maart 2015

NIEUWSBRIEF
U had al eerder een nieuwe aflevering van de nieuwsbrief moeten krijgen, maar er was reden om
nog even te wachten met de verzending. We kunnen u nu namelijk voorstellen aan twee nieuwe
bestuursleden: Mirjam Gram en Jan Willem van Beusekom. Door de komst van beiden is het
bestuur versterkt met kennis van de landbouwsector en het beheer van landgoederen (Mirjam)
en met kennis van de cultuur- en bouwhistorie van Twente (Jan Willem). Bovendien zijn beide
nieuwe bestuursleden sterk verbonden met het Twents agrarisch erfgoed.
In deze nieuwsbrief kondigen we tevens aan dat Twentse Erven op zoek gaat naar donateurs,
een goede mogelijkheid om de band met de al maar groeiende achterban te verstevigen. En natuurlijk helpt het ook om de financiële basis van de stichting wat te verstevigen.

Donateurs gevraagd!
Twentse Erven bestaat nu ruim een jaar en het
is verheugend te kunnen vaststellen dat de
stichting in dat eerste jaar van haar bestaan
flink wat belangstelling heeft gekregen. Meteen
al bij de start van de stichting in januari 2014
waren er ruim 100 mensen die op één of andere wijze hadden laten weten dat ze het initiatief
van een Twentse boerderijenstichting een warm
hart toedroegen en wilden ondersteunen. Inmiddels is de lijst van belangstellenden gegroeid tot bijna 400 mensen! De conclusie mag
zijn: de problematiek van het in stand houden
van agrarisch erfgoed lééft in Twente, op ruime
schaal!
Twentse Erven roept u op om donateur te worden!
Het werk van Twentse Erven wordt vooral mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers,
inmiddels een groep van zo’n 30 mensen. Zij
leveren hun bijdragen enthousiast en belangenloos. Dat is bijzonder plezierig, maar het betekent bepaald niet dat er geen kosten worden
gemaakt. Twentse Erven heeft een vliegende
start kunnen maken dankzij de bijdragen van de
Provincie en van een aantal andere subsidiegevers. Die bijdragen waren vooral bedoeld om
“van de grond te komen”. Maar nu moet het
verder kunnen gaan…
Het bestuur van de stichting nodigt u uit jaarlijks
€25 bij te dragen om daarmee het werk van

Twentse Erven te ondersteunen. U kunt zich
aanmelden door op de website een aanmeldingsformulier in te vullen. Of u stuurt, als u dat
gemakkelijker vindt, een bericht aan info@twentse-erven.nl. U ontvangt vervolgens
per e-mail (of, als u geen e-mail gebruikt, per
brief) de bevestiging van uw aanmelding.

Het donateursjaar loopt in principe van 1 juli tot
30 juni van het opvolgende jaar, maar u kunt
zich ook tussentijds aanmelden. Opzeggen is
altijd mogelijk, echter zonder dat u dat dat recht
geeft op terugbetaling van reeds betaalde bijdragen.
Het donateurschap biedt u aantrekkelijke voordelen. Zo wil Twentse Erven minstens éénmaal
per jaar een donateurs dag organiseren. Ook
biedt het donateurschap u voorrang om de
Twentse Ervendagen bij te wonen. Of het geeft
u korting op publicaties of bijeenkomsten.

Buurten in Twente gaat verder
(2)
Het door Twentse Erven in gang gezette project
Buurten in Twente stelt boerderijeigenaren in
de gelegenheid om subsidie te verkrijgen voor
het verrichten van opknapwerkzaamheden aan
hun boerderij. De inschrijving is nu achter de
rug en het is mooi om te zien dat zóveel eigenaren zich willen inzetten voor het opknappen
van hun eigen erf.

interactieve kaart vormt daar wellicht een mooi
startpunt toe.
Wat heeft zich vroeger afgespeeld op het boerenerf? Hoe heeft een erf zich ontwikkeld tot de
situatie zoals die nu is? De buurtgidsen gaan in
gesprek met erfbewoners om de verhalen te
beluisteren en op te tekenen. De gesprekken
worden uitgewerkt en samen met de verhalen
uit andere buurten gebundeld en gepubliceerd:
Het Verhaal van de Twentse Erven.
Heeft u een verhaal dat u graag met anderen
wilt delen, laat dat dan horen! Stuur een bericht
aan info@buurtenintwente.nl.

Ambassadeurs Twentse Erven:
het begin van het vervolg

De erven die zijn aangemeld voor het verkrijgen
van subsidie, zijn (of worden nog) bezocht door
één van de bouwkundigen van Twentse Erven.
Deze bouwkundigen beoordelen het aangemelde project en uit de verkregen informatie wordt
de toekenning van subsidie definitief bepaald.
De eigenaren krijgen in de eerste helft van
maart bericht over de uitslag.
Ook een onderdeel van het project Buurten in
Twente is het in beeld brengen van karakteristieke boerderijen en erven. Door de per cluster
van gemeenten – de “buurten” – aangewezen
buurtgidsen, is contact gezocht met de betreffende gemeenteambtenaren om de beschikbare informatie over karakteristieke erven in kaart
te brengen. De buurtgidsen maken een selectie
van erven – circa 20 per buurt – en zij streven
ernaar om een representatief beeld te schetsen
van de historische boerderijen in de betreffende
buurt. De geselecteerde erven worden zichtbaar gemaakt op een interactieve kaart die op
de website van Twentse Erven geraadpleegd
kan worden.
Overigens blijkt dat per gemeente nogal verschillend wordt omgegaan met het agrarisch
erfgoed. Een uitdaging voor de toekomst is het
om daar meer synergie in aan te brengen! De

Wonen en werken in een historische boerderij
betekent “wonen in geschiedenis”, in een verhaal dat vaak vér terug gaat. Het is precies dat,
wat voor mensen die ervoor gekozen hebben,
de reden is om niet ánders te willen. De gebreken, de tegenslagen en de kosten die onvermijdelijk horen bij zo’n oud huis, nemen ze daarbij
op de koop toe.

Zo’n 40 enthousiaste boerderijeneigenaren –
sommige nog aan het begin van een verbouwproces – waren op 22 januari jl. bijeen op het
zorgvuldig gerestaureerde en van een nieuwe
functie voorziene Erve Deperman in Reutum.
Zij waren daar om hun ervaringen te delen en
om te luisteren naar bruikbare tips en aanbevelingen.
Lees meer over deze bijeenkomst op de website.

Onderzoek naar boerderijen in
het richterambt Diepenheim
De Oudheidkamer Twente heeft de verschijning
van het “e-boek” Richterambt Diepenheim aangekondigd. Het is het zesde deel in de serie
over historisch boerderij-onderzoek in de richterambten van Twente, samengesteld door de
werkgroep boerderijonderzoek van de Oudheidkamer. Ook voor mensen die meer willen
weten over de achtergrond van hun boerderij
zijn deze publicaties een onmisbare bron van
kennis.

Deel 4: Richterambt Oldenzaal
Deel 5: Richterambt Enschede
Deel 6: Richterambt Diepenheim
Al deze delen zijn nog op dezelfde wijze als
hierboven aangegeven te downloaden. In bewerking zijn de e-boeken over het Richterambt
Kedingen en over de Heerlijkheid Almelo.
De serie Historisch boerderij-onderzoek in de
richterambten van Twente staat onder redactie
van Henk Woolderink.
Zie voor meer informatie de homepagina op de
website van de Oudheidkamer Twente of ga
direct naar de downloadspagina.

Twentse Erven op Twitter

De serie uitgaven waarvan dit e-boek deel uitmaakt is vooral bedoeld om de onderzoeker op
pad te helpen en bronnen aan te reiken voor
verder onderzoek over de boerderijen in het
richterambten. Deze boerderijen, waarvan het
bestaan vaak teruggaat tot in de vroege middeleeuwen, hebben mede aan de wieg gestaan
van de vorming van het landschap en de samenleving op het platteland. In het onderzoek is
gebruik gemaakt van o.a. gegevens uit het
Schattingsregister van 1475, het Verpondingsregister van 1601 en 1602, het minuutplan van
het kadaster 1832, het Hofrecht van Twente
van 1546 en de Domeinkaarten van 1778. Aan
de orde komen zaken uit o.a. de stad Diepenheim, de Hof Kagelink, de Buurtschap Markvelde en de relaties tussen Diepenheim en de
Marke Stokkum.
In het kader van deze reeks zijn nu als e-boek
uitgegeven:
Deel 1: Richterambt Delden
Deel 2: Richterambt Ootmarsum
Deel 3: Richterambt Borne

Wist u dat Twentse Erven ook actief is op Twitter? Als u op Twitter komt bij @twentseerven,
vindt u daar een rijk gevulde verzamelplaats
van actuele en op historische boerderijen toegesneden berichten, speciaal voor u geselecteerd. Het gaat daarbij niet alleen om de berichten van Twentse Erven zelf, maar ook om die
van alle Twentse gemeenten, van de verschillende oudheidkamers, van de fotoclub Bekiek
Twente (prachtige foto’s!), van het Overijssels
Landschap, van De Erfgoedstem en nog veel
meer.

Wilt u een Twitter-account aanmaken, gaan dan
naar deze website.

Oproep fotografen
Twentse Erven roept mensen op die bereid zijn
om oude boerderijen te fotograferen. Dit fotograferen moet gebeuren ten behoeve van de

interactieve boerderijenkaart die wordt ontwikkeld in het kader van het project Buurten in
Twente. Ongeveer 120 boerderijen, verspreid
over Twente, worden geïnventariseerd en daar
horen afbeeldingen bij die de karakteristieke
aspecten van de gebouwen en het omliggende
erf en landschap goed in beeld brengen.

Hebt u ervaring als fotograaf én tijd, meldt u
dan aan via info@twentse-erven.nl. Het biedt
de unieke mogelijkheid om fraaie erven – gelegen op vaak onvermoede locaties – te bezoeken en vast te leggen.

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), Jan
Willem van Beusekom, Mirjam Gram, 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.

