september 2017

Twentse Ervendag 2017
Op zaterdag 23 september vindt de vijfde editie plaats van de jaarlijkse Twentse Ervendag. Op deze dag zijn
een aantal erven opengesteld voor donateurs van Twentse Erven en belangstellenden. De dit jaar opengestelde
erven liggen in vijf verschillende gemeenten verspreid over Twente.
Via de website kunt u zich aanmelden voor een bezoek aan maximaal drie erven. De bezoektijden zijn 10.00,
12.00 en 14.00 uur. Per bezoektijd kunnen maximaal 12 belangstellenden deelnemen. De kosten per bezoek zijn
5 Euro per deelnemer, dat ter plekke (liefst gepast) voldaan dient te worden.
Korte omschrijving van de opengestelde erven:

_____________________________________________________

Erve de Waterregge (Almelo)

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op Erve de Wateregge, gelegen in de Oostelijke groene Long van Almelo.
Adres: Bolkshoekweg 1, Almelo7607 TK
_____________________________________________________

Erve de Greve (Borne)

Deze Twentse (hobby)boerderij behoort tot het Landgoed van Huize
Almelo en dateert uit 1869. Het erf wordt zo efficiënt, natuur- en
diervriendelijk mogelijk gebruikt om mens en dier te laten genieten.
Aan de andere kant wordt geprobeerd een goede balans te vinden
tussen kosten en inkomsten voor het onderhoud van de gebouwen
op het erf.
Paul en Miriam ten Velde runnen een adviesbureau voor het landelijk gebied, gecombineerd met een zoogkoeienhouderij met
brandrode runderen. Ze fokken en slachten op biologische wijze
zonder antibiotica, kunstmest en bestrijdingsmiddelen en zijn daarmee grotendeels zelf voorziend.
Op het erf staat een Twentse schuur die met subsidie van de stichting Twentse Erven is opgeknapt met een mix van creativiteit, nostalgie en optimaal gebruik van de mogelijkheden ‘met een knipoog
naar het verleden’.

Dit erf onder de rook van Borne was onderdeel van een landgoed
(80 ha.) van de familie Meyling die aan de wieg stonden van Stork
en de Hengelose Bierbrouwerij. Enkele boerderijen zijn nu in handen van Staatsbosbeheer. Erve de Greve wordt als natuurboerderij
voortgezet. In eigen beheer is de oorspronkelijke achtergevel hersteld met ‘onderschoer’. Op het terrein bevindt zich ook nog een
voormalig wandelbos met theekoepel die ook bezocht kan worden.
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Erve de Bikmölder (Haaksbergen)

Adres: Aalderinksweg 2, 7626 LG Hertme
NB: Inrit vanaf de Weerselosestraat, net buiten de bebouwde kom
van Borne (Stroomesch).
_____________________________________________________

Dit erf op de grens van Twente en de Achterhoek dateert al van
1487; de huidige boerderij is in de eerste helft van de negentiende
eeuw gebouwd en de schuren in de eerste helft van de twintigste
eeuw. De huidige eigenaren wonen er sinds 2004 en zijn enthousiast begonnen aan herstelwerk, zowel aan de schuren als aan de
erfbeplanting.

Erve Lohman (Dinkelland)

Adres: Rietmolenweg 60, 7482NX, Haaksbergen
_____________________________________________________

Dit erf ligt in Agelo tussen Ootmarsum en Weerselo en wordt al
sinds mensenheugenis bewoond door de familie Loohuis. Van de
driekapsboerderij, meteen voorhuis uit 1847, is het achterhuis afgebrand in 1874 en daarna weer opgebouwd. Twee van de schuren
zijn rijksmonument. Na het melkveebedrijf van voorheen worden
thans stieren en rose kalveren gehouden. Verder wordt agrarische
dienstverlening geboden.

Erve Geerdink (Tubbergen)

Adres: Weerselosestraat 9, 7636 RK Agelo
_____________________________________________________
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Dit erf onder de rook van Vasse heeft een opvallende, van Twentse
Erven afwijkende architectuur. Zowel de gevel van het imposante
bedrijfsgedeelte (met onderschoer) als het grote dwarshuis uit 1850
zijn door een Utrechtse architect ontworpen. Op het erf, dat bereikt
wordt door een oprijlaan met oude bomen, is nog een boomgaard
en een siertuin en staat nog een gave vakwerkschuur. In fases wordt
aan het imposante tot voor enige jaren nog agrarisch gebruikte complex door de huidige eigenaar bewoner groot onderhoud gepleegd
en het asbest op het achterhuis verwijderd.

Adres: Beekzijdeweg 33, 7661 RV Vasse
_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

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 Henk Robben (voorzitter), Jos Hövels (penningmeester), Jan Willem
van Beusekom (secretaris), Ben Haarhuis, Stien Meijerink, Agnes Booijink, Johan Veldhuis en Rob Hazelhoff.
Contact via e-mail: info@twentse-erven.nl of via de website: www.twentse-erven.nl
_______________________________________________________________________________________________
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@twentse-erven.nl.
_______________________________________________________________________________________________
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