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Drukke tijden 

Normaal proberen we rond het tweede weekend van de maand Ons Orgaan bij u in de 

digitale brievenbus te bezorgen. Meestal lukt dat ook, maar deze keer niet. Door de drukte 

rondom allerlei projecten blijft het soms liggen.  

Op dit moment zijn er veel zaken die de aandacht vragen. Bijvoorbeeld beide 

herinrichtingsprojecten Enschede Zuid en –Noord, waar in beide projecten het ontwerp 

“lijst der geldelijke regelingen” (LGR) ter visie is gegaan. Inmiddels hebben 

belanghebbenden persoonlijk bericht gehad wat dit precies voor hen betekent. Voor het 

gebied Lonnekermarke is op 29 oktober een informatieavond gehouden over de LGR bij 

Hotel Restaurant Savenije. In de periode van 10 november tot en met 21 december vindt de 

tervisielegging plaats. In deze periode kunnen belanghebbenden ook een zienswijze 

indienen bij de Uitvoeringscommissie Enschede Noord. 

 

Het herinrichtingsgebied Enschede Zuid kent twee deelgebieden, Broekheurne en Boekelo-

Twekkelo. Op 2 en 3 november zijn hier de informatieavonden gehouden. De 

voorbereidingen van de LGR voor Broekheurne hebben veel voorbereidingstijd gekost. Zelfs 

zoveel dat besloten is deze LGR tegelijkertijd met Boekelo-Twekkelo te publiceren. Ook in 

het herinrichtingsgebied Enschede Zuid ligt de LGR van 10 november tot en met 21 

december ter visie. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij de 

Uitvoeringscommissie Enschede Zuid.  

 

Een ander onderwerp wat veel aandacht vraagt is het project Groene en Blauwe diensten. 

De gemeente Enschede heeft in samenspraak met het Landschapsfonds Enschede een 

projectplan ingediend en dat is gehonoreerd. Hierdoor kan het Landschapsfonds Enschede 

weer een nieuw serie contracten afsluiten met eigenaren van landschapselementen 

(houtwallen, singels, poelen, zomen en bosjes) die een looptijd hebben van 21 jaar. 

Hierdoor is er dus 21 jaar geld beschikbaar om op een goed manier het beheer en 

onderhoud aan deze landschapselementen te doen en daarmee een kwaliteitsimpuls te 

geven aan ons mooie buitengebied. Voor 31 december moeten de contracten ondertekend 

zijn. 

 

Het agrarisch natuurbeheer dat we kennen van de regelingen PSAN en SNL is afgelopen jaar 

ook op de schop gegaan. Voorheen werden 6 jarige aanvragen ingediend bij Dienst 

Regelingen (inmiddels RVO.nl). Dit is het afgelopen jaar veranderd en per 1 januari 2016 zijn 

Collectieven voor Agrarisch Natuurbeheer daarvoor verantwoordelijk. In Overijssel hebben 

de Agrarische Natuur Verenigingen de handen ineen geslagen en dat heeft geleid tot de 

oprichting van 3 Cooperaties voor Agrarische Natuur. Naast Noordwest Overijssel en 

Noordoost Twente is dat het Collectief Midden Overijssel. Hiervan maakt het 

Landschapsfonds Enschede ook deel uit. Het Collectief Midden Overijssel heeft inmiddels 



een beschikking van RVO ontvangen en daarmee gaat het Collectief contracten afsluiten 

met beheerders in haar werkgebied, o.a. dus ook in Enschede. En ook hier is weer een taak 

weggelegd voor uw consulent. Zoals gezegd, het zijn drukke tijden.  

 
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

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

 Niejs oawer de Streektaal 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 

Met kunst de boer op!"  

Op de foto ziet u: Vreemdelingen uit 1987  
Afm: 120 cm x 34 x 27 cm 
Gemaakt door de Beeldhouwer Willem M.G. 
Rijvers  
Geboren: Kessel, 27 juli 1927 
Overleden:  Leveroy, 3 februari 2010 
 

Tijdens zijn leven geeft de kunstenaar Wim 

Rijvers  zijn oeuvre gestalte in diverse ateliers 

langs de Maas in Kessel. Zijn opleiding begint in 

1946 met tekenlessen die hem o.a. worden 

gegeven door Louis Konicks uit Beesel. Nadat hij 

van 1947 tot 1950 als dienstplichtig soldaat in 

Nederlands Indie was, start hij in 1950 met een  

dag- en avondopleiding in Maastricht. In 1953 

bezoekt hij de Jan van Eyckacademie en 

studeert af in 1956 met de prijs van de 

gemeente Heer. In de jaren die volgen is hij docent aan verschillende opleidingen in Venlo, 

Maastricht en Nijmegen. 

 

In 1987 verschijnt er een boek met een overzicht van zijn werk. Creativiteit en vitaliteit 

leiden naar nieuwe hoogtepunten. Daarbij zijn monumentale werken , zoals  

oorlogsmonumenten, en de plaats die Wim Rijvers onder de kunstenaars  van zijn generatie 

inneemt tekent zich steeds markanter af. Volgens Lei Alberigs ,die een monografie aan Wim 

Rijvers wijdde, heeft het werk van de kunstenaar te maken met menselijke actie en 

interactie ,maar de klemtoon ligt steeds op het tekort of het onvermogen daartoe en de 

gevolgen daarvan. Het heeft te maken met het bestaan in deze boeiende maar in vele 

facetten barbaarse tijd, met overleven daarin. Het appelleert aan gevoelens, die een 

aansporing zijn tot verzet, niet opgeven, van het aanvaarden dat weerstand bieden tegen 

vaak anonieme machten niet noodzakelijk iets negatiefs inhoudt. Positief gesteld is het werk 

van Rijvers een appel tot het kiezen voor iets, een oproep tot bewustwording en 

mededogen. Er is geen plaats voor apathie en nog veel minder voor lafheid of zelfs maar 



middelmatigheid. Rijvers neemt een standpunt in maar belicht tegelijk ern positief het 

gehele prisma van menselijke opvattingen en gevoelens. 

 

In de afwerking van zijn werken streeft Wim Rijvers naar harmonie en een esthetisch 

eindprodukt. Verwording en agressiviteit spelen ook in mijn werk een grote rol , zegt hij, 

maar ik ben me ervan bewust dat ik een beeldhouwer ben, ik laat mijn beelden niet 

chaotisch eindigenzoals bij b.v. Wessel Couzijn en Jaap Mooy, kunstenaars die hun werken 

ruig, aangetast, gehavend, bewust onafgelaten tonen, Wim Rijvers heeft echter grote 

bewondering voor deze kunstenaars. 

Maar voor Rijvers moet een beeld  ook van vakmanschap getuigen, dat heeft met discipiline 

te maken. Zoals vorm, ritme en schoonheid van taal bij de dichter, ook als hij de meest 

harde dingen zegt. Perfectionering van de vorm leidt óók tot verheviging van het aanvoelen. 

Thematiek en vormgeving zijn aldus bij Rijvers innig met elkaar verbonden. Zijn ontplooiing 

verloopt gestaag en is vergelijkbaar met het vorderen van de seizoenen van zijn leven. Het 

door mij gekozen Vreemdelingen bestaat uit Brons, aluminium en steen in één ontwerp. Het 

is juist nu weer ontzettend actueel en daarom verdiend deze overleden kunstenaar onze 

aandacht. Verdieping is één van de schaarse voorrechten die schijnbaar aan het ouder 

worden zijn voorbehouden. (met dank aan Lei Alberigs) 

Hanny Holdijk 
 

 

 
 

Niejs oawer de Streektaal 

 
Op 21 november besteet ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak al 40 joar 

en doar wördt ’n groot jubileumfeest hoalen in ’t Pargebouw in Riessen 

an de Oosterhofweg 49. De veurige keer he’k oetgebreid oawer ’t 

programma verteald en ’t keump nog in de kraant. 

Hej ‘n doatum vriej hoalen? Dan köj oe zo gauw meugelijk biej miej 
opgeven via de telefoon, 074-2911090 of via de mail: 
avanderveer@twenteakademie.nl. Iej möt dan wal dreks betalen, dat 

kan contant ok biej miej, dan krieg iej doar ’n bewieske van en aans köj ok biej oonzen 
gealdhoalder betalen: IBAN NL20 RABO 0148 584780. Dan möj der wal efkes oen naam en 
adres biej doon. De toegangsbewieze köj op 21 november op- 
halen vanof 18.45 uur in ’t Parkgebouw, de koffie steet kloar en ’t begeent um 19.30 uur. 
Wocht nich te lang en zoarg da’j doar ok biej bint, 40 joar Kreenk is de meuite weerd! 
 
Op zoaterdag 28 november köj nog noar de Kappen woar Helligen Hendrik den oavend in 
zien programma Lös  prebeert zien leaven te better’n en doarbiej de leu an ‘t deanken en an 
’t lachen zet. Dat begeent om 20.00 uur en kaarten kost € 17,50 en köj dreks bestellen biej 
de Kappen aan de Sterrebosweg 2 in Hoksebarge, tel. 053 – 5730250.  
Ze bint elken wearkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar.  
 
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. ’t Begeent um 20.00 uur en vanaf 19.15 uur steet de koffie kloar. 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 28 december treedt het Noll’n koor wier op in Hoksebarge, ieder joar wier “kapt ze der 
met” en brengt ’n heel gevarieerd programma met zang, dans en Streektaal. Ok noe wier 
warn ze rap oetverkoch. Dus helpen onthoolden vuur token joar! 
  
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 
 

 

 
Doemiddag 

Dames 3 december is de Doe middag. Wij gaan een tafelstuk maken In een langwerpige of 

vierkante schaal. Die hebben jullie vaak zelf wel. Bijvoorbeeld een ouderwetse vleesschaal. 

Oase, kaarsen, kerstballetjes en dennenappeltjes zorgen wij voor. Groen moeten jullie zelf 

meebrengen, zoals b.v. klimop met bolletjes eraan(overal aan de bomen te vinden), 

skimmia, dennentakken, coniferen en andere soorten groen. Dus ga er op uit met de 

snoeischaar.  

Datum: 3 december 

Waar: Gerda Rosink Berenbroeksweg 40. 

Tijd: 13.30 uur aanwezig en 14.00 uur beginnen. 

Kosten: Niet meer als 10 euro 

Opgave: voor 25 november bij Rinie Nijhuis tel. 053-4282199 of bij Ine Wissink tel. 053-

4331010 

 

de tuincommissie. 

 

De fiets- en wandelcommissie 

Allereerst willen we ons mede-commissielid Thera Migchelbrink van harte beterschap 

wensen, het is vreselijk wat haar is overkomen aan de Kuipersdijk in Enschede. Niets-

vermoedend liep ze naar haar auto totdat een vent haar van achteren aanviel en haar tas 

greep, waarbij Thera is gevallen en daarbij haar beide schouders heeft gebroken. Eén 

operatie is achter de rug en nu staat haar de volgende operatie al weer te wachten met 

daarna een lang traject van revalidatie in het Roessingh. Thera fietste en wandelde bijna alle 

tochten mee en we hopen voor haar dat zij in de  toekomst als lid van de wandel- en 

fietscommissie weer haar steentje bij kan dragen. 



 

24 nov.: We hebben besloten nog één keer te kiezen voor de reeds geplande route in het 

Deldens buitengebied. Deze route gaat grotendeels over de enkele jaren geleden 

aangelegde Umfassungsweg en deels over mooie oeroude en soms drassige 

landweggetjes. Dat was ook de reden dat we op 20 oktober ondanks het mooie 

najaarsweer de tocht moesten afgelasten. Als goed alternatief hebben we nu de 

stadswandeling door Delden achter de hand.  

Start: 13.30 uur bij restaurant ’t Hoogspel. Bornsestraat 1, Ambt Delden. 

Graag even opgeven bij één van de commissieleden als je mee gaat!  

In december wandelen we niet en in januari starten we weer met nieuwe routes. 

Alle middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer info of tips bij de commissie: Wil 

Vreeman (053-4320677), Hermieke Voogd (053-4351983) en Alie van der Veer (074-

2911090).  

 

Kerstavond 

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de kerstavond op donderdag 17 december 

a.s. Dit jaar zijn de leden van Usselo en Boekelo aan de beurt om U een mooie avond te 

bezorgen. Als locatie hebben we gekozen voor “ Het Wapen van Beckum”, 

Beckumerkerkweg 20 in Beckum, waar wij U vanaf 19.00 uur verwachten. Ons programma 

begint om 19.30 uur. U kunt zich opgeven op donderdag 26 november bij: 

Truus Leefers per e-mail: t.leefers@home.nl of per telefoon 0534 281295 of bij 

Tine Lippinkhof per e-mail tinelippinkhof@kpnmail.nl of per telefoon 0534 281466. 

De kosten voor deze avond bedragen € 13,50 

 

Theatervoorstelling 

 

De Culturele Commissie heeft kaarten gereserveerd voor de theatervoorstelling van Joris 

Linssen & Caramba : Stroom. De amigo’s gingen op pelgrimstocht langs de Maas. Hun eten 

en slaapplekken moesten ze zien te verdienen met het spelen van hun muziek. STROOM 

vertelt het waargebeurde verhaal van hun pelgrimstocht naar België, vol aangrijpende 

gebeurtenissen en wonderlijke ontmoetingen. Een meeslepende show vol aanstekelijke 

liedjes en intieme ontboezemingen. Een muzikaal spektakel met de ontroerende en gevatte 

verhalen van zanger Joris Linssen. Raak betoverd door de ballades en word meegesleurd in 

de feestelijke roes van hun Nederlandstalige nummers met Mexicaanse peper. 

Waar? In Theater De Kappen.  Datum: vrijdag 22 januari 2016. Tijd: 20.00 uur. Prijs: 15 euro. 

Opgave tot 1 december bij Ali de Boer tel. 0534 288909 of e-mail alma1941@planet.nl 

het bestuur 

  



Verenigingskalender. 
 

Dinsdag 24 november: Vrouwen van Nu. 

Wandelen in het buitengebied van Delden. 

Start: 13.30 uur bij restaurant ’t Hoogspel in Delden. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Donderdag 3 december: Vrouwen van Nu. 

Doemiddag in kerstsfeer. 

Aanvang 13:30 uur. Locatie: Gerda Rosink. 

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Donderdag 17 december: Vrouwen van Nu. 

Kerstbijeenkomst. 

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

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

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) 

 

Donderdag 14 januari 2016. Vrouwen van Nu. 

Nieuwjaarsbijeenkomst met partner / vriend(in). 

Aanvang 20:00 uur. Locatie: Sanderskuper. 

 

Vrijdag 22 januari 2016. Vrouwen van Nu. 

Theatervoorstelling van Joris Linssen & Caramba : Stroom. 

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

Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 

 

Donderdag 28 januari 2016. Vrouwen van Nu. 

Commissievergadering. 

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

 


