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Jaarverslag 2019 
 
Ledenaantal 
De vereniging had op 1 januari 2019 1681 leden. Per 1 januari 2020 waren er na verwerking 
van opzeggingen, uitschrijvingen en aanmeldingen 1689 leden. 
Een groei per saldo met 8 leden. 
 
Bestuur 
In 2019 heeft het bestuur 5 keer vergaderd. 
 
In Memoriam. 
Op 18 februari 2019 ontving het bestuur het droevig bericht dat bestuurslid Marcel Klieverik 
onverwacht was overleden. Marcel voerde zijn bestuurlijke taken altijd met enthousiasme uit, 
in het bijzonder zijn rol als voorzitter van de Activiteitencommissie. 
Het bestuur heeft aan dit verlies op passende wijze aandacht geschonken richting de 
nabestaanden en de leden van de vereniging. 
Eind november ontving het bestuur het droeve bericht dat oud-bestuurslid (2014-2017) 
Ulberthe Wielinga na een langdurig ziekbed is overleden. We herinneren haar als een 
enthousiast en constructief bestuurslid.   
 
Samenstelling bestuur 2019 
De heer E.J. (Eduard) van Emmerik voorzitter 
De heer W. (Wim) Borghuis   penningmeester 
De heer M.J.L. (Martin) Kerkhof  secretaris  
De heer M.A.C.G. (Marcel) Klieverik lid, tevens voorzitter activiteitencommissie (tot 

18 februari 2019) 
De heer P. (Paul) Harink  lid, namens de pachters (vanaf 13 maart 2019) 
Mevrouw M. (Monique) Haafkes  lid (vanaf 13 maart 2019) 
Mevrouw M. (Monique) Poessé  kandidaat lid 
Mevrouw E. (Emie) Geers  kandidaat lid, tevens voorzitter 

activiteitencommissie (vanaf maart 2019) 
 
Communicatie 
In 2019 werden vier nieuwsbrieven verzonden. Primair wordt de nieuwsbrief digitaal 
aangeboden per email. Leden waarvan het adres onbekend is, ruim 400, ontvangen de 
nieuwsbrief per post. Website en Facebook zijn naast de nieuwsbrief belangrijk in de 
communicatie met de leden. De meest actuele informatie vanuit bestuur, activiteitenagenda 
en (foto)verslagen zijn op beide te vinden.  Op Facebook kent onze pagina inmiddels meer 
dan 800 volgers.  
 
Algemene Leden Vergadering (ALV) op 13 maart 2019 
De vergadering werd bezocht door ongeveer 70 leden. Benoemd werden de heer P. Harink 
namens de pachters en Mevrouw M. Haafkes als nieuwe bestuursleden. Na een toelichting 
op de cijfers en de begroting voor 2019 door de penningmeester en een goedkeurende 
verklaring door de kascommissie (de heren Storm en Van Wijhe) werd het bestuur door de 
vergadering gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
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Na de pauze gaven de heren M. Van den Wall Bake (voorzitter Stichting Twickel) en de heer 
E.J. Mooiweer (rentmeester) een terugblik op 2018 alsmede een toelichting op actuele 
thema’s van de Stichting Twickel. 
 
Activiteitencommissie 
In 2019 bestond de activiteitencommissie uit: 
De heer M.A.C.G. (Marcel) Klieverik  Voorzitter (tot 18 februari 2019) 
Mevrouw G. (Gerda) van der Linden  lid 
Mevrouw V. (Veroni) Meijer   ld 
Mevrouw E. (Emie) Geers   lid (voorzitter vanaf maart 2019) 
De heer A.J.A.M. (Arie) Boer   lid 
De heer H.A. (Helmig) Kleerebezem  lid 
Mevrouw A. (Anita) Molenveld  lid 
 
Twickelblad 
Het Twickelblad is een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel en de 
Stichting Twickel. Dit blad kent een hoge waardering onder haar lezers en is vaak een 
belangrijke reden om lid te worden. Het blad kent een redactie onder leiding van een 
professionele hoofdredacteur, de heer M. (Martin) Steenbeeke. Verder bestaat de redactie 
uit (vrijwillige) medewerkers van beide organisaties. Voor de vereniging zijn dat Helmig 
Kleerebezem, Chantal Ophuis en Hiska Bakker. Er is een redactieraad waarin vanuit het 
bestuur van de VVT de voorzitter, penningmeester en secretaris zitting hebben. De leden 
namens de Stichting Twickel zijn: Mevrouw E. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland en de heer 
M. (Maurits) van de Wall Bake 
 
Ledenadministratie 
In 2019 is de ledenadministratie uitgevoerd door de heer E. (Ed) Geerdink. Tevens is hij 
onze webmaster en technisch beheerder van de website. De eerste twee functies zijn 
volledig vrijwilligerswerk.  
Voor de functie van technisch beheerder ontvangt hij een fiscaal toegelaten 
vrijwilligersvergoeding en is daarmede de enige bezoldigde functionaris binnen de 
vereniging. Ed Geerdink nam eind 2018 het technisch beheer over van Bureau Esser-
Emmerik, dat per januari 2019 is gestopt met deze activiteiten.  
Per 1 januari 2019 wordt de ledenadministratie verwerkt in het programma E-Boekhouden, 
een applicatie bedoeld voor verenigingen als de onze.  
 
Overige activiteiten 
- Vanuit het fonds ‘Behoud Twickel’ hebben de Vrienden een sponsorbijdrage geleverd aan 
het plaatsen van een Twickelbank aan de Twickelerlaan.  
- Vanuit de Stichting Twickel en de pachterscommissie is een onderzoek opgeleverd naar de 
mogelijkheden voor toekomstbestendige landbouw. In dit rapport wordt onze vereniging 
meermalen genoemd, met name in het kader van biodiversiteit. Het bestuur had een overleg 
met de pachterscommissie hoe onze vereniging kan bijdragen aan biodiversiteit. Verdere 
ideeën daarover worden in het komend verenigingsjaar verder uitgewerkt. 
- In juni 2019 hielde sKBL (stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen) een studiedag 
voor haar leden met als thema het nut en noodzaak van onder anderen 
vriendenverenigingen. Een bestuurs-delegatie van de VVT was aanwezig terwijl onze 
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voorzitter Eduard van Emmerik op deze studiedag een inleiding voor de aanwezigen gaf over 
de rol van onze vereniging binnen Twickel. 
- Het bestuur heeft op 31 oktober 2019 het jaarlijks overleg gevoerd met een delegatie van 
de Stichting Twickel bestaande uit mevrouw Beelaerts van Blokland (bestuurslid), de heren 
Van den Wall Bake (voorzitter), Mooiweer (rentmeester) en Bloemendal (beheerder 
buitenplaats). Actuele ontwikkelingen en afstemming van projecten en plannen kwamen 
tijdens dit overleg aan de orde. 
 
 
Activiteiten met en voor leden in 2019 
 
- Voorjaarslezing over de Gelderse bezittingen van Twickel door Wilke 
Schoemaker (beheerder) op 6 februari 2019.  
Deze lezing trok ruim 70 bezoekers. De plannen van de lokale industrie om in de 
Fraterwaard een containerhaven te bouwen haalden het landelijk nieuws. Deze plannen 
gingen niet door. Dit was voor de Vrienden van Twickel reden om Wilke Schoemaker uit te 
nodigen voor een lezing en hem te laten vertellen over zijn werk. 
 
- Natuurwerkochtend op 9 maart 2019. 
22 van onze leden waren aan het werk op het Vorgersveld aan de Sluiterdijk tussen Delden 
en Beckum. Het schonen van opschot werd geleid door Jasper de Groot, beheerder van de 
terreinen op Twickel Zuid. 
  
- Vriendendagen, vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2019.  
Ruim 145 Vrienden bezochten deze dagen kasteel De Haar te Haarzuilens. De Haar is het 
grootste kasteel van Nederland.  In 1890 was het kasteel zwaar vervallen en heeft de 
toenmalige eigenaar, baron Etienne van Zuylen van Nyevelt door de bekende architect Pierre 
Cuypers het kasteel laten herbouwen. Na rondleiding en bezichtiging genoten de Vrienden 
een lunch in het dorp Haarzuilen. 
 
- Exclusieve excursie Breeriet op 2 juni 2019.  

De Breeriet is natuurreservaat sinds 1895, een rustgebied waar dieren zich overdag kunnen 

terugtrekken. Het herbergt bijzondere boom- en plantensoorten. 40 Vrienden namen deel 

aan de rondleiding door Jan Holtslag, oud medewerker bosbeheer van Twickel. 

- Bezoek Erve Klein Peddemors op zaterdag 31 augustus 2019.  

De boerderij van ons bestuurslid Paul Harink en zijn vrouw Janet Luttikhedde werd bezocht 

door 60 Vrienden. De familie Harink boert verantwoord, bewust en duurzaam op het 

landgoed Twickel. Dit wilden ze graag laten zien d.m.v. een rondleiding door hun bedrijf. Het 

is een gangbaar melkveebedrijf met 70 melkkoeien en zo’n 40 stuks jongvee. 

- Moestuindag van Twickel 14 september 2019.  
De Vrienden van Twickel waren zoals elk jaar weer aanwezig met een stand en mochten 
maar liefst 16 nieuwe leden inschrijven! Dit jaar was het voor het eerst op de zaterdag i.p.v. 
de zondag van het jaarlijkse landelijke monumentenweekend. 
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- Natuurwerkochtend zaterdag 2 november  2019.  
Onder leiding van beheerder Jasper de Groot werd er in de omgeving van Erve Asbroek in 
Beckum een lindelaan met ruim 70 bomen opgeschoond van uitgroei aan de onderkant van 
de bomen. Ongeveer 30 Vrienden namen hieraan deel en waardeerden dit werk ter 
afwisseling van het normaal verwijderen van opschot. 
 

- Najaarslezing woensdag 6 november 2019 
90 Vrienden luisterden geboeid naar een verhaal door Jan Haverkate over het onderwerp: 
Overijsselse Pamflettenoorlog (1654-1675). Jan Haverkate promoveerde eerder in 2019 op 
dit onderwerp aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 


