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Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 19 maart mogen we weer naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe
gemeenteraad. Of dat belangrijk is? Reken maar van wel! Gemeenten krijgen steeds meer
taken toegeschoven, maar daarbij moeten ze ook sterk op de uitgaven letten. Om dat
allemaal goed te organiseren is een daadkrachtig bestuur een vereiste, met een duidelijke
visie. In schril contrast daarmee staat de dreigende versnippering door het grote aantal
partijen dat meedoet aan deze verkiezingen. In Enschede gaat het om 13 partijen, maar dat
heeft u vast al gezien. Naast 7 landelijke partijen doen er ook 6 lokale partijen mee. Als we
dan de zetels eerlijk verdelen krijgt iedere partij er drie. En dan moet je om een
meerderheidscollege te formeren met 7 partijen overeenstemming bereiken. Zo zout zal het
wel niet gegeten worden, maar het geeft wel aan waar het gaat wringen. Na de traditionele
verzuiling krijgen we nu de verzuiling anno 2014. En of dat goed terwijl er steeds meer taken
en bevoegdheden naar de gemeente gaan waarvoor daadkracht en visie nodig is?
En dan het buitengebied. In de ideale situatie zou de gemeenteraad een afspiegeling
moeten zijn van de samenleving. Dan komt het buitengebied er karig van af. Waar zijn de
kandidaten die geworteld zijn in het buitengebied? Natuurlijk is een directe binding met het
buitengebied niet altijd nodig om toch oog te hebben voor de belangen van de bewoners en
bedrijven in het buitengebied. Maar is er straks nog iemand in de raad die weet hoe de
agrarisch sector in Enschede er uit ziet? En hoe belangrijk boeren en grondeigenaren zijn
voor de groene uitstraling van Enschede? Maar gelukkig hebben we daarvoor nog Stawel.
Waar nodig zullen wij ze gevraagd en ongevraagd voorzien van de nodige informatie. Bij een
krimpende gemeentelijke organisatie en de omvorming naar meer participatie kan Stawel
een belangrijke rol spelen. Één ding is duidelijk; als het gaat om de opkomst zijn bewoners
van het buitengebied nog steeds trouwe stembusgangers. Gemeenteraadsverkiezingen zijn
belangrijk, altijd, maar deze keer zeker want elke stem telt. En het resultaat komen we de
komende 4 jaar dagelijks tegen!
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"Met kunst de boer op!"
De Belgische kunstenaar Erwin Peters is
geboren te Antwerpen in 1964. Hij is een
autodidact beeldhouwer die onder
invloed van Ronald de Winter één van de
belangrijkste vaandeldragers is geworden
in de wereld van de dierenbeeldhouwers.

Op de foto zien we: Spelende kat van Erwin Peters
brons afm: 27 x 46 x 20 cm.
In de Antwerpse Zoo was hij 7 jaar als dierenverzorger werkzaam en geboeid door de
schoonheid en het gedrag van de dieren. De dagelijkse omgang met deze dieren gaf hem
dan ook de gelegenheid de bewegingen en het gedrag nauwgezet te observeren Langzaam
borrelde het artistieke in hem op , artistiek gezien gebruikt Erwin de verworvenheden van
de 20e eeuwse sculptuur. Hij begon zijn eerste dierensculpturen te boetseren onder invloed
van oude meesters als b.v. Bugatti, Collin en Dupon, In het spoor van Erwin Peters volgen
dierenbeeldhouwers als b.v. Patrick Villas en Michael Bracke.
Zijn sculpturen vallen op door de krachtige eenvoud, benadrukt door zijn sterke toets. De
"bezieling" in de bronzen dieren zijn kenmerkend voor zijn werk. Uit zijn boeiende oeuvre
treedt de natuur in al haar facetten naar voren. Erwin specialiseerde zich in de
momentopname van spel, strijd en rust. Door het feit dat hij het instinctieve karakter van
het dier tot uiting kan laten komen creeërt hij een spirituele meerwaarde. Hierdoor krijgt
het uitgebeelde dier er een dimensie bij en daar komt het toch op aan in de kunst.
De technische kant:
Erwin Peeters breekt de vorm open tot dat de ruimte besloten in de holten van het beeld
even belangrijk is als de massa, het brons, die de ruimte omvat. Hierbij wordt het beeld
lichter en luchtiger en krijgt het invallend licht vrij spel. Zijn meest recente beelden zijn iets
ruwer geworden. Dit wordt vooral benadrukt door meer op de toets te werken. Zijn bronzen
beelden worden in edities van 3 tot 6 stuks gegoten.
Zijn portfolio is door zijn grote talent de laatste jaren internationaal toegenomen. Hij nam
succesvol deel aan kunstbeurzen. B.v. van Toronto, PAN Amsterdam, Washinton D.C. , Zoo
van Antwerpen en men vindt zijn werk in veel particuliere collecties overal ter wereld. Zijn
werk is o.a. te bewonderen in de Zoo te Antwerpen. Met dank aan: website Antwerpse Zoo
en Erwin Peters.
Hanny Holdijk.

Rondleidingen op de boerderij
In de afgelopen zomervakantie hebben we op 5
melkveebedrijven rondom Enschede rondleidingen
georganiseerd. Dit willen wij in de komende
zomervakantie herhalen. Vindt u het ook leuk om
geïnteresseerden een rondleiding op uw bedrijf te
geven?
Meldt u dan aan bij één van onderstaande
telefoonnummers. De rondleidingen vinden plaats
op een vaste dag in de week tegen een kleine
vergoeding. Het zou leuk zijn als ook bedrijven uit andere sectoren (varkens, kippen, enz.)
mee gaan doen! Bendine Stokkers 053-5696524 , Bertine Luttikhedde 053-5695220, Jenny
Stokkers 06-12516567, Karin Schukkink 06-18329021 en Hermieke Voogd 053-4351983
Nieuwe boerderij voor Mts Pasman-Aalpol

Een nieuwe weg die dwars over het bedrijf gaat. Dat was schrikken toen de ontwerpplannen

van de nieuwe Rijksweg N18 gepubliceerd werden. Op een aantal plekken moeten daarvoor
woningen en bedrijven voor worden opgeofferd. Een ingrijpende gebeurtenis voor
bewoners en voor hun bedrijven. Op sommige locaties hebben zij soms al generaties lang
gewoond en gewerkt en nu moet alles wijken voor een nieuwe Rijksweg. Al in een eerder
stadium vertrok de familie Grobben op de hoek van de Badweg naar de ‘overkant’ waar zij
een nieuw bedrijf oprichtten aan de Oude Haaksbergerdijk. Zij waren daarmee een van de
eersten die ruimte moesten maken in het gebied waar de N18 komt. Inmiddels is het
tweede bedrijf verplaatst.
Het bedrijf van de maatschap Pasman-Aalpol (erve ‘de Snuve’) is verplaatst van de
Teesinklandenweg naar de omgeving ’t Brook bij Usselo. Aan de Haaksbergerstraat 1006 is
in een relatief korte periode hun nieuwe bedrijf gebouwd. Henk Aalpol en Joke Pasman en
hun kinderen zijn op vrijdag 14 februari vertrokken van het oude erf naar de nieuwbouw. De
koeien hebben een paar dagen later de afstand van de oude naar de nieuwe stal lopend
door de weilanden afgelegd. En het jongvee gaat geleidelijk aan ook over. Maar voordat het
zover was…. Aan de verhuizing van een compleet bedrijf gaat heel wat vooraf. Uren en
dagen van overleg en plannen maken zijn nodig geweest om dit voor elkaar te krijgen. En
daar zit niemand op te wachten, maar het moet gewoon. Onderhandelingen met
Rijkswaterstaat, bestemmingsplanprocedures, flora- en faunaonderzoek, aanleg- en
bouwvergunningen, welstand, kapvergunningen, erfinrichtingsplan en ga zo nog maar even

door. Ook al heeft het de nodige tijd gekost, het vergunningentraject is vrijwel rimpelloos
verlopen, mede doordat er door alle betrokkenen op positieve wijze is gereageerd. Naast al
deze zaken ben je bezig bent met het ontwerp van de stal, en moet je je ook verdiepen in de
bouw van de nieuwe woning. Voorwaar geen sinecure - om het maar even deftig te zeggen ,
oftewel ’n heel’n bult wêêrk!
En als je dan over bent is alles nieuw. Niet alleen voor jou, maar ook voor het vee. Er is enige
tijd nodig, zowel voor mens als dier, om te wennen aan de nieuwe locatie. De koeien passen
zich snel aan, zij zijn blij met meer ruimte. En verder gaat er enige tijd overheen, dat moet je
tijd gunnen. Je moet zeker alle seizoenen een keer meegemaakt hebben en dan kun je
langzaamaan zeggen dat je je thuis voelt op de nieuwe locatie. Henk, Joke, Joost en Harm
veel geluk op jullie nieuwe plek.
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:
0612354959.
Wel blijft voor de verhuur van landbouwmachines Martin aanspreekpersoon tel nr:
0651124026.
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
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 19 maart
Woensdag 2 en 16 april
Buurtkring Twekkelo

Agrarische Excursie 25,26, en 27 maart 2014 Delden Haaksbergen
Dames die zich hebben opgegeven en nog niet hebben betaald willen jullie het bedrag van €
40.-- overmaken op banknummer NL85 RABO 0309 4752 79 t.n.v. A.J. Geerdink.
Ans Olink en Rendi Geerdink
Uitleg website VVN etc
Op de jaarvergadering kwam naar voren dat er belangstelling is voor een bijeenkomst
waarin meer uitleg over de website wordt gegeven. Ook kunnen we dan bijvoorbeeld kijken
naar de digitale nieuwsbrief e.d. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op vrijdagmorgen 21
maart en/of maandagmorgen 24 maart, aanvang 10.00 uur bij Hermieke Voogd,
Weerseloseweg 235 (Hof Espelo). Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk bij Hermieke, tel.
4351983 (andere data in overleg mogelijk)
Hermieke Voogd
Kerstbijeenkomst 2014
Dames van Twekkelo, Lonneker èn uit de stad (ook Hengelo): de eerstvolgende bijeenkomst
voor overleg over de invulling van de Kerstbijeenkomst in 2014, zal plaatsvinden op
maandag 31 maart a.s. ’s avonds om 20.00 uur in het Kulturhus in Twekkelo (naast de
Johanneskerk).
Oproep zangkoor
Ons zangkoor is nog steeds dringend op zoek naar nieuwe leden. Het zou toch jammer zijn
als het koor niet langer kan blijven bestaan! Voor meer informatie of om u aan te melden,
neem contact op met Ali Olthuis, tel. 4615696
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
vestingvissersstadje 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.

Van de fiets-en wandelcommissie
De wandeling in en om de bossen van Oele zit er weer op. Vanaf het Erve Groot Avest
volgden we een bospad c.q. mountainbikepad. Landelijke zandwegen en kleine stukjes
straat wisselden elkaar daarna af en uiteindelijk kwamen we via het pad door het
Beltmansbos weer bij onze locatie aan. Daar genoten we van de welverdiende koffie en thee
en maakten kennis met Miranda, de eigenares van deze bed- en breakfast locatie.
25 maart:
We nemen een kijkje in de streek rond het landgoed Het Weldam. We rijden
hier gezamenlijk naar toe vanaf het erf van Dini Leusink, Harberinksweg 2,
7547 PJ in Usselo. Een ieder wordt verzocht hier om kwart voor één (12.45
uur) aanwezig te zijn.
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
(0534351983) en Alie van der Veer (074-2911090).
Jaarlijkse tweedaagse fietstocht 2014
Beste fietsvriendinnen,
Zoals op de jaarvergadering reeds is verteld zal de tweedaagse fietstocht dit jaar
plaatsvinden op 20 en 21 mei met de bestemming Ootmarsum en omgeving. We proberen
hiermee een geweldig mooie traditie in stand te houden en hebben in hotel Wyllandrie
tegenover de Kuiperberg in Ootmarsum een optie genomen op 10 kamers. Vanuit het hotel,
aan de rand van Ootmarsum, kunnen we een keuze maken uit diverse mooie fietsroutes
met pauzeplekken en bezienswaardigheden.
De prijs voor dit tweedaagse fietsarrangement bedraagt 130 euro. Zin om ook mee te
fietsen? Dan opgeven op 12 maart vanaf 08.30 uur bij Alie van der Veer, tel. 074 – 2911090.
Er kunnen dus 20 dames mee fietsen. Na opgave ontvangen alle deelneemsters uitvoerig
informatie over de invulling van deze twee dagen en de verdere gang van zaken. We gaan
ervoor om er met elkaar weer een paar mooie onvergetelijke dagen van te maken.
Willy Vreeman, Thera Migchelbrink en Alie van der Veer.

Verenigingskalender.
Dinsdag 11 maart. Vrouwen van Nu.
Streektaaldag: Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, in Ommen.
Aanvang: 10:00 uur.
Dinsdag 18 maart. Vrouwen van Nu.
Bezoek RTV Oost. Aanvang 09:30 uur.
Nadere informatie in Ons Orgaan van februari
Woensdag 19 maart; Herinrichting Enschede Zuid
Vergadering Uitvoeringscommissie, Verenigingsgebouw Usselo
Aanvang 9.30 uur
Woensdag 19 maart; gezamenlijke buurtkringen
Kaartavonden Kulturhus Twekkelo; aanvang 20.00 uur
Dinsdag 25 maart: Vrouwen van Nu.
Wandelen rond het landgoed Het Weldam.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
Dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 maart. Vrouwen van Nu.
Agrarische dagen in Haaksbergen en Delden.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
Dinsdag 25 maart: Buurtkring Usselo
Algemene Ledenvergadering Verenigingsgebouw Usselo, aanvang 20.00 uur
Woensdag 2 april; gezamenlijke buurtkringen
Kaartavonden Kulturhus Twekkelo; aanvang 20.00 uur
Donderdag 10 april: Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. Aanvang: 14:00 uur.
Woensdag 16 april; gezamenlijke buurtkringen
Kaartavonden Kulturhus Twekkelo; aanvang 20.00 uur

