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NIEUWSBRIEF
Dit is de eerste nieuwsbrief in 2015. En hoewel het jaar al weer enige weken op streek is, wensen
we u graag een gezond en succesvol “boerderijenjaar”!
Er staat heel wat te gebeuren op het terrein van het agrarisch erfgoed. Daarover houden we u in
deze nieuwsbrief op de hoogte. Het streven is om maandelijks te verschijnen. Overigens vindt u
dezelfde informatie, vaak wat uitgebreider, ook op onze website www.twentse-erven.nl. En
mocht u zelf iets hebben waarvan u denkt dat dat voor anderen interessant is: stuur uw bericht
aan info@twentse-erven.nl. We nemen graag aankondigingen van bijeenkomsten, exposities of
excursies op in onze agenda.
In deze aflevering van de nieuwsbrief vindt u onder meer het één en ander over de stand van
zaken van het lopende project Buurten in Twente. Het is bemoedigend te merken dat er tot op
het laatste moment van inschrijven zoveel belangstelling bleek te zijn voor de subsidieregeling
voor herstelwerkzaamheden. Het is het tastbare bewijs dat er in Twente écht gewerkt wordt aan
de instandhouding van de oude boerderijen.

Inschrijving voor subsidieregeling gesloten
De inschrijvingstermijn voor deelname aan de
subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden
aan historische boerderijen en bijgebouwen is
gesloten. Het aantal aanmeldingen voor deelname aan de regeling is behoorlijk groot en
afkomstig uit bijna alle gemeenten van
Twente.

Vele daken moeten wind- en waterdicht worden
gemaakt, windveren hersteld, kozijnen, ramen
en luiken vernieuwd, staldeurtjes vervangen en
voegwerk gerepareerd. Bij elkaar valt er in
Twente heel wat op te knappen...
In de komende weken worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld en getoetst aan de

voor de uivoering van de subsidieregeling gestelde criteria. De eigenaren krijgen zo spoedig
mogelijk uitsluitsel. Tegelijk met de toewijzing
van de subsidie worden er afspraken met hen
gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden, over de begeleiding tijdens het herstelproces en over de oplevering aan het einde van
het traject.
Buurten in Twente is óók bedoeld om een groter publiek kennis te laten maken met het
Twents agrarisch erfgoed. Dat betekent onder
meer dat met de eigenaren van de boerderijen
die deelnemen aan de subsidieregeling tevens
afspraken worden gemaakt over de manier
waarop hun boerderij onder de aandacht gebracht kan worden van boerderijliefhebbers,
bijvoorbeeld door deelname aan de Twentse
Ervendag 2015. Ook zal op deze website met
enige regelmaat aandacht worden aan de
voortgang van de herstelwerkzaamheden.
Lees meer over Buurten in Twente op de website.

Buurten in Twente gaat verder
Het project Buurten in Twente is in een volgende fase is beland. Nu de aanmeldingsperiode

voor de subsidieregeling is afgesloten, wordt er
door een groep van 12 vrijwilligers enthousiast
verder gewerkt aan de verschillende doelen die
met het project worden nagestreefd. Onder het
motto “Twentse erven vertellen hun verhaal in
woord en beeld” wordt een breed publiek attent
gemaakt op de noodzaak om het agrarisch
erfgoed te behouden en goed te gebruiken.

en het beschrijven van de bouwgeschiedenis
van het Twents-Saksische boerderijtype. Dit
laatste krijgt gestalte in één of meerdere maquettes.
Lees verder op de website.
Vind u het leuk om ook mee te helpen in dit
project of wilt u meer informatie over een bepaald onderdeel, neem dan contact op via
info@buurtenintwente.nl.

Van oerlandschap naar cultuurlandschap

Om er voor te zorgen dat de historische erven
in heel Twente evenredig aan bod komen is er
binnen het project Buurten in Twente een verdeling gemaakt in zes buurten. In feite gaat het
om een clustering van gemeenten en wel als
volgt:
 Borne – Hengelo – Enschede,
 Dinkelland – Losser – Oldenzaal
 Hellendoorn – Twenterand
 Hof van Twente – Haaksbergen
 Rijssen-Holten – Wierden – Almelo
 Tubbergen
Voor elke als zodanig aangewezen buurt zijn
twee vrijwillige buurtgidsen bereid gevonden.
Die buurtgidsen zijn inmiddels al gestart met
het opsporen van een twintigtal karakteristieke
erven (per buurt). De uitverkoren boerderijen
worden beschreven en vindbaar gemaakt op
een digitale topografische ervenkaart die over
enige tijd via de website van Twentse Erven
beschikbaar komt. Op die manier ontstaat er
een eerste voor iedereen toegankelijk overzicht
van de meest waardevolle erven in Twente,
compleet met een beschrijving en fotomateriaal.
Als de invulling van de digitale ervenkaart verder is gevorderd en ook de subsidies voor het
herstelwerk zijn toegewezen, komen de ándere
twee onderdelen van het project Buurten in
Twente aan bod: het optekenen van verhalen

Op donderdag 29 januari aanstaande kunt u
een lezing bijwonen over een bijzonder onderwerp! De wisselwerking tussen de mens en het
landschap in Noordoost Twente over de afgelopen 10.000 jaar: daarover gaat het promotieonderzoek dat Harm Smeenge doet via de Rijksuniversiteit Groningen en waarover hij komt
vertellen. Voor mensen die met betrokkenheid
bij en kennis van de ontstaansgeschiedenis van
het Twentse land.
In de lezing, die wordt gehouden onder de vlag
van de Historische Vereniging De Dree Marken
(Berghuizen, Beuningen en De Lutte), doet
Harm Smeenge verslag van zijn bevindingen tot
nu toe.

Het gaat over de ontwikkeling van Noord Oost
Twente vanaf de ijstijd, via de vroege en late
prehistorie, via de middeleeuwen en de ruilverkaveling, tot nu aan toe. Boerderijonderzoek
geeft inzicht in de verschillende stadia van ontwikkeling, verandering en groei.
De lezing wordt gegeven het streekrestaurant
’t Sterrebos aan de Beuningerstraat 71 in
Beuningen en het begint om 19.30 uur. Het
aantal plaatsen is beperkt! Lees verder op de
website.

Boek over Tubbergen genomineerd
Op 8 november jl. werd in Tubbergen onder
grote belangstelling het door Ewald Mensink
geschreven boek Aan grond gebonden gepresenteerd. Het boek is goed ontvangen en is nu
zelfs genomineerd voor Het Overijssels Boek
van het Jaar in de categorie non-fictie. Op
woensdag 4 maart aanstaande wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de Overijssel
Verwoord Verkiezingsavond. Zie de website
www.overijsselverwoord.nl voor welke boeken
meedingen naar de prijs.
Aan grond gebonden beschrijft het leven in de
gemeente Tubbergen
rond 1900. Het biedt
een bijzondere kijk op
een in die tijd sterk
veranderende plattelandssamenleving. Bij
de presentatie van
het boek vorig jaar
werd onder meer
door Jos Hövels,
bestuurslid van Twentse Erven, een voordracht
gehouden. Hij sprak over nut en noodzaak van

het in stand houden van de Twentse historische
boerderijen en erven.
De verkoopprijs van het boek is €29,95. Zie
voor de bestelmogelijkheden de website
www.aangrondgebonden.nl.

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Ambassadeurs
Twentse Erven
Al eerder kon u in deze nieuwsbrief lezen over
de door Twentse Erven samen met Het Oversticht georganiseerde discussieavond over de
praktijk van het herstemmen en het verbouwen
van oude boerderijen. Die bijeenkomst wordt
gehouden op donderdag 22 januari op Erve
Deperman aan de Zoekeweg 18 in Reutum.
De aanvangstijd is met een kwartier vervroegd
naar 19.45 uur. Binnenlopen kan vanaf 19.15
uur.
Wilt u nog komen, meld u dan gauw aan! Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Stuur een mailtje naar info@twentse-erven.nl.

De stichting Twentse Erven zet zich in voor het bevorderen van het behoud van historische boerderijen, interieurs, bijgebouwen en erven
in Twente
Het bestuur van de stichting bestaat uit Michael Sijbom (voorzitter), Jos Hövels (penningmeester), Ewoud van Arkel (secretaris), Ben
Haarhuis en Gerard Hazewinkel
Contact via e-mail: info@twentse-erven.nl of via de website: www.twentse-erven.nl
De activiteiten van de stichting worden mede mogelijk gemaakt door:

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres is opgenomen in het relatiebestand van de stichting Twentse Erven. Mocht u voor de
toekomst geen prijs meer stellen op toezending van volgende edities van de nieuwsbrief, stuurt u dan een bericht aan info@twentseerven.nl.

