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JAARVERSLAG 2016     
 
Ledenaantal 
De vereniging had op 1-1-2016 1.681 leden. Na verwerking van opzeggingen en uitschrijvingen zijn er 

1.657 leden per 01-01-2017. 

 

Bestuur 

In 2016 heeft het bestuur op 11 januari, 22 februari, 11 april, 6 juni, 29 augustus, 31 oktober en 12 

december  vergaderd.  

Samenstelling bestuur 2016 :  

Dhr. E. J. van Emmerik   voorzitter 

Dhr. G.J. Beuzel    penningmeester 

Mw. R. Schenkel    secretaris 

Mw. U.M. Wielinga    lid (met aandachtsgebied website/communicatie) 

Dhr. M.A.C.G.  Klieverik   lid (tevens voorzitter activiteitencommissie) 

Dhr. A.H. Luttikhedde   lid (namens pachterscommissie/G.L.T.O.) 

Mw. H.A. Bakker    lid (met aandachtsgebied Facebook/communicatie) 

 

Communicatie 

De mailingen worden digitaal gestuurd naar alle leden waarvan we een emailadres hebben.  Leden, 

waarvan we niet beschikken over een e-mail adres, ontvangen de mailingen per post.  

De website is een belangrijk instrument in de communicatie met leden en belangstellenden.  

Aanmeldingen en vragen komen voornamelijk via de website binnen.  Actuele informatie vanuit het 

bestuur, het activiteitenprogramma en korte (foto)verslagen en zijn er uiteraard ook te vinden. 

De Facebookpagina blijkt een succes voor leuke wetenswaardigheden en is inmiddels  favoriet bij  

bijna 400 leden en niet-leden.    

 

Algemene Leden Vergadering  

Woensdag 2 maart woonden zo’n 50 leden de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de 

Vrienden van Twickel  bij. Na de pauze liet de rentmeester van Twickel, Albert 

Schimmelpenninck,  zien waar de Stichting Twickel zich het afgelopen jaar mee bezig heeft 

gehouden. De voorzitter van het college van Regenten, de heer van den Wall Bake, schetste daarna 

de lange termijn visie van Twickel. Onder andere sprak hij zijn zorg uit over de toenemende vuildump 

op het landgoed en riep hij leden van de Vrienden van Twickel op om met foto’s melding te maken 

van waargenomen gestort vuil op het landgoed.  

 

Activiteiten 

De activiteitencommissie heeft dit jaar weer voor een boeiend en afwisselend programma voor onze 

leden gezorgd.  Het bestond uit de volgende activiteiten: 

 

 Zaterdag 16 januari waren er ruim 40  deelnemers bij een excursie rond het Kreeftengat. 

Rentmeester Albert Schimmelpenninck  en beheerder bossen en natuurterreinen Gert-Jan 

Roelofs namen ons mee voor een wandeling door het Overpark, om ter plekke tekst en uitleg 
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te geven over de werkzaamheden die in 2016 zouden worden verricht om het 

landschapsbeeld rondom kasteel Twickel te herstellen. We stellen het zeer op prijs dat 

Twickel deze excursie organiseerde.  

 

 Op woensdag 10 februari verzorgde Marianne Bernelot Moens de voorjaarslezing rond het 

thema ‘Met Twickel aan Tafel‘. Er kwamen 120 belangstellenden naar deze boeiende  lezing.  

Marianne Moens gaf, ondersteund door een prachtige PowerPoint-presentatie, een levendig 

beeld van hoe er door de eeuwen heen  getafeld werd op Twickel, door de adel en aan de 

Europese hoven.  

 

 Ongeveer 15 Vrienden van Twickel meldden zich op de frisse zaterdagochtend 12 maart aan 

de Brandweg te Beckum voor de Natuurwerkochtend. Dit keer had  Twickel een gebied aan 

de zuidkant van Twickel  bij het Veldsnijdersven aangewezen voor het verwijderen van 

opschot van ongewenste boompjes. Onder leiding van de nieuwe bosploegmedewerker van 

Twickel, Marc ter Horst, werd er in een prettige sfeer gewerkt. Voor de inwendige mens 

werd goed gezorgd met koffie, warme chocola en appelkruimel gebak, zoals altijd uitstekend 

verzorgd door Veroni Meijer. 

 

 Op 8 ,9 , 15 en 16 april waren de Vrienden Dagen. Vier keer reden we met een volle bus naar 

onze bestemming, er waren in totaal 201 deelnemers.  Zowel ’s morgens als ’s middags werd 

halt gehouden bij de Lähdener Hof in Emsland waar koffie en veel soorten Kuchen gereed 

stonden. Daarna reden we naar de Hüvener Mühle, een angstvallig scheefgezakt maar stevig 

bouwwerk dat bestond uit een watermolen uit 1532 waar in 1851 een windmolen bovenop 

was gezet. Daarna ging het naar Schloss Clemenswerth, een achtkantig jachtslot met 

rondom acht gebouwtjes en acht zichtassen die tot ver in het landschap van gras en bossen 

leiden. Na een warme lunch in de Schlosskeller volgde een rondleiding in het jachtslot, 

waarna de acht omliggende gebouwen op eigen gelegenheid bezocht en bekeken konden 

worden.  Iedereen vond het een geslaagde dag met een mooie mix van ambachtelijke molen, 

vorstelijk kasteel en hausgemachte Kuchen. 

 

 In plaats van een speciale kasteeldag is er in 2016 een expertrondleiding speciaal voor 

Vrienden georganiseerd. Op vrijdagmiddag 26 augustus voerden klokkenmaker Melgert 

Spaander en medewerker beheer & behoud kasteel Twickel Alexander van den Tweel 

ongeveer 30 Vrienden langs de meest bijzondere klokken van kasteel Twickel en vertelden 

over hun werk. 

 

 De muzikale zomerse ontvangst. Op zaterdag 17 september ontvingen Roderik en Liesbeth 

zu Castell-Rüdenhausen 200 Vrienden in het park van Twickel. Deze activiteit werd samen 

met Twickel en de bewoners van het kasteel georganiseerd.  De jonge, uit Delden 

stammende zangeres Marle Thomson bracht met haar band prachtige jazzy liedjes ten 

gehore. Het werd een zwoele nazomermiddag. Omringd door de mooie perken bij de 

Oranjerie en met het kasteel op de achtergrond ontstond er een romantische sfeer waarin de 

stem van de zangeres geheel tot zijn recht kwam. De gasten kregen heerlijke drankjes en 

hapjes geserveerd door  vrijwilligers van het kasteel en leden van de activiteitencommissie.  

 

 Zaterdag 5 november staken 35 Vrienden van Twickel de handen uit de mouwen tijdens de 

natuurwerkochtend op het Schijvenveld, een waardevol natuurgebied. Hier werden ze door 
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bestuurslid André Luttikhedde welkom geheten en kregen ze uitleg over de te verrichten 

werkzaamheden. Rond 10 uur voorzag Veronie Meier alle deelnemers van koffie met 

overheerlijke zelfgemaakte notentaart en tegen het eind van de ochtend bleek dat ze ook 

nog voor iedereen broodjes en iets te drinken had meegebracht.   

 

 De najaarslezing door Rob Bloemendal (beheerder buitenplaats / conservator van Twickel) 

stond in het teken van de 250ste sterfdag van Unico van Wassenaer en ging over zijn werk en 

leven.  Woensdag 9 november kwamen er ruim 180 vrienden naar deze lezing toe. Een 

record in de geschiedenis van de VVT.  

 

De activiteitencommissie bestond in 2016 uit:  

Voorzitter Dhr. M.A.C.G. Klieverik 

Lid Mevr. M.J.E.M. Baghus 

Lid Mevr. G. van der Linden 

Lid Mevr. V. Meier 

Lid Dhr. A.J.A.M. boer 

Lid Dhr. H.A. Kleerebezem 

Lid Dhr. J. Weernink 

 

Twickelblad 

Het Twickelblad  is een gezamenlijke uitgave van Vereniging Vrienden en de Stichting, waarvoor veel 

waardering bestaat.  Het blad kende in 2016 een gemiddelde oplage van 2.260  exemplaren. 

Voorzitter, secretaris en penningmeester maken deel uit van de redactieraad. Naast een 

professionele hoofdredacteur bestaat de redactie uit medewerkers van beide organisaties. Voor de 

VVT zijn dat Helmig Kleerebezem en Chantal Ophuis.  Hiska Bakker verzorgt incidenteel bijdragen. 

 

Relatie met de Stichting Twickel 

Het DB heeft op 3 oktober het jaarlijkse overleg gevoerd met voorzitter van de Stichting Twickel, de 

rentmeester en de beheerder buitenplaats ter afstemming van plannen en activiteiten. 

 
Op initiatief van de Vrienden van Twickel is de tekst op de zwerfkei tegenover het kasteel weer 

leesbaar geworden. Deze was door de jaren heen steeds minder goed leesbaar geworden. In nauw 

overleg met de Stichting Twickel zijn de werkzaamheden uitgevoerd. De kosten zijn betaald uit het 

fonds ‘Behoud Twickel’ van de Vrienden van Twickel. 

 

Tijdens de Moestuindag op zondag 18 september 2015 hebben de leden van het bestuur en 

activiteitencommissie een stand bemenst. Naast het uitbreiden van naamsbekendheid was het doel 

bezoekers te informeren over de activiteiten die de vereniging organiseert en het Twickelblad onder 

de aandacht te brengen.    

 

 

 


