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Op ra*rdag ?3 sep&*rfuer vi*dt de vijfde editie plaab rsa* de jaarÍijkse ïwentse Ervendag" Op deze dag zijn
een aantal erven opengesteld voor donateurs van Twentse Erven en helangstellenden. De dit jaar opengestelde
erven iiggen in vijf vercchillende gemeenten verspreid sver T$rente.

Yia de website kunt u eich aaurnelden vmr een bezoek *an rnaxircaal drie erven. tle h*zcektijden zijn ï0.*§,
{2.§S en ï4.§{} uur. Fer bezoektijd ku*nen maximaal '12 bela*gstellenden deelnemen. De icosten per bezoek zijn
5 Euro per deeln*mer, dat ter plekk* $iefst gepast) v*ldaan dient te worden.

Korte crnschrijving van de ope*gestelde eryer!:

Erye de ïYat*negge {Àír*eÍ*i

U bent van harte welksn om een kijkje te nsnen op Erve de Wate
tqge, gelegen in de Ooatdíjke groene Long van Almelo.
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Deze ïuaentse {hobby)boerderii b*oort tot hd Lanc[oed van Huize

Almdo en dateeÍt utt 1869. Het erf unrdt zo effciënt" nafuur- en

difltiertdd[k nngdiik gebíuil* om mens en dier te laten gemeten-

Aan de andere kant wordt geprobeerd een goede balans te vinden

tssen ko$men ir*or§en rmrhetorderhqd wr degebouwen
op het erf.

Paul en Miriam ten Vdde runrcn een advbsbuleau rmor het hrr
delijk gebied, gecombineerd met een zoogkoeienhouderij met

handíode runderen. Ze foH«en en daóten op Udoglsóe wijze
zonder antibiotica, kunsfrnesten bestrildingsniddelen en zijn daar-

ree grctedeeh zelÍ rrooziend.

Op het erf staat een Trentse sdruur die met suhidie van de Sictr
ling TwÉe Fn eÍr is opgeloraÉ md em mix van credÍvitel noy
ta§íe en oplimaal gebruik van de mogeliikheden 'met een knipoog
naar lnt vtrhden'.

Ërve de Greve (Bornei

Dit erf mderde rcok mn Bqne was ondsdelvan een lan@oed
(80 ha.) van de Íamilie Meyling die aan de wieg stonden van Sto*
en de l-lengelose Bieömuwerii. Enkde boerdailen zijn nu in han,
den van Staabbosbeheer. Eníe de Grcve urordt als nafuuÈoerderij
rmdgezet ln etp b*eerb de oorsprmkdiike aóÍeqad her-

steld met'ondersdne/. Op het tenein bevindt zich ook nog een

voorndig wad*os metheekoe@ db ook bezoótkan uÍoden.


