SCHOONWAL...
/I n Twentse Vol kslie d
Zwol le - [) t! DIller" II. L Rogge \-'un het artikel ..Ko" van Deinst' en
het .. Twentse vol ks lie d " in n S ltepsteen nu m m er 6. vermeldt hel aas
Kt?I!1I bronnen of literatuur. In de aanhef word, zij delings wel
genoemd U il arti kel in hel Ja arboek T wente (/ 8t j r. 1969, m oel
zijn: 1979 J. Mijns inziens had tenm inste ook etn tweetal andere
publ icaties ui l hel J aarboek Twente moeten worden verme ld , nam e-

lijk:
- B. t'legr. Goetbe m het Twenruvo/ks lied (l 977- / 6j r.. p. 95) en
- G. Bartetink , de componist \'on hel T.....entse volk slied (1983 - 21t
jr.. p. l l
ï.

Bovendien werd niet vermeld uil wel leebundel de m uzi ek van ..Ergo
bibomus' afk om stig is.
IJ"" bovenstaande overziende \'raag ik mij a/ wel k e nieu.....e gegevens
of conclus ie... de auUu r aa" hel reeds beke nde ma teriaal heef t
toegevoe gd,

/I .C J. Wull ink
Enschede> N aar aanlei di ng van de op m er king van de neer Rogge
dat de naa m .D eA ap rvoor een club een vreemde naam was. kan ik
"I el t'IIig(' mal e van zeteerbeid l'en verklaring \loor deze naam gel't'lI.
Ter hoogte m il het tegenwoord ige Florap ar k in Ensc hede sto nd een
boerdr ri] .D eApenhof", Deze is reeds la ng I/u t/wenen. Op genoemd
park j e staa t nOK een gebouw, waarlegen w'/· · allijd nog De A prn hof
zeggen. Volg ens mi j woont daar tnome ntee een beeldh ou wer. M ijn
g rootouders vertelden ons , dal in di l gr bou..... vaak door rijk e heren
cl ub gehou de n werd. N aar m ijn m ening m oel di l .D e A ap" zij n
geh'('e,u .

J . Heuti nk
JoitunnesÁerli.
Secreta ris JA , St ulen van de Ne d. llerv. Gem . Usseto beef t in een
ingez onden st uk f,ereag('erd op hel artike l over de Johannes ke rk
Twekkelo in 'n S iepsteen' nr. J van Herman Datenoen. lI ij deel t
met' in hel ke rk blad ..Driek lan k" (" uil de naa m blijkt ol dal
Twekk rt o gern fi liaal ' is m aar gelijk .Haat me t Usselo en Boek eto",
zoschrijft hij Jop dl' ..onbehoo rlij ke teks t \'an hel artikel" te zullen
ingaa n Jli) beg in t m et er op te wijz en da l Twetckelo dest ijds :e lf
meI hel verzoe k is geko men on! aans lui t ing bij Ussetof boe ke lo.
Eensd eels \'olJh'ege de problemen betreffende de kerkdiensten , te
verzorgen door Ens chedese en H engelose predik anten. ande rzij ds
omdat ze vonden da t ze niet :0 pasten bij het grote Ens ched e. ..Toen
Twek kelo :ich bij ons aam loo t is Usselo ook m '('rgegaan op 14daagse diensten. zodat er in de ,wij k ' Usselo-Twekk elo el k r zo ndag
dienst geh ouden word t. Van een fi lia al is op geen enkele wij ze
sprake ", In Usselo is des tijds gecollec teerd vooreen grote orgelre visie . di e plm . J J5.000,- zou koste n. Door grolt' vrij gevigh eid "on de
gehele gt'mee nte . k wam / 65 .000.- bi nnen. Naas t de revisiek ost en
" un hieru it ren pijp v rgt'IIj (' \'afl J27.00 0.- voor Twek k e!o worden
bekostigd, Ier vervan ging \'a" he l elek tronisch orgel. AI/t's in goed
overleg m eI de A rmen staat . M eI deze A rme nstaa t is een goed om schreven huurovereenk om st gesloten "oor een tijdvak \'an tien j aar
[do orlope nd to l / 9921. Het gezegde: .. Wij doen de ke rk en open en
di cht als wij dal will en " , slaat dan ook nergens op . aldus de hen
SI"/('n. l n de huurovereenk omst is geregeld . dal hel onde rho ud "oo r
rekening "a" de huu rd er is. Desondank s is de A rme nsl aaI : 0 gul
geweest om ('en paa r grote onkos tenpos ten op eige n ini tiatief voor
: ijn rekening te nemen...Dus aan een goede samenwerking behoef t
de heer Datenoon up zijn zachts t geze gd niet te t wijfelen' Ózo merk t
hij tensloue op.
Rea ktie:
De heer S tuten. aldus de heer Dalenoo n, reageert m .i. duidelijk op
eigen tit el en niet nom('nJ de Kerkeraad. ~ 'a a T\'o n de Kerkl'l..HJgdij
eefl tNulerdee/ m rm t ell ~'(lQ r \'a n de lede n Ouderlin gen behoren te
ZIJIlmetJ uIlctie \'an Beh eerders der Kerk elij k e goede ren. [)(·.wlniel·
lemi n 1II00'I ik , nu ik JU'I arl ik el nogma als heh doorgelezen , 100'g('\'en, in de ht'wus h' : ins fli'd('11 illderda ad ti' tendent ieus lt' wer k te zij n
Kegaan en ik Med de ht'er S tillen daonoor m iJn wTOlIIschu ld igitzgen
aan . Echt('r, : 0 gaat {Ie heer !Jait'troort ~'erdt'T, dt' "ges laak te kr e. lell" en ..insi nualies " eIJbo\'enal de ..grote on k lm dt' '' :ijn niet ui t de
du im g(': ogen, maa r kome n van ('tiige lidmalen , di e nog stee ds en
hopd ijk U il m lre('hte."in ..\!re:e" levelI. DJ hu n \'erklaring j uisl is
laa t ik in het middt'n. Ik heh di l gewoon doorgege"en , en nogm aah .
ill de rer ke erde konlekJI. Dal had wel ande rs ge k und . Overigens , zo
"t'T\'olg l d(' h('er DalenOlJTl, m oet ik de heer S til len er op wlj :e n, dal
. er O\ 'tr de: e zaak al eem eerder is gepubliceerd in een der da gh/a tien, " T uhalllia" of .. T~'erJIsch e C0I4ram", ik h'eel hel niel m eer ,
m aar dal iJ denk elijk na te vragen. De aanduidi ng , fi liaal" het'JI
get'n denig rerendt' bn ek enis en betekent gewoo n ,.doc hter" en dal
M.·ordl allljd gezeg d mn t'en k erk, di e gee n eige n (beslOien en du s
\'rij eJker keraad heefl , lout er beslaande u;l lt'dt'n \'an hel bet refft'n(/e durp oj gehuc hl.A ls h('1t'chter echt e M.'ijkgem t'ent es : ij n /Boek t'lo
en 1'h,t'4/,;t'lo l, da n heeJI de heer S lu len gelijk t'n : al ik de beli lt'lin g
filiaal helTl'Uren en lt'Tugnem('n. :0 schrijfl de ht'er Dalt'flOIJrI.

Sprökke
De meester vreug ees an Jensken: " H e's
wal ees nen stoark zeen?"
Jensk en: "Nee meester, iederbod as n
stoark bi-j oons koomp dan mo'k noar
Jann emeui hen! "
"I k bin binnduur goan" , zea de boer, doo
was e duur t balknslop hen valn en zat e
met t gat op de del".

,A I1lS met moat" , zea de snieder en sle ug
t wief m et de el-lat.

n Sliepsteen

