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Vakantie 

De vakantieperiode is begonnen. De basisscholen zijn nu ook dicht, althans in de regio 
Noord. De eerste uittocht is begonnen en dat is al goed te merken. ’s Ochtends is het wat 
rustiger bij ons in de straat, maar bij mooi weer zit het terras bij de Buren in Boekelo vol, 
ook al is het maandag of dinsdag. De MBS rijdt in de vakantieperiode regelmatig tussen 
Haaksbergen en Boekelo en dat zie je dan ook in het dorp. Meer dagjesmensen en toeristen 
die in onze omgeving verblijven.  
 
Normaal is de vakantieperiode wat nieuws betreft niet zo spannend. Komkommertijd wordt 
dan ook wel gezegd. Maar nu is er nog volop nieuws in verband met de Grexit. Europa ligt in 
de clinch met de Grieken over hervormingsmaatregelen en leningen. Na een heleboel 
deadline’s komt de Drachme voor de Grieken steeds dichterbij. Of Europa dat risico wil 
lopen is de vraag, want wie krijgt het dan voor het zeggen in Griekenland? De Russen of de 
Chinezen? Hoe dan ook is met name de Griekse “Jan met de pet” de dupe. Geen werk meer, 
salarissen kunnen niet uitbetaald worden, als je ziek bent kun je steeds moeilijker aan zorg 
komen en de pinautomaten geven nog maar mondjesmaat geld. En wat als de Griekse 
banken echt omvallen. Al met al dus een wereld van verschil in de Europese Unie.  
 
Ook op onze vakantie hebben we dat gezien. Wij zijn al twee weken weggeweest. Eerst naar 
Oostenrijk en daarna door naar het Gardameer in Italië. De verschillen tussen deze twee 
landen zijn ook goed zichtbaar. In Tirol is het groen, niet al te warm en wat vooral opvalt is 
de netheid en de rijke ongerepte bergnatuur. Mooi was ook dat je opeens een koppeltje 
koeien voor je op de weg hebt lopen. De boer vlak bij ons pension dreef elke avond de 
koeien van het weiland naar de stal en daarbij lopen ze gewoon midden over de weg door 
het dorp. En als er een paar bleven staan grazen in de berm liep hij gewoon door, want hij 
wist die komen vanzelf wel weer. Hier kom je dat niet meer tegen en ik vraag me ook af of 
we het geduld er nog wel voor hebben. Wat ook opvalt, zeker als je in de bergen komt is de 
samenstelling van het gras. Mooie bloemrijke graslanden op hellingen. Zeker, je haalt niet 
de opbrengsten die we hier gewend zijn, maar mooi is het wel.  
 
Italië is weer een ander verhaal. Het Gardameer leeft natuurlijk van het toerisme en door de 
rotsachtige steile heuvels is er weinig eer te behalen met landbouw. Wat wel meteen opvalt 
is de staat van onderhoud van wegen en het verschil met Oostenrijk. Doorgaande 
snelwegen zijn dan nog wel goed, maar verder kijken ze niet op een gat of een kuil meer of 
minder. Hier mopper je al snel als er weer een drempel aangelegd is of wordt. Daar hebben 
ze dat niet nodig, de drempels ontstaan vanzelf wel en daardoor gaat je snelheid ook 
vanzelf omlaag. Het zal met die temperaturen ook wel niet meevallen om de wegen in 
conditie te houden. Maar het Gardameer en de omgeving is prachtig. Mooie plaatsjes waar 
je door smalle straatjes kunt dwalen en waar de mensen vooral buiten leven. Overal op de 
bankjes tref je tot laat in de avond groepjes mensen die gezellig keuvelend de avond 
doorkomen, van jong tot oud. Het leven vind daar veel meer buiten plaats dan hier in Noord 
Europa. En dat heeft natuurlijk ook veel met het klimaat te maken. Op het heetst van de dag 



kun je een kanon afschieten en als het afkoelt komt iedereen weer voor de dag. Alhoewel, 
we hebben hier ook af en toe van de warme periodes, dus wie weet hoe dat hier over 
enkele jaren gaat. 
Hoe dan ook onze vakantie zit er voor nu weer op. En terwijl half Nederland op pad gaat zijn 
wij weer aan het werk. Komen we eindelijk eens toe aan dingen die al langer op de planning 
stonden, maar door alle drukte steeds weer vooruitgeschoven werden. En tussendoor 
genieten we hopelijk nog van de Hollandse zomer.  
 

In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

 "Met kunst de boer op!" (column van Hanny Holdijk) 

 Fietspad Zuid Esmarkerrondweg 

 Niejs oawer de Streektaal 

 Enschede Zuid; LGR uitgesteld 

 Enschede Noord; ruilplan Lonnekerland vastgesteld 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
  



"Met kunst de boer op!" 
 Op de foto ziet U:  
Old Lady in folding chair uit 1976 van de Kunstenaar Duane 
Hanson ( 1925-1996) 
 

Om het werk van deze kunstenaar te kunnen begrijpen 
heeft U misschien iets aan zijn uitspraak: 
IK KOPIEER HET LEVEN NIET  
IK MAAK EEN BALANS OP VAN DE MENSELIJKE WAARDEN 
 
Reeds als kind was Duane Hanson gefascineerd door het 
menselijk lichaam. Deze liefde voor de materie mondde uit 
in beeldhouwwerken op basis van diverse grondstoffen 
zoals hout, polyester, brons. De kunstenaar worstelt  vanaf 
de vroege jaren 40 met de heersende tendens richting 

abstractie. 2 decennia lang probeert hij de neiging naar naturalistische sculpturen 
tevergeefs te verzoenen met het abstract expressionisme. Wanneer der POPART met zijn 
letterlijke weergave van alledaagse voorwerpen aanslaat bij het publiek gaat Hanson zijn 
overtuiging ten volle achterna. 
 
Tussen 1965 en 1996 maakt de kunstenaar meer dan 140 beelden van mannen en vrouwen. 
Deze personages zijn niet zomaar een volmaakte weergave van de werkelijkheid. Hanson 
gebruikt een illussionistische aanpak om de eigentijdse problemen in de Amerikaanse 
samenleving aan te kaarten. Hij onderzoekt de kwetsbaarheid van de mens en houdt ons 
zodoende een spiegel van de samenleving voor.  
Na 1967 maakt hij gebruik van mallen, rechtstreeks verkregen na afdruk van een levend 
model. Dit wordt standaard het procedé voor de rest van zijn carrière. Voor de beelden zelf 
gebruikt hij een mix van polyester en glasvezel, kleding, pruiken en alledaagse accessoires, 
allemaal voorzien van levensechte gebruikssporen. Uitzondering zijn de sculpturen die in de 
open lucht worden geplaatst zoals b.v. Man on Mower. Deze werden vervaardigd in brons 
en voorzien van lakverf zoals die in de auto industrie worden gebruikt.  
Waar het vroegere werk een krachtig statement maakte over wreedheid en onrecht ( War, 
Race Riot) in de samenleving, worden de werken vanaf de jaren 1970 minder scherp en 
steunen ze meer op satire en de stereotypering van enkele archetypes uit de Westerse 
samenleving. Deze zeer herkenbare archetypes zijn een hyperrealistische manier van het 
zichtbaar maken van de hedendaagse mens, verloren in een moderne wereld, ten prooi aan 
isolatie, eenzaamheid en vervreemding. De beelden hebben een ingehouden dynamiek. Met 
dank aan: ART Brussels. 
Door nog onbekende oorzaak is in de vorige editie een  belangrijk gedeelte van de tekst 
weggevallen. 
Daarvoor mijn excuses. 
 

Hanny Holdijk. 
 

 

 

 



 

Fietspad Zuid Esmarkerrondweg 

Het is al heel lang de bedoeling om een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg aan te 

leggen. De gemeente heeft dit project weer opgepakt in 2012. Inmiddels zijn de 

voorbereidingen weer iets verder gevorderd. Grondverwerving was de eerste prioriteit en 

daarnaast is er gewerkt aan de voorbereidingen voor het opnemen van het fietspad in het 

bestemmingsplan.  

Inmiddels is de herziening van het bestemmingsplan voor het zuidelijk traject gemaakt. Deze 

wordt binnenkort aan het college van B&W voorgelegd zodat deze medio augustus ter 

inzage kan worden gelegd. Direct belanghebbenden ontvangen hierover een 

informatiebrief. 

 

De verwerving van benodigde grond voor dit deel verloopt voorspoedig en de 

gemeentehoopt dit spoedig af te kunnen ronden. Wij verwachten voor het einde van het 

jaar een start te maken met de uitvoering van het zuidelijk deel van het fietspad. De 

gemeente geeft aan in het najaar meer te kunnen zeggen over praktische zaken zoals 

planning en de uitvoering.  

 

Wat betreft het noordelijk deel van het fietspad valt te melden dat dit moeizaam verloopt 

voor bepaalde trajectdelen i.v.m. de verwerving van grond. De gemeente hoopt dat ook 

hierover komend najaar meer te vertellen valt. 
 

 

Niejs oawer de Streektaal 

Dizze keer de ankondiging van ’n onmeunig mooi spektakel in Maarkel: 
Noa ’t succes van veurig joar (’t toneelstuk in de boet’nloch ‘Bottink’s 
Anne’) hef Gert Jan Oplaat (van ’t Brook Duo) ’n ni’j stuk schreem’n : 
‘Dagbook van Bute Jan’. ’t Stuk spölt zich of bi’j de möl van Buursink in 
Maarkel en wordt veur oe spölt deur toneelspöllers oet Maarkel. 

De veurstelling’n bint op 3, 
4, 5, 10, 11 en 12 september 2015 en begint um 
19.30 uur bi’j zaal’ncentrum “De Haverkamp”. 
Veur ’t tweede bedrief loop ie dan noar de möl 
en veur ’t derde bedrief weerum noar ‘De 
Haverkamp’.  De kaart’n kost € 12,50 en veur dat 
bedrag kriej ok nog koffie met kreent’nwegge en 
ne “Möll’nborrel”.  De kaart’n kuj koop’n bi’j de 
Möl van Buursink (Stationsstroat 33 in Maarkel) 
van dinsdag tot en met zoaterdag van 9.00-
12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur, hier muj 
meteen betaal’n.) Kaart’n kuj ok bestell’n via de mail: daankensweerd@hotmail.com . Aj 
oew naam, adres, woonplaats en ’t aantal kaart’n da’j wilt hebb’n ( en ’n doatum da’j wilt 
komm’n kiek’n) deurgeeft, steurt ze oe de kaart’n (noa da’j betaald hebt) in thoes. 
 
Hermieke Voogd 

mailto:daankensweerd@hotmail.com
http://www.maarkelsnieuws.nl/wp-content/uploads/2015/06/BUTEMOLEN.jpg


  
Vaststelling LGR uitgesteld 

In de laatste nieuwsbrief van de herinrichting Enschede-Zuid (oktober 

2014) is medegedeeld dat de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) 

voor het deelgebied Broekheurne en Boekelo-Twekkelo tegelijk 

vastgesteld worden, naar verwachting in voorjaar 2015. Helaas hebben we moeten 

constateren dat de basisgegevens voor het bepalen van de kosten voor de gezamenlijke 

eigenaren nog onvoldoende scherp zijn om de LGR te kunnen vaststellen.  

Het is een tijdrovend proces waarbij zorgvuldigheid nadrukkelijk in acht dient te worden 

genomen en vraagt derhalve meer tijd dan aanvankelijk was voorzien.  

Naar verwachting zal de voorlopige kostenopgave en puntwaarde in september door de 

uitvoeringscommissie vastgesteld worden, waarna in oktober voorlichting zal worden 

gegeven en vervolgens in  november de ter inzage legging van de ontwerp-LGR plaats zal 

kunnen vinden voor zowel Broekheurne als Boekelo-Twekkelo. 

http://www.herinrichtingenschedezuid.nl 

 

 

Ruilplan Lonnekerland vastgesteld 
Van 13 januari 2015 tot en met 23 februari 2015 heeft het 
ontwerpruilplan Lonnekerland ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp 
zijn 48 zienswijzen ingediend. De zienswijzen heeft de commissie 
besproken met elkaar en in veel gevallen ook met belanghebbenden. 
Wijzigingen die daar uit voort zijn gekomen zijn verwerkt in het 

ruilplan. Het ruilplan is op 2 juli 2015 vastgesteld door de uitvoeringscommissie. Het 
vastgestelde ruilplan wordt 6 weken ter inzage gelegd; van 28 juli  2015 tot en met 7 
september 2015. Belanghebbenden krijgen van het Kadaster informatie over hoe zij het 
aangepaste ruilplan kunnen inzien. Dat zal onder andere ook weer mogelijk worden via de 
website, de zogenaamde herverkavelingsportal. Net als de vorige keer zal de berichtgeving 
hierover verzorgd worden door het Kadaster. 
 
Beroep tegen vastgesteld ruilplan. 
Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden waar een 
wijziging in de toedeling plaats vindt, kunnen in de periode dat het ruilplan ter inzage ligt in 
beroep gaan. Dit beroep moet ingediend worden bij de rechtbank. Op de uitnodiging voor 
de ter inzage legging wordt uitleg gegeven hoe dit in zijn werk gaat. U dient er rekening mee 
te houden dat er kosten zijn verbonden aan behandeling van een beroep door de 
rechtbank. Naar verwachting vinden de rechtszaken en de uitspraken door de rechtbank 
plaats in november 2015. Wanneer hierna geen cassatieverzoek ingediend wordt, is het 
ruilplan onherroepelijk. Als het ruilplan onherroepelijk is kan de akte van toedeling Ensched-
Noord passeren. Dan krijgt iedereen de toegedeelde grond op naam. 
 
De verkavelingscommissie gaat er van  uit dat er maar weinig beroepen zullen worden 
ingediend. De behandeling van de zienswijzen met betrokken eigenaren verliepen in een 
goede sfeer en hebben veelal geleid tot goede oplossingen.  
http://www.herinrichtingenschedenoord.nl  
 

http://www.herinrichtingenschedezuid.nl/
http://www.herinrichtingenschedenoord.nl/


 
 

Lezing Annemarie van Gaal 

Vrouwen van Nu Overijssel organiseert op 15 september 2015 een lezing door Annemarie 

van Gaal met als thema ‘Zelfredzaamheid van vrouwen’. 

Annemarie van Gaal werkt mee aan programma’s als: Ten einde raad, Een dubbeltje op z’n 

kant en Divorce Hotel. Daarnaast schrijft zij wekelijks columns in Het Financiële Dagblad 

over ondernemerschap. Ook staan er regelmatig artikelen van haar in Margriet. 

Locatie: Hoftheater, Voorhof 2, 8102 MH Raalte. Zaal open om 13.30 uur. De entree 

bedraagt € 7,50 per persoon voor leden en € 12,50 voor niet-leden. Opgave vòòr 14 

augustus 2015, E-mail commissiecultuur.overijssel@gmail.com of telefonisch bij Meijken 

Voogd, tel. 074-2428399 of Jenny Kruger tel. 0572-321513. Deelname op eigen risico.  

Betaling na aanmelding op IBAN: NL 29 RABO 0126 994 358 ten name van Penningmeester 

Commissie Cultuur, onder vermelding van ‘Lezing Van Gaal’, het aantal personen en de 

afdeling. 

 

De Fiets- en Wandelcommissie  en de  Tuincommissie 

 

28 juli: Met de tuincommissie is overlegd om deze keer een gezamenlijke fietstocht 

te maken en daar een leuke activiteit aan te koppelen. Het is dan de 

bedoeling een bezoek te brengen aan de bosbessenkwekerij aan de 

Kwekkeboomweg om daar bosbessen te plukken en te proeven, heel gezond. 

We zijn echter afhankelijk van het moment waarop de bosbessen rijp zijn, het 

is dus mogelijk dat we een extra datum moeten inplannen, dus houd Ons 

Orgaan in de gaten en bel of mail ons voor nadere informatie. We starten dan 

op de parkeerplaats van Intratuin, wederom om 13.30 uur.   

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!  

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). 

  



Verenigingskalender. 

 

Dinsdag 28 juli. Vrouwen van Nu. 

Gezamenlijke fietstocht met de tuincommissie. 

Starten: 13:30 uur vanaf de parkeerplaats van Intratuin.  

 

Donderdag 30 juli: LTO Losser 

Toer de Boer, startpunt Lutterstraat 138 Losser tussen half 10 en 12 uur. 

 

Zondag 9 Augustus: Kom uit de Stad! (voorheen Toer de Boer) 

 

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. 

 

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 

 

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 

 


