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Twentse Landdag 

Het is al weer bijna drie jaar geleden dat de laatste Twentse Landdag werd gehouden in het 
Abraham Ledeboerpark. Voor de zesde keer organiseren de gemeente Enschede en Stawel 
de Twentse Landdag, dit jaar op zondag 20 september a.s. Het doel van de Twentse Landdag 
is contact te leggen tussen de burgers en het platteland in al haar facetten. Bij voorgaande 
edities werd deze doelstelling ruimschoots gehaald. Tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers 
vonden hun weg naar het gezellige park. 
Met behulp van de vele vrijwilligers en deelnemers moet het ook dit jaar weer een mooie 
happening worden. De vaste elementen zijn een informatie- en streekproductenmarkt, de 
jongveekeuring en kinderactiviteiten. Ook de samenwerking met de cultuursector, die de 
vorige keer zo succesvol was, krijgt een vervolg. Met behulp van een aantal organisaties en 
instellingen gaan we op die dag ook enkele discussiebijeenkomsten organiseren over enkele 
actuele thema’s  die het platteland raken.  
 
Een belangrijke voorwaarde om deze dag te kunnen organiseren is de inzet van vele 
vrijwilligers. Met behulp van een netwerk van samenwerkende vrijwilligersorganisaties 
wordt deze dag georganiseerd. Vrijwilligers die helpen in de voorbereidende werkgroepen, 
met de opbouw, de stands bemannen, de keuringen voorbereiden en een goed verloop 
geven, het parkeren begeleiden, etc, etc. Er is een groot aanbod van kijk- en doe-
activiteiten, informatie en educatie met als doel het contact tussen stad en platteland te 
bevorderen: met andere woorden: op de Twentse Landdag beleef je het platteland. Als u 
meer wil weten over de Twentse Landdag 2015 bel dan gerust met Stawel of stuur een mail. 
 

In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

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

 Agrarisch Natuurbeheer uitnodiging 13 april 

 Niejs oawer de Streektaal 

 Werktuigenoverzicht buurtkring Lonneker 

 Open stal en meimarkt Knollenhoeve 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
  



 
"Met kunst de boer op!" 

Op de foto ziet U:    Gens des rues van Charlie Toorop ( 

1891-1955) Een tekening gemaakt in 1921 krijt op papier 

Afmetingen: 155,9 cm x 88,3 cm.Te bekijken in Museum 

de Wieger in Deurne alwaar langdurig in bruikleen  

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Ze kon heel goed tekenen, Charlie Toorop, als kind al 

maar dat zat waarschijnlijk wel in haar genen. De 

befaamde kunstenaar Jan Toorop was haar vader. Echter 

was ze ook heel erg muzikaal en daar werd meer tijd aan 

besteedt. Met haar moeder ging ze in 1903 een jaar naar 

Parijs waar een Hongaarse vioolvirtuoos een wonderkind 

van haar wilde maken. Maar de teken en schilderkunst 

won. 

 

Nadien ging ze nog vaak terug naar Parijs. Van 1920 tot 

1921 heeft ze er zelfs een appartementje aan de linker 

oever van de Seine bewoond. De bekende schilder 

Mondriaan had dit voor haar geregeld. In diezelfde tijd 

ontmoette ze de beeldhouwer Zadkine met zijn vrouw 

Valentina. Onder de indruk van het werk van deze beeldhouwer kocht ook zij een 

portretbuste van hem. Daarnaast kocht ze ook nog 2 werken van Mondriaan. Ze werkte 

vooral op straat en in de cafeetjes waar ze de mensen aan de zelfkant van het leven meer 

interessant vond om vast te leggen dan de gegoede Parijzenaars. Dit gegeven werd door 

haar eerste biograaf Bram Hammacher bekend gemaakt. 

 

De getoonde tekening, expressief realistische afbeelding van Parijse clochards, toont dit ook 

aan. Het lijken Joods-russische typen, die aan een Ghetto doen denken. Hun gestalte kan 

niet zonder de stenen achtergrond van de grote stad. Charlie slaagde erin haar werk 

geëxposeerd te krijgen in een kleine avant-garde zaak. Ze wilde zich blijvend vestigen in 

Parijs en daar met John Rädeker en zijn vrouw een stuk grond kopen om een atelierwoning 

te bouwen. Zo konden ze wonen en werken en de kosten delen. Maar de crisis sloeg ook 

daar toe en dus betrok ze een appartement in een doodlopend straatje ,waar ook de 

beeldhouwers Alexander Calder en Henri Laurens werkten. Charlie genoot van deze 

internationale contacten en het uitgaansleven. Later ging ze toch weer terug naar 

Amsterdam en schreef aan haar vrienden: “ ‘t Is net of je in de Middeleeuwen terugvalt”. 

“En fin -  misschien goed om te werken.” 

 

Hanny Holdijk. 

 

 



Informatieavond 13 april Agrarisch Natuurbeheer 

 

Zoals u misschien weet wordt het stelsel voor 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

vernieuwd. Doel is om de uitvoering en 

organisatie efficiënter en effectiever te maken: 

meer natuurresultaat en minder kosten. Daarom 

kunnen agrarische grondgebruikers alleen nog 

vanaf 1 januari 2016 een contract voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer sluiten via 

een agrarisch collectief. In de provincie Overijssel zijn drie collectieven gevormd. Enschede 

valt onder het werkgebied van het Collectief Midden Overijssel.  

 

Het Collectief Midden Overijssel is gevormd door acht agrarische natuurverenigingen 

(ANV’s). Te weten: Stichting Vitaal Platteland (SVP) Hardenberg, Hooltwark, Land & Schap, 

OmmerMarke, Groen Salland, Landschapsfonds Enschede, De Reggestreek en De Grutto.  

Informatieavond op 13 april 

Wilt u vanaf 2016 mee doen met de regelingen voor agrarisch natuurbeheer dan is het goed 

om op maandag 13 april a.s. om 20.00 uur in zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 te 

Markelo de informatieavond bij te wonen. Wij informeren u dan over het Collectief en zijn 

werkwijze en hoe u in de toekomst gebruik kunt (blijven) maken van de regelingen voor 

natuurbeheer. 

 

Het Collectief sluit voortaan één contract met de Provincie Overijssel namens alle agrarisch 

grondgebruikers in het werkgebied. Contracten met agrariërs worden gerichter afgesloten. 

Dit houdt in dat in de toekomst alleen nog overeenkomsten worden afgesloten in gebieden 

waar verwacht wordt dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer het beste bijdraagt aan 

een versterking van de biodiversiteit. Om de komende jaren en vanaf 1 januari 2016 mee te 

kunnen doen moet u nu alvast intekenen! Het zogenaamde voorintekenen.  

 

Voorintekenen 

Dit kunt u doen op: 

 20 april in de vergaderruimte De Vos Vilstersestraat 28, 8151 AA Lemelerveld.  

 21 april in het kantoor van de ANV Groen Salland Boxsbergerweg 34 Wesepe en  

 23 april hotel Van der Valk Bornsestraat 400 in Hengelo 

Op alle data kunt u van 15.00 uur tot 21.00 uur op genoemde adressen terecht. Samen met 

u leggen wij dan vast op welke percelen u mee wilt doen en met welke pakketten en 

oppervlakte. Kijk voor de laatste info op onze website: www.collectiefmiddenoverijssel.nl  

 

  

http://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/


Niejs oawer de Streektaal 

 

De moand meert is rap vuurbiej goan mel al dee mooie oavenden in oonze 

moodersproake. ’n Streektaaldag van de Vrouwen Van Nu in Ommen was 

kats oetverkoch en in Vroomshoop kort noa de opening van Het Punt was 

’t zölfde leedje, 270 leu harn een kaartje koch in de vuurverkoop en al dee 

aandere leu dee der ok hen wollen harn pech. ‘t Dialect leaft en doar zin 

wiej toch hartstikke bliej met, of nich dan?  

 

In Hoksebarge biej Allô Jannaô harn ze ’t ok drok, zes keer hebt zee spölt in de Kappen en 

zes keer gungen de leu met völle wille op hoes an.  

Noe köj op zoaterdag 25 april noar Twekkel hen, doar is ’n allereersten Twente Akademie 

Dag in de Johanneskeark, vanof half 10 steet de koffie kloar in ’t Kulturhus en vanof 10 uur is 

het thema “ ‘t Plat is ewes,net as de geschiedenis” 

An ’t woord koomp Marga Kool, schriefster van mooie beuke, oald-gedeputeerde en 

dijkgraaf van het Waterschap Reest en Wieden in Drenthe. Van de Twentse historische 

verenigingen koomp Geert Bekkering oet Eanske en hee zal duudelijk maken woarum ne 

Twente Akademie zo belangriek is. Doarnoa koomp Arnold Enklaar an ’t woord en hee wil ’t 

oawer de Twentse identiteit hebben. Thea Kroese is der ok biej en zee hef de algehele 

leiding en dat is eur wal toovertrouwd, doar köj van opan. 

Aj der biej wilt wean möj oe efkes opgeven bie Alie van der Veer (074-2911090) of via de 

mail: a.h.vanderveer@wolmail.nl. De kosten vuur de lezing en de koffie bint € 5,- .  

Um half 1 is ’t oflopen, aj dan ’n breudje met wilt etten, kost het met mekaar € 7,50.  

Van twee tot dree bint de Bodbreefschrievers an de buurt met foele verhalen oawer Twente 

en de Twentse identiteit, aj doar ok biej wilt wean kost ’t met mekaar € 10,-. 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. 

  



Buurtkringnieuws Lonneker 

 

De standplaats van een aantal werktuigen van de Buurtkring 

Lonneker is verplaatst. Hieronder het overzicht met de locaties van 

de werktuigen en de telefoonnummers van de standplaatshouders. 

 

 

 

Werktuigenoverzicht Buurtkring Lonneker 

 Tarief  Locatie Telefoonnummer  

Koerollator € 25,00 / geval  H. Levink, 
Oldenzaalsestraat 820 

053-4354374 / 
06-22146795 

Weideg (9m) € 5,00 / ha  H. Levink, 
Oldenzaalsestraat 820 

053-4354374 / 
06-22146795 

Cultivator/zaaibak 
3 m 

€ 10,00 / ha  H. Levink, 
Oldenzaalsestraat 820 

053-4354374 / 
06-22146795 

Kilverbord € 25,00 / halve dag 
€ 50,00 / hele dag 

H. Levink, 
Oldenzaalsestraat 820 

053-4354374 / 
06-22146795 

Vaste tand 3-poot € 12,50 / halve dag 
€ 25,00 / hele dag 

H. Levink, 
Oldenzaalsestraat 820 

053-4354374 / 
06-22146795 

Cambridgerol 
(6m) 

€ 25,00 / halve dag 
€ 50,00 / hele dag 

G. Kemna, 
Welmanweg 30 

053-4354468 
06-49226540 

Triltandcultivator € 12,50 / halve dag 
€ 25,00 / hele dag 

G. Kemna, 
Welmanweg 30 

053-4354468 
06-49226540 

Schaaf  € 12,50 / halve dag 
€ 25,00 / hele dag 

G. Kemna, 
Welmanweg 30 

053-4354468 
06-49226540 

Hogedrukspuit € 12,50 / halve dag 
€ 25,00 / hele dag 

A. Roerink, 
Wiefkerweg 20 

053-4308941 
06-53921003 

 

 

Open stal en mei markt Knollenhoeve 

 

Op 31 mei organiseert de Knollenhoeve weer de jaarlijkse open stal 

met mei markt. Op de mei markt zijn diverse leuke kraampjes, voor 

de kinderen is er pony rijden en ballonnenclowns, er is live muziek, 

paardenvoetbal en veel jong leven om te zien en te knuffelen.  

De koffie is gratis. U bent van harte welkom op de Knollenhoeve aan de Roodmolenweg 100 

op zondag 31 mei tussen 11.00 en 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agrarische Excursie 22 april in Olst, Diepenveen  

en Wesepe /Averlo 

Woensdag 22 april gaan wij met de bus naar Wesepe. De bus staat om 7.15 uur bij de 

Hanninkshof in Usselo. Willen jullie de auto parkeren bij Truus Leefers, Haaksbergerstraat 

962 in Usselo. De kosten van de bus zijn € 10,00 p.p. Betalen in de bus. 

Ans Olink en Rendi Geerdink 

 

Eerste bijeenkomst kerstavond 

Voor de Vrouwen van Nu van Usselo en Boekelo is de eerste bijeenkomst voor het 

voorbereiden van het kerstavondprogramma op donderdagavond 30 april om 8 uur in de 

kantine van Tine Lippinkhof. 

Stekjesmorgen 

Het voorjaar lokt ons weer de tuin in en dan komen er van allerlei stekjes voor de dag die we 

wel kunnen missen. 

Niet weggooien, maar meenemen naar de stekjesmorgen. Maakt niet uit welke, want 

iemand anders is er misschien wel heel blij mee. De stekjesmorgen is donderdagmorgen 7 

mei a.s. bij Tine Lippinkhof Meestersweg 20 in Boekelo. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar 

met iets lekkers erbij. We zouden het heel fijn vinden dat U komt, maakt het alleen maar 

gezelliger. Dus tot 7 mei. 

de Tuincommissie 

Van de fiets-en wandelcommissie 

Helaas lieten de Weergoden ons de 31e maart behoorlijk in de steek, de ene bui na de 

andere teisterde heel Twente en we besloten de wandeling in Delden af te gelasten. Toch 

goed om je in het vervolg aan te melden als je mee wilt wandelen of fietsen en bij twijfel 

over het weer is het handig één van de commissieleden te bellen.  

 

28 april: We stappen weer op de fiets en blijven een beetje in de buurt voor een 

gedeelte van het “rondje Enschede”. Vanaf het dorpsplein in Lonneker gaat 

de fietstocht door het buitengebied van Lonneker in de richting van 

Glanerbrug voor het volgende rondje terug naar Lonneker.  

20/21 mei: 2-daagse fietstocht, wij organiseren in mei geen fietstocht.  

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.  

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).  

 

Opgelet! 

Dames wij gaan weer twee dagen fietsen op 20 en 21 mei. Wij gaan deze keer fietsen in 

Denekamp en omstreken, en overnachten in Hotel Dinkeloord. Er kunnen niet meer dan 20 

personen mee. De kosten zijn 130 euro. Wilt u mee, dan kunt u zich op geven bij: 

Riki Weldink op 23 april tel 0534619041. 

de fiets commissie. 



Verenigingskalender. 

 

Maandag 13 april: Collectief Agrarisch Natuurbeheer 

Informatieavond zalencentrum De Poppe, Holterweg 23 te Markelo 

Aanvang 20.00 uur 

 

21, 22 en 23 april: Vrouwen van Nu. 

Agrarische excursie in Olst, Diepenveen en Wesepe /Averlo 

Voor meer info zie uitgave februari. 

 

Donderdag 23 april: Collectief Agrarisch Natuurbeheer 

Voorintekenen bij hotel Van der Valk Bornsestraat 400 in Hengelo 

Aanvang 15.00 uur tot 21.00 uur 

 

Dinsdag 28 april: Vrouwen van Nu. 

Fietsen ‘rondje Enschede” 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Woensdag 29 april: Vrouwen van Nu. 

Excursie Kristalbad. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Donderdag 7 mei: Vrouwen van Nu. 

Stekjesmorgen. 

Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Tine Lippinkhof. 

  

Woensdag 20 en donderdag 21 mei: Vrouwen van Nu. 

2-daagse fietstocht. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Zondag 31 mei: Open stal en mei markt 

Knollenhoeve, Allemansveldweg 100 

Aanvang: van 11.00 uur tot 17.00 uur 

 

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  

 

http://www.devriendschap.com/

