
Wiilgensproonk oaver de Regge (3)
= REALISATIE: LOUW-, SPROKKEL- EN VUURJOARSMOAND 2021 =

 

Goor, 5 maart 2019

Geachte beumkepotters, twiegnzetters, betrokkenen, belangstellenden,

Een kort overzicht naar aanleiding van ’t wilgenaanplant-project van de afgelopen dagen

Nadat vorige week donderdag (25 februari jl.) Amel Kourie-Youssef van de Oriënt Markt in 
Goor samen met dochter Helena, leerling van basisschool Heeckeren, telg XXXII aan de 
oostzijde van de Regge hadden geplant hebben zij de jonge boom de naam ‘Amel’ (Arabisch 
voor ‘hoop’) meegegeven.

Daags daarna volgden Gerrit Lansink (Boekelo) en Anita Niemeijer (Buurse) met boompje 
XXXIII en XXXIV.

Zaterdag 27 februari jl. pootte Theo Hakkert een telg die hij de naam van zijn moeder 
meegaf: ‘Zwenneke’.
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Afgelopen zondag kwam Johanna ter Steege. Zij gaf haar ‘Hanna van Hendrik’ eveneens een 
plaats langs de boorden van de Regge.

Jongstleden maandag bedachten de broers Erik en Frank Gigengack de naam van hun vader 
toe aan telg XXXVII: ‘Johan’.

Meer informatie: https://johan.gigengack.nl

Dinsdag 2 maart kwam André Manuel langs, hij zette een boompje, liet een doop met 
Reggewater welgevallen, dacht even na en kwam met de naam ‘Onwillig’.
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Woensdag was de beurt aan Jan en Jenny Hoek-Neihof, boernleu oet Elsen. Wilgentelg XXXIX 
kreeg de naam ‘Elserike’, naar de nabijgelegen basisschool, halverwege Elsen-Herike.

Donderdag 4 maart was de eer aan historicus Jan Put uit Hengevelde, ex-rector van 
Carmelscholen De Grundel (Hengelo) en Marianum (Groenlo-Lichtenvoorde). Als naam voor 
telg XL verkoos hij ‘Wegdam’.

Fietsenmaker Charl Reinders uit Goor en leerkracht Bo Smit met dochter Sarah Cordova 
Middelbrink uit Borne plantten een telg die zij vernoemden naar Charls overleden vrouw en 
Bo’s tante: ‘José’.

En verder?

Voor de komende dagen verwachten we ondermeer nog: Tommy Wieringa (schrijver),  
Mirthe Leuwerink en Daniëlle Hof (medewerkers GGZ), Silke Tulk (wereldkampioen 
veldklootschieten vrouwen), Hans Haamberg (voorzitter touwtrekvereniging Koapmanboys, 
Tilligte) en Nathalie Baartman (cabaretière). Met andere gegadigden worden nog nadere 
afspraken gemaakt, met dat deze maand nog het getal van 52 telgen het afgelopen jaar ‘rond
maken’.
Meer hierover is te lezen een volgend svz-bericht betreffende 
den ‘Wiilgensproonk oaver de Regge’.
 
Woar’t wieders al nog op-an geet wett wiej nich;
wa’w wa gewaar wördt is dat der met ieder beumke 
ne geschichte an de riege too wördt doan.
 
Den steen in n viever maakt alsmer wiedere kringn...
 

... en stoadig verdan streumt t water wieder...

Goo groetn en tut n aander moal,

Gerrit Klaassen

www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20519.html
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