mei 2014

NIEUWSBRIEF
Met deze derde nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van de stichting
Twentse Erven.
Zoals u zult weten is er in 2013 door een flink aantal mensen hard gewerkt om de oprichting van
een Twentse boerderijenstichting mogelijk te maken. Het enthousiasme en de visie van deze
mensen hebben er voor gezorgd dat Twentse Erven een vliegende start heeft kunnen maken. Er
zijn uitdagende plannen gemaakt, er zijn subsidies aangevraagd – en verkregen – en er zijn
mensen uitgenodigd om in het bestuur te gaan zitten. Op 23 januari jl. kon onder grote belangstelling, in Het Exoo in Wierden de oprichtingsakte worden getekend. De stichting was een feit
en het bestuur kon aan de slag.
In deze nieuwsbrief geven we u een kort overzicht de komende activiteiten. Ook lichten we al een
tipje van de sluier op over hoe we door middel van het instellen van werkgroepen u de gelegenheid willen bieden mee te doen aan de opbouw van Twentse Erven.

Nieuwe functies voor de historische boerderij en haar erf
Onder deze vlag organiseren Twentse Erven en
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (Overijssel) een gespreksmiddag over
het behoud van het Twents agrarisch erfgoed.
Op vrijdag 16 mei aanstaande bent u van harte welkom in ’t Hoogspel in Ambt Delden (Bornsestraat 1). De middag begint om 13.30 uur. De
toegang is gratis.

vormen van herbestemming, over ontwikkelkansen, over procedures en natuurlijk over hun
eigen ervaringen. De inspiratie wordt geboden
door het bijzondere Twentse landschap met zijn
rijke geschiedenis en de gelukkig nog vele
prachtige en behoudenswaardige boerenerven.
Jan-Hylke de Jong van MonumentenMonitor
leidt de gesprekken en onderbouwt het geheel
met cijfers en conclusies uit recent onderzoek
naar de stand van zaken van het agrarisch
erfgoed.
Dus, mocht u dat nog niet hebben gedaan:
meld u aan! Het kan nu nog...

Kamerfestival Twente

Er hebben zich al velen aangemeld, maar
mocht u dat nog niet hebben gedaan en lijkt het
u wel wat om te komen, ga dan naar
www.knhm.nl/aanmelden.
Het belooft een boeiende middag te worden
waar boerderijeigenaren, gemeenteambtenaren, erfgoeddeskundigen en architecten op
ongedwongen wijze met elkaar praten over

Twentse Erven doet mee in het evenement
Kamerfestival Twente (KAFT). Zaterdag 24 en
zondag 25 mei aanstaande wordt dit cultureel
festival voor de vijfde keer gehouden, deze keer
met name in boerderijen. Op achttien verschillende locaties zullen artiesten van uiteenlopende aard voorstellingen geven. Naast kamers op
boerderijen in Tubbergen en Vasse, zijn er in
deze editie tevens optredens in Reutum en in
Geesteren.
Het festival sluit mooi aan bij één van de doelen
van Twentse Erven: het vertellen van het ver-

haal van oude erven. Dat soort unieke verhalen
biedt de inspiratie bij het zoeken en vinden van
nieuwe bestemmingen voor historische boerenerven. De boerderij als sfeervol historisch podium voor theater en muziek in tijden van schaalvergroting en rationalisering van het platteland!

verspreid over Twente openen de deuren voor
het publiek en nemen de bezoekers mee in het
verhaal van het erf en de boerderij. Onder het
genot van een kopje koffie of thee vertelt de
eigenaar/bewoner iets over de boerderij. Van
verleden tot toekomst, van mooie anekdotes en
karakteristieke elementen tot de minder mooie
kanten waar men als eigenaar van agrarisch
erfgoed ook tegenaan loopt. Het is een dag om
ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen.
In een volgende nieuwsbrief zult u meer kunnen
lezen over het programma.

Oproep voor deelname in de
werkgroepen

Zie voor het complete programma:
www.kamerfestival.nl.
(Bron: Op en rond de Essen)

Vele handen maken licht werk. Dat is ook het
idee achter Twentse Erven. Tot nu toe hebben
al meer dan 200 mensen laten blijken van hun
interesse voor het behoud van de Twentse
historische boerenerven: óf omdat ze zelf in
een oude boerderij wonen of op het punt staan
er een te kopen, óf omdat ze plannen hebben
voor een nieuwe bestemming van gebouwen en
erf, óf omdat ze hun agrarisch bedrijf willen
uitbreiden maar dan liefst met respect voor het
verleden, óf omdat het architecten zijn die
graag willen adviseren, óf omdat het ambtenaren zijn die verantwoordelijk zijn voor het monumentenbeleid, enzovoorts.

De Twentse Ervendag.
Op 27 september 2014 wordt de tweede
Twentse Ervendag gehouden. Noteer het vast
in uw agenda.
De eerste Twentse Ervendag is gehouden in
september 2013 en was meteen een succes.
Ruim 100 bezoekers hebben één of meer van
de 9 deelnemende boerenerven in Twente bezocht. Met een mooi zonnetje en aangename
temperatuur was het een fijne dag om erop uit
te gaan. De bezoekers waren volop geïnteresseerd en enthousiast: voor de eigenaar een
extra uitnodiging om uitgebreid te vertellen over
het erf en de gebouwen
Alle reden om ook dit jaar weer de Twentse
Ervendag te organiseren. Diverse boerderijen

Om al dat enthousiasme en al die kennis en
ervaring om te zetten in daden, heeft Twentse
Erven drie werkgroepen in het leven geroepen:
de werkgroep kennis en informatie (K&I), de
werkgroep activiteiten en projecten (A&P) en de
werkgroep communicatie en PR (C&PR).

Voor elke werkgroep zijn één of twee bestuursleden verantwoordelijk, maar het doel is toch
vooral om in elke werkgroep een flink aantal
mensen bijeen te brengen om de beoogde
werkzaamheden aan te pakken.
Er zijn al heel wat mensen die hebben laten
weten waar hun voorkeur ligt, maar hier toch
nog een keer de oproep:
Doe mee in de werkgroep die u het meest passend lijkt.

Stuur een berichtje aan info@twentse-erven.nl,
ook als u nog twijfelt en eerst wat meer informatie wilt hebben.
Zie voor de voorlopige taakverdeling van de
werkgroepen de (ook nog voorlopige) website:
www.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
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.

