
 
JAARVERSLAG 2015     
 
Ledenaantal 
De vereniging had op 1-1-2015 1701 leden. Na verwerking van opzeggingen en uitschrijvingen zijn er 

1.681 leden per 01-01-2016. 

 

Bestuur 

In 2015 heeft het bestuur op 20 januari, 2 maart,  21 mei,  27 augustus en 12 oktober vergaderd. 

Daarnaast is er op  7 mei  een extra vergadering belegd met betrekking tot de ontwikkelingen rond 

het project  ‘Stadsrand Delden’. Na de ter inzagelegging van de plannen heeft de VVT dit project 

kritisch gevolgd en hield hierover contact met St. Twickel en de landschapsarchitect.  Dit resulteerde 

in een door Twickel georganiseerder excursie met belanghebbenden langs de Stadsrand op 25 

augustus, waarbij de plannen werden toegelicht , vragen werden beantwoord en afspraken werden 

gemaakt voor overleg met de belanghebbenden (o.a. bewoners, volkstuinvereniging) 

 

Samenstelling bestuur 2015 :  

Dhr. E. J. van Emmerik   voorzitter 

Dhr. G.J. Beuzel    penningmeester 

Mw. U.M. Wielinga    secretaris 

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 (vanaf 29 okt.) lid 

Mw. R. Schenkel (vanaf 29 okt.)  lid 

 

Communicatie 

De mailingen worden zoveel mogelijk digitaal gestuurd naar alle leden waarvan we een emailadres 

hebben.  Leden die niet beschikken over een e-mail adres ontvangen de mailingen uiteraard per post.  

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

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

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

In 2015 heeft de lancering plaats gevonden van de Faceboekpagina van de Vrienden van Twickel .    

 

Algemene Leden Vergaderingen  

Op 11 maart 2015 heeft de Algemene Leden Vergadering 2015 plaatsgevonden. Gillis de Bruijn trad 

af als voorzitter. Tijdens een extra ALV op 29 oktober 2015 stemden de leden in met  de benoeming 

van Hiska Bakker en Roelie Schenkel als nieuwe bestuursleden.   

 

Activiteiten 

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

onze leden gezorgd.  Het bestond uit de volgende activiteiten: 

 Bijna 100 Vrienden waren aanwezig bij de  interessante voorjaarslezing van Gerry 

Kleerebezem-Tuender over ‘de invloed van hofkleding  op de kleding van de adel (met name 

de bewoners van Twickel), de burgerij en de plattelandsbewoners in de periode 1740-1940’. 



 Op 21 februari leerde een groepje  van 10 enthousiaste Vrienden van Twickel appel- en 

perenbomen te snoeien tijdens de natuurwerkochtend. Zij kwamen die ochtend  tezamen bij 

Jan Herbrink op Erve Klein Avest in Oele en hebben na een gedegen instructie de fruitbomen 

danig gesnoeid.   

 Dit jaar reden op 11, 12, 17  en 18 april de bussen met Vrienden (180) naar Kasteel Anholt in 

Duitsland.  Er was een zeer interessante rondleiding door het prachtige kasteel Anholt en de 

tuinen.  

 Op zaterdag 22 -en zondag 23 augustus 2015 maakten 45 Vrienden, onder leiding van de 

heer Helmig Kleerebezem,   een schitterende fietstocht langs markante en historische 

punten in relatie tot de zoutwinning in de omgeving van Delden en Hengelo.  

 Op 6 september was de kasteeldag speciaal voor Vrienden. 154 Vrienden bezochten kasteel 

Twickel.  De mensen waren zoals altijd weer zeer enthousiast.  

 De najaarslezing  (ca. 100 bezoekers) was op 29 oktober en had als onderwerp  “Rol van 

Delden en Twickel in de geschiedenis van Enschede”.  Deze zeer bijzondere en interessante 

lezing werd verzorgd door dhr. W. Nijhof.  

 Op zaterdag 7 november vond de natuurwerkochtend plaats op het Bokdammerveld. Ruim 

20 Vrienden van Twickel staken de handen uit de mouwen om dit kwetsbare stukje natuur te 

ontdoen van jong gewas dat er niet hoort.  

 

De activiteitencommissie bestond in 2015 uit:  

 

Mevrouw    G.          Van der Linden     Lid 

 

Twickelblad 

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

waardering bestaat.  Het blad kende in 2015 een gemiddelde oplage van 2.250  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. 

In 2015 is het digitaliseren van het Twickelblad afgerond. Eind januari was de testversie klaar. Tijdens 

de ALV in maart is er een presentatie gegeven en is het geheel aangeboden aan de Stichting. De 

digitale versie van alle Twickelbladen mag een succes genoemd worden; vanaf de datum van “live“ 

gaan  op 11 maart tot eind 2015 waren er al ruim 7000 bezoekers. 

 

Relatie met de Stichting Twickel 

Het DB heeft  op 16 december 2015 het jaarlijkse overleg gevoerd met voorzitter van de Stichting, de 

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

 

Tijdens de Moestuindag op zondag 20 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. Er hebben zich ook enkele nieuwe leden aangemeld.   

De heer M.A.C.G. Klieverik voorzitter 

De heer A.J.A.M. Boer Lid 

De heer H.A. Kleerebezem Lid 

De heer  J. Weernink Lid 

Mevrouw M.J.E.M. Baghus Lid 

Mevrouw V. Meier Lid 


