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Twentse Landdag 

Het is weer tijd voor een bruisende ontmoeting tussen stad en platteland gecombineerd 

met cultuur in het Ledeboerpark, de Twentse Landdag! 

Bezoekers kunnen tijdens deze zesde editie genieten van landelijke, culinaire en culturele 

activiteiten in een prachtige, groene omgeving. 

Dus kom zondag 20 september naar het Ledeboerpark aan de Hengelosestraat in 

Enschede (nabij de Universiteit Twente). De opening is om 10.00 uur en het duurt tot 

17.00 uur. 

 

Proef de streekproducten van de boerderij, maak kennis met diverse agrarische- en 

plattelands organisaties, bezoek de jongveekeuring of discussieer mee met LTO (Land- en 

Tuinbouw Organisatie) over de gevolgen van de lage prijzen voor landbouwproducten en 

de daarmee gepaard gaande acties in Europa.  

Kinderen kunnen ponyrijden en meedoen aan de speurtocht ‘Toer de Boer’. Ook is er een 

kinderboerderij, een klauterberg van stro en zijn er allerlei kinderactiviteiten vanuit 

Natuureducatie. 

 

Wat staat er op het programma? Kijk hier voor het overzicht. 

 

JONGVEEKEURING 

Twaalf veehouders komen weer met 40 kalveren naar de Twentse Landdag. Daarnaast zijn 

er een zestal koeien van verschillende rassen/kleuren melkkoeien, zoals zwartbont, 

roodbont, fleckvieh, brown swiss, witrik en jersey. 

Bijzonder is de zwartbonte koe van Stefan Strootman uit Lonneker. Zij heet Grille 5724 en is 

voor de derde keer op de Twentse Landdag. Grille is inmiddels al 15 jaar! oud (geboren op 

27 januari 2000) en heeft al heel wat bijzondere prestaties op haar naam staan. Ze is de 

moeder van 13 kalveren en heeft in totaal al meer dan 100.000 kg melk en 10.000 kg vet en 

eiwit. Dit is een zeer uitzonderlijke prestatie en op haar leeftijd is ze nog altijd de “grande 

dame” in de stal van Stefan. Qua prestatie te vergelijken met die van een topatleet die 

continu bovenaan de ranglijst staat zoals Epke Zonderland. 

 



STREEKPRODUCTEN- en INFORMATIEMARKT 

Ongeveer 60 standhouders zullen zich in het park presenteren met streekproducten die 

geproefd en gekocht kunnen worden. Daarnaast zijn er diverse organisaties die zich 

presenteren met hun activiteiten. 

 

LIVE COOKING 

Dit jaar hebben we ook een nieuw en verrassend culinair onderdeel: in samenwerking met 

Qlina Foodweb presenteren wij een kookeiland waar een aantal Twentse topchefs 

gerechten zullen bereiden met streekproducten. De Wilmersberg, Dorset, het Theaterhotel, 

Gasterij de Oale Marckt en het Seminar doen mee! 

 

KINDERACTIVITEITEN 

Voor de kinderen is er o.a. kinderyoga rondom een natuurverhaal en met muziek oefenen 
met verschillende yoga houdingen. Kinderyoga staat voor spelen, bewegen, fit worden en 
samenwerken. Superleuk om te doen. 
Bij de ‘koeienkraam’ is de presentatie van het scholenproject melkveehouderij met een 
model-melkkoe, spelen, proeven van zuivelproducten, schminken en een puzzeltocht met 
prijzen. 
Poppenkast de Kiekkast speelt ‘Jan Klaassen en Katrijn op de groene toer’, waarbij Jan, 
Katrijn, Heks Espelonia en agent Groen weer spannende avonturen beleven. 
De Enschedese kinderboerderijen presenteren zich met grote huisdieren en een speciale 
knuffelhoek met konijnen en cavia 's. Heb jij een vraag over een huisdier? Vraag het aan de 
beheerders! 
Mini moestuintjes 
Je eigen mini moestuinpotje maken met broccolikers. Vandaag zaaien, volgende week lekker 
opeten! 
Maak onder begeleiding  een ritje op een van de pony’s van manege ’t Roessingh. 
Paarden zijn fantastische spiegels, ze reageren op non- verbale signalen die mensen 
uitzenden. Ze voelen feilloos aan of wat je van buiten laat zien klopt bij wat er van binnen bij 
je speelt. Durf jij in de spiegel te kijken? Manege 't Roessingh geeft een demonstratie. 
Multiplayer Koe is niet zomaar een springkussen. Kom spelen, klimmen en springen in dit 
prachtige springkussen. 
 

CULTUUR 

De Koninklijke Enschedese Leo Harmonie is een muziekvereniging waarbij het met plezier 

muziek maken voorop staat, voor jong als oud. Voor elk wat wils. Zo kun je op blokfluitles 

komen, samen leren drummen bij de drumband maar ook in het harmonie orkest komen 

spelen. 

Bij de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie wordt dan ook muziek gespeeld passend bij al 
deze leeftijdscategorieën. Te denken aan klassieke nummers, Musical nummers maar ook 
verscheidende marsen.  

Tijdens de Twentse Landdag laat de Enschedese Volksdansvereniging Agapó diverse 
swingende dansen zien. De groep richt zich onder meer op dansen uit de Balkan. Deze 
middag wordt het publiek aan de hand genomen om een reis te maken langs verschillende 
landen en streken. Je kunt genieten van de vrolijke, levendige folklore- en wereldmuziek, 
zoals in die landen gedanst wordt. 



4-Tunes is een zanggroep bestaande uit 16 leden onder leiding van Jeffrey Bokma, op de 
piano begeleid door Tom Westhuis. Ongeveer anderhalf jaar geleden is de groep gestart 
met een aantal enthousiaste mensen, die vooral ontspannen maar met een oor voor 
kwaliteit wilden gaan zingen. 

Het repertoire bestaat uit popnummers uiteenlopend van Katy Perry tot Boudewijn de 
Groot. Het accent van 4-Tunes ligt vooral in de bijzondere arrangementen, teksten, sfeer en 
gevoel . 

Meer informatie is te vinden op: www.TwentseLanddag.nl 

Like onze facebookpagina; https://www.facebook.com/Twentse-Landdag-

875494859210293/timeline/  

 
In deze editie van Ons Orgaan de volgende onderwerpen: 
 

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

 Ouderenmiddag 

 Afscheid van de Dierenarts 

 Vlas 

 Niejs oawer de Streektaal 

 Berichten van de Vrouwen van Nu 

 Verenigingskalender 
 

 

Met kunst de boer op!" 

Op de foto ziet U: Frozen Warnings van Kate van Harreveld ( 
1971). 
 

Kate van Harreveld is een bekende in de wereld van de 

fashion. Ze is de "huisillustrator" van het beroemde 

modeblad Elle, en tekende b.v. de cover van de biografie 

van Elle-hoofdredacteur Cecile Narinx: GELUK IS EEN 

JURK! 

 

Ze ontwierp bijvoorbeeld voor Victor & Rolf een print-

design voor stof. En voor Marlies Dekkers bewerkte ze 

beeldcampagnes, maar ook b.v. de wanden voor een 

tentoonstelling van Marlies Dekkers in de Kunsthal te 

Rotterdam. Daarnaast maakt Kate van Harreveld 

fantastisch stilistisch en duister werk! 

 

Androgyne (tegelijk manlijk en vrouwelijk figuur) figuren en raadselachtige landschappen 

alsook interieurs typeren het werk van Van Harreveld. Haar werk heeft een gothic 

ondertoon, en is tegelijk ook gevoelig en kwetsbaar. De jaren 50 en 60 lijken een 

inspiratiebron voor de kunstenaar. Daardoor komt bij ons de vergelijking met bijvoorbeeld 

http://www.twentselanddag.nl/
https://www.facebook.com/Twentse-Landdag-875494859210293/timeline/
https://www.facebook.com/Twentse-Landdag-875494859210293/timeline/


Bernard Buffet naar voren, expressionistisch, melancholisch in zowel zijn portretten als 

landschappen. Maar interessant is de benadering van Van Harreveld die heel vrouwelijk is 

en ook duidelijk haar achtergrond weerspiegelt, haar opleiding: FASHIONDESIGN aan ArtEZ 

in Arnhem. 

 

In haar vrije werk maakt ze gebruik van potlood en inkt, maar ook houtfineer, draad, glas en 

andere materialen worden onderdeel van haar werk. Hierdoor ontstaat een mooie diepte. 

In een landschap of interieur dat als een collage tot stand komt, voegt zij met subtiele 

illustraties verhalende elementen toe. Dieren en planten zien we vaak terugkomen, maar 

ook patronen en herhalingen zijn eigen in de donkere werelden van Van Harreveld, zoals je 

ook mag verwachten van een kunstenaar met een mode-achtergrond. 

 

Met dank aan de website gegevens van Kate van Harreveld. 

Veel plezier met deze kunstcolumn en wilt U reageren? info@hannyholdijk.nl 

www.hannyholdijk.nl  

Hanny Holdijk. 
 

 

 
 
 
 

derenmiddag 2015. 
 

  
 
Zaterdag 3 okt. a.s. is de jaarlijkse ouderenmiddag in de aula van het Stedelijk Lyceum, 
Tiemeister 20 te Enschede. Deze middag is voor alle leden en oud-leden van de 
landbouwcoöperaties en wordt mede mogelijk gemaakt door het J.H.W. Robersfonds. 
Dree vrouwleu uut’n Achterhook, brengen een vrolijk programma bestaande uit liedjes, 
sketches en gedichtjes. Alles geënt op het gewone dagelijkse leven. De aanvang is 14.00 uur. 
De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. 
U kunt zich opgeven voor deze middag tot 27 sept. a.s. bij Hermieke Voogd, tel. 053-
4351983, hermieke@planet.nl  of Wilma Hobbelt, tel. 053-4761976, 
fam.hobbelt@hetnet.nl. (Bij opgave per mail, graag het aantal personen vermelden.) 
 

 

mailto:info@hannyholdijk.nl
http://www.hannyholdijk.nl/
mailto:hermieke@planet.nl
mailto:fam.hobbelt@hetnet.nl


Afscheid van de Dierenarts 

Als trouw lezer van Ons Orgaan heeft u jarenlang de verhalen over allerlei 
diergezondheidszaken kunnen lezen. Deze werden geschreven door Erik Hurkens van de 
Dierenartsenpraktijk Enschede. Erik schreef met name voor zijn klanten, maar daarnaast 
stopte hij ook de nodige humor in zijn verhalen, waardoor het ook voor de leek interessant 
was. Het was altijd informatief en soms ook vermakelijk om dit te lezen. Afgelopen vrijdag 
11 september heeft Erik een punt gezet achter zijn carrière als dierenarts. Erik, namens 
Stawel nogmaals bedankt voor de wijze waarop jij jouw vak in Enschede hebt uitgeoefend 
en ook heel veel dank voor de vele artikelen die je hebt geschreven voor Ons Orgaan. 
Hieronder Erik’s afscheidsspeech. 
 
Beste mensen,  
In 1983, een jaar voor de invoering van het melkquotum werd ik dierenarts. Zo´n 33 jaar 
later, vlak na de afschaffing ervan neem ik afscheid. 33 jaar, waarvan 28 in Twente, voor een 
mens lijkt het een hele tijd, maar in de landbouwgeschiedenis is het maar een oogwenk. 
Toch is er juist in deze jaren veel veranderd. Het boeren bedrijf is met sprongen 
gemoderniseerd: vroeger had je nog meerdere grupstallen waar het ’s winters lekker warm 
was achter de koeien. Ze zijn bijna allemaal vervangen door loopstallen. Het inkuilen is sterk 
verbeterd: dertig jaar geleden zag je vaak van die natte kuilen waarvan de lucht meteen in je 
kleren trok, die zie je nu bijna niet meer. De bedrijven zijn groter geworden. Die groei is hier 
in Twente niet zo explosief als in sommige andere delen van het land en dat is denk ik niet 
onverstandig. De melkgift is enorm gestegen, er wordt steeds meer werk uitbesteed, het 
mest injecteren is gekomen, de melkrobot heeft zijn intrede gedaan en niet te vergeten de 
computer. Ik heb lang niet alles genoemd, maar dat is dus allemaal in zo’n korte tijd 
veranderd. 
De boeren, die zijn ook veranderd: Tukkers zeggen niet zoveel werd mij verteld toen ik hier 
kwam. Nou dat is in de loop van de tijd wel veranderd. Ze lullen je nog steeds niet de oren 
van de kop (op een paar na, maar die deden dat dertig jaar geleden ook al), maar ze zeggen 
nu wel wat ze vinden. Dat komt denk ik ook doordat de dierenarts nu veel meer dan vroeger 
als gelijke wordt beschouwd. Dertig jaar geleden werd ik nog regelmatig aangesproken met 
dokter, maar dat is er tegenwoordig niet meer bij en dat is maar goed ook. 
Dan de dierenartsen nog. Ik denk dat er niemand in de zaal zit die zich dertig jaar geleden 
had kunnen voorstellen dat er nu in onze praktijk twee vrouwelijke dierenartsen zouden 
werken. Ik eerlijk gezegd ook niet. Toen ik in de jaren zeventig begon met studeren waren er 
al wel wat vrouwelijke studenten, maar niet veel en een gangbare mening was dat die 
alleen maar gingen studeren om een leuke dierenarts aan de haak te slaan. Dat was 
natuurlijk niet zo. Maar toch, als ze afstudeerden gingen ze meestal werken in de kleine 
huisdierenpraktijk en niet als veearts. De tijden zijn veranderd: nu werken Maria en Femke 
hier tot ieders tevredenheid. Onze nieuwe collega Jasper heeft zijn ogen goed de kost 
gegeven in Utrecht en van hem  heb ik gehoord dat er nu bijna alleen maar meisjes 
beginnen aan de studie diergeneeskunde, het moet ook niet gekker worden. 
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in al die jaren en wens ik 
iedereen het beste.  

Erik Hurkens 



Vlas 

 

Ook in 2015 is er in Enschede vlas geteeld. Of 

eigenlijk moeten we zeggen; Twente, want ook in 

Hengelo, Almelo, Hengevelde en Haaksbergen waren 

akkers met vlas te vinden. En inmiddels is het zaad 

(lijnzaad) geoogst en het vlasstro is gemaaid en deels 

al in balen geperst. Al met al weer een heel karwei, 

maar gelukkig hebben we in de persoon van John 

Leefers uit Usselo een teler die verder kijkt dan zijn eigen percelen. Door zijn enthousiaste 

begeleiding is het weer gelukt om 37.500 kg lijnzaad te oogsten. Hoeveel ton stro is op dit 

moment nog niet bekend.  

 

Voor de vlasoogst hebben we dit jaar gebruik gemaakt van een combine met een 

zogenaamde stripbek. Hiermee worden de zaadbolletjes van de stengel gestript en gaan 

vervolgens door de dorstrommel van de combine. Maar voordat we konden beginnen 

moest eerst de stripbek uit Zeeland deze kant op worden gebracht. En dat betekende dat 

het werk eerst daar af moest zijn. Volgende uitdaging was om een combine te vinden die 

paste bij de stripbek. De stripbek is gemaakt om voor een Claas combine te hangen en dan 

het liefst een wat zwaarder type. Uiteindelijk werd deze met behulp van een loonwerker 

gevonden via een Duitse loonwerker in de buurt van Ottenstein. Toen deze ook beschikbaar 

was kon het werk beginnen. Maar dan moet het weer wel meezitten.  

 

De vlas op de Usseleres was het eerst aan de beurt. Zaterdag 29 augustus is hier 7,5 ha 

geoogst en dat verliep voorspoedig onder goede weersomstandigheden. Maar helaas was 

het weer ons niet gunstig gezind en zondagmorgen regende het zodat er een pauze ingelast 

moest worden.  

Op woensdag 2 september was het weer droog genoeg om aan de slag te gaan. Percelen in 

Hengelo bij Twence werden geoogst. Daarna met telkens weer oponthoud door het 

wisselvallige weer de percelen Hoge Boekel, Almelo en Hengevelde. En op 10 september 

was alle vlaszaad geoogst. 

 

Inmiddels hebben we nu drie jaar ervaring met de vlasteelt. De teelt, de oogstmethode, we 

krijgen het steeds beter onder de knie, maar makkelijk is het niet. Akkerbouwer zijn is een 

stressvol bestaan en daar kunnen we nu over meepraten. En dan de opbrengsten. Dit jaar 

hebben we weer meer lijnzaad geoogst. Maar de hoeveelheid stro blijft duidelijk achter bij 

andere jaren. Dat heeft te maken met raskeuze en weersomstandigheden. En brengt het 

dan wel voldoende op? De kosten en de baten moeten allemaal nog op een rij gezet 

worden, maar de eerste indruk is toch dat het magertjes is. “Nou, t mag gin pochen liedn” 

zeggen ze dan in Twente.  

 

 

 

 

 



Niejs oawer de Streektaal 

 

’t Spektakel in Maarkel he’w had en Gert-Jan is wisse al wier vuur token joar 
gangs. Goa ok efkes kieken op 20 september biej ’n Twentsen Landdag in ’t 
Ledeboerpark in Eanske. Wiej hebt doar met ’n Kreenk nen kroam huurd en 
iej könt doar gewaar wörden wat ’n Kreenk allemoal döt en oe ok anmelden 
as lid van ’n Kreenk vuur € 25,- in ’t joar of ’n abonnement nemmen vuur 
iets meender geald. Vuur de echte leefhebbers van ‘tTwents hew doar ok 
nen quiz met Twentse weure en gezegdes. 

 Leefhebbers van muziek en streektaal könt op 3 oktober noar de Kappen in 
Hoksebarge, doar spölt Boh Foi Toch en dee hebt ok al ’n Jubileum. De kaarten kost € 
19,50 per stuk, kaarten köj via de webstea bestellen, www.dekappen.nl, of gewoon 
bellen; 053-5730200.  

 Op 5 oktober hoalt ’n Kreenk ok nen mooien oamnd met Thea Kroese en Gerrit Kraa, 
dee tehope nieje vuurdrachten doot. ’t Begeent um 20.00 uur en ’t wördt hoalen in 
de Stefans-Hof an de Grotestroat 207 in Boorn, iej hooft oe nich op te geven, doar 
kuj zo hen en ’t kost € 5,- p.p. en de koffie zit doar biej in, de meuite weerd doar hen 
te goan.  

 Op 11 oktober is der vanof 15.30 uur nen mooien Tweantsen middag in ’t Kulturhus 
in Denekamp met ne vuurdracht van Tweantse leedjes en gedichten van Willem 
Wilmink,  
Henny Hamhuis en Jan Rerink. Toon Borghuis en Margaret Beunders doot ok hieran 
met. 
Kaaarten köj bestellen biej ’t Kulturhuis Denekamp, Oranjestroat 21, 0541-745300.    

 Op 21 november besteet ’n Kreenk al 40 joar en doar wördt ’n groot jubileumfeest 
hoalen in ’t Pargebouw in Riessen, hoalt ’n doatum vriej en zoarg da’j doar ok biej 
bint. 
Token moal is ’t meugelijk um kaarten vuur den mooien jubileumoamnd te bestellen. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Fiets- en Wandelcommissie 

29 sept. We hebben inmiddels José opgespoord, maar helaas is zij rond 29 september niet in 

de buurt van de Bergvennen en hebben wij onderling besloten een heel andere 

route te kiezen omdat we ook al tijdens de laatste twee-daagse fietstochten in die 

omgeving hebben gefietst en gelogeerd. We zoeken de Achterhoek op en gaan de 

Arfgoodroute fietsen, dit is een ANWB route door het mooie landelijk gebied van 

Groenlo, Zwillbrock, Meddo en Lievelde. Deze tocht gaat veelal langs oude erven, 

afgegraven Leemputten, ‘t Zwillbrockerveen, ’t Vragenderveen, erve Kots in Lievelde 

en we eindigen weer bij ons startpunt op de parkeerplaats van Marveld recreatie, 

Elshofweg 6 in Groenlo. Op de N18 staat reeds voor Groenlo een bewegwijzering 

naar Marveld recreatie. Start: 10.00 uur, s.v.p. zelf brood en drinken voor onderweg 

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

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 weggetjes. Start: 13.30 uur bij 

restaurant ’t Hoogspel. Bornsestraat 1, Ambt Delden. Graag even opgeven bij één 

van de commissieleden als je mee gaat! 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).  

 

Nieuws van de Cabaretgroep 

Een paar maanden geleden zijn wij weer begonnen met het treffen van voorbereidingen  om 

onze leden een mooie avond te bezorgen en op 15 oktober a.s. is het dan weer zover. Het is 

ook deze keer weer een bonte verzameling geworden van een kleine toneelstukjes  

gedeeltelijk in het Twents, met daarnaast samenspraken, gedichten en leuke liedjes. Kortom 

een gevarieerd programma dat u beslist niet mag missen. Wij treden voor u op bij 

Partycentrum De Vrieler aan de Brinkstraat 301-303. De zaal gaat open om 19.30 uur en wij 

beginnen om 20.00 uur met de voorstelling. De entree zal ± € 10,- bedragen en dat is 

uiteraard inclusief koffie, een drankje en een paar lekkere hapjes. Uiteraard mag uw 

vriendin ook mee om alvast kennis te maken met de Vrouwen Van Nu van de afdeling 

Lonneker-Enschede. Mogen wij ook op uw komst rekenen? Opgave voor 8 oktober bij Jannie 

Zoetman telefoonnummer 053-4315030, e-mail j.h.zoetman@home.nl of bij Alie van der 

Veer telefoonnummer 074-2911090, e-mail a.h.vanderveer@wolmail.com 

  



Verenigingskalender. 

 

Dinsdag 15 september. Vrouwen van Nu. 

Lezing Annemarie van Gaal. 

Aanvang: 13:30 uur. Locatie: HOF theater in Raalte. 

 

Donderdag 17 september. Vrouwen van Nu. 

Vergaderen over de kerstavond. 

Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Tine Lippinkhof 

 

Zondag 20 September: Twentse Landdag, Ledeboerpark Enschede 

 

Donderdag 24 september. Vrouwen van Nu. 

Openingsavond seizoen 2015/2016  met Frederieke Krommendijk. 

Aanvang:  20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo 

 

Dinsdag 29 september: Vrouwen van Nu. 

Dagfietstocht in de Achterhoek. De Arfgoodroute. 

Start: 10.00 uur. Vertrek: vanaf de parkeerplaats van Marveld  

recreatie, Elshofweg 6 in Groenlo. 

 

Zaterdag 3 oktober: Stawel, commissie voorlichting 

Ouderenmiddag bij Stedelijk Lyceum, Tiemeister 20 

Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur 

 

Donderdag 8 oktober. Vrouwen van Nu. 

Inspiratiedag 2015. 

Aanvang: 09:15 uur. Locatie: Parkgebouw in Rijssen. 

 

Woensdag 14 oktober: Vrouwen van Nu. 

Feestelijke Vrouwen van Nu Beurs 14 oktober 2015. 

Aanvang: 09:30 uur. Locatie: Theater Orpheus in Apeldoorn 

 

Donderdag 15 oktober: Vrouwen van Nu. 

Optreden cabaretgroep. 

Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Vrieler aan de Brinkstraat 

Voor meer informatie  zie elders in deze uitgave. 

 

Dinsdag 20 oktober: Vrouwen van Nu. 

Wandelen in Delden. 

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

 

Dinsdag 17 november. Vrouwen van Nu. 

Lezing door Meta Bax over de voedselbank. 

Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo 


