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Vakantie 

Dit jaar zijn we er vroeg bij. Van 20 juni tot en met 6 juli is het kantoor van Stawel gesloten. 
Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur (voorzitter 
Jan Pipers, 053-4306297).  
 

Glasvezel 
In de TC Tubantia van 7 mei heeft u kunnen lezen dat er werkgroepen 
zijn gevormd in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Losser en 
Enschede die zich inzetten voor aanleg van glasvezel in het 
buitengebied. De werkgroep in Enschede bestaat uit 10 personen en 
zijn voorgedragen door buurtkringen, dorpsraden en 
ondernemersverenigingen op initiatief van Stawel. Uit elke 

plaatselijke werkgroep zijn 2 personen gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de 
nieuwe Stichting TwenteGlas. Deze stichting zet zich in om breed-band internet uit te rollen 
in het buitengebied van de vier steden. Daar waar binnen de bebouwde kom providers als 
Cogas of Reggefiber glasvezelkabel aanleggen, doen zij dit in het buitengebied niet. Door de 
vraagbundeling die TwenteGlas na de bouwvakvakantie gaat starten, wil de stichting zorgen 
voor voldoende aansluitingen in het buitengebied en daarmee ook de aanleg van breed-
band internet haalbaar maken. Na de vraagbundeling (minimaal 60% moet meedoen, in 
totaal 4200 van de 7000 adressen) gaat de stichting drie aannemers vragen om een offerte 
in te dienen voor de aanleg van de glasvezelkabel. Ook gaat Stichting TwenteGlas in gesprek 
met de providers. De provincie Overijssel ondersteunt het initiatief met subsidie en zorgt 
voor ondersteuning door deskundigen. Het resultaat moet zijn snel internet in het 
buitengebied voor een vergelijkbaar bedrag dat men nu kwijt is aan internet, telefoon en 
televisie. Na de zomervakantie dus meer nieuws. 
 

In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

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

 Rondleidingen op de boerderij 

 Niejs oawer de Streektaal 

 Popfeesten Usselo 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
  



"Met kunst de boer op!" 
 Op de foto ziet U de kunstenaar 
Jean Tinguely  ( 1925 - 1991)  
getekend voor één  van zijn 
Kinetische Kunstwerken. 
 

De Kunstenaar werd geboren in 

1925 te Fribourg (Zwitserland) en 

studeerde in Basel aan de 

Kunstnijverheidschool. 

Kinetische Kunst , zoals Jean 

Tinguely die begon na te maken naar b.v. de werken van Malevich en Kandinsky, is het 

namaken en ophogen van lijnen en vormen. Deze lijnen en vormen werden  door Jean 

Tinguely op de achterkant van het doek vastgemaakt. Het mechaniek van raderen liet de 

vormen los van elkaar bewegen. 

 

Jean Tinguely kun je scharen onder het Nieuwe Realisme dat werd opgericht in 1960. 

Nieuwe Realisten vonden dat het tijd werd om de traditionele schilderijen maar af te 

schaffen. Onder invloed van het Dadaisme ( kant en klaar afval presenteren als kunst door 

b.v.  de beroemde kunstenaar Marcel Duchamp)  maakte Jean Tinguely nieuwe bewegende 

objecten van afval. Een mooi voorbeeld hiervan is Méta-Wundermachine gemaakt naar een 

werk van Kandinsky. 

 

Jean Tinguely ontwikkelde zich door bewegende sculpturen te maken. Met de machines kun 

je niets zinvols doen maar Jean Tinguely laat hiermee zien dat de Kunst en het leven ook 

steeds in beweging zijn. 

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw maakte Jean Tinguely b.v. tekenmachines. Machinaal 

aangedreven maakt deze machine willekeurige bewegingen met een pen/stift op papier. 

Deze machines worden Méta-Matics genoemd en bezoekers mochten dit uitproberen en de 

tekeningen ,die ze hadden gemaakt, mee naar huis nemen. 

 

Ook beroemd zijn de zelfvernietigende machines . B.v. in het MOMA te New York , 

genoemde machine had als naam: Hommage to New York, deze machine werd in 27 

minuten voor het toekijkende  publiek vernietigd. Na deze performance mocht het publiek 

als souvernir de metalen restjes meenemen! 

 

Beroemd zijn ook zijn Baluba's die dansen en schudden als een bezoeker op het pedaal 

drukt. Baluba's zijn vernoemd naar een Afrikaanse stam. Ze bestaan meestal uit stukjes 

vacht, veren, rubberen bandjes, speelgoed en b.v. ook wel een koebel. Deze gekleurde 

Baluba's zijn ontstaan onder de invloed van Niki de Saint Phalle. 

Zij was een beroemde kunstenares en trouwde met Jean Tinguely in 1971. Haar beelden 

staan overal in Parijs en natuurlijk ook in musea over de wereld net als het werk van haar 

man Jean Tinguely. Samen hebben de echtelieden veel sculpturen gemaakt. Voorbeeld: 

Fontaine Stravinski op Centre Georges Pompidou. 



Voor meer bewegend beelden van Jean TInguely's werk kijk op:  You Tube. En misschien 

bezoek je Parijs of het  Tinguely museum in Basel.  

 

Jeugd kan zelf proberen van restafval iets te maken naar het voorbeeld van Jean Tinguely, 

hiervoor heb je b.v. mechaniek van een oude platenspeler nodig. Vaders zijn hiervoor vast 

ook wel te benaderen. Probeer het eens, veel plezier. 

 

Hanny Holdijk. 
 

Rondleidingen op de boerderij 

Evenals voorgaande jaren worden er in de zomervakantie, rondom Enschede, rondleidingen 

op melkveebedrijven georganiseerd. Deze rondleidingen vinden plaats op alle 

doordeweekse dagen, ’s middags om 14.00 uur.  Kosten € 2,00 p.p., kinderen t/m 2 jaar 

gratis. De rondleidingen duren ongeveer 1-1 ½ uur.  

HONDEN ZIJN NIET WELKOM BIJ DE RONDLEIDINGEN! 

Vanaf juli liggen er flyers bij de VVV in Enschede en Haaksbergen, op campings en andere 

toeristische plekken. 
 

  



Niejs oawer de Streektaal 

 Op vriejdag 12 juni köj noar Oartmöske, doar is in ’t 

Openluchtmuseum een Twents Streektaal Festival met Twentse Sagen, 

allns in ’t plat. Op ’t podium zint muzikale optredens van Hans Keuper, 

Thijs Kemperink en Toon Lansink, doarnôast vertelt Ben Kleissen, Ben 

Velthuis en Ben Morshuis spannende Twentse Sagen en Legenden en 

zint der her en der nog meer optredens te bekieken en te luusteren. 

Theo Scholte Lubberink hef de algehele leiding en pröt de boel an 

mekaar. Vanof 19.30 uur köj der in en de  kosten zint € 7,50 p.p.  

 

Skrief dreks ok mer vriejdag 26 juni in oen zakbeukske, dan is der in Hellendoorn ’t joarlijkse 

Zunnewende festival op ’t Landgoed Schuilenburg. Iej treft doar ‘n groot podium an woar 

Harry Nijhuis alns an mekaer pröt. Ieder uur is doar ’n aander optreden, alns in Streektaal, 

Ge Reinders en André Manuel doot doar ok met op dat grote podium.  Wiederop köj 

oaweral op mooie plekken, ’n Vleermuzenbult, bie’j ’t kampveur  of in ’n appelhof luustern 

noar mooie verhalen en leedjes in de Streektaal. Vuur de neurige veraandering köj ok nog ’n 

zetje varen op de Regge en luustern noar mooie verhalen. ’n Kreenk vuur de Twentse 

Sproak koomp ok, Ben Kleissen vertelt verhalen en Robert Brinks zeengt leedjes, doarbiej 

begeleidt hee zichzölf op ziene gitaar. De jongeren oonder oons könt ok luustern noar 

Marieke Dannenberg dee Jipke en Jannoaken döt. Vuuran op ’t terrein zint ok kroamkes met 

van alns, mer ok Twentse streekproducten, dörst en honger hoof ie’j ok nich te lieden, der is 

genög te koop in de grote teante. Kortum, ie’j könt nen helen mooien oamnd hebben op 26 

juni, de entree is ok ± € 7,50.   

 

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.  

 

 

Programma Popfeesten Usselo 

 

Op vrijdag  vindt de inmiddels traditionele seniorenmiddag plaats. Deze ouderwets gezellige 

middag is niet meer weg te denken uit het programma. Dit jaar met de Twentse Harmonica 

Club die oude schoolliedjes, gezellige meezingers, Duitse schlagers en Tango’s ten gehore 

brengt. Ook het zangduo Ruud & Bini en de Twentse voordrachten zullen bij u in de smaak 

vallen. 

 

Het enthousiaste Shantykoor Wrakhout zingt voor u Nederlandse, Duitse, Engelse, Ierse en 

Schotse zeemansliederen en shanty’s. Meezingen mag natuurlijk! Het koor trekt alles uit de 

kast om u een onvergetelijke middag te bezorgen. 

 

Entree: €8,50 incl. koffie/thee, krentenwegge en alle hapjes en drankjes. Het is mogelijk te 

reserveren via Jolanda Kleinnibbelink: 06-21 27 37 92 of seniorenmiddag@popfeesten-

usselo.nl. 

 

Voor het hele programma klik op deze link http://www.popfeesten-usselo.nl/programma/   

mailto:seniorenmiddag@popfeesten-usselo.nl
mailto:seniorenmiddag@popfeesten-usselo.nl
http://www.popfeesten-usselo.nl/programma/


 

 

 

De Fiets- en Wandelcommissie en de Tuincommissie 

30 juni: We fietsen nu vanaf Boekelo en Stepelo door Beckum naar Delden en uiteraard via 

een andere weg terug. De start is bij de InspiratieHoeve, te vinden aan de 

Beldershoekweg 20, net buiten Boekelo, richting Beckum 

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.  

 

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).  

 

Dagtocht Rotterdam 27 augustus 2015 

We willen nog een keer proberen een dagtocht te organiseren. We gaan via Leusden waar 

weer stoppen voor koffie met gebak. 11.45 uur aankomst in de Rotterdamse havens, waar 

we aan boord stappen van een rondvaartboot. 13,00 uur rijden we naar de nieuwe 

Markthal. De Markthal Rotterdam is een prachtig kunstwerk geworden met mooie 

muurschilderingen. Er is natuurlijk een grote versmarkt en veel horeca. Om 16.30 uur 

worden we dan weer de bus verwacht om naar Twente te rijden. Bij een gezellig restaurant 

in Markelo worden we verwacht voor een diner. We hopen op een goede opkomst. We zijn 

ongeveer 21:00 uur terug. 

Vertrek: 08:00 uur bij Diekman 

Opgave voor 24 juni  bij  Mia Gunneman tel: 0534611345. 

Prijs: € 60,00 (exclusief lunch). 

 

Inspiratie dag 2015 

Wat beweegt ons? Donderdag 8 oktober 2015 van 9.15 tot 16.30 uur in het Parkgebouw te 

Rijssen Oosterhofweg 49, 7461 BT Rijssen. Vanaf 9.15 uur ontvangst met koffie/thee en een 

Twentse lekkernij. Lach yoga geeft ons met Henrike Schotman een start voor een 

inspirerende dag. Om daarna deel te nemen aan de diverse workshops. Tot slot een vrolijke 

afsluiting met schrijfster/columniste Frederike Krommendijk en het Almeloos Viswijvenkoor 

”De Schellevissen”. Tussendoor is er koffie/thee, een lunch en een hapje en een drankje. 

Opgeven tot 18 september 2015 via: VvNbeweegt@gmail.com. Vermeld uw naam, afdeling 

en geef uw voorkeur aan voor maximaal twee workshops. De derde workshop wordt een 

surpriseworkshop. Uw eigen bijdrage is € 15,00. Na aanmelding ontvangt u per email 

verdere instructies. Voor verdere informatie over deze dag ga naar 

http://vrouwenvannu.nl/overijssel  

http://vrouwenvannu.nl/overijssel


De organisatie  is in handen van de afdelingen:  Vriezenveen, Almelo, Hellendoorn/Nijverdal, 

Rijssen en Wierden.  

Workshops: 

1. De glimlach van een robot.  Maartje de Graaf TU Twente. 

Hoe kunnen wij ons op een leuke manier voor bereiden op een toekomst die meer 

uit robots zal bestaan. Wat is er mogelijk? 

2. Frederike schrijft... En u ook!  Frederike Krommendijk. 

In deze workshop leert u om van een mail, een blog of de berichten op 

Facebook wat leuks te maken. Gouden tips voor een gouden pennetje dus. 

3. Viool spelen. Jan Dam. 

Leer de gevoelige snaar van de viool. Haren, snaren, tokkelen en strijken. 

4.  Sagen en Legenden! Harm de Sagenverteller. 

Allerlei huiveringwekkende en vrolijke verhalen van vroeger over onder andere de 

witte wieven en de duivel. 

5. Politie. Erna Eenink. 

Voelt u zich mede verantwoordelijk voor een veilige samenleving? Grijp dan nu uw 

kans. Trek letterlijk het politiejasje aan en discussieer mee over dilemma’s uit de 

praktijk.Workshops. 

6. Leef, Lach, en heb lief. Henrike Schotman. 

Lachen, Verbinden en Dankbaarheid. Kortom een workshop om het leven te vieren. 

7. Bewegen met de Lopes. Leontien Zonnevijlle. 

Revalidatie centrum ”Het Roessingh” laat ons kennis maken met looprobot Lopes II. 

8. Ik hou van Twente. fam. Potgieter. 

Spel “Ik hou van Twente”, gebaseerd op het bekende televisieprogramma 

”Ik hou van Holland”. Ga deze uitdaging aan!!!! 

9. Werelddansen. Gea Zwiggelaar. 

Samen bewegen op muziek uit verschillende landen. 

10. Wandelen. Dhr. Velnaar. 

Een wandeling door de mooie tuin van Havezate “De Oosterhof”. 

11. Creatief! Een katoenen tas versieren. Hennie Vrijen en Gerry Gerritsen Mulkes; 

Plastic tas van de baan. De katoenen komt eraan. 

 

Feestelijke Vrouwen van Nu Beurs 14 oktober 2015 

14 oktober 2015 bestaat Vrouwen van Nu 85 jaar. Dat vieren we met een feestelijke editie 

van de Vrouwen van Nu Beurs in Theater Orpheus in Apeldoorn. Het thema is 'Maak het 

verschil’. 

’s Ochtends spreken onder andere Vrouw van Nu 2015 Angela Maas over het vrouwenhart 

en Sigrid Ivo, directeur Tassenmuseum Hendrikje over de fascinerende geschiedenis van de 

tas. ’s Middags is er een theaterprogramma. Alle leden zijn van harte welkom. 

Ticketverkoop start op 1 april. Op de landelijke website ( www.vrouwenvannu.nl ) leest u 

meer. Lees het programma en koop je tickets. We zien er naar uit je in Apeldoorn te 

verwelkomen!  
  

http://www.vrouwenvannu.nl/


Verenigingskalender. 

 

Donderdag 18 juni:  Vrouwen van Nu. 

Bespreking kerstbijeenkomst. 

Aanvang 19:30 uur. Locatie: Tine Lippinkhof. 

 

Dinsdag 30 juni. Vrouwen van Nu. 

Fietsen  vanaf Boekelo en Stepelo door Beckum naar Delden en  

via een andere weg terug.  

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

3, 4, 7, 10 en 11 juli: Toneelvereniging de Vriendschap  

Musical de Jantjes gespeeld door de Vriendschap op een nieuwe locatie, het Teesinkbos in 

Boekelo. Wij heten u van harte welkom. Kijk ook op www.devriendschap.com  

 

Dinsdag 28 juli. Vrouwen van Nu. 

Gezamenlijke fietstocht met de tuincommissie. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

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

 

Donderdag 27 augustus: Vrouwen van Nu. 

Dagtocht Rotterdam. 

Vertrek 08:00 uur bij Diekman. 

 

Zondag 20 September: Twentse Landdag 

 

http://www.devriendschap.com/

