JAARVERSLAG 2017
Ledenaantal
De vereniging had op 1-1-2017 1.657 leden. Na verwerking van opzeggingen en uitschrijvingen zijn er
1.660 leden per 01-01-2018. Het gemiddelde aantal (volledig) betalende leden over het jaar 2017
bedroeg: 1.670
Bestuur
In 2017 heeft het bestuur 5 keer vergaderd.
Samenstelling bestuur 2017 :
Dhr. E. J. van Emmerik
Dhr. W. Borghuis
Mw. R. Schenkel
Dhr. M.A.C.G. Klieverik
Mw. H.A. Bakker
Dhr. A.H. Luttikhedde
Vacature:

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid (tevens voorzitter activiteitencommissie)
lid (met aandachtsgebied Facebook/communicatie)
lid (waarnemend namens de pachterscommissie)
lid (aandachtsgebied Website/communicatie)

Communicatie

In 2017 werden vier nieuwsbrieven verzonden. Deze worden digitaal gestuurd naar alle leden
waarvan we een e-mailadres hebben (ca 1150). Leden, waarvan we het e-mail adres niet hebben,
ontvangen deze per post (ca 500).
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 is een succes voor leuke wetenswaardigheden en de laatste nieuwtjes. We
hebben inmiddels 500 volgers. T.b.v. de ledenwerving werd er in 2017 gewerkt aan een nieuwe flyer
met een moderne frisse uitstraling. Hij komt in begin 2018 uit.
Algemene Leden Vergadering op 1 maart.
Aanwezig waren c.a 80 leden. De heer Beuzel (penningmeester) en mevrouw Wielinga (lid) traden af
als bestuurslid. Dhr Borghuis werd in het bestuur gekozen als penningmeester. De heer Luttikhedde
trad terug als bestuurslid, maar bleef de functie voorlopig waarnemen, tot er een opvolger gevonden
zou worden.
Voorafgaand aan de vergadering werd de heer E. J. Mooiweer (de nieuwe rentmeester per 1 juni
2017) voorgesteld aan de aanwezigen door de heer Van den Wall Bake (voorzitter Stichting Twickel),
De heer Mooiweer is per 1 maart in dienst getreden van St. Twickel en was adjunct-directeur van de
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.
Na de pauze gaven de heer Van den Wall Bake en de heer Schimmelpenninck een terugblik op 2016
en een toelichting op actuele thema’s rond het behoud van de landgoederen van Twickel in 2017.
Aan het einde sprak voorzitter van Emmerik zijn waardering uit voor de vele presentaties en voor de
jarenlange goede contacten met de heer Schimmelpenninck.
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Activiteiten
De activiteitencommissie heeft dit jaar weer voor een boeiend en afwisselend programma voor onze
leden gezorgd:


8 februari: De voorjaarslezing over bosbeheer op Twickel door Hans Gierveld (adjunct
rentmeester van Twickel) trok 110 bezoekers
In deze lezing vertelde Hans Gierveld over zijn belangrijkste werkzaamheden als adjunct
rentmeester van Twickel. Een groot deel van zijn tijd gaat naar het duurzaam beheer van de
bossen op Twickel. Het is lange termijn werk. Je moet 50-100 jaar vooruit kijken. Het gaat
om het behoud van natuurwaarde (diversiteit) en duurzaam doch economisch beheer. De
voorwaarden voor een gezond bos zijn: voldoende energie d.m.v. zonlicht, zuurstof, water,
mineralen en spore-elementen en een goede bodemstructuur. De mycorrhizaschimmels in
de bodem zijn essentieel voor het transport van minerale voedingsstoffen naar de wortels
van bomen. Een bedreiging is een te hoog stikstofgehalte in de bodem veroorzaakt door
ammoniak en stikstofoxiden in de atmosfeer. Het in stand houden van een gezond bos is een
delicate zaak. Het vereist een zorgvuldige lange termijn aanpak en het maken van de juiste
afwegingen.



11 maart: de Natuurwerkochtend
Op deze zaterdag deden 21 harde werkers mee met de natuurwerkochtend in
het ‘Vorgersveld’ (bij de Sluitersdijk tussen Delden en Beckum). Het natte heidegebied
werd opgeschoond van jong opschot.



De Vriendendagen 2017 trokken 175 deelnemers
De jaarlijkse Vriendendagen vonden plaats op vr. 31 maart, za. 1 april, vr 7 april of za. 8 april
plaats. In de ochtend werd Radio Kootwijk op de Veluwe vlakbij Apeldoorn bezocht.
’s Middags ging de reis naar Kasteel Middachten in De Steeg bij Dieren. Het beheer van
Middachten ligt in handen van de 25e heer van Middachten, Franz Graf zu Ortenburg, die de
groep alle dagen persoonlijk welkom heette en begeleidde.



20 juni: 60 Vrienden bezochten de moestuin
Dit was een avondrondleiding. In twee groepen werden de Vrienden door Hans Hondebrink
(de tuinbaas van Twickel) rondgeleid, niet alleen langs eeuwenoude citrusbomen maar ook
door de geschiedenis. Na het overlijden van de barones in 1975, raakte de tuin in verval. In
de jaren tachtig gingen er zelfs stemmen op om er een parkeerterrein aan te leggen. In
1993 besloot men gelukkig de tuin in ere te herstellen. Hondebrink was één van de drijvende
krachten achter de revitalisering. In de tuin worden jaarlijks 15.000 planten gekweekt, die
bijna exclusief verkocht worden aan particulieren. Een deel van de planten is ook bestemd
voor de siertuinen rond het kasteel. De historie geeft altijd de doorslag bij de inrichting van
de moestuin. In de moestuin van Twickel leven vele bijen. Imker Hennie Keizer toonde hun
onderkomens en liet het proces ‘van raat tot honing’ zien. Tuinman Gerrit Molenkamp
voorzag de bezoekers van meer informatie, evenals vrijwilliger Wim Olde Beuvink.
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22 juli: Zomerse Muzikale Ontvangst van 350 Vrienden in het Huispark, door de bewoners
van het kasteel; Roderik en Liesbeth zu Castell-Rüdenhausen
Dit is een gezamelijke activiteit van de VVT en St. Twickel. Het was een spectaculair
optreden, exclusief voor de Vrienden van Twickel met hun introducees, van het 41koppige Straatsymfonieorkest Ricciotti onder leiding van Leonard Evers. Het stond mede in
het teken van het 45 jarig bestaan van de VVT. Op een mooie plek in het park tussen twee
vijvers schuin achter de landgoedwinkel gaf het jonge muziekgezelschap een informeel en
ludiek symfonisch concert rond het thema ‘Schotland’. Na afloop werd er een nazit met een
glaasje Prosecco ter gelegenheid van het VVT jubileum. De orkestleden kregen een warme
maaltijd aangeboden, voordat ze doorreisden naar Het Openluchttheater in Hertme.



31 augustus: Expert rondleidingen door het kasteel speciaal voor de Vrienden
georganiseerd door St. Twickel. Na het succes van de speciale klokkenrondleiding in 2016
waren er nu 2 x 2 rondleidingen met de thema’s zilver (met expert Barend van Benthem) en
19e-eeuwse muziekcultuur op Twickel (met expert Juul de Wijs). met ca. 70 bezoekers
hadden de rondleidingen weer een grote belangstelling.



4 november 2017: Natuurwerkochtend met 30 Vrienden en 12 Scouts (incl. leiding)
Het Schijvenveld tussen Delden en Azelo met het prachtige ven was weer toe aan een
opschoonbeurt. De enthousiaste deelnemers werden welkom geheten door bestuurslid
Marcel Klieverik. Marc ter Horst, één van de medewerkers van de bosploeg van Twickel gaf
uitleg over wat er gebeuren moest. Het was een heerlijke ochtend met prima weer en na
afloop zag het veld er weer prachtig uit. ‘s Middags kwamen de scouts van Scouting Delden
om het werk af te maken. Ze hadden toevallig dit weekend kamp en vonden het leuk om
mee te doen. Zij hebben hard gewerkt en hebben het losse groen verzameld, zodat deze
later door Twickel opgeruimd kunnen worden.



8 november 2017: de Najaarslezing ‘hoe het Twickelblad tot stand komt’ trok 50
toehoorders. Wij vonden Martin Steenbeeke, hoofdredacteur van het Twickelblad sinds
2009, bereid om over zijn ervaringen te vertellen als journalist en in het bijzonder over hoe
het Twickelblad tot stand komt. Het Twickelblad bestaat in zijn huidige vorm ruim 26 jaar en
wordt in samenwerking uitgegeven door de Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel.
Voor de pauze schetste Martin hoe het Twickelblad zich in de afgelopen ruim 40 jaar heeft
ontwikkeld van een gestencild zwart/wit blad, dat de eerste 14 jaar Twickelbulletin heette en
alleen door de Vrienden van Twickel werd uitgegeven, naar een ‘chique blad’ in kleurendruk
in 2006. In de volgende 8 jaar groeide Het Twickelblad uit tot een ‘full color magazin’. Onder
leiding van Martin kreeg het blad in de zomer van 2014 zijn huidige vorm, waarin de nadruk
werd gelegd op een mooie frisse, moderne lay-out, met minder tekst veel meer ruimte voor
mooie foto’s. Na de pauze werd Martin geïnterviewd door Hiska Bakker (bestuurslid van de
VVT en lid van de redactie). Hierdoor ontstond er een levendige discussie over de inhoud en
over wat er nog verder verbeterd zou kunnen worden.

De activiteitencommissie bestond in 2017 uit:
Dhr. M.A.C.G. Klieverik
voorzitter
Mw. M.J.E.M. Baghus
lid
Mw. G. van der Linden
lid
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Mw. V. Meier
Mw E. Geers
Dhr. A.J.A.M. Boer
Dhr. H.A. Kleerebezem

lid
lid
lid
lid

Twickelblad
Het Twickelblad is een gezamenlijke uitgave van Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting
Twickel, waarvoor veel waardering bestaat. Het blad kende in 2017 een gemiddelde oplage van
2.220 exemplaren. Voorzitter, secretaris en penningmeester maken deel uit van de redactieraad.
Naast een professionele hoofdredacteur (Martin Steenbeeke) bestaat de redactie uit medewerkers
van beide organisaties. Voor de VVT zijn dat Helmig Kleerebezem, Chantal Ophuis en Hiska Bakker.
Andere aktiviteiten
Op 23 juni 2017 nam Albert Schimmelpenninck officieel afscheid als rentmeester van Twickel. Hij
werd bij deze gelegenheid koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Vertegenwoordigers van het bestuur en activiteitencommissie waren getuige van het
opspelden van de ridderorde door burgemeester Ellen Nauta van de Hof van Twente. Als aandenken
aan 33 jaar goede samenwerking met de scheidend rentmeester werden door de Vrienden twee
mooie boeken aangeboden aan de scheidende rentmeester.
Het DB heeft op 10 oktober het jaarlijkse overleg gevoerd met de heer van den Wall Bake (betuursvz.
St.Twickel), mevrouw Beelaerts van Blokland (bestuurslid St. Twickel), de heer E.J. Mooiweer
(rentmeester) en de heer Bloemendal (beheerder buitenplaats) ter afstemming van plannen en
activiteiten.
Op 26 april vond de officiële overdracht plaats van 23 nieuwe bankjes op het landgoed. De onthulling
van het ‘eerste’ bankje werd gedaan door Hiska Bakker (bestuurslid VVT) samen met Albert
Schimmelpenninck (Rentmeester) vlak bij het kasteel. Stichting Twickel en de VVT droegen
gezamenlijk de kosten. De VVT heeft geput uit het Fond Behoud Twickel dat wordt gevoed uit
donaties. De eigentijdse bankjes werden ontworpen door Roderik zu Castell.
Ook dit jaar waren het bestuur en de activiteitencommissie van ‘de Vrienden van Twickel’ aanwezig
met een kraam op de moestuindag op zondag 17 september. 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. Het was leuk om met velen die onze
kraam bezochten te praten over onze activiteiten en waar de Vrienden voor staan: ’Het behoud van
Twickel’. We hebben er weer een aantal leden bijgekregen.
Ledenadminstratie: De ledenadministratie werd in 2017 ad interim gedaan door de heer G.J. Beuzel.
In de 2017 hebben we gezocht naar een geschikte kandidaat. We zijn verheugd dat de heer E.
Geerdink te Delden bereid was de ontstane vacature te vervullen. De heer Geerdink is inmiddels
ingewerkt door de heer Beuzel.
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