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Voorjaar 

Het voorjaar is het mooiste seizoen van het jaar. De dagen worden langer, de temperatuur 
loopt geleidelijk op en het groen “brult” de grond uit. Veel mensen genieten van de kleine 
dingen, zoals het blaadje dat uit de knop komt, de eerste bloesems aan de fruitboom en 
vogels die druk doende zijn om een nestje te bouwen om daarin hun eitjes te leggen. 
Voorjaar is ook de tijd van bemesten, het land bewerken, ploegen, zaaien en de eerste keer 
maaien. Een erg drukke tijd voor iedereen die zijn brood moet verdienen met het 
boerenwerk. Vaak komt alles tegelijk. Het weer slaat om en na een paar dagen mooi weer 
barst het van de activiteit in ons mooie buitengebied. Half mei is het Hemelvaartsdag en de 
inschatting is dat het eerste gras dan al weer voor een groot deel in de kuil zit. De mais is 
gepoot en op sommige akkers zijn de rijen mais al te herkennen door de groene lintjes op 
het land.  
 
In Enschede hebben we de laatste jaren ook geëxperimenteerd met het telen van vlas. Vorig 
jaar is er ruim 16 ha rondom Enschede geteeld. Dit jaar gaan we zelfs naar 23 ha. Er zijn nu 
ook velden in de gemeente Haaksbergen, Hengelo en Almelo. Maar we zitten nog wel 
steeds in de fase van uitproberen. Welke vlassoort kunnen we het beste gebruiken, hoe 
telen we zo duurzaam mogelijk en welke oogstmethode is het meest efficiënt? En natuurlijk 
is er dan de afzet van het product. En natuurlijk moet deze teelt concurreren met een 
groeiende grondbehoefte in de melkveehouderijsector. Hoe het er dus de komende jaren 
uit gaat zien voor vlas in Twente is van vele factoren afhankelijk. Feit blijft dat we ook dit 
jaar weer kunnen genieten van mooie blauwe vlasvelden in het Twentse land. 
 

In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

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

 Rondleidingen op de boerderij 

 Inzamelen landbouwplastic 

 Niejs oawer de Streektaal 

 De Vriendschap 

 Open Deuren Dag InspiratieHoeve 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 
  



"Met kunst de boer op!" 
Op de foto ziet U: Odalisque/Odalisk van Henri 

Matisse  uit 1920-1921 Olieverf op doek 61,5 x 

74,5 cm Stedelijk Museum, Amsterdam 

 

Dit doek van Henri Matisse valt te bewonderen in 

Het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het is 

onderdeel van de grote overzichtstentoonstelling: 

De Oase van Henri Matisse. De tentoonstelling 

laat werken zien die van over de gehele wereld 

door musea en particulieren  in bruikleen zijn  

gegeven. Het is al 50 jaar geleden dat in 

Nederland zo’n grote overzicht tentoonstelling  is gewijd aan het oeuvre van deze absolute 

grootmeester van de moderne kunst. Het is dé kans om het werk van Matisse te bekijken 

vanaf zijn schilderijen, tekeningen en sculpturen naar tot aan zijn laatste beroemde knipsels. 

 

Henri Matisse  werd geboren in Le Cateau-Cambrésis op 31 december 1869 en overleed in 

1954. Hij studeerde eerst rechten maar ging op de leeftijd van 22 jaar in 1892 naar de Ecole 

des Beaux – Arts  waar Gustave Moreau zijn leermeester was. Een onofficiële studietijd 

volgde, hij bestudeerde de werken in het Louvre  waar de beroemde kunstenaar Courbet 

hem  de weg wees naar o.a. Rembrandt en waar de kleuren van de meesters een donker 

gamma vertonen. Maar onder invloed van o.a. de impressionisten, pointillisten, Cézanne en 

de oosterse kunst werd zijn palet lichter van kleur.Matisse ontmoette Derain en Vlaminck 

op de Van Gogh tentoonstelling in 1901 in Parijs en maakte kennis met het Fauvisme ( de 

Wilden) 

 

Ten tijde van de eerste wereldoorlog worden werken met een overwegend decoratief 

karakter gevolgd door meer in diepte uit vlakken opgebouwde expressie. Hij zegt daar zelf in 

1930 over: “ een schilderkunst van intimiteit “. Als hij in Nice verblijft regent het zo veel dat 

hij gedwongen de wasbak en zijn paraplu gaat schilderen en erover denkt om maar te 

vertrekken. Als hij dan ook wil vertrekken gaat de zon schijnen en blijft hij daar 35 jaar lang 

werken. Hij zal Nice als volgt benoemen: “Ah! Wat een mooie streek, Nice. Wat een zacht en 

behaaglijk licht, ondanks de schittering.” 

 

Picasso zal bij een bezoek aan Matisse zijn knipselwerk bekijken en daar zijn voordeel mee 

doen. Hij stelt later dat Matisse hem o.a. de Odalisken heeft nagelaten. ( zie werk van 

Picasso). In 1946 knipt Matisse uit een vel briefpapier een zwaluw, hij prikt de vorm op de 

muur en bedekt daarmee een vlek die hem stoort. In de loop van de tijd maakt hij steeds 

meer knipsels en bedekt daarmee de hele muur. Hij  knipt  gestileerde vormen van de 

dieren en planten  die hij zag tijdens zijn verblijf op Tahiti. Beroemd zijn de panelen : De 

Waterfee en Oceanië. Met de knipseltechniek die Matisse op zijn tweeënzeventigste 

bedenkt en tot aan zijn dood in 1954 blijft ontwikkelen, ontketent hij een van de 

belangrijkste revoluties in de kunst van de twintigste eeuw. 

 



Ik kan U aanraden deze tentoonstelling te bezoeken. Zijn werken zijn  zo mooi 

tentoongesteld naast beroemde andere werken zoals van o.a. Mondriaan, Kirchner, Otto 

Mueller en niet te vergeten Marc Chagall en onze eigen Kees van Dongen. De combinaties 

die de curator heeft gemaakt zijn bijzonder. De tentoonstelling loopt nog tot en met16 

augustus in Het Stedelijk Museum in Amsterdam. 

 

Hanny Holdijk. 
Rondleidingen op de boerderij. 

In de afgelopen 2 zomervakanties 

hebben we op 5 melkveebedrijven 

rondom Enschede rondleidingen 

georganiseerd. Dit willen wij in de 

komende zomervakantie herhalen, 

en wel van week 28 t/m 35 (6 juli 

t/m 28 augustus).  

De rondleidingen vinden plaats op een vaste middag door de week, vanaf 14.00 uur, tegen 

een kleine vergoeding.  

 

Vindt u het ook leuk om geïnteresseerden een rondleiding op uw bedrijf te geven? Meldt u 

zich dan VOOR 16 MEI aan bij één van onderstaande telefoonnummers en geef aan welke 

dag uw voorkeur heeft. Het zou leuk zijn als ook bedrijven uit andere sectoren (varkens, 

kippen, enz.) mee gaan doen!  

 

Bendine Stokkers 053-5696524, Bertine Luttikhedde 053-5695220, Jenny Stokkers 06-

12516567, Karin Schukkink-Olink  06-18329021 en Hermieke Voogd 053-4351983 

 

Inzamelen landbouwplastic 

 

LTO Midden-Twente organiseert in samenwerking met de 

buurtkringen weer de jaarlijkse plastic inzamelingsactie op 21 en 

22 mei. De tijden en locaties waar het plastic ingeleverd kan 

worden zijn: 

 

 

Donderdag 21 Mei:  Varvik 

9.00 uur tot 16.00 uur Lappenpad 125 

     7548 PC Enschede  

 

Vrijdag 22 Mei:  Hoenink Loonbedrijf 

9.00 uur tot 16.00 uur Haaksbergerstraat 1148 

     7548 PC Enschede   

 

Het plastic dient veegschoon en gebundeld aangeleverd te worden. Stretchfolie kan ook 

aangeboden worden mits het strikt gescheiden is van het andere plastic. De inzamelaar 

accepteert anders het ingezamelde plastic niet. 



Niejs oawer de Streektaal 

 ’n Allereersten Twente Akademie Dag op 25 april in de Johanneskeark 

is good verlopen en meer dan 50 leu hebt met volle andach luusterd 

noar Marga Kool, Geert Bekkering,  Arnold Enklaar en Thea Kroese dee 

de algehele leiding hieroawer op zich har nömmen. Ne (Nieje)Twente 

Akademie as paraplu oawer allns wat met oonze taal en cultuur te 

maken hef, ’t begin is  is der. En noe tehope vedan goan oonder dee 

ene digitale paraplu. 

 

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, doarneust 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. Meer hieroawer za’k in ‘kommende 

nummer van Oons Orgaan skrieven. 

 

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.  
 

De Vriendschap 

Toneelvereniging De Vriendschap brengt op 3, 4, 7, 10 en 11 juli een 

bijzondere voorstelling voor het voetlicht.  Opgevoerd zal worden de 

musical “De Jantjes”. Deze oer-musical, voor het eerst opgevoerd in 

1922, werd een klassieker in de Nederlandse amusementswereld en is 

zeer vaak uitgevoerd. De Vriendschap geeft er nu in 2015 een speciaal 

tintje aan door deze musical op te voeren in de open lucht en wel op een 

bijzondere locatie: ‘het Teesinkbos’, Landsteinerlaan 49 in Boekelo.  

Het wordt groots aangepakt met maar liefst 50 spelers c.q. figuranten in 

een zeer groots en bijzonder decor, wat geheel door eigen mensen is opgebouwd!  Hier 

wordt het oude leven in de Amsterdamse Jordaan op passende wijze uitgebeeld. Het 

belooft een uniek spektakel te worden, hetgeen we van harte bij u aanbevelen. 

Aanvang: 20.30 uur. U bent welkom van af 19.30 uur. 

Entreeprijs € 12,50. 

Kaarten vanaf 15 mei te bestellen via website www.devriendschap.com of bij onderstaande 

adressen: 

Boekelo:          fa. Thuys,                   Beckumerstraat 11 

Enschede:        Riëtte Wissink          053 – 4773098 

Lonneker:        Ine Wissink               053 – 4331010 

Voor de meest actuele informatie over de voorstellingen, zie de website 

www.devriendschap.com  

http://www.devriendschap.com/


 

InspiratieHoeve Open Deuren Dag 

Tijdens Hemelvaartsdag zorgen wij voor een ideale stopplek. Er 

is koffie/thee met verse lekkernijen te verkrijgen, een heerlijke 

ijsco, en uiteraard van alles te zien en te beleven op onze 

workshopboerderij.  

 

Concreet: Gezellig terras , Muzikale verrassingen, Workshops, 

Kindervermaak, Schmink en verkoophoekjes. 

Tevens mag je op deze dag mag een tegeltje bijplakken aan onze grote mozaïekmuur en zal 

er een expositie plaatsvinden van de werken van onze afgelopen teken en schildercursus. 

Voor degene die net iets meer tijd over heeft bieden we kleine mini-workshops. Voor de 

kinderen is er springplezier en een klein rit met de pony. Uiteraard zijn er kleine 

boerderijdieren om te aaien en te voeren. 

Er gaan voldoende fietsroutes dicht langs onze locatie, dus een ideale combinatie voor deze 

fietsdag! 

 

Kom het zelf beleven!! 14 mei van 10:00 uur tot 17:00 uur  

InspiratieHoeve Beldershoekweg 20 Boekelo 

 

  



 
 

Tweede bijeenkomst kerstavond 

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

voorbereiden van het kerstavondprogramma op donderdagavond 18 juni om 19:30 uur in 

de kantine van Tine Lippinkhof. 

 

 

Van de fiets-en wandelcommissie 

 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).  

 

Dagtocht Rotterdam 27 augustus 2015 

 

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

we 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 vers-markt 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. 

Vertrek: 08:00 uur bij Diekman. Opgave voor 18 mei bij  Mia Gunneman tel: 0534611345. 

Prijs: € 60,00  

Terug ongeveer 21:00 uur. Wanneer: Donderdag 27augustus. Exclusief lunch. 

 

 

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! 

 



Verenigingskalender. 

 

Donderdag 14 mei: Open Deuren Dag Inspiratiehoeve, 

Beldershoekweg 20, Boekelo 

10.00-17.00 uur (zie elders in deze uitgave) 

 

Woensdag 20 en donderdag 21 mei: Vrouwen van Nu. 

2-daagse fietstocht. 

 

Zondag 31 mei: Open stal en mei markt 

Knollenhoeve, Allemansveldweg 100 

Aanvang: van 11.00 uur tot 17.00 uur 

 

Donderdag 18 juni:  Vrouwen van Nu. 

Bespreking kerstbijeenkomst. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

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  

 

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

 

Donderdag 27 augustus: Vrouwen van Nu. 

Dagtocht Rotterdam. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Zondag 20 September: Twentse Landdag 

 

http://www.devriendschap.com/

