48e jaargang nr. 10

Werk aan de winkel
We zijn al weer aardig op weg naar het eind van het jaar. Oktober zit er al weer half op en
voor je het weet…. is het kerst. Voor die tijd staat er nog veel op het programma. Allereerst
de vorming van een collectief voor agrarisch natuurbeheer en de aanvragen voor de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) . Dit jaar moeten alle aanvragen
collectief worden ingediend en dat moet voor half december afgerond zijn. Gezien de
ervaringen van vorig jaar wordt dat een flinke klus. Mensen die een aflopende PSAN
aanvraag hebben kunnen binnenkort rekenen op een telefoontje. Tot 2016 hebben we
afspraken lopen met de Ommer Marke. Zij zijn door de provincie gevraagd om als
gecertificeerde ANV de tijd tot invoering van het nieuwe stelsel te overbruggen. Met ingang
van 2016 gaat de coöperatie “Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel” haar rol als
collectieve aanvrager vervullen. Landschapsfonds Enschede is één van de leden van deze
coöperatie.
Naast bovenstaande regeling kennen we natuurlijk ook de Groene en Blauwe Diensten.
Inmiddels is bekend geworden dat de provincie voor de periode 2014 en 2015 een
overbruggingsregeling heeft getroffen. Dat wil zeggen dat met behulp van cofinanciering
weer een beroep kan worden gedaan op de provinciale subsidiepot. Gemeente Enschede en
het Landschapsfonds gaan zich weer inzetten om maximaal gebruik te maken van deze
regeling. Dat betekent dat voor het eind van het jaar duidelijk moet zijn hoe groot de
behoefte is onder eigenaren van houtwallen en poelen om gebruik te maken van deze
regeling. De criteria zijn door de provincie aangescherpt waardoor niet alles in aanmerking
komt voor een contract. Mocht u meer informatie willen, bel dan gerust.
Ook is er werk aan de winkel in beide herinrichtingen. De Lijst der Geldelijke Regeling (LGR)
Broekheurne wordt binnenkort ter visie gelegd. De aktepassering Boekelo/Twekkelo zal op
19 november plaatsvinden. Als enkele laatste punten zijn geregeld zal ook voor
Lonnekermarke de LGR ter visie komen. Of dat dit jaar nog lukt is niet duidelijk. En op 22
oktober zal in de vergadering van de Uitvoeringscommissie Enschede Noord het ruilplan
Lonnekerland worden vastgesteld.
En als laatste wil ik nog noemen de voorbereidingen om te komen tot aanleg van glasvezel
in het buitengebied van Enschede. In augustus is een voorlopige werkgroep geformeerd
waar onder meer vertegenwoordigers van de buurtkringen in zitten. In de tweede helft van
oktober zal de werkgroep verder geinformeerd worden over de werkwijze en zullen
informatieavonden worden gepland.
Al met al best een vol programma dat wel tot gevolg heeft dat sommige andere zaken
minder aandacht zullen krijgen. Het zal dus wel sneller Nieuwjaar zijn dan me lief is, maar
dan hebben we weer een heel jaar voor de boeg .
Gerrit Meutstege
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"Met kunst de boer op!"
Op de foto zien we: Oorspronkelijke titel:
"Der Wanderer über dem Nebelmeer"
Van Caspar David Friedrich Geb 1774
overleden 1840
Olieverf op doek, 75 cm bij 95 cm,
Hamburger Kunsthalle.
Het schilderij "De wandelaar boven de
nevelen" van de Duitse romantische
schilder Caspar David Friedrich spreekt
nog steeds tot de verbeelding van velen.
Friedrich schilderde het in 1818 maar het
schilderij is heden ten dage nog steeds
populair. Friedrich gaf de natuur een
hoofdrol in zijn schilderijen. De mens op
het schilderij van Friedrich kijkt naar het
landschap diep onder de indruk van haar
mystieke betekenis. Dat is wat Friedrich
wilde uiten in zijn schilderkunst.
De wandelaar staat op een grimmige
rotspunt van een grillig gebergte. Zijn hoofd iets gebogen kijkt hij uit over de turbulente
mistpartijen die onafgebroken in beweging zijn. Zij zijn als een woeste zee waarvan de
golven tekeer gaan. Overal rondom sluiten de bergen de man in en benadrukken zijn
eenzaamheid, de alleenheid. Hij is overgeleverd aan de wildheid en onstuimigheid van de
natuur. Ergens zijn nog wat sparren te bespeuren, maar verder is het landschap grijs,
dreigend en mysterieus. Kijkend door de ogen van de wandelaar voelt de mens zich klein.
Hij kan de wereld slechts fragmentarisch zien, geïsoleerd als hij is door de hoge hoogten om
zich heen en de allesoverheersende mistflarden. Hij voelt de woelingen van begeerten in
zijn eigen lijf, een onrust die het hele landschap beheerst. Het uitzicht is het spiegelbeeld
van wat de wandelaar in zijn emotionele lichaam ervaart. Hij is een speelbal van de
krachten die hij niet kan beheersen.

De menselijke figuur, het middelpunt van de schildering, straalt de weerstand uit tegen
alles wat zich daar afspeelt. Het lichaam zet zich schrap, alsof het deze onaangename maar
toch boeiende ervaring niet tot zich toe wil laten en toch weer wel. De schilder leeft het
eenzame bestaan van de romanticus. Verloren in een landschap vol angst vol dood, vol
liefdeloosheid staat hij daar alleen in de natuur, in een eenzaamheid waar hij de ego
roerselen van zijn borstkas vrijelijk laat gaan. Het wapperende haar, de netelige positie op
de rots het zijn allemaal uitingen van onmacht. De romanticus wil zich in die mist storten,
om zo de dood te vinden in een wereld vol schoonheid, die toch onbegrepen is. De nevel
die overal is belemmerd het vrije uitzicht, het licht is gedempt, het kille landschap omhelst
de wandelaar volledig. Hoe mooi ook geschilderd, geeft dit schilderij een enorme weemoed
en een wanhopig verlangen weer naar iets anders, een betere wereld, die ogenschijnlijk
nergens te vinden is. Zelfs het licht dat vaag gloort, kan geen troost bieden in deze wereld
vol pijn en haat waar de wandelaar zich in bevindt. Z o zal hij dan altijd daar zijn, vergeefs
zoekend naar warmte en liefde en een veilige plaats om te vertoeven. Zijnde in een
landschap vol nevelslierten, een illusie die geen einde neemt, is hij een speelbal van het lot,
dat de mens zichzelf kiest al weet hij dat niet.
Hanny Holdijk

Ouderenmiddag 2014
Op zaterdag 4 oktober jl. was de jaarlijkse ouderenmiddag, mede mogelijk gemaakt door het
J.H.W. Robersfonds. Een kleine 100 bezoekers hebben genoten van het stuk ‘Glashelder’,
gespeeld door het revuegezelschap de Raddreijers uit de Achterhoek. We kunnen
terugkijken op een geslaagde middag. Noteert u al vast in uw agenda de (waarschijnlijke)
datum voor volgend jaar: zaterdag 3 oktober 2015.
Na afloop bleek dat er een klein bruin portemonneetje (met inhoud) is blijven liggen. Dit
portemonneetje is af te halen bij Hermieke Voogd, tel. 053-4351983.

Niejs oawer de Streektaal
Umdat ik gèèrn met doo um oonze mooie Twentse sproake in
staand te hoalen (en de Boern Leu ofgelopen vuurjoar ofscheid
van oons hebt nömmen) wil ik oeleu gèèrn op de heugte hoalen
en bod doon van wat der zoal te doon is woar a’j dan hèn könt
goan. Der wördt nen hoop mooie vuurdrachten hoaln her en der
in oons Twentelaand.






1 november 2014: Twente Plat breg nen oavend vol Twentse humor in de Kappen.
De kosten bint € 16,- en ’t begeent um 20.00 uur.
9 november 2014: Vanof 15.00 uur köj “de sfeer van weleer” preuven bie’j de
Kappen, ie’j könt zeen en heuren hoo of ’t boerenlèèven vrooger was. Kosten: vrieje
gift.
13 november 2014: André Manuel, Ernest Beuving en Thijs Kemperink brengt tehope
nen oavend met zang en cabaret. Dee dree Tukkers bint wal an mekoar woagt en
ieder breg op ziene èègen wieze een aander stukske Twente met. 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”. Oonze taal wördt van meerdere
kaanten bekekken en doarbie’j zoargt Jan Riesewijk vuur de komische noot. An ’t
ende koomp de Jan Ottink Band met de mooiste dialectleedjes van vrooger tot noe.
De kosten bint € 7,50 en ’t begeent ok um 20.00 uur bie’j de Kappen in Hoksebaarge.

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. 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.

Agrarisch natuurbeheer in nieuw jasje
Het subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer gaat
veranderen. De reden hiervoor is dat efficiënter en
effectiever gewerkt moet worden. Dat betekent kort
gezegd dat er meer resultaat moet worden gehaald met minder organisatiekosten. Vanaf
2016 kunnen individuele grondeigenaren geen SNL-subsidie meer aanvragen bij de
overheid. Dit loopt via agrarische collectieven, die enerzijds een contract met de overheid
afsluiten en anderzijds contracten afsluiten met grondeigenaren.
Zij krijgen daarmee een centrale rol in het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Per provincie
worden er enkele collectieven gevormd. Een collectief stelt gezamenlijk een gebiedsofferte
op, waarmee zij afspraken maken met de overheid over de uit te voeren (beheer)taken en
de vergoeding die zij daarvoor krijgen. Deze afspraken zijn gebaseerd op randvoorwaarden
die vanuit de EU, het Rijk en de provincie vooraf zijn meegegeven. Individuele
grondeigenaren sluiten in het nieuwe model een contract af met het collectief en niet meer
met de overheid. De uitbetaling van de subsidie verloopt daarmee ook via het collectief.

Vorming agrarische collectieven
Agrarische collectieven worden gevormd door agrarische natuurverenigingen. In Overijssel
worden drie collectieven gevormd: Noordwest Overijssel (4 ANV’s), Centraal Overijssel (8
ANV’s) en Noordoost Twente (1 ANV). ANV Landschapsfonds Enschede zit in Centraal
Overijssel en zet zich in voor de gemeente Enschede. Na een lange tijd van voorbereiding
hebben de 8 ANV’s inmiddels een bestuur gevormd en gaan zij samenwerken in de
Cooperatie voor Agrarisch Natuurbeheer Midden Overijssel.
Natuurbeheerplan 2016
De provincie Overijssel betaalt subsidie aan grondeigenaren voor het uitvoeren van
agrarisch natuurbeheer. Hiervoor heeft zij een subsidieregeling. Een belangrijk onderdeel
van deze regeling is het natuurbeheerplan met daarbij de natuurbeheerplankaart. Hierop
staat waarvoor in welke gebieden subsidie beschikbaar is (bijvoorbeeld weidevogelbeheer
of botanisch grasland).
Voor de periode vanaf 2016 moet er een nieuwe kaart worden gemaakt. De agrarische
collectieven en inliggende ANV’s hebben hier invloed op. Zij mogen meedenken en
suggesties geven hoe de nieuwe kaart eruit gaat zien. Eind 2015 moet het natuurbeheerplan
voor 2016 in concept klaar zijn.
Kansenkaart
De agrarische collectieven hebben zelf een concept kaart gemaakt: de kansenkaart. Op deze
kaart worden alle gebieden aangegeven waar de ANV’s kansen zien voor agrarisch
natuurbeheer, zowel vanuit ecologisch oogpunt als vanuit draagvlak onder de
grondeigenaren om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer. Elke ANV brengt in haar
eigen gebied globaal de kansrijke gebieden met behulp van lokale kennis in beeld en levert
input voor de gezamenlijke kaart die per collectief wordt opgesteld.
In de maanden augustus en september organiseerde de provincie Overijssel een aantal
bijeenkomsten waarin de kaarten werden besproken. Dit moet uitmonden in één nieuwe
kaart voor de periode vanaf 2016, op basis waarvan de agrarische collectieven een
gebiedsofferte indienen bij de provincie. De verdeling van budgetten komt tegen die tijd
ook aan de orde. Dit najaar zullen de ANV’s ook een start maken met de voorinschrijving.
Eigenaren/beheerders kunnen op basis van de kansenkaart en de opengestelde
beheerpakketten aangeven of zij hier gebruik van willen maken. Al met al een nieuwe
manier van aanpak waar we nog aan moeten wennen, maar het Landschapsfonds Enschede
gaat deze uitdaging graag aan.

Voorlichting over LGR Broekheurne
Naar verwachting gaat de uitvoeringscommissie van Enschede-Zuid in
haar vergadering van 15 oktober as de voorlopige puntwaarde voor
het deelgebied Broekheurne vaststellen. Dit is een onderdeel van de
ontwerp Lijst Geldelijke Regelingen (LGR). Op basis hiervan wordt
vervolgens voor de belanghebbenden in dit deelgebied de te betalen
kosten berekend (kosten op basis van het nut door de verkaveling).
Hoe dat in zijn werk gaat, wordt in een voorlichtingsavond op maandag 3 november
toegelicht. Nader bericht volgt nog via de nieuwsbrief van de commissie.

“Kom dé Nacht beleven, bij de InspiratieHoeve!”

Gedurende deze nacht zal er landelijk worden stil gestaan bij de nacht, het is dan de Nacht
van de nacht. Zo ook bij de InspiratieHoeve te Boekelo. Voor jong en oud valt er veel te zien,
te beleven en te eten en drinken. Noteer 25 oktober alvast in je agenda want dit wil je niet
missen! Tussen 19.30 uur en 01.00 uur zullen de activiteiten plaatsvinden. Zo kan je deze
avond een workshop ‘Painting in the dark’ volgen, kunnen de kinderen een lampion maken
of geschminkt worden met lichtgevende schmink, zijn er verschillende proeverijen in het
donker, is er een kleine nightfair en staan er op verschillende hoekjes van het boerenerf
muzikale verrassingen te wachten. Uiteraard is het geheel aangekleed met heel veel
kaarsjes, vuurkorven en een kampvuur. Waar mede marshmallows en popcorn gemaakt kan
worden. Entree 2 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.
Kortom laat je verrassen op deze avond bij de InspiratieHoeve
Kijk voor meer informatie alvast op de website: www.inspiratie-hoeve.nl
Locatie:
InspiratieHoeve, Beldershoekweg 20 te Boekelo, gemeente Enschede

Buurtkring Usselo
Info- en Inschrijfavond AED-cursus
Buurtkring Usselo heeft het plan opgepakt om voor geïnteresseerden in Usselo een AEDcursus op te starten. Leden alsook niet-leden stellen wij in de gelegenheid zich hiervoor op
te geven. Geïnteresseerden nodigen wij uit om op de info- en inschrijfavond die gepland
staat op donderdagavond 23 oktober, aanvang 19.30 uur en wordt gehouden in het
Verenigingsgebouw te Usselo, aanwezig te zijn.
Dhr. Gerard Kamphuis van Ambulance Oost zal een presentatie geven met alle in- en outs
omtrent inhoud van de cursus. Cursuskosten zijn € 60,00 p.p. en € 30,00 p.p. voor de
jaarlijkse herhalingscursussen. Deze kosten kunt u – mits u aanvullend verzekerd bent – bij
uw zorgverzekeraar declareren.

Regionale Contact Bijeenkomst.
Woensdagmorgen 22 oktober organiseert de afdeling Lonneker/Enschede de regionale
contact bijeenkomst van de Vrouwen van Nu. Overijssel is ingedeeld in 6 regio’s. Samen met
Delden, Diepenheim, Goor, Haaksbergen, Hengelo en Markelo vallen wij onder Regio Zuid
Oost. Ook u als lid bent van harte welkom.
Het Provinciaal bestuur is deze morgen ook aanwezig en we hebben Dhr. Hans van Agteren,
wethouder van de gemeente Enschede uitgenodigd. Hij gaat ons vertellen over
Duurzaamheid in het algemeen en over stadslandbouw. Deze bijeenkomst wordt gehouden
in het Verenigingsgebouw te Usselo. Aanvang 09:30 uur.
het bestuur
Lezing Orgaan en Weefseldonatie
Het zal veel mensen bekend zijn dat er een enorm tekort is aan orgaandonoren. De
wachtlijst voor orgaandonatie bestaat uit ruim 1400 mensen. Wachten op een orgaan lijkt
vaak meer op een loterij. Er is weinig bekendheid met feiten rond orgaan en
weefseldonatie.
Daarom zal op dinsdag 4 november de donatiecoördinator, Roel Schimmel van het MST een
lezing houden over orgaan en weefseldonatie. In tegenstelling tot orgaandonatie is
weefseldonatie mogelijk nadat het hart opgehouden heeft te kloppen. Dit kan bij zowel
mensen die in het ziekenhuis overlijden, als thuis of in een verzorgingstehuis. Het belooft
een interessante avond te worden waarbij veel onduidelijkheid over dit onderwerp
weggenomen zal worden. Aanvang 20.00 uur. Locatie Kulturhus Twekkelo
het bestuur
Boerinnendag 2014
Datum
Waar
Tijd
Thema

: Dinsdag 11 november
: Het Bonte Paard
Deventerweg 87 7451MC Holten
: 10.00 uur tot 16.00 uur
: Produceren,Consumeren en Amuseren op het Platteland.
 Sprekers : Lezing Pieter Winter van Agro Giethoorn, dit is een
akkerbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt en verwerking van
aardappelen.
 Lezing Corry Meijer, category manager vlees en vis van JUMBO
supermarkten.
 Lezing Patricia van Krieken, manager marketing en communicatie bij
 Stichting Promotie Kalfsvlees. Zij verzorgt een presentatie over de
kalversector.
 Gezellige afsluiting met Stefan Rebergen van de Feestfabriek BV onder
andere organisator van de Zwarte Cross.

Kosten : € 25.00 (leden) inclusief koffie/thee en lunch, niet leden € 30.00. Opgeven voor 25
oktober 2013 bij Ans Olink 053-5744854 of email : olink20@hetnet.nl. Betalen voor 28
oktober bij A.J. Geerdink, banknr.
NL85 RABO 0309 4752 79
Inspiratiedag “Alles stroomt”
Woensdag 19 november wordt er een inspiratiedag (Thema: ‘Alles stroomt’) georganiseerd
voor alle Vrouwen van Nu in Overijssel. Dit jaar wordt deze dag georganiseerd door de 4
afdelingen in de Hof van Twente (Markelo, Goor, Delden en Diepenheim).
Wij willen U graag de procedure van aanmelden en betalen voor deze inspirerende dag
verduidelijken. De Inspiratiedag vindt plaats op: woensdag 19 november a.s. van 9.30 –
16.30 uur in Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim.
Aanmelden, hoe gaat dat?
Opgeven tot 31 oktober 2014 via e-mail: vvnstroomt@gmail.com
1. Naam en e-mailadres
2. Lid van welke afdeling?
3. Voorkeur aangeven voor maximaal 2 workshops.
Na aanmelding ontvangt iedereen een bevestiging per e-mail. In dit e-mailbericht staat het
bankrekeningnummer en een unieke persoonlijke code vermeldt, zodat de eigen bijdrage
van 10 euro kan worden overgemaakt.
Pas na ontvangst van de eigen bijdrage van € 10, - is de aanmelding definitief. Men ontvangt
dan een tweede emailbericht met de definitieve bevestiging en routebeschrijving.
Degenen, die geen e-mailadres hebben kunnen zich opgeven via het secretariaat van uw
eigen afdeling. Wij adviseren iedereen zich zo snel mogelijk op te geven (dit kan tot uiterlijk
31 oktober a.s.), maar vooral ook, na ontvangst van het e-mailbericht met unieke code, snel
te betalen. Er is plaats voor 190 vrouwen en wie het eerst komt………. Daarna hanteren we
een wachtlijst.
10.30 uur
11.45 uur
12.45 uur
13.45 uur
14.45 uur
15.00 uur

16.30 uur

Eerste ronde workshops
Tweede ronde workshops
Diepenheimse LUNCH
Derde ronde workshops
Met drankje en hapje naar de zaal
Genietend van een drankje en een hapje sluiten we de dag af met een
sprankelend optreden van La Vie en Rouge. Over liefde en eten, genieten en
haast hebben, of juist niet
Einde.

Workshops:
1.
Landschapsarchitectuur (alleen ’s morgens).
Gerdien Smit. Geef een slinger aan de Regge en maak je eigen plan
2.
Water löp (alleen ’s morgens). Harry Alberts.
Wandeling over landgoed Diepenheim, langs beken, vijvers en grachten (ca 3,5 km)
3.
Mindfulness. Hetty Oosterbeek.

Oefenen van het vermogen om met het leven mee te bewegen, hoe stormachtig
ook….
4.
Medicinale klei. Marianne Holtslag.
Medicinale klei; ‘Meer dan pappen en nathouden!’ Ontgift, reinigt, herstelt en
brengt je weer in balans.
5.
Kosmos. Gerrit Franke.
Stromingen in het heelal. Aan de hand van een spannend verhaal over zon, planeten
en de Melkweg, wordt zichtbaar dat alles in het heelal beweegt.
6.
Tekenen ‘OP Stroom’. Marianne Jonkhans.
Het tekenvel is zoals we bij elkaar op visite gaan, we praten samen. Het eindwerkstuk
vertelt een verhaal van vrouwen die elkaar hebben geïnspireerd.
7.
Lijf, brein en welzijn. Metta de Noo.
‘Een beschadigd brein treft je in het hart’. Als ons brein door een aandoening –
beroerte, tumor, ontsteking, dementie e.d. - letsel heeft opgelopen kan dat ingrijpende
gevolgen hebben voor ons welzijn en sociale leven.
8.
Kunststromen. Ingeborg Wind.
Diepenheim wordt gezien als het ultieme landschap. Maar is dat wel zo? Kijken naar
een groepstentoonstelling van 20 kunstenaars, o.a. Elke Baggen, Jan Dietvorst en
Mariëlle Videler met inleiding van Ingeborg Wind.
9.
Zingen (alleen ’s middags). Mai Flesseman.
Zingen zoals je thuis in de badkamer doet. Hoofd, hart en lijf verbinden en de kracht
van samen zingen ervaren.

Verenigingskalender
Woensdag 15 oktober: Herinrichting Enschede Noord
Vergadering Uitvoeringscommissie, Savenije Lonneker
Aanvang 9.30 uur
Woensdag 15 oktober: Herinrichting Enschede Zuid
Vergadering Uitvoeringscommissie, Verenigingsgebouw Usselo
Aanvang 9.30 uur
Woensdag 22 oktober: Vrouwen van Nu.
Regionale Contact Bijeenkomst.
Aanvang 9:30 uur. Locatie Verenigingsgebouw te Usselo.
Donderdag 23 oktober: Buurtkring Usselo
Info en Inschrijfavond AED cursus
Verenigingsgebouw, aanvang 19.30 uur
Zaterdag 25 oktober: Buurtkring Usselo
Excursie naar Stoomzagerij Groenlo. De leden ontvangen tijdig een
uitnodiging voor opgave van deelname.
Dinsdag 28 oktober: Vrouwen van Nu.
Wandelen in het Witteveen.
Start is om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Markslagweg.
Dinsdag 4 november. Vrouwen van Nu.
Lezing over orgaandonatie.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Kulturhus te Twekkelo.
Vrijdag 7 november: Vrouwen van Nu.
Kerstfair Burg Hulshoff in Havixbeck bij Munster.
Vertrek:13.00 uur bij Sanders Kuper
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 elders in deze uitgave.
Donderdag 27 november: Vrouwen van Nu.
Doemiddag met de tuincommissie.(adventsfeer).
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Gerda Rosink

Zondag 14 december; Kerk Usselo
Optreden Brook Duo, nadere info volgt.
Woensdag 17 december: Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst.
Aanvang: 19:30 uur. Locatie: De Waarbeek Hengelo.

