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Nieuwe burgemeester 

Enschede heeft sinds 2 oktober een nieuwe burgemeester. Na Jan Mans en Peter den 

Oudsten is de ambtsketen nu van Onno van Veldhuizen. Hem wacht een uitdagende taak in 

Enschede. Niet alleen burgemeester zijn, maar ook ambassadeur en boegbeeld van de 

grootste stad van Overijssel. En dat houdt niet op bij de gemeentegrens of de landsgrens, 

maar ook gaat over de landsgrens. Hij is bijvoorbeeld bij onze oosterburen al goed bekend.  

En natuurlijk is Onno van Veldhuizen is niet alleen burgemeester van het stedelijk gebied 

Enschede, daar hoort ook een groot en mooi buitengebied bij. Een buitengebied met 

ondernemers die er hun boterham verdienen, bewoners die er met veel plezier wonen en 

burgers die er graag en veel recreëren. Kortom een groene stad waar het goed toeven is en 

waar van alles te beleven is. En een buitengebied dat verrassend dichtbij is. Vanaf het 

centrum fiets je zo de natuur en het landschap in. 

Op zijn ontdekkingsreis moet hij zeker kennis maken met ons mooie buitengebied. Mooie 

plekjes genoeg en ook veel mensen die de burgemeester vast graag willen laten zien waar 

zij wonen, werken en recreëren. Op de webpagina “Ik Enschede” staan al diverse 

voorbeelden, maar daar kan nog meer bij. Stawel zet zich op diverse manieren in voor ons 

mooie buitengebied. Vertegenwoordigers van diverse organisaties met roots in het 

buitengebied vormen het bestuur. Stawel richt zich primair op 3 hoofdthema’s: 

ondernemen in het buitengebied, versterken van de sociale cohesie en het versterken van 

de groenblauwe structuur. Onze opdracht daarbij is Stimuleren – Verbinden en 

Coördineren. Wij wensen de burgemeester en zijn familie een heel prettige tijd in ons mooie 

Enschede. 
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Met kunst de boer op!" 

Op de foto ziet u:  Broken stones 2 
Acryl op doek afm: 105 cm x 115 cm van de 
kunstenaar Myra de Vries.  
 

Myra de Vries zegt hierover: " Ik wil graag dat 

de toeschouwer mijn landschap binnen stapt en 

zelf een verhaal verzint, een avontuur beleeft, 

op survival gaat." Het kunnen landschappen zijn 

uit deze tijd, maar ook bijvoorbeeld uit de verre 

toekomst met alleen nog rudimentaire 

overblijfselen van menselijk bestaan.  

De werelden van Myra bestaan uit weidse 

ongenaakbare landschappen, eindeloze 

wouden, grillige boompartijen, eenzame ijsvlaktes. In deze beelden zijn meestal tekenen 

van menselijke aanwezigheid, in tijd of omgeving, soms alleen zichtbaar door een kleine 

verstoring. 

De schilderijen zijn niet alleen letterlijk opgebouwd uit vele lagen verf, maar onder de 

oppervlakte voelt de toeschouwer een verborgen sfeer, geschiedenis of geheimzinnige 

gebeurtenis. Dit is als ontwaken in een droom, de omgeving net even anders, de kleuren zijn 

vreemd, de lichtinval merkwaardig. Myra maakt eigentijdse landschappen door haar 

bijzondere techniek en kleurcombinaties, maar bouwt wel voort op de geschiedenis van de 

landschapsschilderkunst.  

Vooral vindt zij inspiratie bij schilders als Théodore Rousseau en Jean Francois Millet, die de 

natuur juist met verfijnde technieken een overweldigende grootsheid gaven. (bron: Galerie 

de Wit) 

Hanny Holdijk. 
 

 

 
 
 
 

  



De Twentse Landdag 2015 
 

Zondag 20 september werd in het Abraham 
Ledeboerpark al weer voor de zesde keer de Twentse 
Landdag gehouden. En opnieuw was het weer een 
mooie dag voor zowel de deelnemers als de bezoekers. 
Onder prima weersomstandigheden trokken de meer 
dan 10.000 bezoekers in een gestage stroom gedurende 
de dag langs de jongveekeuring, de demonstratie van 

werktuigen, het stro dorsen, de markt met streekproducten en informatiestand, het live 
cooking event, de kinderactiviteiten en het paardrijden. Ondertussen klonk afwisselend de 
Koninklijke Enschedese Leo Harmonie, de Volksdansvereniging Agapo en de zanggroep 4 
Tunes door het park. Het afsluitende optreden van ‘the Remains” ’s middags om vier uur 
klonk nog lang na in ieders oren. (foto’s van de Twentse Landdag op www.stawel.nl ) 
 
 
De aftrap van de Twentse Landdag werd verzorgd door wethouder Hans van Agteren en 
Grille. Grille liet zich door de wethouder na zijn welkomstwoord huldigen als ‘grande dame’ 
van de Twentse Landdag. Deze koe van de familie Strootman is haar carrière als kalf 
begonnen in 2000 en nu als 15 jarige (en dan ben je als koe op leeftijd!) stapte ze na een 
reisje over het terrein in een ouderwetse vee-kar kwiek over het terrein voor het podium. 
De bijbehorende sjerp liet ze zich gewillig door de wethouder omhangen. Het aanwezige 
publiek beloonde haar met een welgemeend applaus.  
 
Inmiddels waren alle activiteiten opgestart. Een belangrijk onderdeel, zeker voor de 
deelnemende kinderen met hun kalveren, is de jongveekeuring. Telkens werd een groepje 
van 5 of 6 kalveren individueel beoordeeld en becommentarieert door een vakkundige jury 
bestaande uit Jos Knoef en Gerben Jansen. Zij werden bijgestaan door ringmeester Hennie 
Rietman die er voor zorgde dat het programma gesmeerd verliep. En natuurlijk hoorde bij 
de keuring ook een uitslag. Als winnaar werd Klara 551 van de familie Schilderinck uit Losser 
uitgeroepen en een eervolle tweede plek was er voor Rita 66 van de familie Reuver uit 
Deurningen. Ook de wedstrijd om de beste groep drietallen werd door de familie Reuver 
gewonnen.  
 
Op het voorterrein waren verder diverse demonstraties waarbij moderne en antieke 
machines te bewonderen waren. Indrukwekkend was het om te zien hoe flinke 
boomstammen door een grommende houtversnipperaar werden vermalen tot een berg 
houtsnippers. Deze kunnen weer dienen als brandstof voor een houtgestookte kachel. 
Houtzagerij ’t Kerkenveld, de Moats Grond & Groen en LeefersAgro tekenden voor de 
organisatie van deze demonstraties.  
 
Naast de nieuwe landbouwwerktuigen zoals Zaaimachines, een Weilandbeluchter, een 
Voermengwagen en een combinatie Tractor/Maaier/Opraapwagen stonden de antieke 
werktuigen die gedemonstreerd werden door HALL (Het Aangespannen Landbouwwerktuig 
Lonneker). Zij werken inmiddels samen met de Lonneker Molen en dus was er ook een 
marktkraam met producten uit de molen. Publiekstrekker was echter de oude dorsmachine 
waarmee om het uur een demonstratie werd gegeven hoe vroeger het graan werd gedorst. 

http://www.stawel.nl/


Deze machine stond al een hele poos werkloos in de kapschuur van het Lammerinkswönner, 
maar is inmiddels toegevoegd aan de indrukwekkende collectie van HALL. 
 
Op de markt in het park waren weer veel kramen aanwezig waar streekproducten geproefd 
en gekocht konden worden. Mooi was het om de zien hoe de ondernemers van Buiten in 
Enschede zich presenteerden met hun grote verscheidenheid aan activiteiten. Terwijl aan de 
ene kant de Oehoe, de uilen en andere roofvogels van Dragonheart te bewonderen waren, 
lieten anderen zich de kip van ’t Kippeboertje smaken, was het een drukte van belang bij het 
schminken bij de stand van de Inspiratiehoeve en lagen de pompoenen van ’t 
Pompoenhofke in een bont palet aan kleuren te pronken op de platte wagen in de 
najaarszon. 
Daarnaast waren er natuurlijk de vele informatieve kraampjes van alle organisaties die op 
de een of andere manier een relatie hebben met het platteland. Op de Twentse Landdag 
staan jagers en natuurbeschermers gebroederlijk naast elkaar.  
 
Bij en rondom het Lammerinkswönner was er van alles te beleven voor de kinderen. 
Poppenkast, broodjes bakken, kinderyoga, paardrijden en natuurlijk de Enschedese 
Kinderboerderijen die een kleine Kinderboerderij hadden ingericht. Maar ook het altijd 
populaire springkussen ontbrak niet. En wie dan na al deze indrukken even wilde uitblazen 
onder het genot van een drankje kon terecht bij het Horecapaviljoen. De bediening was in 
handen van de PJO Enschede. Aan het eind van de middag klonken oude hits gespeeld door 
the Remains over het terrein en terwijl de laatste tonen nog lang naklonken, keerde 
langzamerhand de rust terug in het Ledeboerpark. En de bezoekers en deelnemers trokken 
tevreden huiswaarts na weer een mooie Twentse Landdag. Iedereen die de Twentse 
Landdag tot een succes heeft gemaakt nog heel hartelijk bedankt namens de organisatie.  
 
  



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 Parkgebouw in Riessen an de Oosterhofweg 49. 

Vanof 19.00 uur steet de koffie kloar en ’t begeent um 19.30 uur met nen korten terugblik 

duur de vuurzitter.  

Doarnoa koomp Jan Riesewijk dee op ziene eagen wieze in gesprek geet met Thea Kroese, 

Gerrit Kraa, Bert Groothengel en Harry Nijhuis (van de Twentse Welle). 

Dan geet ’t wieder met Nostra Dames, dat bint veer vrouwleu dee mooie Twentse leedjes 

zingt met eagen teksten op bekeande wieskes. Dan is Hans Keuper an de buurt, iej weet wal 

den leedzanger en tekstschriever van Boh Foi Toch en hee vermaakt oons den oamnd met 

ofwisselend mooie leedjes en ’n proatprogramma oawer ditjes en datjes.  

Doarnoa hoolt wiej pauze met ’n drankje en ’n hapje en dan geet ’t wier vedan met nog ’n 

keer Norstra Dames en Hans Keuper. Vuur € 10,- per persoon köj doar biej wean, ne kom 

koffie met iets lekkers en ’t drankje in de pauze zit biej de pries in.  

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 5847 80.  

Wocht nich te lang en zoarg da’j doar ok biej bint, 40 joar Kreenk is de meuite weerd! 

 

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. 

  

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. 
 

 
Alie van der Veer 

 

 

 

 

 

 



 
De Fiets- en Wandelcommissie 

20 okt.:  We gaan weer wandelen en wijken even af van de gebruikelijke datum. We 

willen nu de geplande route van maart 2015 in Delden wandelen, die deels 

over de Umfassungsweg loopt en deels over mooie oeroude landweggetjes. 

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

even opgeven bij één van de commissieleden als je meegaat! 

24 nov: We hebben nog geen route gepland, info volgt in november in Ons Orgaan.  

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).    

 

Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel 

Boerinnen dag 2015: 

Datum: donderdag 12 november 

Waar: Het Bonte Paard, Deventerweg 87, 7451MC Holten 

Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur 

Thema: Export wereldwijd 

Sprekers: Lezing Henk Aa, directeur-eigenaar van Beaphar in Raalte. Producent van 

genees en verzorgingsmiddelen voor huisdieren. Ook is hij eigenaar van het 

biologisch melkveebedrijf AverHeino. 

Lezing van Jan Peter Müller, directeur van Müller Fresh Food Logistics uit 

Holten. Lezing van Harry Neulen van Neulen Agri Consultancy uit Wije. Hij 

reist regelmatig naar China om de boeren daar voor te lichten over het 

houden van varkens. Afsluiting met Jan van de Bats ( humorist) uit Boekelo 

Kosten: € 25.00 (leden) inclusief koffie/thee en lunch, niet leden € 30.00. Graag overmaken 

op Banknummer: NL85 RABO 0309 4752 79 

Opgave: voor 23 oktober 2015 bij Ans Olink, telefoon: 0535744854 of email 

olink20@kpnmail.nl en Rendi Geerdink, telefoon: 0534281382 of email 

jgeerdink@hetnet.nl  

 

Lezing Voedselbank 

Wist u dat de Voedselbank Enschede/Haaksbergen wekelijks 600 voedselpakketten aan 

mensen die dit nodig hebben verstrekt. Eigenlijk is het een schrijnende situatie dat er zoveel 

mensen een beroep moeten doen op deze service. Wij leven in een welvarend land met een 

overvloed aan voedsel en andere consumptie. 

Toch zijn er mensen die voor kortere of langere periode een dergelijk voedselpakket nodig 

hebben 

Mevr. Meta Bax komt ons dinsdag 17 november hier het een en ander over vetellen, zodat 

wij kennis kunnen nemen hoe de voedselbank werkt. 

Hebt u belangstelling, kom dan 17 november naar het Kulturhus in Twekkelo. Aanvang 14.00 

uur. Tot dan.  het bestuur   



Verenigingskalender. 
 

Dinsdag 20 oktober: Vrouwen van Nu. 

Wandelen in Delden. 

Start 13:30 uur. Vertrek vanaf ’t Hoogspel, Bornsestraat 1, Ambt Delden 

 

Donderdag 12 november: Vrouwen van Nu. 

Boerinnen dag 2015: Locatie: Het Bonte Paard in Holten. 

Voor meer informatie  zie elders in deze uitgave. 

 

Dinsdag 17 november. Vrouwen van Nu. 

Lezing door Meta Bax over de voedselbank. 

Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo 

 

Donderdag 3 december: Vrouwen van Nu. 

Doemiddag in kerstsfeer. 

Meer informatie volgt in het volgende Ons Orgaan. 

 

Donderdag 17 december: Vrouwen van Nu. 

Kerstbijeenkomst. 

Meer informatie volgt in het volgende Ons Orgaan. 

 


