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Vakantie 
Het zit er weer op. Dit jaar een late vakantie eind augustus en begin september. Daarom 
leest u nu pas Ons Orgaan omdat we er even tussenuit waren. Omdat de vooruitzichten niet 
zo super waren was een reis naar Malta snel geboekt. Een eilandje in de Middellandse zee 
net onder Sicilië. Het was er warm en omdat het eind van de zomer is, ook dor. Opvallend is 
de rijke historie die het eiland kent. Steden als Valetta en Mdina zijn echt 
bezienswaardigheden en de kustlijn is ook zeker de moeite waard. Landbouw is er niet veel, 
bekend is wel de Maltezer aardappel die we hier ook importeren. Door het vroege seizoen 
betekent dat ook vroeg nieuwe aardappels in ons kikkerlandje. Akkertjes zijn er maar enkele 
aren groot en ommuurd om het verwaaien of wegspoelen van grond tegen te gaan. Want 
regen valt er ook al zou je dat niet meteen zeggen. Omdat ze tot in de jaren zestig van de 
vorige eeuw bij Groot Brittannië spreken ze er goed Engels en rijden ze er links. Dat laatste 
is overigens wel oppassen geblazen want je bent gewend om bij het oversteken eerst naar 
links te kijken terwijl het gevaar van rechts komt. Overigens dat ze goed Engels spreken is 
mooi meegenomen want hun eigen taal, Maltees is een vreemd mengelmoesje met allerlei 
zuid Europese en Arabische invloeden. In die paar weken dat je er niet bent gaat alles 
gewoon door. De scholen zijn weer begonnen, iedereen is weer op zijn post en het 
vergadercircuit is weer opgestart. Wat dat betreft is het meteen weer vol aan de bak. Maar 
dat kan dan ook na een rustige en ontspannen vakantie. Ik ben dus weer op mijn post.  
 

Gerrit Meutstege 
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"Met kunst de boer op!" 
Op de foto zien we:  Ik en het dorp uit 1911  van Marc 
Chagall Geboren in Liosno 1887  overleden in Saint-Paul-de 
Vence  1985 Afmetingen 192,1 cm x 151,4 cm Olieverf op 
doek. Te bezichtigen Museum of Modern Art, New York. 
 
Marc Chagall, Franse schilder, graficus en  
glasraamkunstenaar, inspireerde zich op de volkskunst, 
sprookjes en het joodse leven in zijn Russische geboorteland 
om betoverende schilderijen met zinderende kleuren te 
creëren. Chagall's vader was een haringhandelaar. Chagall 
zelf wilde een beroep vinden dat beter paste bij zijn "zachte 
handen". Een beroep dat mij niet zal weghalen van de hemel 
en de sterren en dat mij zal toelaten om mijn leven zin te 
geven.  Chagall werd dus schilder. 
 

 
Zijn geboorteplaats Vitebsk voelde hem plots vreemd en beklemmend aan en Chagall 
vertrok naar Parijs, waar alle belangrijke kunstenaars in die tijd woonden. Hij bekwaamde 
zich in de schilderkunst door te leren van de werken van Van Gogh en door te kijken naar 
het werk van de kubisten. Hij betrok een klein smerig atelier in de buurt van het slachthuis 
en leefde in bittere armoede. 
 
Terugkeren naar zijn thuis in Vitebsk was niet meer mogelijk en dus bracht hij zijn "thuis" 
over naar Parijs. In zijn schilderij : "Ik en het dorp"toonde hij Vitebsk zoals hij het zich had 
voorgesteld in zijn Parijse dromen, met mensen en dieren die samen leven in harmonie en 
tevredenheid. Hij schilderde gelukkige boeren, geiten, koeien en bloeiende bomen in zachte 
kleuren en eenvoudige lijnen. 
 
Uiteindelijk ging Chagall  ,getrouwd met  zijn jeugdliefde Bella Rosenfeld, in 1915 terug naar 
Vitebsk. Na de Russische Revolutie werd hij aangesteld als commissaris voor de schone 
kunsten. Hij schilderde kussende koppels, het blauw van de lucht, liefde en bloemen. Heel af 
en toe keek hij naar de duistere gebeurtenissen die plaatsvonden op aarde. De tweede 
wereldoorlog woedde en de joodse schilder vluchtte naar Amerika. Hij schilderde huizen in 
zwarte rook of Joden die aan de vernietiging wilden ontsnappen en overzee een leven vol 
onzekerheden in vluchtten. Toen zijn vrouw Bella in 1944 stierf hield Chagall op met 
schilderen. 
 
Na de oorlog keerde hij terug naar Frankrijk. Hij vond opnieuw de liefde in de Russische 
Valentina Brodsky, en begon weer te schilderen. Tevens vond hij zijn geloof in God terug en 
begon voor heel wat kerken prachtige glasramen te maken, waarin hij in schitterende 
kleuren Gods schepping eer aan deed. Groene koeien, rode engelen, dagdromende 
schilders, zwevende acrobaten, vrouwen die op haantjes rijden, dat was wat Chagall 
schilderde met zijn zachte handen. "Als Chagall schildert" zei Picasso ooit  "weet men niet of 
hij slaapt of wakker is. Hij moet een engel hebben, ergens in zijn hoofd". (met dank aan 
Thomas Köster en Lars Röper)   

Hanny Holdijk 



Ouderenmiddag 2014 
 
Met trots presenteert het Achterhoeks revuegezelschap 
“De Raddreijers” haar nieuwe programma “Glashelder”. 
“Glashelder”speelt zich af in een klein cafeetje in de 
Achterhoek. Ook hier heeft de recessie toegeslagen. Het 
café draait niet best meer en het is maar de vraag of het 
open kan blijven. Gaat het lukken? Hebben de 
activiteiten effect? 
 

Dit zullen we zien op de jaarlijkse ouderenmiddag. Deze wordt gehouden op zaterdag 4 okt. 
a.s. in de aula van het Stedelijk Lyceum, Tiemeister 20 te Enschede. Deze middag is voor alle 
leden en oud-leden van de landbouwcoöperaties en wordt mede mogelijk gemaakt door het 
J.H.W. Robersfonds. De aanvang is 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
U kunt zich opgeven voor deze middag tot 28 sept. a.s. bij Hermieke Voogd, tel. 053-
4351983, hermieke@planet.nl of Wilma Hobbelt, tel. 053-4761976, fam.hobbelt@hetnet.nl. 
(Bij opgave per mail, graag het aantal pers. vermelden.) 
 
Open dag ’t Pompoenhöfke 
 

Op zondag 28 september is de jaarlijkse open dag van ’t 
Pompoenhöfke. Ook dit jaar is er weer een markt met 
streekproducten (jam, honing, boerderij-ijs) en zijn er veel 
verschillende kraampjes met allerlei dingen op hobbygebied. De 
meeste standhouders laten hun hobby actief aan u zien.( houten 
speelgoed, houtdraaien, houtgraveren, strovlechten, schilderen, 
wilgentenen vlechten en nog veel meer) Voor de kleinste bezoekers 
worden miniworkshops gehouden. Ook kun je een rondritje maken 

met een antieke jan plezierkoets. Er  is gelegenheid om koffie/ thee te drinken en 
pompoensoep hoort er natuurlijk ook bij. De toegang en parkeren is gratis, honden zijn niet 
welkom. U bent van harte welkom vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur  bij ’t Pompoenhöfke , fam. 
Stokkers, Lutje Bruninkweg 25, 7544 RD Enschede. 
 
Rondleidingen op de boerderij 2014 
 

In de afgelopen zomervakantie hebben we, net als vorig 
jaar, op 5 melkveebedrijven rondom Enschede, 7 weken 
lang, rondleidingen verzorgd. Deze rondleidingen 
vonden plaats op doordeweekse dagen, ’s middags vanaf 
14.00 uur en duurden gemiddeld zo’n anderhalf uur. Het 
aantal bezoekers per keer lag tussen de 0 en 23. Totaal 
hebben we 258 bezoekers mogen ontvangen. Uitschieter 
was week 6 van de rondleidingen (de laatste week van 
de zomervakantie in onze omgeving): maar liefst 66 

mensen verdeeld over 5 bedrijven. Een ieder was zeer geïnteresseerd in de gang van zaken 
op de boerderij. Wij kijken terug op zeer geslaagde rondleidingen, die volgend jaar zeker 
een vervolg zullen krijgen. Wilt u, met uw bedrijf, hier ook aan meedoen, meld u zich dan 



aan bij één van onderstaande boerinnen. Wij zien ook heel graag dat bedrijven uit andere 
sectoren zich aanmelden. U ontvangt € 2,00 per bezoeker (kinderen t/m 2 jaar gratis). 
Jenny Stokkers, Karin Schukkink, Bendine Stokkers, Bertine Luttikhedde en Hermieke Voogd 
 

 

 
Fiets- en wandelcommissie 

Op 26 augustus begon de dag met regen en pas om ± half 12 besloten we de tocht door te 
laten gaan en we gingen op pad met een clubje van acht en gelukkig bleef het droog. In 
verband met de vele inmiddels modderige zandwegen in de oorspronkelijke route had 
Hermieke de tocht al aangepast in goed begaanbare verharde wegen en fietspaden. Ook nu 
kwamen we de meanderende Mosbeek diverse keren tegen in dit prachtige landschap van 
Noord-Oost Twente. Vanuit Vasse fietsten we door de Streu richting Mander, Geesteren, 
Tubbergen, Reutem en toen op naar de koffie met gebak in Vasse.  
 
30 september: We hebben gekozen voor de dagtocht Vijfsterrenroute Zuid en fietsen rond 
Diepenheim langs oude landgoederen en de mooiste kasteeltuinen. Het landschap 
kenmerkt zich door de afwisseling in akkers, weilanden en bospartijen en de dikwijls achter 
de bomen verscholen oude landhuizen en kastelen.  
De start is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats het Looiersplantsoen in Diepenheim. 
28 oktober: We gaan weer wandelen en beginnen met de bekende Witteveenroute, 
gelegen in het prachtige 100 hectare grote natuurgebied, altijd mooi en steeds anders.  
De start is om 13.30 uur op de parkeerplaats aan de Markslagweg. 
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). 
 
 

Pompoen versieren 
Op maandag 6 oktober om 10.00 uur gaan wij bij het “Pompoenhöfke”: Bendien Stokkers, 
Lutje Bruninkweg 25, pompoenen versieren met allerlei dingetjes die in de herfst aanwezig 
zijn. Wie een lijmpistool heeft mag die meenemen. Voor de rest wordt  gezorgd. De kosten 
hiervoor zijn € 10,- incl. koffie met iets lekkers. Max. 10 personen. Opgave op 22 september 
vanaf 10 uur bij Riny Nijhuis, tel. 053- 4282199 of email:jnijhuis@hetnet.nl. 
 

de Tuincommissie. 
RTV OOST Studio 

We zijn 18 maart j.l. op bezoek geweest bij de studio van RTV OOST, wat bijzonder geslaagd 
was. Er was veel belangstelling voor en we hebben dan ook dames moeten teleurstellen, 
omdat er maar maximaal 30 mensen konden deelnemen aan het bezoek. We hebben 
daarom destijds besloten om nog een keer een dergelijk bezoek te organiseren en gaan dus 
nogmaals een bezoek brengen aan de studio en wel op dinsdag 7 oktober.  



We gaan o.a. kijken in de studio waar het dagelijkse programma " En Dan Nog Even Dit" 
word uitgezonden en in de nieuws/sportstudio. Ook gaan we nog even een kijkje nemen in 
de studio waar de live-uitzending "Goedemorgen Overijssel" van Bert van Losser word 
uitgezonden. We worden om 9.30 uur ontvangen met een kop koffie/thee/frisdrank. 
Iedereen moet op eigen gelegenheid naar Hengelo komen. Het adres is: RTV OOST, 
Hazenweg 25 te Hengelo. Opgave voor deelname: 23 september bij Miep Smit tel.nr. 
4283164 
 

Kerstfair 2014 
Het lijkt nu nog wat ver weg ,maar we hebben een mooie locatie gevonden voor onze 
kerstfair en wel Burg Hulshoff in Havixbeck bij Munster. In het idyllische park van Burg 
Hulshoff is dan een groot aanbod van kerstaccessoires, sieraden, stoffen en nog veel meer. 
Er is natuurlijk ook een restaurant voor koffie met kuchen. 
We vertrekken om 13.00 uur met de bus vanaf Sanders Kuper. Om 17.00 uur is dan weer de 
terugreis naar Sanders Kuper waar we om ongeveer 18.30 uur ons diner hebben. We hopen 
op een mooie opkomst. 
Wanneer: vrijdag 7 november; Vertrek:13.00 uur bij Sanders Kuper 
Terug: ongeveer 18.00 uur bij Sanders Kuper waar ons diner is om 18.30 uur. 
Prijs 35.00 euro 
Opgave t/m 20 okt. bij Mia Gunneman  tel   053 4611345 

de reiscommissie. 
  



Verenigingskalender 
 
 

Woensdag 17 september: Vrouwen van Nu. 
Stadswandeling Zutphen. 
Vertrek: 12:00 uur   vanuit P en R Carpool (N18) 
Afinkstraat, nabij kruising Westerval. 
 
Vrijdag 26 september: Vrouwen van Nu. 
Openingsavond seizoen 2014/2015. 
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw te Usselo. 
 
Zondag  28 september: ‘t Pompoenhöfke 
Open dag 
Lutje Bruninkweg 25; 11.00 uur tot 17.00 uur 

 
Dinsdag 30 september: Vrouwen van Nu. 
Fietsen: De Vijfsterrenroute Zuid en rond Diepenheim  
Vertrek 10.00 uur vanaf de parkeerplaats het Looiersplantsoen in Diepenheim. 
 
Zaterdag 4 oktober: Commissie Voorlichting Stawel 
Ouderenmiddag m.m.v. de De Raddreijers 
Stedelijk Lyceum, Tiemeister 20 
Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur 
 
Dinsdag 7 oktober: Vrouwen van Nu. 
Bezoek RTV Oost. 
Aanvang 9:30 uur. Locatie: RTV OOST, Hazenweg 25 te Hengelo. 
 
Woensdag 22 oktober. Vrouwen van Nu. 
Regionale Contact Bijeenkomst. 
Aanvang 9:30 uur. Locatie Verenigingsgebouw te Usselo. 
 
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. 
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 
 
Zondag 14 december; Kerk Usselo 

Optreden Brook Duo, nadere info volgt. 



 


