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Goor, 14 maart 2021

Geachte beumkepotters, twiegnzetters, betrokkenen, belangstellenden,

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

Deze nieuwsbrief openen we met een foto van Jan en Jenny Hoek-Neihof, boernleu oet Elsn, 
met de 39ste aanplant. Woensdag 4 maart jl. gaven zij hun telg als naam ‘Elserike’ mee. 
Halverwege de buurtschappen Elsen en Herike staat in de Scholenbuurt een Daltonschool 
met deze naam.

Nadat Jan Put uit Hengevelde, ex-rector van Carmelscholen De Grundel (Hengelo) en 
Marianum (Groenlo-Lichtenvoorde) daags daarna telg XL de naam ‘Wegdam’ toebedeelde,
verschenen op vrijdag 5 maart de Goorse fietsenmaker Charl Reiners en lerares Bo Smit 
(Borne) met dochter Sarah (2) aan de boorden van de Boven-Regge. Zij gaven de wilgentelg 
de naam van Charls overleden vrouw, tevens Bo’s tante: ‘José’.

Zaterdag 6 maart kwam schrijver Tommy Wieringa naar Goor, zijn geboorteplaats. Een boom 
van een kerel die naar het Reggedal terugkwam om wilg XLII te planten. Hij gaf de telg als 
naam ‘Tamar’. Dadelpalm in het Hebreeuws.
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Maandag 8 maart, internationale vrouwendag, maakten twee sterke vrouwen hun 
opwachting, spv-er Myrthe Leuwerink (Oldenzaal) en pmt-er Daniëlle Hoff (Vriezenveen), 
werkzaam bij Mediant GGZ. Telg XLIII werd tot ‘Harryindewarry’ gedoopt.

De dag erna verschenen krachtpatsers Hans Haamberg, voorzitter van TouwTrekkers-
Vereniging Koapman uit Tilligte en Silke Tulk, wereldkampioen klootschieten bij de vrouwen. 
Het jonge wilgenboompje dat zij plantten ontving de naam ‘Kleine David’. Silke verwoordde 
deze als volgt: ‘…met als strekking: niet bang zijn voor een grote tegenstander in onze 
sporten!’
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Donderdag verschenen cabaretière/columniste Nathalie Baartman en dochter Marie uit 
Borne ten tonele. Telg XLV werd tot ‘Euphemia’ gedoopt. Genoemd naar opoe en 
overgrootmoeder Euphemia Baartman-de Meijer.

En verder?

Voor de komende dagen verwachten we onder meer: Herman en Joke Tieman-Schippers 
(The Readshop Goor) namens de lokale boekenbranche, Gé Nijkamp (Borne) en Hennie 
Engelbertink (Rossum) vanuit de Twentse taalbeweging, Jo Nibbelke (92) uit Hengelo, 
Beytullah en Fatima Saritas namens de moslimgemeenschap, Albert Sloot en Annette Stad-
Meijerink (Stichting Klooster Sibculo) en René Kamphuis en Renë Versteegen, oprichters van 
Primera De Bandijk, tevens postagentschap.

Voor de week daarna zijn en worden nog enkele afspraken gemaakt. 
Meer erover is te lezen een volgende nieuwsbrief.
 
Woar’t wieders al nog op-an geet wett wiej nich;
wa’w wa gewaar wördt is dat der met ieder beumke 
niejs ne geschichte der biej an wördt doan.
 
Den steen in n viever maakt alsmer wiedere kringn...

... en stoadig streumt t water wieder verdan ...
 
Goo groetn en tut n aander moal,
 
Gerrit Klaassen

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