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Mega 

De marktomstandigheden en de nieuwe regels (fosfaatrechten) maken dat het momenteel 
niet zo rooskleurig is in de melkveesector. De melkprijs is te laag en gemiddeld amper 
kostendekkend. In andere landen gaan boeren de weg op om tegen de lage prijzen te 
protesteren. Is blokkeren van wegen dan een oplossing? Of nog erger producten van je 
collega’s uit Nederland tegen houden en deze ongeschikt maken voor consumptie? Hiermee 
duperen Franse en Belgische boeren hun Nederlandse collega’s. En dat terwijl de markt zijn 
werk doet. Maar de afnemende vraag en de Russische boycot doet menigeen verlangen 
naar de tijd van het melkquotum. Of krijgen de bedrijven die een vlucht naar voren hebben 
genomen door op te schalen toch gelijk? Het verleden vertelt dat de groeiende bedrijven 
over het algemeen de blijvers zijn. Maar groeien is iets anders dan mega. 
 
De melkveehouderij bestaat in Nederland voornamelijk nog uit familiebedrijven. Het bedrijf 
gaat over van de ene generatie naar de andere. Niet dat dit bij alle bedrijven lukt, een deel 
stopt vanwege te weinig perspectief of gebrek aan opvolging. Dat is voor de overblijvende 
bedrijven een kans om een stukje te groeien. Meestal gebeurt dat geleidelijk, een stuk bij de 
stal aan of een nieuwe stal met meer plaatsen in plaats van de afgeschreven oude stal. Die 
oude stal kan dan mooi dienen voor het jongvee. Met het zicht op afschaffen van het 
melkquotum hebben sommige bedrijven een nog grotere stap gemaakt. De afgelopen jaren 
zijn flink wat stallen gebouwd door boeren die al vast voorsorteerden op de nieuwe situatie. 
Maar nog steeds zijn dat in de meeste gevallen gezinsbedrijven. De stand der techniek 
schrijdt voort en dat maakt het mogelijk om per familiebedrijf meer koeien te melken met 
dezelfde arbeidsinzet.  
 
Moeten we dan toe naar megabedrijven zoals in Wichmond. Als je je geld hebt verdient met 
Booking.com en dan plannen lanceert voor ruim 1400 dieren in het Gelderse komt dat op 
dit moment een beetje vreemd over. Er is nu immers geen droog brood te verdienen in de 
melkveehouderij. En wat zou dat betekenen als de Enschedese versie van Koolen hier ook 
een dergelijk bedrijf zou beginnen. Als je kijkt naar de gemiddelde omvang van de bedrijven 
in Enschede heb je het over een omvang van 10 a 12 gezinsbedrijven. Dat is behoorlijk forse 
verstoring en dus is de onrust in Wichmond niet geheel onbegrijpelijk. Moet de 
melkveehouderij “verindustrialiseren”? En is de kans op marktverstoring daardoor niet 
alleen maar groter? Ondernemers die spelen met hun kapitaal zoals Koolen houden het 
langer vol, want ze hoeven immers niet bij de bank aan te kloppen voor een extra 
kapitaalsinjectie. In Wichmond zouden ze verstandig moeten zijn en de familiebedrijven de 
kans geven om te groeien als de marktomstandigheden dat toelaten. Koolen ziet geen 
problemen maar oplossingen, aldus zijn zegsman. Maatschappelijk zou die mening wel eens 
precies andersom kunnen zijn, we zien de problemen, maar de oplossingen? En daarmee 
zijn de Franse boeren het vast eens. 
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"Met kunst de boer op!" 
 Op de foto ziet U: Een stilleven van de kunstenaar: Henk 
Helmantel geboren in 1945. 
 

Henk Helmantel kunstenaar van het jaar 2008 en 

woonachtig in het oude terpdorp Westeremden. Het 

contact voor Henk Helmantel met de beeldende kunst 

bestond voornamelijk uit zwart-wit reproducties, die in 

bladen als "De Spiegel" stonden. De eerste echte 

confrontatie met de oude meesters vond plaats in 1960 en komt op het konto van dominee 

Nomen, een oud predikant uit Westeremden te staan. Henk Helmantel logeerde bij hem in 

Wormerveer en vandaar uit vertrok hij dagelijks naar het Rijksmuseum waar hij urenlang 

kon zitten kijken. 

 

Hij bezocht van 1961 tot 1965 de kunstacademie Minerva in Groningen. Daar kwam de 

jonge Helmantel in een totaal andere wereld terecht. Van huis uit grootgebracht met het 

gereformeerde geloof en de kerkgang op zondag, werd dit op de academie als overbodig en 

verjaard verklaard. 

Henk Helmantel stak zijn liefde voor de oude schilderkunst niet onder stoelen of banken, 

doch hij ontkende het verlangen van zijn medeleerlingen naar het breken met deze oude 

tradities niet. Zo waren Mondriaan, Karel Appel, Mark Rotko en b.v. Malewitch ook voor 

hem voorbeelden van kunstenaars die met de zoektocht naar nieuwe vormen boeiende 

kunst voortbrachten.  

Wat hem toen en nu nog tegenstaat is het feit dat een kunstwerk niet meer mag worden 

beoordeeld met objectieve maatstaven zoals, compositie, kleurstelling enz. Henk Helmantel 

put zijn inspiratie o.a. uit het werk van illustere voorgangers en schildert graag oude 

voorwerpen met een "verleden" 

 

Doordat hij als middelste kind van vijf opgroeide op de kwekerij van zijn ouders voelt Henk 

Helmantel een sterke verbondenheid met de land - en tuinbouw. 

Stillevens van fruit en of groente zult u tegenkomen mocht U zijn galerie willen bezoeken. 

Zijn huidige woning ( in 1967 werd Helmantel de eigenaar) is gebouwd op de fundering van 

een oude middeleeuwse pastorie, in Groningen noemt men dat een weem,  waarvan het 

laatste gedeelte, een vroegere schuur, nu als expositieruimte voor de vaste collectie van 

Helmantels eigen werk wordt gebruikt. 



 

Henk Helmantel kreeg na de kroning van toen koningin Beatrix op 30 april 1980, de 

opdracht om de inhuldiging in de Nieuwe Kerk van Amsterdam te schilderen. Het resultaat 

was een prachtig kerkinterieur gecombineerd met een historische gebeurtenis. In het boek 

van Henk Helmantel, een leven lang schilderen staat een uitgebreid verhaal  over de 

totstandkoming van dit schilderij. Zijn werk vindt internationaal en in brede kring grote 

waardering. Iedere zomer trekken duizenden mensen naar Westeremden om te genieten 

van de prachtige weem ( oude middeleeuwse pastorie), de tuinen er omheen, de oude 

Andreaskerk en het werk uit zijn collectie. 

Henk Helmantel, een schilder die nog steeds gelooft in de schoonheid als een wezenlijk doel 

van zijn arbeid met penseel, paletmes en olieverf. Deze prachtige werken zijn wanneer U 

hiervan ook geniet een bezoek aan zijn expositie meer dan waard. (Bron: artrevisited) 

 

Hanny Holdijk. 
 

Kom uit de stad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het begint inmiddels al een traditie te worden. De fietstocht langs agrarische bedrijven en 

andere plattelandsondernemers in het buitengebied van Enschede. Vroeger trok deze 

fietstocht onder de naam Toer de Boer al flink wat deelnemers. Om ook de bewoner uit de 

stad naar buiten te lokken hebben we de naam enkele jaren geleden veranderd in “Kom uit 

de stad!”. Dit geeft ook beter aan waar we het eigenlijk voor doen, de burger in contact 

brengen met ondernemers in het buitengebied van Enschede. De boeren en andere 

ondernemers zetten hiervoor graag hun deuren open. Afgelopen zondag was het dus zover 

en het weer nodigde uit om lekker op de fiets te stappen. Zo’n 400 deelnemers vonden de 

weg naar het startpunt op het erf van de familie Pasman-Aalpol.  

 

De route was ongeveer 25 km lang en startte bij het melkveebedrijf Pasman-Aalpol van 

Henk en Joke Aalpol aan de Haaksbergerstraat in Usselo. Zij hebben een splinternieuw 

bedrijf gebouwd op een nieuwe locatie omdat Rijkswaterstaat de nieuwe rijksweg N18 

precies over hun oude bedrijf aan de Tesinklandenweg liet lopen. Het verplaatsen van een 

boerderij is natuurlijk een flinke klus, maar het resultaat mag er zijn. 

 



De eerste fietsers waren al vroeg aanwezig terwijl alles nog klaar gezet werd door de 

vrijwilligers van de Commissie Voorlichting van Stawel en al snel was het gezellig druk op 

het erf. De fietsers mochten rondkijken in de stallen. Henk, Joke en hun beide zoons Joost 

en Harm gaven tekst en uitleg over het bedrijf en beantwoorden de vele vragen die gesteld 

werden. Velen bleven nog even gezellig kletsen onder het genot van een kop koffie en de 

krentenwegge die door de organisatie werd aangeboden. Bij het verlaten van het erf  werd 

een tasje met informatie en een pakje drinken voor onderweg meegegeven. Deze waren 

beschikbaar gesteld door de zuivelcoöperatie FrieslandCampina. 

 

Via een mooie route in de omgeving Boekelo kwamen de deelnemers aan de fietstocht 

vervolgens terecht bij de Inspiratiehoeve aan de Beldershoekweg. Renate Haarman geeft op 

dit oude erf in een mooie verbouwde schuur allerlei creatieve workshops. Schilderen, 

sieraden maken, mozaïeken, het is allemaal mogelijk bij de Inspiratiehoeve. En velen 

stapten dan ook weer geïnspireerd op de fiets naar de volgende stop langs de route. 

www.inspiratie-hoeve.nl  

 

Daarna fietste men door de Boekelerhof en omgeving richting de Tukkerij. Dit is een bedrijf 

dat paarden houdt en wel bijzondere paarden, namelijk  Tinkers. Maar dat is niet het enige. 

Op het bedrijf worden de paarden gemolken en de paardenmelk dient als grondstof voor 

diverse producten die heilzaam zijn voor het menselijk lichaam. Creme, zeep, lotion, je kunt 

het niet bedenken of het wordt gemaakt met paardenmelk als basisproduct.  

De Tukkerij is tevens een plek waar zorg aan de gehandicapte medemens wordt geboden. Zij 

vinden hier een zinvolle dagbesteding die gebaseerd is welbevinden van de deelnemer. En 

er is straks weer een nieuwe loot aan de stam; er wordt brood gebakken en ook daarin 

vinden de deelnemers weer een zinvolle dagbesteding. 

www.detukkerij.nl 

 

De fietstocht voerde ons vervolgens weer terug richting Boekelo. De laatste stop was bij  de 

Spielehof. Deze boerderij is omgevormd van een agrarisch bedrijf met koeien en varkens 

naar een golfbaan. Al in 2000 zijn de eerste stappen gezet toen gestart werd met het 

zogenaamde short-golf. Dit is een vorm van golfsport die ook gespeeld kan worden door 

onervaren spelers op korte banen. Ook is men nu bezig met de aanleg van volwaardige 

banen waarvoor wel een golfvaardigheidsbewijs voor vereist is. O.a. de naastgelegen velden 

van de voormalige sportaccomodatie de Grobbe worden hiervoor ingericht. Bij de Spielehof 

konden de deelnemers natuurlijk kennis maken met de golfsport, maar een hapje en een 

drankje was ook voor gezorgd. Velen lieten zich het heerlijke broodje gehaktbal of broodje 

hamburger goed smaken. 

www.spielehof.nl  

 

Vanaf de Spielehof werden mensen weer via de route teruggeleid naar het startpunt. Al met 

al een geslaagde Kom uit de Stad! Voor de organisatie een dikke pluim en op naar de 

volgende editie in augustus 2016. 

http://www.inspiratie-hoeve.nl/
http://www.detukkerij.nl/
http://www.spielehof.nl/


Niejs oawer de Streektaal 

 

 
In juli hef Hermieke ’n mooi stukske plaatst oawer ’t spektakel in 
Maarkel. Harn ieleu ok al kaarten besteald? Nich te lang met wochen 
aans is ’t miskien wal oetverkoch en dan he’j doar ok nog spiet van, dus 
vuur degene dee ’t verhaal nog nich zeen hef: op 3, 4, 5, 10, 11 en 12 
september spölt het dagbook van Bute Jan, ’n toneel-stuk in de 

boetenloch, dat is schreeven duur Gert Jan Oplaat oet Maarkel. ’t Spölt zich of biej De 
Haverkamp en de möl van Buursink en iej könt kaarten kopen vuur € 12,50 biej de möl van 
Buursink an de Stationsstroat 33 in Maarkel van deensdag tot en met zoaterdag van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur en aans köj de kaarten ok via de mail bestellen: 
daankensweerd@hotmail.com. Iej kriegt doar wisse gin spiet van. 
 
Op 20 september steet ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak op op ’n Twentsen Landdag in 
Eanske in ’t Ledeboerpark. Iej könt doar gewaar wörden wat ’n Kreenk döt allemoal en oe ok 
anmelden as lid van ’n Kreenk vuur € 25,- in ’t joar of ’n abonnement nemmen. Vuur de 
echte leefhebbers van ‘tTwents hew doar ok nen quiz met Twentse weure en gezegdes.  
 
Op 21 november besteet ’n Kreenk al 40 joar en doar wördt ’n groot jubileumfeest hoalen in 
’t Pargebouw in Riessen, hoalt ’n doatum vriej en zoarg da’j doar ok biej bint. Leefhebbers 
van muziek en streektaal könt op 3 oktober noar de Kappen in Hoksebarge, doar spölt Boh 
Foi Toch en dee hebt ok al ’n Jubileum. De kaarten kost € 19,50 per stuk en umdat ze biej de 
Kappen tot 24 augustus met vekaansie bint köj ’t beste kaarten via de webstea bestellen, 
www.dekappen.nl, dat wis zich dan vanzölf.  
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. Goodgoan. 

Alie van der Veer 
 

 

 

Collectief Midden Overijssel gecertificeerd 
 
Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch 
natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de 
uitvoering. Uitgangspunten voor het vernieuwde stelsel zijn een meer effectief en efficiënt 
beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het ANLb2016 
wordt toegepast daar waar het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief. 
Het eerste half jaar van 2015 zit erop. Een periode waarin ongelofelijk veel werk is verzet 
door het Collectief Midden Overijssel voor Agrarisch Natuurbeheer zoals de naam voluit 
luidt. Zo is het kwaliteitshandboek goedgekeurd en is daarmee de certificatie  rond. Ook is 
de gebiedsaanvraag ingediend en is deze positief beoordeeld door de provincie. In augustus 
heeft het collectief een korte adempauze, om dan in september tot het eind van het jaar 
door te gaan met alle voorbereidingen. Belangrijkste is dan het afsluiten van de 
onderliggende beheerovereenkomsten met de beheerders.  



Per 1 januari 2016 zullen start het collectief dan met de uitvoering van het beheerplan en 
kijken we al weer vooruit naar het beheerjaar 2017. De cyclus van voorintekening tot 
afsluiten van overeenkomsten herhaalt zich dan. Het Landschapsfonds Enschede is één van 
de 8 oprichtende organisaties  van het Collectief Midden Overijssel. 
Op www.collectiefmiddenoverijssel.nl is meer informatie te vinden over het collectief. 
 

 

Het biotoop van de boomkikker bestaat doorgaans uit 
‘jonge’ poelen in een kleinschalig agrarisch landschap. 
Bij voorkeur zit de boomkikker op een bramenblad in de 
zon, maar soms wordt mais gebruikt om te zonnen. 
 

 
 
 

Overeenkomsten Groene en Blauwe Diensten weer mogelijk 
 

 
 
 

 
 
In de periode 2007-2013 is met veel succes het instrument Groene en Blauwe Diensten 
ingezet in Enschede. Met inzet van de gemeente en particulieren is geïnvesteerd in aanleg, 
herstel en beheer van karakteristieke landschapselementen in de gemeente Enschede. 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 2015-2016. 
De stimuleringsregeling Groene en Blauwe Diensten 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 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 
 
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 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%. Mocht u vragen hebben over deze regeling of 
heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Gerrit Meutstege (06-51372588)  
 

http://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/


 
 

De Fiets- en Wandelcommissie 

25 aug.: Deze keer gaan we de omgeving van Deurningen, Weerselo en Saasveld 

verkennen en starten om 13.30 uur op de parkeerplaats van kaasboerderij 

Kaamps aan de Vliegveldstraat in Deurningen, vlak voor het tuincentrum. 

Graag even opgeven bij één van de commissieleden als je mee gaat!  

29 sept:  Toen we in het vroege voorjaar de leerzame bijeenkomst van José Dood over 

de schapenhouderij bijwoonden op het erf van Mia Gunneman werden wij 

uitgenodigd een keer te komen kijken op de grote stille heide ergens in de 

buurt van de Bergvennen en dat leek ons een prachtig plan voor de dag 

fietstocht. Aanvullende informatie maken we begin september bekend, het is 

immers nu nog niet bekend waar de kudde zich dan bevindt.  

 

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).  

 

Vergadering kerstavond 

Voor de Vrouwen van Nu van Usselo en Boekelo is de volgende vergadering over de 

kerstavond gepland op donderdag 17 september om 19.30u bij Tine Lippinkhof in de 

kantine. 

 

Openingsavond programma 2015/2016 

Donderdag 24 september gaan wij weer beginnen met ons nieuwe seizoen. Wij hebben 

deze keer Frederike Krommendijk uitgenodigd, bekend als columniste van dagblad 

Twentsche Courant/Tubantia 

Tevens was zij de grote promotor  achter het project ,, lekker Twente” de kookboeken over 

gezonde eerlijke voeding uit eigen streek, en hoe de lezers hierbij betrokken waren. Dit 

onderwerp komt ook uitgebreid aan de orde 

Zij vertelt ons ook over haar werk als journaliste en columniste en ze doet dit op een vrolijke 

en ontspannen manier zodat de dagelijkse dingen die een mens bezig houdt boeiend 

worden. Dus wilt u een gezellige inspirerende avond, kom dan 24 september naar het 

Vereniginsgebouw in Usselo. Aanvang 20.00 uur 

 

het bestuur 

  



Verenigingskalender. 

 

Dinsdag 25 augustus: Vrouwen van Nu. 
Fietsen in de omgeving van Deurningen, Weerselo en Saasveld. 
Starten: 13:30 uur vanaf de parkeerplaats van kaasboerderij Kaamps 
 

Donderdag 27 augustus: Vrouwen van Nu. 

Dagtocht Rotterdam. 

Vertrek 08:00 uur bij Diekman. 

 

Dinsdag 15 september. Vrouwen van Nu. 

Lezing Annemarie van Gaal. 

Aanvang: 13:30 uur. Locatie: HOF theater in Raalte. 

 
Donderdag 17 september. Vrouwen van Nu. 
Vergaderen over de kerstavond. 
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Tine Lippinkhof 
 
Zondag 20 September: Twentse Landdag, Ledeboerpark Enschede 

 

Donderdag 24 september. Vrouwen van Nu. 

Openingsavond seizoen 2015/2016  met Frederieke Krommendijk. 

Aanvang:  20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo 

 
Dinsdag 29 september: Vrouwen van Nu. 
Dag fietstocht in de buurt van de Bergvennen. 
Aanvullende informatie in het volgende Ons Orgaan. 
 

Donderdag 8 oktober. Vrouwen van Nu. 

Inspiratiedag 2015. 

Aanvang: 09:15 uur. Locatie: Parkgebouw in Rijssen. 

 

Woensdag 14 oktober: Vrouwen van Nu. 

Feestelijke Vrouwen van Nu Beurs 14 oktober 2015. 

Aanvang: 09:30 uur. Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn 

 
Donderdag 15 oktober: Vrouwen van Nu. 
Optreden cabaretgroep. 
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Vrieler aan de Brinkstraat 
Meer info hierover volgt in september. 
 


