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Communicatie via nieuwsbrief, website of andere media is 

belangrijk. Stawel wil deze mogelijkheden graag goed benutten. 

Ben je goed op de hoogte in deze materie en lijkt het je leuk om 

daaraan een bijdrage te leveren, laat het ons dan weten. We 

hopen op reacties van mensen met de technisch inhoudelijke 

kennis, maar ook redactionele hulp is van harte welkom. Jullie 

reactie zien we met belangstelling tegemoet. info@stawel.nl 
 

 
Het nieuwe jaar 
En het is al weer 2015, wat vliegt de tijd. Hebt u ook dat gevoel? We staan weer voor een 
nieuw, uitdagend jaar. Een jaar waarin van alles staat te gebeuren en waarin we elkaar weer 
veel zullen tegenkomen. Samen werken we aan allerlei projecten die ook dit jaar weer op 
stapel staan. Beide herinrichtingsprojecten naderen de afrondende fase. Voor Enschede 
Noord geld dat het ontwerp-ruilplan Lonnekerland komende weken ter visie ligt. En we gaan 
aan de slag met de Lijst Geldelijke Regeling voor Enschede Zuid en deelgebied 
Lonnekermarke van Noord.  
 
Komende week zijn we ook weer bij elkaar om de kansen voor breedband internet via 
glasvezelkabel in het buitengebied te bespreken. “We”, dat is de werkgroep Enschede 
breedband (WEB) die zich daarmee bezig gaat houden. Hopelijk kunnen we aan het eind van 
dit jaar melden dat de schop in de grond gaat.  
 
Ook de Groene Diensten krijgen weer een nieuwe impuls. Met behulp van gemeente en 
particuliere bijdragen zijn we er weer in geslaagd om een provinciale bijdrage binnen te 
halen, waarmee we het beheer van ons mooie landschap weer kunnen ondersteunen. 
 
2015 is ook het jaar van de Twentse Landdag. Deze dag wordt al weer voor de zesde keer 
georganiseerd. Via het evenementenbeleid van de gemeente hebben we een mooie 
bijdrage gekregen van 10.000 euro. Daarmee is het startbedrag binnen en kunnen we 
beginnen met organisatie. U kunt 20 september al vast in uw agenda noteren. 
 
Stawel is een organisatie die zich bezig houdt met allerlei zaken die in het buitengebied 
spelen. Dat doen we al bijna vijftig jaar. In al die jaren is de ontwikkeling van Stawel 
natuurlijk niet stil blijven staan. En ook de omgeving waarin we werken staat niet stil. Wij 
hebben dan ook het bureau Equator opdracht gegeven om een onderzoek voor ons te 
verrichten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Dit voorjaar willen 
we het onderzoek afronden en aan de slag gaan met de uitkomsten hiervan. Want ook na 
vijftig jaar Stawel denken we nog veel te kunnen betekenen voor het buitengebied en haar 
bewoners. 
 



Aan de slag dus, want plannen maken is mooi, maar ze uitvoeren is nog mooier. Ik wens u 
allen een heel gelukkig en gezond 2015. 
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

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

 Werkgroep Enschede Breedband internet 

 Vlas in 2015 

 Niejs oawer de Streektaal 

 Enschede Noord; voorlichting ruilplan Lonnekerland 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
 

"Met kunst de boer op!" 
 

Op de foto ziet U:  Reliëf VI, 1968, beschilderd papier-maché, 

105 x 105 cm, 

Van Jan Schoonhoven. ( 1914-1994). Te bezichtigen in het Van 

Abbemuseum in Eindhoven.De stille kunst van Jan 

Schoonhoven: Orde en regelmaat om de chaos te 

onderdrukken.  

 

De in Delft geboren kunstschilder en beeldhouwer Jan 

Schoonhoven studeerde van 1930 tot 1934 aan de Koninklijke 

academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Toen hij zich 

had aangemeld om tekenleraar te worden was het crisistijd, werk was er niet, hij begon te 

schilderen, zei hij later, in de stijl die er toen in de lucht hing, het expressionisme met een 

voorkeur voor Paul Klee, de kunstenaar die zocht naar een verborgen orde in de dingen 

om hem heen. 

 

Hij werkte vanaf 1946 tot aan zijn pensioen bij de PTT, waardoor hij zich alleen in het 

weekend en in de avonden aan zijn kunstenaarschap kon wijden. Hij keek door rechthoekige 

ramen in evenwijdige rijen op de binnenplaats van de etage waar hij werkte. Die herhaalde 

constructie moest wel bepalend worden voor zijn kunst. 

 

In 1957 richtte hij samen met de kunstenaars Armando, Bogart, van Bohemen, Hendrikse en 

Petersen de Informele groep op. De " Informelen" willen het accent leggen op de expressie 

van het materiaal als  reactie op de emotionele benadering van de schilders van de 

Cobragroep .Jan Schoonhoven kiest voor het werken met  papier-maché samen met de 

doorgesneden kartonnen kernen van toiletpapierrollen. Eenvoudiger kan niet, maar 

daarachter schuilt bij Schoonhoven een consequente houding in het willen opheffen van de 

tegenstelling: het banale krijgt de structuur van een kathedraal. Hij bouwt in 1957 een 

roodbruin reliëf getiteld: "Reims". Van de materie, het stoffelijke, naar het gewijde licht dat 

orde brengt, daartussen blijft Jan Schoonhoven zijn kunst stellen. 

 



In 1960 wordt de Informele groep omgezet in de Nulbeweging, vertrekkend vanuit een 

nulpunt, met een terugkeer tot de verf in één kleur. Er volgen regelmatig tentoonstellingen 

in het binnen- en buitenland maar hij bleef trouw aan de regelmaat, die zijn werk bij de PTT 

hem bood. Werkzaamheden in verband met deze tentoonstellingen werden daarom soms 

uitgevoerd door assistenten.  

Jan Schoonhoven krijgt nu  meer tijd om te tekenen. Tegen een achtergrond van verticale en 

horizontale lijntjes worden expressionistische penseelstreken gezet, als waren het 

boodschappenlijstjes die na gedane zaken worden weggestreept. Hij slaagt erin zijn werk 

steeds verder te vereenvoudigen, steeds meer naar orde toe. Rechthoekige vlakken worden 

vierkante , gelijkmatig verbonden vakken met horizontale of diagonale lijnen. De lichtval 

verleent echter elk object een wisselend spel in het evenwicht tussen  wit  en donker. Zijn 

werk houdt het midden tussen een roes en de chaos enerzijds en de orde en harmonie 

anderzijds.. Iedere keer slaagt de kunstenaar er weer in het gevaar van herhaling te 

overwinnen. 

 

In 1967 nam hij deel aan de wereldtentoonstelling in Montreal en ook op de Documenta in 

Kassel in 1968 en 1977 was zijn werk ter bewonderen. In 1968 was er een 

overzichtstentoonstelling van zijn werk in het van Abbe museum in Eindhoven. In 1972 en 

1973 was er een grote museale solotentoonstelling van zijn werk in Mönchengladbach en in 

Hamburg. In 1984 werd hij onderscheiden met de David Roëlprijs, de hoogste eer voor een 

Beeldend Kunstenaar. Het Stedelijk Museum in Amsterdam besteedde in 1989 nog een 

grote overzichtstentoonstelling aan zijn oeuvre. Tegenstellingen zijn belangrijk in het werk 

van Schoonhoven. Orde en chaos, licht en schaduw zijn paren van tegenstellingen, welke al 

in een vroeg stadium zijn werk kenmerken, toen hij voor het eerst experimenteerde met 

reliëfs uit ribkarton. Zijn werk is te vergelijken met dat van de grote schilder van de Stijl n.l. 

Mondriaan. Deze vergelijking is begrijpelijk. Beide kunstenaars gingen in hun late kunst uit 

van een raster en waar Mondriaan zich beperkte tot zuivere kleuren, daar liet Schoonhoven 

de kleur weg en gebruikte alleen wit om de helderheid te accentueren. Toch is er een groot 

verschil: Mondriaan werkte in een utopie naar een wereld van zuiverheid en orde toe. 

Schoonhoven bleef de chaos zien en accepteren en zocht tegelijkertijd naar orde en 

zuiverheid die ook Mondriaan nastreefde. Jan schoonhoven  hanteerde o.a. de zegswijze: 

orde moet er zijn, maar je moet er ook vanaf kunnen wijken. Ondanks de streng ogende 

patronen is bij nauwkeurige beschouwing goed te zien dat de kunstenaar het werk met de 

hand gemaakt heeft. 

 

Met deze beschouwing kijkt U wellicht heel anders naar het werk van deze Kunstenaar, 

wiens werk op dit moment weer erg gewild is. Wens ik U allemaal een heel fijn en gezond 

Nieuwjaar toe met misschien een andere blik op kunst. (met dank aan: Erik Slagter) 

Hanny Holdijk. 

 

 

 

 

 

 



Werkgroep Enschede Breedband Internet 

 

In het buitengebied van Enschede is in afwijking van het 

stedelijk gebied en de dorpen geen breedband internet 

beschikbaar. De afgelopen jaren is breedbandverbinding via 

glasvezel ook voor het buitengebied steeds belangrijker 

geworden. Ter vergelijking; qua snelheid fungeert de 

ouderwetse koperdraad verbinding als een karrenspoor en 

is de verbinding met glasvezelkabel een driebaans snelweg. De Werkgroep Enschede 

Breed (WEB) gaat zich inzetten om in navolging van de omgeving Lonneker in het hele 

Enschedese buitengebied de aanleg van glasvezelkabel te realiseren. De eerste 

vergadering van de werkgroep vond plaats op 16 december j.l. 

 

Vanaf begin 2014 werken de gemeenten Hengelo, Haaksbergen en Enschede samen om te 

komen tot een goede aanbieding naar de Provincie in verband met de subsidieregeling. Op 

dat moment was de subsidieregeling van de Provincie nog niet bekend, maar de contouren 

waren er wel. Later in 2014 voegde Losser zich bij het initiatief. De rol van de van de 4 

gemeenten is faciliterend. Afgelopen jaar heeft deze ambtelijke voorbereidingsgroep van de 

gemeenten HHEL al veel werk verzet ter voorbereiding.  

 

Belangrijkste doel van de WEB is de zogenaamde vraagbundeling. Dit betekent dat zoveel 

mogelijk bewoners van het buitengebied zich aanmelden voor een breedband 

internetaansluiting. Alleen als zich voldoende deelnemers aanmelden zijn kabelexploitanten 

bereid om aan de slag te gaan. Daarnaast stelt de provincie als voorwaarde voor het 

verstrekken van subsidie dat minimaal 60% van de percelen aangesloten moeten worden. 

Middels voorlichtingsmateriaal en informatiebijeenkomsten zullen de bewoners van het 

buitengebied komend voorjaar geïnformeerd worden.  

 

De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 5 buurtkringen, dorpsraden, 

ondernemers en Stawel. Willem Meijeringh uit Twekkelo is bereid gevonden om het 

voorzitterschap op zich te nemen en Gerrit Meutstege zal de werkgroep secretarieel 

ondersteunen.  

 

De plaatselijke werkgroepen Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser zullen gezamenlijk 

een Stichting Breedband HHEL oprichten. Deze stichting zal zich als trekker van het hele 

initiatief opwerpen en kan als zelfstandige rechtspersoon direct in aanmerking komen voor 

subsidies die de provincie voor de voorbereidende fase beschikbaar heeft als ook de 

uiteindelijke aanbesteding en realisatie. Per werkgroep zullen 2 personen zitting nemen in 

de Stichting Breedband HHEL. Er wordt naar gestreefd om eind 2015 aan de slag te kunnen 

met de aanleg.  

 

  



Vlas in 2015 

In 2014 hebben een viertal eigenaren 16 ha. vlas geteeld. Ook dit jaar gaan we hier weer 

mee aan de slag. Het zou mooi zijn als dit areaal nog verder uitgebreid zou kunnen worden. 

Afgelopen jaren hebben we vooral olievlas geteeld. De opbrengst moet daarbij vooral 

komen van het lijnzaad. De vlasvezel is bij olievlas korter en daarom niet te gebruiken voor 

hoogwaardige vlasproducten zoals linnen. Op dit moment zijn we in gesprek met telers, de 

stichting Vlasmanifestatie, de gemeente en de producent/afnemer van vlas over de teelt 

van vlas in 2015. Aangezien we afgelopen jaar toch een speciale vlasplukmachine hebben 

laten overkomen uit Zeeland, valt het te overwegen om dit jaar over te stappen op vezelvlas 

in plaats van olievlas. Je bent dan minder afhankelijk van de opbrengst van het lijnzaad 

omdat de waarde van goed vezelvlas hoger ligt. Het gebruik hiervan neemt toe en de export 

naar met name China ontwikkelt zich ook goed. We kunnen ook dit jaar nog wel oppervlakte 

extra gebruiken voor deze nieuwe teelt. Mocht u hierover meer informatie willen neem dan 

contact op met Stawel. 

 

Niejs oawer de Streektaal 

Net as völle leu bin'k't nieje joar begunnen met't maken van goeie vuurnemmens. Doar 

heurt vanzölfsprekkend 't anpriezen van oonze mooie Twentse taal biej. Dat koomp good 

oet want dit joar besteet 'n Kreenk vuur de Twentse Sproak aI veertig joar en al dee tied 

bint ze biej 'n Kreenk drok gangs west met 't in staand hoalen van oonze moodersproake. 

Veer keer in 't joar wördt nen gloepens mooien Bodbreef maakt vuur alle leden en 

abonnees. Dit joar noe wördt andach vroagd vuur 40 joar Kreenk vuur de Twentse Sproak. 

Der is ne wedstried hoaln in 't skrieven van gloepens korte verhalen en gedichten en noe 

wördt op26 meert biej 't Hoogspel in Dealdn nen mooien oamnd hoalen met het 

vuurdreagen van de mooiste verhalen en gedichten.  

 

Wiederop in 't joar wördt der meer biejeenkömsten hoalen en op 21 november he'w in't 

Parkgebouw in Riessen nen groten jubileumoamnd woar as bekeande Tukkers en artiesten 

an met doot. Later heur iej meer hieroawer. Lik 't oe wat um lid te wördn van 'n Kreenk of 

abonnee van 'n Bodbreef of wil iej nog geam luk meer weten, bel miej dan efkes of kiek op 

www.twenteakademie.nl. Dan köj op zundag 1 februari 's nommedaagns um dree uur noar 

de Kappen um te luusteren en te kieken noa Hans Keuper, hee is zanger en 

verhalenverteller van Boh Foi Toch en hee döt ok alns in meest Achterhooks plat. Vuur € 

10,- köj doar den nommedag hen. Op doonderdag l2 februari um acht uur 's oamnds koomp 

Helligen Hendrik in de Kappen met zien nieje programma lös. Zoas 't der noe oetzöt geet 

hee zien leaven bettern, en 't lik der op dat hee meender hellig is. Kaarten vuur dat 

spektrakel kost € 20,- per stuk. Kaarten vuur de Kappen köj telefonisch bestellen van 

moandag tot en met doonderdag tusken 08.30 uur en 12.30 uur (053-5730250) of op de 

webstea: www.dekappen.nl. AJ nog vïoagen hebt of iej weet' dat der eargens aanders 'n 

mooi optreden in de streektaal is, köj miej aaltied bellen, 074-2911090, Alie van der Veer. 

 

 
Enschede Noord 

http://www.twenteakademie.nl/
http://www.dekappen.nl/


Informatieavond Lonnekerland 

Het ontwerp-ruilplan voor het deelgebied Lonnekerland van de herinrichting Enschede 

Noord is door de commissie vastgesteld op 10 december j.l. Op donderdag 8 januari heeft 

de uitvoeringscommissie Enschede Noord een voorlichtingsavond gehouden over de ter 

visie legging van het ontwerp-ruilplan bij Restaurant Savenije in Lonneker. De avond was 

met name bedoeld om uitleg te geven over de procedure en ging niet in op de individuele 

resultaten in het ontwerp-ruilplan. Na een kort inleiding door voorzitter Wim van Egmond 

werd het stokje overgenomen door Astrid van der Weg van het Kadaster. Aan de hand van 

een duidelijke presentatie leidde nam zij ons mee in de procedure. Het ontwerp-ruilplan ligt 

van 13 januari tot en met 23 februari ter visie. In die periode bestaat de mogelijkheid voor 

belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. In deze periode kunt u ook een afspraak 

maken met het Kadaster ( astrid.vanderweg@kadaster.nl ) voor een afspraak waarbij u een 

toelichting kunt krijgen op uw specifieke situatie. De afspraken vinden plaats op werkdagen 

in de periode van maandag 19 januari tot en met vrijdag 30 januari 2015, lokatie Hotel-

restaurant Savenije te Lonneker. De ingediende zienswijzen zullen door de 

verkavelingscommissie worden behandeld. Het Kadaster heeft alles nog eens duidelijk voor 

de betrokkenen op rij gezet en deze informatie ontvangen zij deze week per post. Het 

streven is om eind 2015 een vastgesteld plan te hebben zodat de kavelovergang begin 2016 

plaats kan vinden. 

 

 
Commissievergadering 

De commissievergadering vindt plaats op donderdag 22 januari.  Aanvang 10:00 uur bij Café 

Sprakel in Lonneker. 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 

 

Workshop Tapas maken 

Woensdag 4 maart kunnen we opnieuw onder leiding van dhr. Don Waslander samen weer 

lekker aan de slag. Uiteraard gaan we natuurlijk zelf ook genieten van al het lekkers wat we 

gaan bereiden onder het genot van eventueel een lekker glaasje wijn of fris.  

Locatie: Dependance Stedelijk lyceum Buurserstraat.(onder voorbehoud) 

Aanvang: ongeveer 17:00 uur.(onder voorbehoud) 

Kosten: €30,00 per persoon.(onder voorbehoud) 

Opgave voor 27 februari bij:  Enna Hesselink. Tel.nr. 053-4282664 of per e-mail: 

lonneker.vrouwenvannu@gmail.com. 

 

het bestuur 

 

 

mailto:astrid.vanderweg@kadaster.nl


Wandelen op 27 januari 2015 

De wandel- en fietscommissie wenst u allen allereerst een heel voorspoedig 2015! Voor de 

wandeling in januari blijven we dicht bij huis…. We gaan wandelen op en in de omgeving van 

het Hof Espelo (je weet tenslotte niet hoe de weersomstandigheden dan zijn). We starten 

om 13.30 uur vanaf het erf van Hermieke Voogd, Weerseloseweg 235 (op het Hof Espelo). 

Nieuw is dat we graag van tevoren het aantal deelnemers willen weten, dus s.v.p. even 

opgeven bij één van de commissieleden.  

Meer informatie of tips bij de commissie: Wil Vreeman (053-4320677), Thera Migchelbrink 

(053-4343711), Hermieke Voogd (053-4351983) en Alie van der Veer (074-2911090). 

 

Streektaaldag 2015 

Datum:   dinsdag 17 maart 2015 

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 21 februari 2015, bij voorkeur per e-mail, 

bij Alie van der Veer a.h.vanderveer@wolmail.nl of 074-2911090. 

 

Na opgave dient het verschuldigde bedrag z.s.m. overgemaakt te worden naar 

rekeningnummer IBAN NL21RABO 0316703028 ten name van NBvP, Vrouwen Van Nu 

afdeling Lonneker Enschede. De penningmeester van de afdeling maakt daarna het 

totaalbedrag van alle aanmeldingen ineens over naar het Provinciaal rekeningnummer.  

 

Programma: 

Sprekers in het morgenprogramma zijn Sabine Uitslag, veelzijdig politica en Tweede 

Kamerlid tot 2012. Naast haar belangstelling en vroegere werk in de gezondheidszorg heeft 

zij veel meer kwaliteiten en won in 2012 de 3e prijs bij het ballroomdansen bij AVRO’s 

Strictly Come Dancing en is ze als zangeres bekend. Onlangs heeft u haar kunnen 

bewonderen als deelneemster aan the Voice of Holland. Haar roots liggen in Westerhaar en 

zij spreekt met ons over “hoe betrek je de jeugd bij de streektaal”.  

Tevens vragen wij nogmaals uw aandacht in het ochtendprogramma voor Jannes Mulder, 

oud-diskjockey, gemeenteraadslid van Steenwijkerland en één van de meest 

gerenommeerde presentatoren van Nederland. Hij vertelt hoe hij de streektaal gebruikt en 

benut in zijn werk met vooral ook veel jongeren. 

Het middagprogramma wordt gevuld door het Kleinkoor Ootmarsum, zij zingen vooral 

Twentse liederen, al dan niet vertaald en doen dit a capella waarbij ook vooraf de nodige 

uitleg hierover wordt gegeven.   

Tijdens de tussenpauzes dragen leden en oud-leden van de werkgroep Streektaal  enkele 

gedichten en korte verhalen voor. 

 

  



Verenigingskalender. 

 

Donderdag 22 januari: Vrouwen van Nu. 

Commissievergadering. 

Aanvang 10:00 uur. Locatie: Café Sprakel in Lonneker. 

 

Dinsdag 27 januari: Vrouwen van Nu. 

Wandelen op en in de omgeving van het Hof Espelo. 

Starten 13.30 uur  vanaf het erf van Hermieke Voogd. 

 

Donderdag 29 januari. Vrouwen van Nu. 

Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/ vriend(in). 

Opgave: donderdag 15 januari 2015 bij Gerrie ter Brugge. 

Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Café/restaurant Sanders Kuper 

 

Donderdag 19 februari: Vrouwen van Nu. 

Algemene Ledenvergadering. 

Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. 

 

Woensdag 4 maart: Vrouwen van Nu. 

Workshop tapas maken. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Woensdag 25 maart: Vrouwen van Nu. 

Paasbijeenkomst. 

Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. 

 


