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Terugblik op 2015 

En weer is er een jaar voorbij en dan kijk je terug naar alles wat er gebeurt is. En als je er 
even bij stil staat merk je dat er eigenlijk heel veel gebeurt is. Over een paar weken is het al 
weer kerst en voor je het weet staan de oliebollen op tafel. Afgelopen jaar hebben we op 
veel terreinen stappen voorwaarts gemaakt. Stawel is hard op weg om haar positie in het 
buitengebied opnieuw te bepalen en vorm te geven. En zoals het dan gaat; “tijdens de 
verbouwing gaat de verkoop gewoon door”. Stimuleren, verbinden en coördineren, daar 
komt het werk van Stawel in het kort op neer. Hieronder een korte, maar niet uitputtende 
opsomming van alle zaken waarmee we ons bezig houden. 
 
Herinrichtingsprojecten 
Enschede Zuid is in de fase gekomen van de financiële afwikkeling. Dit najaar is de ontwerp-
LGR (Lijst der Geldelijke Regelingen) vastgesteld en ligt tot 20 december ter visie. Na vele 
jaren van werk uitvoeren en verkavelen hebben de grondeigenaren in het gebied dus nu te 
horen gekregen wat de financiële consequenties zijn. In de ter visie leggingsperiode is al 
gebleken dat er veel vragen zijn die leiden tot een zienswijze. De uitvoeringscommissie zal 
deze komend voorjaar gaan behandelen.  
Enschede Noord is opgedeeld in twee gebieden, Lonnekermarke en Lonnekerland. Voor het 
gebied Lonnekermarke geldt hetzelfde als voor Enschede Zuid. Alles draait hier om de LGR. 
Na de periode van ter visielegging zal moeten blijken hoeveel zienswijzen er zijn. De 
commissie is dan aan zet om deze te gaan behandelen. Voor het gebied Lonnekerland is het 
ruilplan afgelopen jaar vastgesteld door de commissie. Alles is er op gericht om via het 
Besluit Tijdelijk Gebruik komend voorjaar de kavelovergang vorm te geven. Dat wil zeggen 
dat iedereen dan op de toegedeelde grond aan de slag kan. Aangezien er nog enkele 
beroepsschriften bij de rechtbank moeten worden behandeld, zal de aktepassering nog een 
poosje op zich laten wachten.  
 
Glasvezel 
Eind 2014 is na een periode van voorbereiding de “werkgroep Glasvezel” gevormd met 
diverse vertegenwoordigers van o.a. buurtkringen, dorpsraden en lokale belangenclubs. 
Gedurende het jaar 2015 is ook hier veel gebeurd. De werkgroepen in de gemeenten 
Haaksbergen, Hengelo, Losser en Enschede hebben de handen in elkaar geslagen en de 
Stichting Twente Glas opgericht. Deze stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 2 
vertegenwoordigers uit iedere gemeentelijke werkgroep. Er komt best veel kijken bij het 
succesvol uitrollen van glasvezel in het buitengebied. De werkgroepen en de stichting in het 
bijzonder hebben hier de handen aan vol. Communicatieplannen, adressenbestanden, 
overleg met provincie en gemeenten, prijsbepaling, onderhandelingen met aanbieders, te 
veel om op te noemen. Gelukkig kunnen we wel melden dat er schot in de zaak zit. 
Komende maanden zal duidelijk worden met wie we in zee gaan en dan kan de voorlichting 
naar de bewoners van start gaan. Gezien de behoefte aan snel en betrouwbaar internet in 
het buitengebied hopen we dat we snel van start kunnen gaan. 



 
Groene Diensten 
Gemeente en provincie hebben sinds 2008 al flink geïnvesteerd in de beheer en behoud van 
het agrarisch landschap rondom Enschede. In 2015 is groen licht gekomen voor een 
volgende tranche. Daarvoor is 800.000 euro beschikbaar gekomen. De provincie stelde 
600.000 beschikbaar op basis van een cofinanciering van 200.000 euro. Hiervan heeft de 
gemeente een ton toegezegd en de laatste 100.000 euro komt beschikbaar door en eigen 
bijdrage van de deelnemers. Deze eigen bijdrage schiet het Landschapsfonds Enschede voor 
en wordt door de deelnemers jaarlijks in kleine porties terugbetaald aan het 
Landschapsfonds. Op deze manier kunnen we weer een flinke impuls geven aan de kwaliteit 
van de landschapselementen in ons buitengebied. 
 
Coöperatieve Agrarisch Natuurbeheer Collectief Midden Overijssel 
Onder deze naam is na lange tijd van voorbereiden een volgende stap gemaakt in de 
veranderingen binnen het agrarisch natuurbeheer. Zeven agrarische natuurverenigingen en 
stichtingen hebben hun samenwerking gebundeld in deze nieuwe coöperatie. Vanuit 
Enschede is het Landschapsfonds Enschede in de persoon van André Leloux bestuurlijk 
aangesloten. En ook binnen de werkorganisatie zijn we vertegenwoordigd. Stawel 
detacheert haar consulent voor een aantal uren per jaar bij de coöperatie als projectleider. 
Hierdoor is er weer een nieuwe tak aan de inkomstenboom van Stawel toegevoegd. 
 
Toekomst Stawel 
Na het onderzoek dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden naar de toekomst van Stawel, zal 
het bestuur nu aan de slag gaan met de invulling van de aanbevelingen uit dat onderzoek. 
Wat kunnen wij betekenen voor het buitengebied, waar liggen de kansen, hoe gaan we hier 
mee om. En hoe kunnen we de organisatie Stawel zo vormgeven dat deze ook weer 
toekomstbestendig is. 2016 is voor Stawel een bijzonder jaar. We bestaan dan 50 jaar en dat 
gaan we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar dat is tevens een mooi moment 
om te laten zien dat we nog steeds springlevend zijn en ons vizier op de toekomst hebben 
gericht.  
Met bovenstaand overzicht is geprobeerd aan te geven dat we niet stil zitten. En dan zijn er 
nog tal van zaken die niet genoemd zijn. Het mag duidelijk zijn, er gebeurt veel en we zitten 
niet stil. Maar voor nu vanaf deze plek namens de consulent en het bestuur van Stawel 
iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling. Tot ziens in 2016. 
 
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
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Met kunst de boer op!"  

Op de foto ziet u:    Flora van de Italiaanse kunstenaar 
Titiaan ( 1488-1576) 
Geschilderd omstreeks 1515, olieverf op linnen afm: 79.7 
x 63,5 cm 
Dit topstuk van Titiaan is te bezichtigen in Florence 
Galleria Degli  Uffizi. 
 
Titiaan is een leerling van Bellini en werkt later in de 

werkplaats van Giorgione. Hij is bekend om zijn 

kleurenrijkdom en de dynamiek van zijn composities. 

Vanaf 1516 is hij de officiële schilder van Venetië. De 

kracht van Titiaan domineert eeuwenlang de 

kunstgeschiedenis.  

Titiaan schilderde een hele serie van dit soort portretten 

o.a. Vrouw met spiegel en Vanitas maken deel uit van 

deze lijn. Men zegt dat hij zijn maîtresse Cecilia als Flora 

heeft afgebeeld. Hij kreeg kinderen van haar en om die 

te legaliseren trouwde hij haar in 1525. 

 

Om dat deze werken zo populair waren in Italië in de zestiende eeuw werden ze vaak 

gekopieerd en met name ook als gravure verkocht. Het portret van Flora belandde , door 

vele transacties via Wenen en Brussel,  in Amsterdam in de privé collectie van Alfonso 

Lopez. De Spaanse ambassadeur in Nederland, hierdoor kon ook o.a. Rembrandt dit portret 

bekijken en hij heeft zeer zeker gebruik gemaakt van de kleurcombinaties en composities 

van Titiaan. 

 

Op de foto ziet U een jonge vrouw op halve lengte zoals men dat noemt. Ze heeft bloemen 

in haar rechterhand die ze gehoorzaam vasthoudt en de omgeslagen cape in de andere 

hand geeft aan dat ze nadrukkelijk poseert 

en zich schikt in haar rol. Haar afgewende blik en licht draaiende houding maken het werk 

bewust dynamisch en sensueel met ook een zweem van kuisheid. De oud Griekse godin 

Flora staat voor de lente, bloemen en vruchtbaarheid,  maar in de klassieke oudheid was 

Flora ook een gevierde courtisane. Zelfs kan het in dit portret gaan om een allegorische 

voorstelling van het huwelijk: “De schaarvormige opengehouden vingers zouden een 

symbool kunnen zijn voor het verliezen van de maagdelijkheid”. In ieder geval is het portret 

een lofzang op de vrouwelijke schoonheid en het is uitzonderlijk realistisch weergegeven. 

Titiaan probeert de beeldhouwkunst naar de kroon te steken doordat de ontblote delen van 

haar lichaam op marmer lijken. De zijachtige huid van de buste lijkt zelfs doorbloedt. De 

gestalte van de vrouw en haar van de schouder afhangende hemd doen denken aan de 

romeinse beelden. Titiaan schilderde haar met een intieme tederheid door haar te 

verzachten met kleur en licht. (bron: De geschiedenis van de schoonheid van Umberto Eco 

en wikipedia) 

 

Hanny Holdijk 



Niejs oawer de Streektaal 

 
RTV Oost Kestnachtdeenst in Soasveeld, zoaterdag 19 december: 

Verskil van dag en nacht!  

 

Dit joar wordt ‘n Kerstnachdeenst van RTV Oost op-enömmen in 
Plechelmus in Soasel op zoaterdagoamnd 19 december. Iederene is 
van harte welkom,der köant onmeunig völle leu in. Het thema van dit 
joar is: Verskil van dag en nacht.  De duren goat lös um 19.00 uur en 

het begint um 19.30 uur. Vuurgangers domie Klaas van de Kamp en vicaris Ronald 
Cornelissen. Vuur de muziek zoargt de koren Da Capo oet Soasel en het Borns Kleinkoor. 
Jongenssopraa Hendrik Pros van het Stadsjongnskoor oet Olnzel is ook te heuren. Achter ’t 
örgel zit Marije de Jong. ’n Kerstnachtdeenst wordt oet-ezeunden op Kerstoamnd en ‘n 
eersten Kerstdag.  Mer a’j eerst nog sunterkloas weelt hoalden; luustert dan nog eawen 
wier noar ne gouwe ouwe https://www.youtube.com/watch?v=S2lP0vCIZFA   
 
Op 22 december koomp Gert-Jan Oplaat in Twekkel in de Johanneskeark met zien niejste 
Kerstverhaal. Hoalt den doatum ok vriej, kaarten kost € 10,- en doar zit ok koffie en ’n 
drankje biej in. Reserveren köj biej ’t bestuur van ’n Armenstaat in Twekkel:  
Willy Reef 074-2424414 of wreef@planet.nl , Wanda Wes  06-22441462 of 
wi.wa.wes@planet.nl, Gerrit Overbeek 06–57220793 of g.h.overbeek@gmail.com en Alie 
van der Veer, 074-2911090 of johanneskerk@twekkelo.nl. 
  
Op 21 november is ’t jubileumbook “Nen heeln tied” van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak 
oetkömmen, der stoat verhalen in van bekeande en meenter bekeande schrievers, almoal in 
de Streektaal en der bint ’n beperkt antal van drökt. Doot miej bod aj nog ’n oarig en 
origineel (kerst)kadootje zeukt, ze bint der noe nog.  
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 
 
Johanneskerk Twekkelo 
 
Op 22 december is er een optreden van Gert-Jan Oplaat met zijn nieuwste verhaal “Storm 
op Kerstavond” in de Johanneskerk te Twekkelo. De entree is € 10,- inclusief koffie vooraf en 
een drankje na afloop.  Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Opgave 
per mail: johanneskerk@twekkelo.nl of per telefoon: 074-2424414 – fam. Reef, 06-
22441462 – Gerrit Overbeek of 074 – 2911090 – Alie v.d. Veer. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S2lP0vCIZFA


 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op donderdag 14 januari organiseren wij weer onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 
Wij nodigen u van harte uit om samen met uw partner/vriend[in] deze avond bij te wonen. 
Marie Thérése ter Haar zal ons deze avond een interessant en boeiend verhaal vertellen 
over de geschiedenis en de actuele gebeurtenissen van Rusland. Marie Therese is Rusland 
deskundige en woonde jarenlang in Moskou waar ze nog steeds een groot deel van het jaar 
verblijft. 
Vol vuur en passie kan ze vertellen over de ziel van het Russische volk de problematiek en 
hoe het westen er volgens haar tegen aan kijkt. Het belooft een interessante avond te 
worden en wij hopen op een grote opkomst. 
Locatie: Sanders Kuper. 
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur. 
Kosten:  € 7.50 pp. 
Opgave: donderdag 7 januari bij Miep Smit telefoon 053-4283164 of smit03@home.nl 
 

het bestuur 
 

Commissievergadering 
De commissievergadering vindt plaats op donderdag 28 januari.  Aanvang 10:00 uur in het 
Kulturhus te Twekkelo. Het is de bedoeling dat van elke commissie 1 of 2 dames aanwezig 
zijn. Is uw commissie niet vertegenwoordigd op 22 januari, geef dit dan even door aan het 
bestuur. 

Het bestuur 
 
 

Streektaaldag 2016 
Datum: dinsdag 15 maart 2016 
Van:   10.00 tot 16.00 uur 
Zaal open: 9.30 uur 
Waar:  Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, van Reeuwijklaan 5,  

7731 EH Ommen, tel. 0529-452047 
Kosten: € 25,00 inclusief koffie/thee en lunch, € 30,00 voor niet-leden. 
Opgave: tot 27 februari 2016, bij voorkeur per e-mail, 

bij Alie van der Veer a.h.vanderveer@wolmail.nl of 074-2911090. 
Na aanmelding ontvangt je per mail/telefoon de bevestiging van de opgaven.  
Wil je na deze bevestiging het verschuldigde bedrag(en) z.s.m. overmaken naar 
rekeningnummer: ·IBAN NL21 RABO 0316703028 ten name van: NBvP, Vrouwen van Nu afd. 
Lonneker-Enschede,  onder vermelding van Streektaaldag en de naam/namen van de 
deelneemsters. 
 
  



Programma Streektaaldag 
Sprekers in het morgenprogramma zijn Jan Germs, directeur van het Huus van de Taol in 
Drenthe. Deze Streektaalorganisatie heeft als doel het gebruik van de Drentse taal in de 
meest brede betekenis te stimuleren en eigentijdse activiteiten te ontwikkelen, die ook 
grotendeels door de Provincie ondersteund worden. Hij kan dan ook boeiend vertellen over 
zijn taol, een kostbaar bezit, waar je zuinig op moet zijn.  
Tevens vragen wij uw aandacht in het ochtendprogramma voor Tineke van Buren, een 
familielid van de bekende dichteres Johanna van Buren. Zij draagt gedichten en verhalen 
voor uit eigen werk en het werk van anderen en zij weet ook heel veel over de oude 
gebruiken te vertellen.  
Het middagprogramma wordt geheel gevuld door de band Algerak, dat “aangename 
verrassing” betekent. Zij spelen en zingen vooral liedjes in de Streektaal, al dan niet vertaald 
en zij bespelen diverse instrumenten die afwisselend worden gebruikt. Door de leider van 
Algerak wordt vooraf de nodige uitleg over de teksten gegeven.   
Het gehele programma wordt “aan elkaar gepraat” door dagvoorzitter Anna Geerdink.   
 

Alie van der Veer. 
 

 

  



Verenigingskalender. 
 

Donderdag 17 december: Vrouwen van Nu. 

Kerstbijeenkomst. 

Aanvang 19:30 uur. Locatie: Het Wapen van Beckum. 

 

Maandag 21 december: Protestante Gemeente Usselo 

Optreden van het Brookduo in de kerk te Usselo; “Storm op kerstoamd” 

Aanvang 20.00 uur, kaarten kosten € 7,50. Info en reserveren bij Erna Roossink (053-

4281595) of Riëtte Wissink (053-4773098) 

 

Dinsdag 22 december:  

Optreden Gert-Jan Oplaat: “Storm op Kerstavond”. 

Aanvang 20:00 uur. Locatie: Johanneskerk te Twekkelo. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Donderdag 14 januari 2016. Vrouwen van Nu. 

Nieuwjaarsbijeenkomst met partner / vriend(in). 

Aanvang 20:00 uur. Locatie: Sanderskuper. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Vrijdag 22 januari 2016. Vrouwen van Nu. 

Theatervoorstelling van Joris Linssen & Caramba : Stroom. 

Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Kappen Haaksbergen. 

 

Donderdag 28 januari 2016. Vrouwen van Nu. 

Commissievergadering. 

Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Donderdag 18 februari 2016: Vrouwen van Nu. 

Algemene Ledenvergadering. 

Aanvang 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. 

 


