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Snoeien in regels
Het college van B&W van de gemeente Enschede heeft in haar collegeakkoord afgesproken
nog eens goed te kijken naar de taken die zij uitvoert. Daarbij hoort ook een kritische blik
naar de rol van de overheid bij taken die niet wettelijk verplicht zijn. Met een mooi woord
ook wel deregulering genoemd. Als je daar tegenwoordig met mensen over praat zijn ze het
daar snel mee eens; hoe minder regels hoe beter! Wat daarbij nog wel eens uit het oog
verloren wordt dat men dan met name vanuit het eigen belang kijkt. “Als ik een boom wil
kappen en ik heb geen vergunning nodig, prima: Als ik een terras wil beginnen en dat kan ik
doen zonder vergunning, mooi toch”. Maar anders wordt het natuurlijk als de buurman een
terras begint of als de buurman die mooie boom in zijn tuin omkapt omdat hij zo’n last heeft
van het blad, terwijl jij het voordeel van de schaduw had in de zomer. Zomaar enkele
voorbeelden die aangeven dat er dus twee kanten aan de zaak zitten. In de vergadering van
de Stedelijke commissie van 3 november j.l. stond het onderwerp “Deregulering” op de
agenda en daarbij ging het om 13 gemeentelijke vergunningen.
De kapvergunning is er één van net als het stelsel van aanlegvergunningen. De discussie
spitste zich toe op waardevolle bomen in het gebied binnen de bebouwde kom. Veel
fracties vonden het afschaffen van de kapvergunning voor het binnenstedelijke gebied te
ver gaan. Ook twijfelde men over de haalbaarheid van het in kaart brengen van alle bomen
waarvoor nog wel een kapvergunning zou moeten worden aangevraagd. Daarnaast omvatte
het voorstel ook het in beeld brengen van alle waardevolle houtwallen in het buitengebied
waarvoor dan ook een kapvergunning noodzakelijk blijft.
Ook het stelsel van aanlegvergunningen staat ter discussie. Dit zou dan moeten worden
vervangen door het opstellen van een bomenlijst aangevuld met de landschappelijk
waardevolle houtwallen in het buitengebied. Als er werken worden aangevraagd zoals het
graven van een sloot is de gemeente van mening dat dit door een algemene verbodsregel
kan worden uitgesloten. Of dat bijdraagt aan de deregulering is maar zeer de vraag!

Vanuit onze ervaringen met overeenkomsten Groene Diensten hebben wij naar voren
gebracht dat ook wij voorstander zijn van deregulering. Dat zou kunnen betekenen dat alle
houtwallen die onder een overeenkomst Groene Diensten vallen (overeenkomst voor
beheer loopt immers voor 21 jaar) niet meer vergunningplichtig, maar kunnen volstaan met
een meldingsplicht. Daarmee wordt ook recht gedaan aan de inspanningsverplichting die
met deze eigenaren is afgesproken. Dat is in onze ogen een gerichte deregulering die recht
doet aan de inspanningsverplichting die met eigenaren is afgesproken. En zo kun je in het
buitengebied nog wel meer landschapselementen voor meldingsplicht in aanmerking laten
komen. Denk bijvoorbeeld aan houtwallen die liggen binnen de NSW gerangschikte
landgoederen of houtwallen die onder de SNL regeling vallen. Dereguleren in combinatie
met duurzaam beheer dus. Landschapsfonds Enschede wil daarin graag meedenken. De
overige houtopstanden blijven dan voorlopig nog vergunningplichtig, maar het is een mooie
uitdaging om deze ook onder beheer te krijgen. Komend jaar gaat het Landschapsfonds
daarmee weer aan de slag.

In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen:
"Met kunst de boer op!" (column van Hanny Holdijk)







Landschapsfonds Enschede, Groene Diensten wegens succes verlengd.
Enschede Zuid; Aktepassering Boekelo-Twekkelo
Niejs oawer de Streektaal
NH kerk Usselo; optreden Brook duo
Berichten van de Vrouwen van Nu
Verenigingskalender

"Met kunst de boer op!"
Op de foto zien we: Pietà ; Pas de deux uit 2008 van
de kunstenares Lotta Blokker Brons, 158 x 95 x 70 cm.
De sculpturen van Lotta Blokker tonen haar met
grote technische vaardigheid en bezieling gemaakte
figuren.
Je zou ze willen aanraken, zo geloofwaardig zijn ze
en dat kan nu: In Zwolle, Museum de Fundatie t/m
4 januari 2015 ( wel kijken, niet aanraken:-). Lotta
Blokker ( 1980) is een beeldhouwer die open en
enthousiast spreekt over dood en doodsangst. Ze
maakt de mens in brons onvergankelijk, want zo
zegt ze: ik accepteer niet dat mensen doodgaan en
zo blijven ze bestaan.
Haar werk is verstild, de mens in al zijn eenzaamheid
en kwetsbaarheid. Lotta vertaald b.v. de momenten van angst en twijfel als je 's nachts
wakker ligt of laat zien hoe een man en vrouw elkaar troosten in hun omhelzing. In Zwolle
zie je onderdelen van haar werk the hour of the wolf, en eerdere series I am here now en
ook Pietà waarvan bijgaand de foto.
De figuren zijn in ondergoed of ook naakt, ze tonen in ieder geval de kwetsbaarheid van de
mens. In een interview maakt ze de opmerking dat kunstenaars geen psycholoog nodig
hebben omdat ze hun angsten en frustraties in hun werk kwijt kunnen en ik moet haar
daarin gelijk geven. Tegelijkertijd gaat Lotta's werk ook over de angst voor het leven. Ze
symboliseert die angst in haar werk: it's a boy dat uit 2 figuren bestaat die een moeder en
haar zoon voorstellen. De moeder wil haar jongen beschermen maar haar hangende handen
geven ook haar machteloosheid weer.
De modellen die Lotta voor haar beelden gebruikt komen uit haar dagelijkse omgeving, ze
let speciaal op lichaamshouding en gezichten. Zo vertelt ze dat een model b.v. aan iets
intiems of grappigs denkt en dat zij dat dan ziet aan het omhoog krullen van de mondhoek.
Lotta Bokker maakt haar beelden ( boetseert) van klei die later in brons worden gegoten. De
Kunstenaars Lucian Freud en Marlene Dumas vertonen in hun werk ook die onverbloemde
weergave van hun model.
Coos , een oude dame, heeft o.a. model gestaan voor Pas de deux, Lotta Blokker zag haar in
de apotheek en vroeg haar om model te willen zijn. Pas de deux gaat over loslaten en toont
een bejaarde vrouw wiens man is overleden en ze voert nu een denkbeeldige dans uit met
haar overleden echtgenoot. Met dank aan Vera Ros, Lotta Blokker en Maarten Schets.
Hanny Holdijk

Bezuinigingen NME
Op maandag 27 oktober hebben veel vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van het
programma van Natuur- en Milieu educatie (NME) van zich laten horen op de Motiemarkt.
Het voornemen om dit programma vanwege bezuinigingen te schrappen is veel vrijwilligers
koud op het dak gevallen. Met elkaar en met de ondersteuning van deze afdeling worden
mooie resultaten geboekt. Stawel draagt haar steentje bij via het project melkveehouderij
waarbij schoolklassen de boer op gaan. Een groepje vrijwilligers van Stawel overlegt jaarlijks
hoe de opgave van scholen te koppelen is aan het bezoek van een boerderij. Op die manier
komen honderden kinderen van het Enschedese basisonderwijs in aanraking met het werk
en het leven op de boerderij. Via een lesprogramma leren ze op school eerst allerlei zaken
over de melkveehouderij. Wat is er dan niet mooier om dat af te sluiten met een bezoek aan
de boer, waarbij de boer(in) ze kennis laat maken met de dagelijkse praktijk. Het zou toch
jammer zijn dat dit niet meer lukt omdat de zo broodnodige ondersteuning vanuit NME niet
meer wordt geboden. En dat geldt natuurlijk voor het hele programma. Gezien het grote
aantal vrijwilligers is dit nu juist een voorbeeld van de steeds gangbaar wordende visie op
de samenleving, zelf verantwoordelijkheid nemen, maar wel gefaciliteerd worden door de
gemeente. Burgerinitiatief of te wel Burgerkracht ten voeten uit. Dat zou de gemeente toch
moeten koesteren.

Groene en Blauwe Diensten wegens succes verlengd
In de periode 2006-2013 is met veel succes het instrument
Groene en Blauwe Diensten ingezet. Met inzet van onder
meer gemeenten, particulieren en uitvoeringsorganisaties is in
totaal voor € 65 miljoen geïnvesteerd in aanleg, herstel en
beheer van karakteristieke landschapselementen in de provincie Overijssel. Provinciale
Staten hebben 2 juli 2014 besloten om een regeling Groene en Blauwe Diensten ook in de
periode 2014-2015 open te stellen.
Hierdoor kunnen de gemeenten, samen met lokale partijen en initiatieven, aan de slag. In
totaal zijn voor ruim 2000 landschapselementen contracten voor langdurig beheer (20 jaar
of meer) buiten de EHS afgesloten. Daar mogen we met elkaar trots op zijn! Maar we weten
ook dat het werk niet af is. Daarom heeft de provincie € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor
een nieuwe regeling Groene en Blauwe Diensten voor de periode 2014-2015. De
stimuleringsregeling Groene en Blauwe Diensten 2014-2015 moet invulling geven aan een
eigentijdse organisatie van Groene en Blauwe Diensten om nieuwe initiatieven te
ontwikkelen of bestaande initiatieven op te schalen. Op hoofdlijnen is de werkwijze
ongewijzigd.
Wat is anders aan de regeling? Nieuw in de regeling is de sterkere sturing op samenhang en
effectiviteit van de provinciale beleidsinstrumenten. Dit betekent concreet dat aanvragen

voor projecten Groene en Blauwe Diensten 2014-2015 moeten voldoen aan tenminste één
van de onderstaande doelen:
- Robuuster maken van reeds gecontracteerd beheer
- Beheer gericht op specifieke soorten en/of omstandigheden
- Afspraken met groepen op gebiedsniveau
De (economische) betekenis van een aantrekkelijk en toegankelijk landschap voor een goed
woon-, werk- en leefklimaat is inmiddels voldoende bekend. Met de sturing op deze
prioriteiten beogen wij nog meer kwaliteit te kunnen bereiken met het instrument Groene
en Blauwe Diensten. Samen houden we Enschede mooi!
De Regeling Groene en Blauwe Diensten 2014-2015 is alleen opengesteld voor gemeenten.
De gemeente Enschede heeft nog ruimte gevonden om haar steentje bij te dragen. Maar in
deze nieuwe regeling wordt ook wat van de eigenaar zelf verwacht. De provincie draagt 75%
bij en de gemeente/eigenaar samen 25%. Hoeveel en op welke manier de eigenaar bijdraagt
aan de regeling wordt nu nog uitgewerkt. Mocht u vragen hebben over deze regeling of
heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Gerrit Meutstege (06-51372588)

Aktepassering Ruilplan Boekelo-Twekkelo
De commissie heeft in haar maart-vergadering het ruilplan BoekeloTwekkelo definitief vastgesteld.
Daarom kan nu de aktepassering van het ruilplan gaan plaatsvinden.
Op dat moment wordt een ieder juridisch eigenaar van de toedeling in
het ruilplan. De aktepassering vindt plaats op woensdag 19 november
2014.
De aktepassering vindt plaats in het hervormd dienstgebouw te Usselo. Aanvang 09.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst heeft
een feestelijk tintje. De eigenaren hoeven niet afzonderlijk te tekenen. De voorzitter en
secretaris tekenen namens een ieder. Er zullen enkele toespraken worden gehouden, o.a.
door de gedeputeerde Hester Maij. Na afloop is er een hapje en een drankje.

Niejs oawer de Streektaal.
Der wördt nen hoop mooie vuurdrachten hoaln her en der in oons Twentelaand. En ik har
begreppen dat ’t de leu wal ansteet dat zee ’n luk op de heugte bint.





13 november 2014: efkes wier helpen onhoolen; André Manuel, Ernest Beuving en
Thijs Kemperink brengt tehope nen oavend met zang en cabaret in de Kappen. De
kosten bint € 15,- en ’t begeent um 20.00 uur bie’j de Kappen in Hoksebaarge.
14 november 2014: Anne van der Meiden, Jan Riesewijk en Harry Nijhuis brengt
tehope nen oavend met “leefde vuur de Streektaal”.De kosten bint € 7,50 en ’t
begeent ok um 20.00 uur bie’j de Kappen in Hoksebaarge.
28 december: Het Noll’nkoor breg vuur oons zang, dans en humor oonder het motto
“wiej kapt ‘r met” en het zal nen gevarieerden Twentsen oavend wörden. De kosten
bint € 12,50 en zee doot de opbrengst noar ’n good doel. ’t Begeent om 20.00 uur.

Kaarten vuur de Kappen köj telefonisch bestellen van moandag tot en met doonderdag
tusken 08.30 uur en 12.30 uur of via de website www.de kappen.nl.
6,7, 13 en 14 december: Helligen Hendrik koomp in de Reggehof en hee wil zien leaven
bettern en luk socialer wörden, ’t zal miej niej doon wat doarvan trech koomp. De kosten
bint € 20,- en de vuurstellingen begeent um 20.00 uur in de theaterzaal. Vuur kaarten köj
bellen noar 0547-284888 of mail noar reserveringen@reggehof.nl.
En aj wilt dan köj ok nog noar ’t Brook Duo, zee doot ok dit joar wier ’n kearkentoer en zee
spölt op 14 december um 14.30 uur en um 19.00 uur in de hervormde keark in Ossel
“Mirreweenter”. Beide kerstverhalen “Mirreweenter op ’t plattelaand” en “Stille Nacht op
de Brookhoeve” döt Gert-jan Oplaat in ’t Twents en tusken de bedrieven duur zeengt zee ok
nog mooie leedjes in ’t Twents en an ’t lesten ok nog kerstleedjes.
Aj op den dag nich könt, dan köj ok nog biej aandere kearken in de buurte kieken.
08 december – 20.00 uur
NHK te Holten met “Mirreweenter”
10 december – 20.00 uur
NHK te Losser met “Stille Nacht”
12 december – 20.00 uur
NHK te Eibergen met “Stille Nacht”
16 december – 20.00 uur
NHK te Diepenheim met “Stille Nacht”
18 december – 20.00 uur
NHK te Wierden met “Mirreweenter”
21 december – 14.30 uur
RK kerk te Beckem met “Stille Nacht”
Aj der hen wilt dan köj biej de leu van de kearken wies wörden hoo ’t regelt wördt. Der
stunden nog wal meer kearken op de “spöllerslieste”, mer almoal wieder vot. 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.
Het ‘brook duo’ komt in Usselo
Op Zondag 14 December is er een optreden van het “Brook Duo” (Gert Jan Oplaat en
Henny Tijink) uit Markelo. Zij zullen op deze 3e advent in de al in Kerstsfeer gehulde kerk
in Usselo, s’middags en s ávonds optreden. ‘s Middags zullen ze “Mirreweenter op het
plattelaand,” een verhaal dat speelt in de oorlogsjaren ten gehore brengen, en ‘s avonds
“Stille nacht op de Brookhoeve” over twee oud- Indië gangers.

Beide verhalen duren ongeveer één uur en vijfenveertig minuten en worden in het dialect
verteld en zijn verweven met door henzelf geschreven liedjes en met ons allen bekende
kerstliederen. U bent van harte welkom in de
Protestantse Kerk in Usselo
Aanvang 15.00 uur, en 19.30 uur. Beide keren is de kerk een half uur voor aanvang open.
Entree € 7.50
Kaartjes te krijgen bij;
Riette Wissink
053 4773098 w.gh.wissink@kpnplanet.nl
Erna Roossink 053 4281595 bergroos@planet.nl
Wij adviseren u om wel kaartjes te reserveren want vol=vol

Adventskrans
We gaan 27 november een adventskrans (kerstkrans) maken. Groen moet U zelf
meenemen. Zoals diverse soorten dennengroen, coniferen, bonte hulst, beukennootjes,
skimia, hortensia, enz., enz.
Als U gaat fietsen, altijd snoeischaar in de fietstas. Hebt U een krans, prima. Als U thuis iets
heeft b.v. kerstballetjes en denkt dat wil ik er graag in hebben, meebrengen. We houden het
zo goedkoop mogelijk.
Datum: 27 november
Locatie: Gerda Rosink Berenbroeksweg 40. Tijd: 13.30 uur.
Opgave: Ine Wissink. Tel 053-4331010 of 0610281447 voor 22 nov. i.v.m. inkopen.
Maximaal: 15-16 personen.
de tuincommissie.
Vijfsterrenroute Diepenheim
Op 30 september was het om 10.00 uur ’s morgens al een drukte van belang in het centrum
van Diepenheim, maar liefst 19 dames kwamen naar het startpunt en namen deel aan de
dagtocht Vijfsterrenroute Zuid. We hadden prima fietsweer voor ons rondje Diepenheim dat
ons via een mooi stuk natuur bij de Regge en de Berkel door het Westerflier voerde om
daarna via Stokkum in Goor te belanden. De route bracht ons ook langs de Braakmolen en
het klompenmuseum waar wij gastvrij werden onthaald door een groep vrijwilligers.
Gesterkt door koffie of thee en een brok kennis over “de klomp” vervolgden we onze route
langs oude landgoederen en de mooie kasteeltuinen in een landschap dat zich kenmerkt
door de afwisseling in akkers, weilanden en bospartijen en de dikwijls achter de bomen
verscholen oude landhuizen en kastelen. Terug op het Looiersplantsoen genoten we volop
van een welverdiend drankje en een bescheiden maaltijd op een zonnig terras in
Diepenheim, en dat op 30 september.

Wandeling Witteveen
Wat hebben we op 28 oktober met ons tienen fijn gewandeld in het prachtige natuurgebied
het Witteveen, extra mooi door een stralend herfstzonnetje die de roodbruine bladeren een
warme gloed gaf. Wat een contrast met de week daarvoor toen we met onze commissie
deze route in regen en wind hebben verkend. Na afloop werden we gastvrij ontvangen bij
erve “de Hanebulten”, prachtige pauzeplek langs deze “blauwe paaltjes route” met ook nog
een leuk winkeltje vol streekproducten. Men kan deze route ook prima starten bij de
Haarmühle, bij een ieder wel bekend.
Wandeling Stiewelpaden 25 november
Op 25 november gaan we wandelen in Twekkelo en starten vanaf het erf van Ineke Reef,
Twekkelerweg 350 te Twekkelo (gem. Hengelo). Langs de alom bekende Stiewelpaden
wandelen we naar het Kristalbad, een nieuw natuurgebied tussen Enschede en Hengelo.
Nieuw is dat we graag van tevoren het aantal deelnemers willen weten, dus s.v.p. even
opgeven bij één van de commissieleden.
In december wandelen we niet en de route van januari komt in de volgende Nieuwsbrief.
Alle middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer informatie of tips bij de commissie: Wil
Vreeman (053-4320677), Thera Migchelbrink (053-4343711), Hermieke Voogd (0534351983) en Alie van der Veer (074-2911090).
Kerstavond!
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de kerstavond op woensdag 17 december a.s.
Zoals U weet zijn dit jaar de leden uit Lonneker, Stad en Twekkelo aan de beurt om U een
fijne avond te bezorgen. Hiervoor gaan wij naar een, voor ons allen, nieuwe locatie, n.l.
zalencentrum "De Waarbeek ", Twekkelerweg 327 te Hengelo, waar wij U vanaf 19.00 uur
verwachten. Ons programma start om 19.30 uur. U kunt zich opgeven op 28 november bij
Hermieke Voogd: per e-mail ( hermieke@planet.nl ) of per telefoon 053 - 4351983. De
kosten voor deze avond bedragen €12.50.
"Werkgroep " Lonneker, Stad en Twekkelo
Niejs oawer de Streektaal
De Streektaaldag van de Vrouwleu van Noe is tooken joar op 17 meert wier bie’j de
Carrousel in Ommen met Sabine Uitslag as één van de sprekkers. ’s Nommedaagns koomp
dan ’t Kleinkoor oet Oartmöske vuur oons zingen met ollemoal leedjes in oonze mooie
Twentse taal. Skrief ’t efkes op in ’n agenda, ik do oeleu bod a’j oe op könt geven. Meer
niejs oaver vuurstellingen in de Streektaal köj op ’n aandere stea in Ons Orgaan veenden.
Alie van der Veer

Verenigingskalender.
Maandag 10 november: Vrouwen van Nu
Overleg kerstavond voor de dames uit Lonneker, Stad en Twekkelo
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: het Kulturhus in Twekkelo
Woensdag 19 november: Herinrichting Enschede Zuid
Uitvoeringscommissie, aktepassering deelgebied Boekelo-Twekkelo
Verenigingsgebouw Usselo, aanvang 9.30 uur.
Woensdag 19 november: Vrouwen van Nu.
Inspiratiedag ‘Alles stroomt’
Voor meer informatie: Zie nieuwsbrief oktober
Dinsdag 25 november: Vrouwen van Nu
Wandelen in Twekkelo
MET OPGAVE; zie elders in deze uitgave
Donderdag 27 november: Vrouwen van Nu.
Doemiddag met de tuincommissie.(advent sfeer).
Aanvang 13:30 uur. Locatie: Gerda Rosink
Woensdag 10 december: Herinrichting Enschede Noord
Uitvoeringscommissie; aanvang 9.30 uur, Savenije Lonneker
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 Lonneker.
Donderdag 29 januari. Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/ vriend(in).
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Sanderskuper.

