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Voetbalclubs en andere sport-
verenigingen moeten de 
broekriem aanhalen door opdro-
gende sponsorinkomsten. Bij 
voetbalbestuurders is het besef 
doorgedrongen, dat de clubs 
genoegen moeten nemen met 
minder. Ook krijgen de spelers en 
de supporters steeds meer in de 
gaten, dat de broekriem strakker 
wordt aangehaald.

Ook voor topklassebegrippen is het 
een opvallend fenomeen. DETO 
Twenterand acteerde twee seizoe-
nen geleden op het hoogste landelijk 
niveau en behoorde tot de zestien 
beste zaterdagclubs van ons land. 
Het verwerven van versterkingen 
om prominente spelers te blijven 
bekostigen vraagt veel geld en grote 
inspanningen. Het is een van de sig-
nalen dat ook het amateurvoetbal 
financieel gezien op hun tellen moe-
ten gaan passen.
De besturen van de clubs zetten 
momenteel hun beleid uit voor het 
seizoen 2014-2015 en met commis-
sies zoeken zij naar mogelijkheden 
om de club te versterken. De begro-
ting en de financiële mogelijkheden 
voor het volgende jaar komt nadruk-
kelijk aan de orde. De budgetten 
staan steeds meer onder druk van de 
economische crisis
Alles staat of valt bij de sponsorbij-
dragen. Die geldschieters maken 
noodgedwongen steeds vaker keuzes 
tussen nut en offer. Een oostelijke 
ondernemer in de bouwsector zegt: 

'Als het bedrijf niet goed meer loopt 
en mensen moet ontslaan, dan kan ik 
het als werkgever niet meer verkopen 
om geld te geven aan een voetbal-
club. De sponsoring gaat krimpen 
en ondernemers moeten kiezen. 
Metname de bouwwereld staat onder 
grote druk.'
Geen wonder dat de voetbalbestuur-
ders met spanning naar komend 
seizoen kijken. 'In moeilijke tijden 
moet je soms afscheid nemen van 
een sponsor die de wind tegen heeft. 
Bedrijven maken meer keuzes en zijn 
zich meer bewust van sponsoring, 
sportdonaties en marketing', vertelt 
de voorzitter van een zaterdagclub 
uit de regio. De club heeft gekozen 
voor een veranderende insteek in het 
sportieve beleid. 'Met zoveel moge-
lijk eigen jongens in het team op het 
hoogste niveau spelen is het credo 
voor de toekomst'.
SUIKEROOMS
'Iedereen wordt met de crisis 
geconfronteerd, dus het amateur-
voetbal ook', zegt een voetbestuurder. 
'Spelers hebben gebruik gemaakt van 
de situatie toen de economie bloei-
de en clubs zijn daarin meegegaan. 
Nu moeten partijen bereid zijn met 
elkaar afspraken te maken om prijs-
opdrijving te voorkomen. We zullen 
met minder moeten toekunnen. Je 
kunt de euro immers maar één keer 
uitgeven.'
Suikerooms zijn bijna verleden tijd 
en directeuren-grootaandeelhou-
ders sturen ook geen elftallen meer 

naar de sportwinkel om het gehele 
team in een fraaie outfit te steken. 
Verenigingen gaan op de kleintjes 
letten en proberen de uitgaven te 
beperken. De bestaande shirtjes 
moeten een jaar langer mee. Vooral 
aan de bouw gerelateerde clubs mer-
ken dat de ondernemers op de rem 
trappen en soms de kraan dicht 
draaien.
Ook een topklasser als Katwijk 
beleeft in één jaar de metamorfose 
van landskampioen naar degra-
dant richting de hoofdklasse. DETO 
Twenterand kwam ook in een vrije 
vlucht naar beneden en speelt 
komend seizoen in de eerste klasse 
tegen plaatsgenoot DOS ’37 en tegen 
streekgenoot Vroomshoopse Boys.
Witte van Moort is heeft zich sinds 
jaar en dag aan Vriezenveense de 
club verbonden, zoals Katwijk een 
nadrukkelijke binding heeft met vis-
verwerker Ouwehand.  Het bedrijf 
heeft met zijn voedselproducten 
belang bij een goede naamsbekend-
heid, een positief imago en een 
vergrote omzet. 'Als grote werkgever 
neemt het bedrijf ook een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en zorgt 
hiermee voor binding en draagvlak'
Een voorzitter reageert, dat spon-
soring in deze regio 'spielerei' is in 
vergelijking tot de Bollenstreek en de 
beide clubs uit Spakenburg. 'Het is 
ook een kwestie van kunnen, gunnen 
en kiezen. We houden rekening met 
een lager budget en moeten in het 
komende seizoen met minder toe- 
kunnen.'

Michel Jansen is een markan-
te Twenterander, die steeds en 
overal zijn mening durft te geven. 
Afgelopen seizoen stond hij na 
elke wedstrijd voor de camera’s  
van Fox om bij elke eredivisiewed-
strijd van FC Twente zijn visie te 
geven. Afgewogen, geïnspireerd 
en helder gaf hij zijn reactie op het 

spel van het eigen elftal en over de 
tegenpartij. 
Direct, alert en met kennis van 
zaken, min of meer onverstoorbaar 
geeft hij antwoordt op scherpe 
vragen van de vaderlandse voet-
balpers. Hij staat nog tot 2016 
onder contract van de Enschedese 
club FC Twente. 

Over de sport in Twenterand zei hij 
onlangs in De Roskam : “In deze 
gemeente is sport niet meer dan 
gerommel in de marge. De gemeen-
te laat veel kansen liggen. Ikzelf zou 
in Vriezenveen aansturen op een 
fusie van DETO en DOS ’37. Kijk 
eens naar het niveau van beide clubs 
en naar hun accommodaties, die 
naast elkaar liggen. Als ze samen 
zouden gaan zou je een stabiele top-
klasser kunnen creëren.” Dit is de 
overtuiging van een gelouterde voet-
balprofessional.
POSITIEVE INSTEEK
Na jaren brengt hij een mogelijke 
Vriezenveense fusie van DETO en 
DOS ’37 weer in discussie. De fusie-
steen bij DETO en DOS ’37 zorgt 
voor een rimpeling in de vijver van 
het sportpark ’t Midden. Michel 
Jansen wijst op veranderingen in 
onze samenleving en op gewijzigde 
omstandigheden. Op zijn gedach-
te van een versterkende fusie van 
DETO en DOS ’37 is gereageerd.  
Michel Jansen constateert: “Ik heb 
redelijk veel reacties ontvangen en 
vanuit beide clubs. De mensen die 
gereageerd hebben deden dat vanuit 
een positieve insteek. “
STAF
Op een korte afstand aan de Schout 
Doddestraat tussen het sportpark 
’t Midden en het gemeentehuis is 
Michel Jansen in 1966 geboren en 
groeide hij op. DETO was dicht-
bij. De zwarte broek en rode trui 
verwisselde hij voor het zwart-wit 
gebaande tenue van SC Heracles 
Almelo. Michel Jansen keerde terug 
bij DETO en maakte nog een uit-
stapje naar Stevo in Geesteren. Als 
jeugdtrainer met de CIOS opleiding 
op zak ging hij op zijn 32 ste aan 
de slag bij Excelsior ’31 in Rijssen. 
Gerrit van Losser zorgde voor een 
combi-functie bij het Rijssense instal-
latiebedrijf en de plaatselijke club. 
Van eenzelfde constructie bediende 
HHC Hardenberg zich door de com-
binatie van werk bij Ijzerbrink te 
combineren met het hoofdtrainer-

schap van HHC Hardenberg op de 
Boshoek.
Michel Jansen werd twee keer kam-
pioen met HHC Hardenberg. Hij 
werd de amateur-trainer van 2007 
en ontving uit dien hoofde de Rinus 
Michels Award uit handen van Leo 
Beenhakker. Sinds 2006 is Michel 
Jansen verbonden aan FC Twente. 
Eerst als hoofd jeugdopleidingen en 
afgelopen seizoen als hoofdtrainer. 
Momenteel maakt hij deel uit van de 
staf van TC Twente. Voor aanvang 
van het oefenduel van FC Twente 
tegen de selectie van Twenterand 
op het sportpark ’t Midden werd FC 
Twente’s Vriezenvener Michel Jansen 
door zijn plaatsgenoten geprezen 
met een groot spandoek. De ploeg 
plaatste zich onder zijn leiding voor 
de Europa League en de bijdrage van 
Jansen werd door supporters nog 
eens duidelijk in woord en gebaar 
onderstreept. Op het mega grote 
doek stond: Michel Jansen, we gaan 
Europa in.
KOOPCLUBS
Voetbal is ook emotie. Dat geldt 
voor spelers, bestuurders en suppor-

ters. Ziet Michel Jansen een fusie tot 
stand komen tussen de club van het 
Oosteinde en De Pollen en de club 
van het Westeinde en de Molenstraat. 

“Ik denk dat het geen probleem mag 
zijn. Natuurlijk moet je emotie niet 
onderschatten. Op dit moment is er 
echter sprake van twee "koopclubs" 
waar men het gevoel heeft en uit-
draagt veel tijd en energie in de jeugd 
te steken. Dit is echter meer de wens 
van de gedachte. Volgens mij is de 
emotie echter een zwaar overtrokken 
iets en niet te stoelen op harde feiten. 
Maar clubkleuren en historie wegen 
bij de huidige generatie niet dusda-
nig zwaar.” constateert de geboren 
Vriezenvener van eredivisionist FC 
Twente.
HOGER NIVEAU
Michel Jansen ziet DETO en DOS ’37 
zeker twee keer per seizoen spelen. 
Voor een fusie van beide verenigin-
gen pleiten volgens Michel Jansen : “ 
De Vriezenveense jeugd een goede 

opleiding te kunnen geven om het 
ambitieniveau met ook jongens uit 
de eigen opleiding te kunnen garan-
deren. Als je kwantiteit vergroot 
wordt, wordt al direct je kwaliteit 
vergroot.

Als je dit dan ook nog eens naar 
behoren beïnvloed is kwaliteits-
verbetering een garantie. Verder is 
het breder gezien voor Vriezenveen 
natuurlijk veel beter met elkaar een 
hoger ambitieniveau na te streven 
dan afzonderlijk van elkaar.”
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Michel Jansen:
Met meer eigen spelers in het 
eerste, is een garantie voor 

meer kwaliteit

ECONOMISCHE CRISIS 
RAAKT DE CLUBS

MICHEL JANSEN : EEN MARKANTE TWENTERANDER VOOR ÉÉN DETO - DOS
 

BETER MET ELKAAR 
DAN AFZONDERLIJK

Tien vragen aan de drie voorzit-
ters van de Twenterandse clubs in 
de Eerste Klasse D van de KNVB 
competitie 2014-2015: de voorzit-
ter van DETO Twenterand, Corné 
van het Laar, de voorzitter van 
DOS ’37, Bertus Dasselaar en de 
voorzitter van Vroomshoopse Boys, 
Dick Netters. Hun clubs spelen in 
het komende seizoen voor het eerst 
gezamenlijk in de Eerste Klasse van 
het zaterdagvoetbal en zorgen voor 
gemeentelijke derby’s, waarbij de 
derby DETO – DOS ’37  van oudsher 
een heel bijzonder karakter heeft.

Doet de economische crisis zich bij 
DETO, DOS ’37 en Vroomshoopse 
Boys ook zo gevoelen als bij andere 
clubs in het amateurvoetbal ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO : De economische crisis is pas 
de laatste jaren  bij DETO te merken. 
Over het algemeen mogen wij niet 
klagen.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Natuurlijk zijn er ook spon-
soren die bij ons wegvallen, maar er 
komen ook wel weer nieuwe spon-
soren bij. Per saldo mogen wij niet 
klagen.
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Wij hebben 
hier niet echt last van, doch moeten 
hiervoor wel de nodige inspanning 
doen.

Wat is de kracht van je club voor 
het komende seizoen ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO:  De kracht van DETO voor 
het komende seizoen is niet anders 
dan andere seizoenen; wij gaan Door 
Eendracht Tot Overwinning. Onze 
nieuwe trainer Marcel van der Steege 
en zijn staf gaan er alles aan doen om 
van de eerste selectie een hecht team 
te maken, dat vol beleving speelt en 
dat ook uitstraalt.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Dat de selectie bijna gehele 
selectie intact is gebleven, waardoor 
er goede eenheid is het ontstaan in 
het aflopen seizoen en daar kunnen 
wij nu op door borduren.

Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Niet anders 
dan het vorig seizoen. We hebben 
nagenoeg dezelfde spelers tot onze 
beschikking, die al een aantal sei-
zoenen met elkaar spelen.

Hoe teleurstellend is het om twee 
jaar achtereen te degraderen ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO:  Dat laat zich raden. Wel zijn 
we blij te kunnen constateren dat 
de vereniging in zijn geheel het uit-
stekend doet. We zijn gegroeid naar 
825 leden, het 2e elftal is kampioen 
geworden en daarmee gepromoveerd 
naar de reserve hoofdklasse. Het 
vrouwenvoetbal maakt een geweldi-
ge ontwikkeling door. De jeugd doet 
het goed, het voetbaltechnisch kader 
is verder verstevigd en al onze vrij-
willigers werken hard om te blijven 
verbeteren. Het is vanzelfsprekend 
teleurstellend dat het eerste team 
degradeert, maar we moeten tevre-
den zijn over het geheel.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37 over de kracht van DOS ’37 
in de afgelopen twee jaar : Twee jaar 
geleden hebben we mee gedaan in 
de nacompetitie en net niet gehaald. 
Sportief gezien erg jammer natuur-
lijk, maar of wij toen als Dos al klaar 
waren voor de Hoofdklasse is nog 
maar de vraag. Vorige jaar hadden 
we een wat matige start inderdaad. 
We hebben ons wel geplaatst voor de 
landelijk beker en veelal mooi attrac-
tief voetbal gezien. Van teleurstelling 
is geen sprake. Hoe mooi zijn de afge-
lopen twee jaar voor Vroomshoopse 
Boys verlopen ?  
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys:  Heel mooi,  met 
als resultaat het behaalde kampioen-
schap en daarvoor hebben we een 
periodekampioenschap behaald.
 

Gaat je club voor het komende sei-
zoen een andere koers varen ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO: Voor wat betreft de eerste 
selectie gaan we de doelstelling die 
we voor 2018 hebben naar voren 
halen. DETO wil dat ca. 50% van 
haar selectie uit eigen opgeleide 
spelers bestaat en daar geven we nu 
prioriteit aan. Mede door de goede 
prestaties van spelers in het 2e elftal 
en A1 stromen dit seizoen  7 "eigen" 
jongens door naar de eerste selectie, 
waardoor we nu op bijna 40% eigen 
jongens in de selectie zitten.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Nee, absoluut niet .
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Wij gaan geen 
andere koers varen en het halen van 
spelers is bij ons geen item.
 

Trainer Michel Jansen gaf het advies 
om aan te sturen op een fusie van 
DETO en DOS 37. Hoe sta jij hier 
tegenover ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO :  Vanuit het perspectief van 

Michel kan ik deze opmerking goed 
begrijpen. DETO heeft een sterke 
identiteit. Een fusie raakt aan de 
identiteit van de vereniging en is 
daarmee wat ons betreft een zaak 
van de gehele vereniging. Wij heb-
ben niet gemerkt dat dit onderwerp 
binnen onze vereniging hoog op de 
agenda staat. 
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Zolang beide verenigin-
gen qua ledenaantal een lichte groei 
doormaken of stabiel blijven en beide 
clubs gezond zijn, dan zien ik daar 
geen reden voor.
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Ik denk dat 
zowel DETO als DOS heel goed in 
staat zijn om hierin de juiste beslis-
sing te nemen.
 

Is één beeldmerk voor Vriezenveen 
geen opsteker om beide verenigin-
gen te laten fuseren.

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO:  Dat zou kunnen. Een relatief 
klein dorp met twee verenigingen 
die op eerste klasse niveau of hoger 
spelen is minstens zo opmerkelijk en 
net zo goed iets om trots op te zijn.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37:  Als je het puur ziet als de 
gemeente Twenterand dan zeg ik ja, 
maar als verenging vraag ik mij dat 
af. Toch heeft iedere verenging ook 
zijn eigen beeldmerk. Dat mag je 
absoluut niet uit het oog verliezen.
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Wanneer beide 
clubs over een fusie zouden gaan 
praten zal een sterker beeldmerk 
voor Vriezenveen ongetwijfeld aan 
de orde komen.

Kan bij fusie besparingen en kwali-
teitsverbetering hand in hand gaan.

Voorzitter Corné van het Laar 
van DETO: Dat is maar de vraag. 
Praktisch gezien betekent het nogal 
wat. Er zou een vereniging met ca. 
1.600 leden ontstaan. Wat doe je 
met huisvesting? DOS heeft net ver-
bouwd en uitgebreid, maar ook daar 
kun je geen vereniging met 1.600 
leden in kwijt. Natuurlijk zal er hier 

en daar een trainer bespaard kun-
nen worden, maar dat weegt niet op 
tegen de investeringen die er in huis-
vesting gedaan moeten worden.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Dat kan, maar per saldo 
hoeft dat niet zo te zijn. Bij bespa-
ringen misschien wel, maar bij 
kwaliteitsverbetering twijfel ik daar 
sterk aan, omdat er toch binnen de 
beide verenigingen met veel vrijwil-
ligers gewerkt wordt en die hebben 
toch een speciale band met 1 club.
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Ik denk kwa-
liteitsverbetering wel. Besparingen 
vraag ik mij af.
 

Zijn er verkennende besprekingen 
met DOS 37 ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO :  Nee. We hebben periodiek 
overleg met DOS'37 over bijvoor-
beeld het G-voetbal en over meer 
zaken die ons gezamenlijk aangaan, 
maar over een fusie is nooit gespro-
ken. 
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Nee. Er zijn absoluut geen 
gesprekken geweest.
 

Zijn er besprekingen met Sportlust 
Vroomshoop  om dingen zuiniger 
te doen ?

Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Wij heb-
ben structureel twee maal per jaar 
overleg met Sportlust, waarbij dit 
onderwerp ook besproken wordt.
 

Nu beide clubs op hetzelfde niveau 
spelen is mogelijke toenadering 
meer voor de hand liggend. Hoe 
zie jij dit ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO:  Als je elkaar vaker spreekt 
worden er ook meer zaken besproken. 
Wellicht hebben we het er  komend 
seizoen nog eens over.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: Niet anders dan in voor-
liggende jaren, waarin met alle 
voetbalclubs uit Twenterand mini-
maal twee keer per jaar constructief 
overleg plaats vindt.

Welke ambitie heeft de voorzitter 
en de club voor het seizoen 2014-
2015 ?

Voorzitter Corné van het Laar van 
DETO:  Als het gaat om het eerste 
elftal is de doelstelling om het ple-
zier en de beleving terug krijgen. Als 
dat lukt dan wordt er ook gepres-
teerd. Plezier en beleving horen 
namelijk bij presteren. Het 2e  zal 
gaan voor handhaving en het 3e 
kan misschien weer meedoen in het 
linkerrijtje. Bij de jeugd wordt voort-
durend de nadruk gelegd op opleiden 
en beter worden van de individuele 
speler. Komend seizoen zal dat naar 
verwachting een stevige kwaliteit-
simpuls krijgen.
Voorzitter Bertus Dasselaar van 
DOS ’37: In de competitie te ein-

digen bij de top 3 en in de landelijk 
bekercompetitie drie rondes verder 
komen.
Voorzitter Dick Netters van 
Vroomshoopse Boys: Ik denk dat 
zowel DETO als DOS tot de kans-
hebbers behoren om kampioen te 
worden. Hoe de drie clubs de onder-
linge wedstrijden zullen “uitvechten” 
wachten we gewoon af. Verrassingen 
zijn echter nooit uitgesloten. Onze 
ambitie is gewoon handhaven en die 
plek zo snel als mogelijk veilig stel-
len.

Bertus Dasselaar
 . . . DOS'37 . . .

Dick Netters
 . . .Vroomshoopse Boys. . .

Corné van het Laar
 . . . DETO . . .

VAN HET LAAR, DASSELAAR EN NETTERS OVER 
DETO, DOS EN DE BOYS IN DE EERSTE KLASSE

AUTOBEDRIJF

K. DRENT
Bedrijfsweg 32 - Vriezenveen

Telefoon 0546 - 56 15 89

Twentelaan 17 - Almelo
telefoon 0546 - 82 63 00

lamiNaat
4 nieuwe kleuren
van €19,98 voor €2.98 pm2

excl. btw i.c.m. ondervloer

www.beboparket.nl

DERBY DOS – DETO
IS OP 11 OKTOBER

De Twenterandse derby’s in de 
Eerste klasse D zijn dit jaar op :
 
11 oktober   :  
 DOS ’37 – DETO Twenterand
 1 november :  
  Vroomshoopse Boys – DETO 

Twenterand
13 december : 
  Vroomshoopse Boys – DOS ‘37

LAMINAAT
4 nieuwe kleuren
van €19,98 voor €2.98 pm2

excl. btw i.c.m. ondervloer

www.beboparket.nl

UWPARTNER  
INMOBILITEIT

KLAASDRENT.NL

INMOBILITEIT

KLAASDRENT

KLAASDRENT

Limerix 
voor slimmerix
Mijn spaarvarken maakte in 
Zwijndrecht 
een salto en landde toen lijnrecht 
precies op mijn bank, 
waarvoor ik hem dank. 
Zo kwam hij per saldo nog fijn 
terecht.

© Alfred Roelofs, www.limerix.nl

Chris Walraven pikt het niet
Chris Walraven, voorzitter en enig lid van de VVD fractie in de 
raad  gaat niet akkoord met de wijze van beantwoording door porte-
feuillehouder, burgemeester Cornelis Visser op   door hem  gestelde 
gestelde vragen.  Na 30 dagen bedenktijd komt de burgemeester , 
volgens Walraven niet verder dan twee summiere passages en  gaat 
daarbij totaal niet in op de door de VVD leider gestelde vijf concrete 
vragen.

AFGESCHEEPT
Fractievoorzitter Walraven: “Ik ben van mening dat partijen antwoord moe-
ten krijgen op officieel gestelde schriftelijke vragen en niet afgescheept 
dienen te worden met algemeenheden, verwoord in slechts twee heel sum-
miere alinea’s.  Verder zijn de vijf vragen heel concreet, niet privacy gevoelig 
en voor een ieder duidelijk dus mijn partij wil gewoon antwoorden.”

De VVD wil hierover zowel met de collega’s als met de portefeuillehouder, 
burgemeester Visser een debat voeren en heeft dit aangemeld voor de 
debatten die 21 en 22  juni 2016 staan gepland.

Max  van Rechteren
... gesprek met wethouder ...

"De gemeente Twenterand 
wil meer grond bestemmen 
voor natuur. Dit hoeft hele-
maal niet van Europa. Dit 
zet het gebied op slot. Veel 
gezinnen in het gebied gaan 
onzekere tijden tegemoet. 
Dat is zo jammer"  zegt 
Europarlementariër Annie 
Schreijer - Pierik op de vraag 
naar de stand van zaken.

Europarlementariër Annie Schreijer 
- Pierik komt van een varkenshoude-
rijbedrijf in Hengevelde. Zij bezoekt 
regelmatig de gemeente Twenterand. 
Ze was eerder  gemeenteraadslid, sta-
tenlid en Tweede-Kamerlid voor het 
CDA. Ze voerde met het CDA cam-
pagne voor de Europese Verkiezingen 
onder de slogan: Annie brengt Brussel 
dichterbij en  behaalde maar liefst 
113.123 voorkeurstemmen en bezorgde 
mede hierdoor het CDA vijf zetels in 
het Europees Parlement.
PLATTELANDS-
ONTWIKKELING
In het Europees Parlement is zij 
namens de fractie van de Europese 
Volkspartij (Christen Democraten) lid 
van de Commissies voor Milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, 
Landbouw en plattelandsontwikkeling 
en Visserij. In het Europees Parlement 
heeft zij de dossiers van de Russische 
boycot van land- en tuinbouwproduc-
ten uit de Europese Unie, uitvoering 
van Europees natuurbeleid, de situ-
atie in de Europese staalindustrie, de 
vervolging van christenen in Irak, 
intervenieerde over de ebola-uit-
braak in West-Afrika in 2014, de 
veevoederindustrie en verschillende 
veehouderijvraagstukken.
Schreijer-Pierik presenteerde decem-
ber 2015 een onderzoeksrapport [8], 
met als conclusie dat Nederland is 
doorgeschoten met de uitvoering van 
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 
Bedrijven komen daardoor in de knel, 
zei ze.
In juli 2014 begon Schreijer-Pierik als 
volksvertegenwoordiger in Brussel. Ze 
toont zich volksvertegenwoordiger 
door de problemen op te pakken en hel-
der  en direct te verwoorden.
SCHIET DOOR
Over het beleid van de staatssecreta-
ris van Economische Zaken, Martijn 
van Dam zegt ze : "Onbegrijpelijk hoe 
de staatssecretaris Van Dam vasthoudt 

aan het concept-beheerplan voor een 
zinloze vernatting, ondanks alle twij-
fels en onzekerheden. Dit beheerplan is 
tegen de geest en doel van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Het schiet totaal door.
Het gaat al erg goed met de flora en 
fauna in Engbertsdijksvenen, al zonder 
bufferzone. Staatssecretaris Van Dam 
zei in NRC Handelsblad dat hij er 'niet 
voor de boeren zit'. Maar ook andere 
burgers van Twenterand zijn bij zijn 
beleid slecht af."
IN ACTIE KOMEN
Europarlementariër Annie Schreijer 

- Pierik  stelt, dat het Kabinet crisis-
geld voor de boeren laat liggen  : "Het 
Nederlands kabinet heeft nog steeds 
geen aanspraak gemaakt op de crisisgel-
den, die Eurocommissaris Phil Hogan 
van Landbouw in september vorig jaar 
beschikbaar stelde. Dat maakte Hogan 
vorige week bekend tijdens de bijeen-
komst van de Landbouwcommissie. " 
De CDA-Europarlementariër Annie 
Schreijer-Pierik spreekt van een grof 
schandaal. Zij roept het kabinet op 
om alsnog zo snel mogelijk in actie te 
komen voordat het te laat is.
Eind juni verstrijkt de mogelijk-
heid voor het kabinet om gebruik te 
maken van de 30 miljoen euro die de 
Europese Commissie vorig jaar uit-
trok. "Schandalig dat het kabinet op 
haar handen gaat zitten, terwijl boeren 
failliet gaan door de aanhoudende land-
bouwcrisis," stelt Schreijer-Pierik. Ook 
Hogan was zichtbaar geïrriteerd over 
de situatie.
ONGEBRUIKT GELD
In reactie op vragen van Annie 
Schreijer-Pierik liet Eurocommissaris 
Hogan weten, dat hij niet begrijpt 
dat sommige leden van de 
Europarlementscommissie voor 
Landbouw om meer geld vragen, terwijl 
sommige lidstaten de beschikbare geld 
niet eens gebruiken.

"Het staat de lidstaten geheel vrij om 
te bepalen, hoe ze het geld willen 

gebruiken," stelde Hogan tegenover de 
Nederlandse volksvertegenwoordiger 
in het Europees Parlement, mevrouw 
Annie Schreijer-Pierik. Hij vindt het 
gezien de flexibiliteit van de Commissie 
dan ook opmerkelijk dat lidstaten de 
middelen ongebruikt laten. Annie 
Schreijer-Pierik zegt : "Het is bovendien 
niet uit te leggen aan onze boeren, die 
het water tot aan de lippen staat. Zeker 
niet omdat het totaalpakket van 500 
miljoen euro er pas kwam na massale 
protesten, waar ook ik aan deel nam."
 TEVREDEN ?
Hoe tevreden is Europarlementariër 
Annie Schreijer over de opstelling van 
de CDA Tweede Kamerfractie ?

"CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts 
doet topwerk. Wij werken nauw samen. 
Ik hoorde in Brussel dat Nederland nog 
altijd de 30 miljoen euro niet had aan-
gevraagd die er klaar liggen voor de 
landbouwcrisis. Dan vraagt Jaco Geurts 
direct kritisch aan de staatssecretaris 
hoe dat kan." 

Hoe tevreden is zij over het beleid 
van de gedeputeerden en de CDA 
Statenfractie in de provincie?
Europarlementariër Annie Schreijer: 

"Helaas nog onduidelijk. Omwissel-
besluit voor alternatieve maatregelen
voor vernatting in bufferzone, indien 
überhaupt nog mogelijk, is dat 
dan wel de verdienste van CDA in 
Gedeputeerde Staten. Maar ik moet het 
nog zien of gedeputeerde Hester Maij 
dit wenst en of dit politiek haalbaar is. 
Onbegrijpelijk, dat in afgelopen maan-
den door Overijssel niet in Brussel aan 
de bel is getrokken voor aanpassing van 
de richtsnoeren en voor advies in de uit-
voering. Dat mogen alle Statenfracties 
zich aanrekenen, ook het CDA helaas.  

Het CDA zei voor de verkiezingen tegen 
onteigening te zijn van landbouwgrond 
voor natuur, afgezien van een marge 
van 5%. Ik reken erop dat dat na de ver-
kiezingen ook zo is."
EENSGEZIND AFWIJZEN
Wat moet er nu gebeuren om de leden 
van het Platform Engbertsdijksvenen 
en het Platform Achter 
het Stroomkanaal toekomst te geven ?
Europees Parlementslid Annie 
Schreijer antwoordt : "Europa moet de 

richtsnoeren verbeteren voor de uit-
voering van de EU-Natuurrichtlijnen 
(Vogel- en Habitatrichtlijnen). Maar 
dat gaat langzaam. Terecht wijst CDA-
gemeenteraadslid Bas Tinselboer op 
het veel goedkopere transplantatie van 
actief hoogveen op grote schaal, in 
plaats van vernatting voor een kleine 
stukje hoogveen. 
De gemeente Twenterand en provincie 
Overijssel moeten deze optie steunen 
en vernatting in de bufferzone van 250 
hectare eensgezind afwijzen. 
Gemeenteraadsfracties en Statenfrac-
ties moeten nú kleur bekennen." zegt  
Europarlementaiër Annie  Schreijer - 
Pierik.

De Tweede Kamer heeft gedebatteerd over natuur-
beleid, Natura 2000 en over Engbertsdijksvenen. De 
vraag naar de stand van zaken komt op. Voorzitter 
Henk Ormel van het Platform Engbertsdijksvenen 
en  Max graaf   Van Rechteren maken gezamenlijk de 
tussenbalans.

Over de debatten in de Tweede Kamer zeggen beide heren: 
''Bij het   Algemeen   Overleg en het VAO zijn   drie motiè s 
ingediend. Over motie 72 heeft de staatsseceretaris een brief 
geschreven naar de Kamer. Het Platform Engbertsdijksvenen 
heeft hierop een brief naar staatssecretaris Martijn van Dam 
en de Kamer geschreven met daarin onze reactie hierop.''

VVD WIL ONDERBOUWING
De Kamer heeft beide brieven vorige week in de procedure-
vergadering besproken en de VVD heeft om een juridisch 
onderbouwde reactie gevraagd.
De brief van ons Platform wordt tevens toegevoegd aan een 
komend plenair debat over de “Nederlandse extra natuur-
doelen bovenop Europese eisen”. Dit naar aanleiding van 
een uitspraak van EU commissaris Frans Timmermans."  De 
beide voorvechters constateren: "De discussie is nog niet vol-

tooid in de Tweede Kamer. We wachten het politieke proces 
en de beantwoording door het ministerie van Economische 
Zaken op onze zienswijzen op het concept-beheerplan af."

BESLISSINGSRUIMTE PROVINCIE
Over de  verdere invulling door Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten bij Engbertsdijksvenen  zeggen de heren 
Henk Ormel en Max graaf van Rechteren Limpurg:  ''Dit 
hangt sterk af van de beslissingsruimte die de Rijksoverheid 
nog gaat geven aan de provincie."  

De heren hebben hebben hun plannen al weer klaar en ver-
tellen: "Onze belangen onder de aandacht van het politieke 
proces blijven brengen." 
LANDBOUWBESTEMMING
Bij de gemeenteraad en het college van Burgemeester 
Wethouders hebben zij over  de 250 hectare bufferzone bij 
bestemming natuur en geen landbouwbestemming een 
zienswijze ingediend. Max graaf Van Rechteren geeft aan: 

"We hebben een reactie op het voorontwerp-bestemmings-
plan ingediend en verwachten naar aanleiding hiervan nog 
een gesprek met de wethouder."

Shantykoor de Lee-Sanghers 
zingen tijdens de Boer’n-
markt in Vriezenveen 
Het duurt nog even, maar er 
worden weer volop plannen 
gemaakt voor een Boer’nmarkt 
in Vriezenveen. Op woensdag 
17 augustus van 08.00 tot 14.00 
uur bruist het centrum van 
Vriezenveen weer van de activitei-
ten.

De kinder-rommelmarkt wordt natuur-
lijk weer gehouden: wel met een 
uitzondering. Per standplaats moet dit 
jaar 5 euro worden betaald. Daarnaast 
is er weer een paardenmarkt op de oude 
Veemarkt, laten loonwerkers en bedrij-
ven hun nieuwste snufjes zien. Op het 
grote grasveld krijgen de oude trek-
kers weer een mooie plek. Daar zijn ook 
attracties voor de kinderen en geeft de 
touwtrekkersvereniging Vriezenveen 
weer demonstraties. Die mannen zijn 
trouwens ’s morgens al vroeg in touw 
om alles in goede banen te leiden voor 
de kinder-rommelmarkt. 

De warenmarkt is er en daarnaast veel 
kramen in de vorm van een braderie.

Stichting
De organisatie heeft zich verenigd in 
een stichting met Jan Hilberink als 
voorzitter. Ook zij ontkomen niet aan 
strakke regels tijdens zo’n jaarlijks eve-
nement. Alles moet vooraf tot in de 
puntjes vastgelegd worden. Wie ook 
nog deel wil uit maken van deze editie 
van de Boer’nmarkt met een kraam of 
stand kan zich opgeven voor 1 juli via 
info@boerenmarktvriezenveen.nl
De Lee-Sanghers uit Enter zullen dit 
jaar voor de muzikale sfeer zorgen. 
Om marktbezoekers nog meer te laten 
genieten, worden er stoelen geplaatst. 
Daarvoor schuiven dan de strobalen 
waar de traptrekkerrace en skelterrace 
worden gehouden wat op. Het terras 
voor de kraam bij de kerk krijgt daar-
door ook wat meer “lucht” voor mensen 
die daar een kopje koffie willen drinken.
Al met al belooft het weer een gezellige 
happening te worden met een grasveld 
vol gezelligheid gelardeerd met kramen, 
rommelmarkt voor de kinderen en alles 
wat bij een Boer’nmarkt in Vriezenveen 
hoort.

AKKERFONDS STEUNT 23 
GOEDE DOELEN
Het bestuur van Stichting 
Christelijk Boekenhuis De Akker 
en Stichting De Zaaier heeft 
maar liefst 23 aanvragen ontvan-
gen van diverse instellingen uit 
Twenterand en directe omgeving. 
De variatie is groot, van hulp in 
arme landen in Oost-Europa en 
werkbegeleiding in Israël tot 
Vluchtelingen werk en een bijdra-
ge aan lokale jubileumconcerten. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd 
in de Lichtjestocht in Almelo, de 
Bijbeltuin in Den Ham en een door-
start van kinderclubs en catechese.

Vanuit Stichting Christelijk Boekenhuis 
De Akker wordt jaarlijks een deel van 
de winst uitgekeerd aan doelen, die 
worden ingevuld door christelijke groe-
peringen in Twenterand en omstreken. 
Met als doel het ondersteunen van 
projecten rondom diaconaat en 
evangelisatie. En passend zijn bij de 
doelstellingen rondom diaconaat en 
evangelisatie. De Akker draaide in 2015 

opnieuw een bijzonder positief jaar, dus 
er valt meer te verdelen. De gezamen-
lijke besturen hebben besloten om alle 
23 aanvragen te honoreren met een bij-
drage.

Op zaterdag 4 juni om 11 .00 uur vindt 
de feestelijke uitreiking plaats in De 
Akker, Westeinde 305, aan de verte-
genwoordigers van de 23 aanvragende 
instanties.

Expositie in de Weemelan-
den
De bewoners van woon- en zorgcen-
trum “Weemelanden” genieten erg van 
de kleurrijke schilderijen waarmee ze 
tot 10 juli omringt zijn. De werken zijn 
gemaakt door vier kunstenaars van De 
Twentse Zorgcentra. T wee van hen 
wonen in Vriezenveen en werken bij 

“Het Midden”, locatie DOS’37.

De andere twee werken in Almelo op 
DAC Schoolstraat en hebben hun “roots” 
in Twenterand. U kunt de expositie 
dagelijks bezoeken tussen 10.00 – 20.00 
uur, Koningsweg 24 in Vriezenveen.

Start Mindfulness
In september start zowel een nieu-
we mindfulnesstraining als een 
(zelf) compassietraining. Beide trai-
ningen starten op 21 september. De 
mindfulnesstraining zal plaats vinden 
op woensdagavonden, de compassietrai-
ning op woensdagochtenden.

Mindfulness betekent je aandacht doel-
bewust richten op je ervaring van dit 
moment, zonder erover te oordelen.
In de compassietraining leer je om jezelf 
eraan te herinneren dat lijden/stress een 
gedeelde menselijke ervaring is en jezelf 
troost te bieden. Hoe kun je meeleven 
met andere mensen zonder over je eigen 
grenzen te gaan/uitgeput te raken?

Wilt u meer weten? U kunt kijken op de 
website www.elpwortel.nl, onder mind-
fulness; mailen naar info@elpwortel.nl   
of bellen 0546-562417.

''POLITIEK MOET KLEUR BEKENNEN IN
DE GEMEENTERAAD EN IN DE STATEN''

Europarlementariër 
Annie Schreijer : 

"VEEL 
GEZINNEN 
GAAN EEN 

ONZEKERE 
TIJD 

TEGEMOET"

 Annie Schreijer- Pierik:   .......zinloze vernatting.......

''HET SCHIET TOTAAL DOOR''
De vijf CDA-ers in het Europees Parlement. 

Van links naar rechts Jeroen Lenaers, Esther de Lange, Wim van de 
Camp, Annie Schreijer-Pierik en Lambert van Nistelrooij

VOORZITTER HENK ORMEL EN MAX GRAAF VAN RECHTEREN GEVEN DE TUSSENSTANDEN DOOR 

WACHTEN OP TOELICHTING EUROCOMMISSARIS TIMMERMANS
OVER EXTRA NATUURDOELEN BOVEN OP EUROPESE EISEN

Henk Ormel
... motie 72  ...


