnen wel als EFA worden aangemerkt, maar dan vervalt de beheersvergoeding.

Nu ammoniakrechten kopen?
Vorige keer in Ons Orgaan hebt u kunnen lezen
over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS),
maar soms bent u beter af om direct te handelen
en niet te wachten wat de PAS u brengt. Want
wilt u uw veehouderijbedrijf uitbreiden en ligt
uw bedrijf nabij een Natura 2000-gebied? Dan
heeft u waarschijnlijk extra ammoniakruimte
nodig. U kunt hiervoor wachten op de PAS of nu
nog ammoniakrechten aankopen. In veel
situaties kan de laatste optie de beste keuze zijn.
PAS
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet ervoor zorgen dat er weer
ontwikkelingsmogelijkheden komen voor bedrijven rondom Natura-2000 gebieden. De PAS
treedt waarschijnlijk op 1 januari 2015 in werking. Wilt u daarna uitbreiden dan kunt u
alleen gebruik maken van de aanwezige ontwikkelingsruimte in uw gebied.
Ontwikkelingsruimte
De ontwikkelingsruimte per Natura 2000-gebied moet nog worden bepaald. Het is echter
maar de vraag hoeveel ruimte er straks per gebied voor de landbouw beschikbaar komt.
Externe saldering
U kunt nu nog ammoniakrechten aankopen en in sommige provincies een beroep doen op
de depositiebank. Met behulp van 'externe saldering' kunt u dan een Nb-vergunning
aanvragen. Binnen de PAS is externe saldering niet meer mogelijk.
Nu nog snel ammoniak aankopen?
Het nu nog aankopen van ammoniakrechten is voor u wellicht een interessante optie
Wanneer u op deze manier een Nb-vergunning kunt krijgen bent u niet afhankelijk van de
PAS.
Advies noodzakelijk
Of u nu ammoniak moet aankopen hangt af van uw specifieke bedrijfssituatie. Voor deze
beoordeling is het verstandig om een specialist te raadplegen.

Programma SPU

Donderdag 26 juni
19.30 uur
Bonte Avond OBS Molenbeek, locatie Usselo. Aansluitend uitslag verloting
(ballonvaart voor twee personen).
Vrijdag 27 juni
14.00- 16.30 uur: Seniorenmiddag
Een ouderwets gezellige middag! Dit jaar met het swingende koor de Mallumse Deerns &
Co, cabaretier Graads uut Lonneker en dansdemonstraties van de seniorenparen van
Dansschool Dekker. Entree: €8,50 incl. koffie/thee, krentenwegge, hapjes en drankjes.
Reserveren: 06-20393174 of seniorenmiddag@popfeesten-usselo.nl
21.00 uur (tent open): 80-90’s party met SUPER SUNDAYS
Back in time! Wie kent ze niet, de bekende hits uit de jaren 80 en 90? Afgewisseld met de
top 40 van nu zorgt de band Super Sundays voor a dazzling party! Een show vol energie,
sensationele acts en special effects. Ook de tent is in sferen van de jaren 80 en 90, met o.a.
een verlichte dansvloer. Entree: €8,00
Zaterdag 28 juni (overdag gratis entree)
10.45- 14.00 uur: Programma OBS Molenbeek, locatie Usselo: optocht, optreden Lônneker
Boerendâânsers en kinderspelen.
13.00-17.30 uur: Zeepvoetbal
Vorig jaar was het een groot succes. De teams proberen op een glibberig veld doelpunten te
maken. Zowel voor deelnemers als het publiek een spektakel.
18.30 uur: Vogelschieten sponsoren
19.30 uur:Vogelschieten regulier (in samenwerking met Buurtkring Usselo)
20.30 uur: Uitslag verloting

Win die ballonvaart voor twee personen! Bewaar de lootjes voor de grote verloting op
zondag en ding mee naar mooie prijzen.
21.00 uur (tent open):
SLAM!FM ON TOUR
De vetste beats, nu ook in Usselo. De bekende DJ Jeroen Post gaat er persoonlijk voor
zorgen dat je helemaal los gaat! Entree €5,00 (indien voor 22.00 uur binnen, daarna €8,00)
Zondag 29 juni (hele zondag gratis entree)
09.30-17.00 uur: Trekkertrek Onwies Trekk’n
Bij deze tractorpulling gaat het om ronkende motoren, pk’s en gewicht. Spectaculair!
11.00-17.00 uur: Kids Plaza en bungee trampoline
Met o.a. springkussen, wipe-out, blikgooien, touwtje trekken, rad van fortuin, visjes vangen,
grabbelton en zandparadijs. En op de bungee trampoline spring je een gat in de lucht tot
wel 8 meter.
14.00-16.30 uur: Wedstrijd touwtrekken (nieuw!)
Kracht, tactiek, techniek en een dosis teamspirit. De ingrediënten om mee te doen aan deze
touwtrekwedstrijd. Nog twijfels om mee te doen? Ter plekke inschrijven is ook mogelijk.
17.00 uur: Uitslag verloting (hoofdprijs = een ballonvaart 2 personen)
Lootjes zijn t/m 16.30 uur te koop. Ook de loten van donderdag en zaterdag doen mee aan
de eindverloting, dus wederom kans!
17.15 uur: Een nieuw fenomeen: Half um Half
Deze jonge dialect rockband heeft als repertoire o.a. Twentse rock, ballads en meezingers
van Jovink, Normaal, Boh Foi Toch en eigen hits. Een ervaring die je bij blijft!
19.30-20.30 uur: Opstijgen luchtballon (6 prijswinnaars verloting)
Altijd al eens van dichtbij willen bekijken hoe groot een luchtballon is en hoe deze opstijgt?
Dit is je kans!
Het hele weekend Black Light Drive-In Show! Volledige programma, inschrijven activiteiten:
www.popfeesten-usselo.nl Gratis entree of munten? Check Facebook en Twitter!

Rondleiding op de boerderij

Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt?
Onderstaande melkveebedrijven openen hun deuren!
Start rondleiding 14.00 uur Kosten € 2,00 p.p. (kinderen t/m 2 jaar gratis)
(de rondleiding duurt 1-1½ uur)
Maandagmiddag (7, 14, 21, 28 juli + 4, 11, 18 aug.):
Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol (fam. Stokkers), Boekelerhofweg 100,
7548 RA Boekelo; tel. 06-12516567
Bij dit bedrijf is telefonisch aanmelden noodzakelijk!
Dinsdagmiddag (8, 15, 22, 29 juli + 5, 12, 19 aug.):
Melkveebedrijf de Veldgeuver (fam. Schukkink), Veldgeuverweg 20,
7547 RG Twekkelo; tel. 06-18329021
Woensdagmiddag (9, 16, 23, 30 juli + 6, 13, 20 aug.):
Melkveebedrijf Stokkers, Lutje Bruninkweg 25, 7544 RD Broekheurne;
tel. 053-5696524
Donderdagmiddag (10, 17, 24, 31 juli + 7, 14, 21 aug.):
Melkveebedrijf Smelt-Luttikhedde, Braamweg 12a, 7581 RB Buurse;
tel. 053-5695220
Vrijdagmiddag (11, 18, 25 juli + 1, 8, 15, 22 aug.):
Melkveebedrijf Voogd, Weerseloseweg 235, 7522 PS Enschede-Noord
(Hof Espelo); tel. 053-4351983
HONDEN NIET TOEGESTAAN

De Vrouwen van Nu

Fiets- en wandelcommissie.
Op 24 juni hebben we een fietstocht tussen Haaksbergen en Rekken gepland, we starten om
13.30 uur bij de Oostendorper Watermolen aan de Watermolenweg in Haaksbergen. Het
overige deel van het zomerprogramma bespreken we binnenkort, we zullen jullie hier
uitgebreid over informeren in Ons Orgaan van juli 2014.
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).

Verenigingskalender.
Dinsdag 24 juni: Vrouwen van Nu.
Fietstocht tussen Haaksbergen en Rekken gepland.
Start 13.30 uur: Bij de Oostendorper Watermolen aan de Watermolenweg in Haaksbergen.
Zondag 10 augustus: Kom uit de Stad!
Fietstocht in de omgeving van Usselo-Rutbeek
Nadere informatie volgt.
Maandag 1 september: Vrouwen van Nu.
Bijeenkomst dames Twekkelo, Lonneker en Stad.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.
Woensdag 17 september: Vrouwen van Nu.
Stadswandeling Zutphen.
Nadere informatie volgt..
Vrijdag 26 september: Vrouwen van Nu.
Openingsavond seizoen 2014/2015.
Nadere informatie volgt.

