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NIEUWSBRIEF
Op de valreep van november sturen we u weer een nieuwsbrief met daarin een aantal wetenswaardigheden over Twentse Erven. In deze nieuwsbrief vindt u onder meer twee oproepen gericht aan boerderijeigenaren die bezig zijn of plannen hebben om hun bezit op te knappen. De
subsidieregeling – onderdeel van het project Buurten in Twente – is al vaker aangekaart, maar
wordt nu werkelijkheid. Nieuw is de uitnodiging om te komen meepraten over de manier waarop
we het netwerk van boerderijliefhebbers op een effectieve manier kunnen uitbreiden.
Het eerste jaar van Twentse Erven heeft laten zien dat er veel belangstelling bestaat voor het
werk dat we samen met u doen. Het aantal belangstellende is de 300 inmiddels ruimschoots gepasseerd en dat betekent een verdubbeling ten opzichte van het begin van dit jaar. We zijn erg
blij met die grote belangstelling. Het geeft ons extra reden om ook in het komende jaar een aantrekkelijke en noodzakelijke activiteiten op poten te zetten. We rekenen graag op u.

Subsidie voor
historische boerderijen
Boerderijeigenaren die in aanmerking willen
komen voor subsidie op herstelwerkzaamheden
aan hun historische boerderij, kunnen zich vanaf nu aanmelden. Na een gedegen voorbereiding heeft het project Buurten in Twente de
deuren opengezet. In voorgaande nieuwsbrieven werd al aandacht geschonken aan de opzet
van het project en de verschillende onderdelen
waaruit het is opgebouwd.

De sluitingsdatum voor het inzenden van een
aanvraag voor deelname aan de subsidieregeling is 12 januari 2015. Het beschikbare subsidiebedrag is beperkt, dus wees er snel bij!
Ga voor de achtergronden van de regeling naar
www.buurtenintwente.nl. Daar vindt u alle benodigde informatie en een aanmeldformulier.

Bovendien kunt u daar meer lezen over de
overige deelprojecten die deel uitmaken van het
project Buurten in Twente.
Voor nadere informatie: bel Edith Rotman van
Pratensis: 06-14888093, of stuur een mailtje
aan info@buurtenintwente.nl.

Oproep: ambassadeurs gevraagd!
Twentse Erven en Het Oversticht roepen enthousiaste boerderijeigenaren op voor een gratis toegankelijke discussiebijeenkomst over het
wel en wee van de herbestemming van historische boerderijen. Zij zoeken mensen die zich
willen inzetten om de noodzaak van instandhouding van het Twents agrarisch erfgoed uit te
dragen en er over te vertellen. Ambassadeurs
Twentse Erven: zo worden ze genoemd.
Het gaat om boerderijbewoners – of mensen
met vergevorderde plannen om dat te worden –
die hun ervaringen willen delen met andere
mensen, die net als zij op zoek zijn naar haalbare oplossingen om in een historische boerderij te wonen of te werken (of een combinatie van
beide).
Iedere boerderijliefhebber die zich voelt aangesproken, is welkom op de bijeenkomst die wordt
gehouden op donderdagavond 11 december

aanstaande op Erve Deperman in Reutum.
Tijdens die bijeenkomst worden vier voorbeeldgevallen toegelicht door de betreffende eigenaren. Deze vier voorbeelden zijn zo gekozen dat
alle aspecten die een rol spelen bij het aanpassen van de boerderij aan hedendaagse eisen
aan de orde komen: het omgaan met de verschillende overheidsinstanties, de wijze van
financiering, de economische haalbaarheid op
de korte en de lange termijn, bouwkundige
mee- en tegenvallers. En natuurlijk de bevlogen
vasthoudendheid om het transitieproces tot een
goed einde te brengen.

Met het project Ambassadeurs Twentse Erven
beogen Twentse Erven en Het Oversticht eigenaren met overeenkomstige ervaringen met
elkaar in contact te brengen. Dat kan leiden tot
een groeiende groep van mensen die er het nut
van zien (en het leuk vinden) om ándere boerderijeigenaren bij te staan in hun zoektocht
naar oplossingen. Ervaringen, bruikbare tips en
handige adressen worden gebundeld, gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor iedere
ervaren en minder ervaren boerderijbewoner.
Kom naar Erve Deperman en praat mee!
Donderdag 11 december 2014, 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur met koffie en koek)
Adres: Zoekeweg 18 in Reutum.
Voor meer informatie: bel Anneke Coops van
Het Oversticht (tel. 06-21593614) of stuur een
mailtje naar info@twentse-erven.nl

Historische bouwmaterialen
voor boerderijen
Voor eigenaren van boerderijen die hun historisch bezit willen opknappen of zelfs willen res-

taureren, is het goed te weten dat er in Twente
een rijk gevuld depot bestaat met oude nog
goed te gebruiken bouwmaterialen, vaak uit de
directe omgeving afkomstig.

De Stichting Materiaal voor Monumenten (MvM)
zet zich in voor het hergebruik van historische
bouwmaterialen bij de restauratie van monumentale panden. Restauraties kunnen door het
werk van de stichting, op een passende wijze,
met authentieke bouwmaterialen worden uitgevoerd.
De bij sloop van boerderijen en andere oude
gebouwen vrijkomende materialen worden
zorgvuldig gedemonteerd, gereinigd, gesorteerd en opgeslagen. In het depot, gelegen aan
de Haarweg 3 in Hengelo – wordt het hout ontdaan van spijkers en worden vloertegels en
metselstenen netjes afgebikt.
Voor meer informatie: zie de website.

Monumenten op het Twentse
platteland
Het Twents agrarisch erfgoed verkeert in nogal
wat verschillende stadia van onderhoud en
gebruik.

Dat merkten de vertegenwoordigers van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van
Twentse Erven toen zij op woensdag 29 oktober jl. een rondreis maakten langs een paar in
het oog springende erven, alle met de status
van rijksmonument. Een half ingestorte 17de
eeuwse schuur, met stickers gemerkt voor verplaatsing, een boerderijcomplex dat een volledige nieuwe bestemming heeft gekregen, een
tot boerderijkamer omgetoverde voormalige
kippenschuur en een flinke voorraad fraaie
vakwerkschuren in museale omgeving bijeen
gebracht.

De rondreis bood in vogelvlucht de complete
problematiek van het instand houden van agrarisch erfgoed: de noodzaak van functieverandering, de vraag wie voor de kosten van onderhoud en herstel moet opdraaien, de creatieve
maar dure verplaatsingsoplossing, de vaak
tegengestelde belangen van betrokken partijen.
Allemaal vraagstukken die het eindresultaat
bepalen.
Lees verder op de website.

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.

