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Usselo zit op meerdere fronten in een opwaartse spiraal. Zo is er een begin 
gemaakt met de dorpsvisie, opent bistro Hanninkshof binnenkort de deuren, 
hebben we een gezellige eerste Winter Borrel & Buffet achter de rug en staat 
de jaarlijkse opschoondag weer op de agenda. Hajé en Pauline Nordbeck 
hebben zelfs een mooi loflied over Usselo gemaakt.

U leest er alles over in dit Rondje 
Usselo waar de redactie weer een 
mooie en informatieve editie van 
heeft gemaakt. Ons dorpsblad is 
onmisbaar om u op de hoogte te 
houden en om nieuws, activiteiten, 
evenementen en mooie verhalen 
te delen. Dat zouden we graag 
zo houden, maar dan heeft de 
redactie per direct versterking 
nodig. Zij doen dan ook een 
allerlaatste oproep. Wellicht iets 
voor u? Samen maken we het dorp, 
en ook Rondje Usselo. Ik hoop u 
in een eventueel volgend Rondje 
Usselo goed nieuws hierover, en ook 

over veel andere onderwerpen, te 
kunnen berichten.

Met vriendelijke groet, 
Herman Tabor 
Voorzitter Buurtkring Usselo

VERSTERKING GEZOCHT 
VOOR RONDJE USSELO
De oproep voor versterking is nu 
een noodoproep geworden omdat 
redactielid Caroline van Munster-
Doornbos gaat stoppen. De overige 
redactieleden Elsberth Dirkzwager, Gerrit-
Jan Hunting en Debbie Voogsgeerd 
hebben aangegeven dat Rondje Usselo 
alleen gerealiseerd kan worden als er 
versterking komt. Want het is en blijft 
vrijwilligerswerk en het moet leuk blijven.

Op eerdere oproepen hebben we 
helaas geen reacties ontvangen. 
Daarom nogmaals een allerlaatste, 
dringende noodoproep om versterking. 
Komt die er niet, dan zou dit zomaar het 
laatste Rondje Usselo kunnen zijn.

DIT ZOEKEN WE!
Enthousiaste dorpsbewoners die het 
belangrijk vinden dat Rondje Usselo 
blijft bestaan en hieraan graag een 
bijdrage willen leveren om daarmee 
de verbinding en betrokkenheid 
binnen Usselo te vergroten. Dat kan in 
verschillende rollen:

Redactieleden
Je maakt onderdeel uit van de redactie. 
Dat houdt in dat je vijf keer per jaar een 
redactievergadering hebt, altijd je oren 
en ogen openhoudt om onderwerpen 
aan te dragen, meedenkt over de 
insteek van artikelen en zelf ook schrijft. 
In deze rol is het handig dat je affiniteit 
met Usselo en met schrijven hebt. Ook 
zoeken we een redactielid dat de 
contacten onderhoudt met (nieuwe) 
adverteerders.

Reporters
Als reporter werk je op afroep en in 
samenspraak met de redactie om  

(af en toe) artikelen te schrijven. Je doet 
onderzoek en/of gaat op pad om te 
interviewen, schrijft het artikel en maakt 
foto’s. In deze rol ben je nieuwsgierig, 
kom je graag met mensen in contact en 
vind je schrijven leuk.

Redactionele ondersteuning
Dit is vooral een coördinerende rol.  
Je hebt contact met alle betrokkenen, 
bewaakt de planning en deadlines, 
checkt of de kopij en foto’s voldoen en 
helpt met redigeren. Dit doe je samen 
met een redactielid. In deze rol is het 
handig dat je kunt organiseren en snel 
kunt schakelen.

Online ondersteuning
In deze rol plaats je diverse teksten en 
foto’s op de website en Facebook van 
Usselo en doe je deels het beheer samen 
met een redactielid. Het is fijn als je 
affiniteit hebt met vooral social media.

Naast dat je veel waardering krijgt, leer 
je nieuwe mensen kennen, ontdek je wat 
er leeft en speelt in Usselo en krijg je er 
ook plezier voor terug. 

Lijkt het je wat, wil je eerst meer weten 
of heb je ideeën over/voor Rondje 
Usselo? Laat dan zo snel mogelijk van je 
horen, liefst uiterlijk eind februari. Alles 
is bespreekbaar. Je kunt mailen naar 
redactie@usselo.nl. Liever bellen? Geef 
dan je telefoonnummer door per mail en 
je wordt gebeld.

We hopen echt op versterking, vele 
handen maken licht werk, zodat er een 
volgend Rondje Usselo komt waarin we 
de vernieuwde redactie voor kunnen 
stellen.  

De redactie

info@usselo.nl | www.usselo.nl | www.facebook.com/buurtkringusselo

Rondje Usselo is hét communicatiemiddel dat inwoners informeert, betrekt 
en verbindt. Als redactie zorgen we er met enthousiasme voor dat dit 
dorpsblad vijf keer per jaar verschijnt. Om dat zo te houden, hebben we 
sinds begin 2022 in dit blad oproepen geplaatst voor versterking om de 
werkzaamheden over meer personen te kunnen verdelen. Want het is en 
blijft vrijwilligerswerk en het moet wel leuk blijven.



NIEUWS EN MEDEDELINGEN 
VAN BUURTKRING USSELO

Buurtkring Usselo vertegenwoordigt als officieel erkend wijkorgaan de 
belangen van het dorp en haar inwoners. Wij zijn het aanspreekpunt 
voor de gemeente Enschede en vice versa als het gaat om zaken 
die Usselo en omgeving aangaan. Hoe meer leden we hebben, hoe 
krachtiger we staan. Voor slechts €10 per jaar bent u steunend lid van 
Buurtkring Usselo. Aanmelden kan via penningmeester@usselo.nl.
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energie op te wekken. Laat het ons 
weten door een e-mail te sturen naar 
secretaris@usselo.nl. Alvast bedankt! 

GEZELLIGE KAARTAVONDEN
Buurtkring Usselo organiseert 
kaartavonden, zowel beginners als 
gevorderden. Er worden vier rondes 
van acht spelen gespeeld. De 
kaartavonden vinden plaats op de 
volgende donderdagen: 9 februari, 
23 februari, 9 maart, 23 maart 

en 6 april. U wordt rond 19.30 uur 
verwacht bij het Verenigingsgebouw 
aan de Haaksbergerstraat 819 
in Usselo en om 20.00 gaan we 
van start. Inschrijfgeld is vijf euro 
per avond inclusief koffie of thee. 
Overige drankjes kosten twee euro 
per consumptie en worden contant 
afgerekend (pinnen is niet mogelijk). 
Doe gezellig mee, aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie via 
Hans Leusink: 06-40480308

INLOOPAVONDEN 23 
FEBRUARI EN 30 MAART
Het bestuur van Buurtkring Usselo wil 
graag meer en op een makkelijke 
manier in contact komen met 
inwoners. Daarom organiseren we 
vanaf 2023 informele inloopavonden. 
Die avonden gaan we graag met 
u in gesprek over onder andere uw 
zorgen, belangen, ideeën of wensen 
die gaan over de leefbaarheid 
in Usselo. De eerste inloopavond 
was op 26 januari jl. De volgende 
inloopavonden in het eerste kwartaal 
van 2023 zijn op de donderdagen 
23 februari en 30 maart van 19.00 tot 
20.00 uur in het Verenigingsgebouw 
in Usselo. We hopen u daar te mogen 
begroeten! 

GEBIEDSGERICHTE AANPAK
Een belangrijk onderwerp dat 
binnenkort gaat spelen is de 
gebiedsgerichte aanpak. Dit kunt 
u zien als een soort ‘hernieuwbare 
energie’. Alleen met dit verschil 
dat hierbij naast zonnepanelen, 
meer thema’s spelen, zoals 
ruimte voor onze landbouw, 
landschap en natuur. Er moeten 
oplossingen komen voor de 
stikstofproblematiek, de kaderrichtlijn 
water en klimaatadaptatie. Het is de 
bedoeling dat dit in samenwerking 
gebeurt met de gemeente 
Enschede, de buurtkringen Usselo en 
Boekelo, Dorpsraad Boekelo, STAWEL 
en misschien Vereniging Behoud 
Twekkelo. In de Broekheurne zijn al 

ervaringen opgedaan met deze 
werkwijze. Dat gebeurde daar onder 
regie van een speciaal hiervoor 
aangewezen gebiedsregisseur. Het 
is de bedoeling dat we in overleg 
met u op een open en transparante 
wijze aan de slag gaan. In hoeverre 
wij als bestuur van de buurtkring 
deze werkwijze gaan ondersteunen, 
is op dit nog niet geheel zeker. Dit 
is afhankelijk van besprekingen die 
binnenkort gaan plaatsvinden. Over 
de uitkomsten hiervan informeren wij 
u vanzelfsprekend. 

ENERGIEVISIE
De energievisie is een beladen en 
soms emotioneel onderwerp. Het 
afgelopen anderhalf jaar hebben 
Herman Tabor en Gerrit-Jan van 
Munster namens Usselo deel 
uitgemaakt van de BUT (Boekelo, 
Usselo & Twekkelo) om samen op te 
trekken in de gemeentelijke plannen 
omtrent de energievisie en wat dit 
betekent voor het buitengebied. 
Op het moment van schrijven zijn 
de gesprekken over de energievisie 
nog niet hervat. Maar de buurtkring 
zit niet achterover; we zijn nog altijd 
druk met het inventariseren van 
het aantal zonnepanelen die na 
2018 in Usselo zijn geplaatst. Heeft 
u na 2018 zonnepanelen geplaatst, 
geeft dat dan aan ons door! Ook 
uw zonnepanelen tellen mee om 
de aan ons opgelegde 50 Terajoule 



TERUGBLIK 
WINTER B&B
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Op zondag 22 januari was de eerste 
Winter Borrel & Buffet voor inwoners 
van Usselo in de Oude Usselerschool, 
die rond 15.30 uur door voorzitter 
Herman Tabor werd geopend.  
Maar liefst 110 personen, waaronder 
zo’n 20 kinderen, genoten van de 
gezelligheid met elkaar en van een 
heerlijk buffet. Daar werd door de 
gasten met lof over gesproken. 

De Winter B&B is de opvolger van 
de winterbarbecue die voorheen 
op het erf en de deel van de familie 
Leefers werd gehouden, waarvoor 
wij hen nogmaals willen bedanken. 
Door de opzet en locatie van de 
nieuwe Winter B&B, kunnen we 
vanaf nu meer inwoners én ook 
kinderen welkom heten. De kinderen 
hadden zowel binnen als buiten 
lekker veel ruimte om te spelen.  
Het was een fijn begin van het 
nieuwe jaar!

BEDRIJVIGHEID

 
Thuys 

Vul je

met bloemen

Bezoek nu ook onze 
online bloemist
thuys-boekelo.nl

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

Gek van bloemen? Een nieuw  
geurtje? Of Verwen jezelf graag? Wij 
staan 6 dagen per week voor je klaar. 

Welkom bij Thuys

Beckumerstraat 11 | 053 428 2670 | info@thuys-boekelo.nl

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur  
Alles op afspraak, geen wachttijden 
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Hij doet hiervoor de opleiding 
Machinist Grondverzet bij het Soma-
college, nu gevestigd in Harderwijk. 
Mijn oudste zoon volgt de opleiding 
Leidinggevende Keuken en loopt 
momenteel stage bij FC Twente.

HOE WAS JE LOOPBAAN EN 
WAT HOUDT JE WERK IN?
Tijdens militaire dienst was ik 
gelegerd in Vught en Wezep bij 
de genietroepen. Daarna ben ik 
begonnen bij Kuipers Hengelo als 
bulldozermachinist en later als 
rupskraanmachinist. Vervolgens heb 
ik 11 jaar als kraanmachinist gewerkt 
bij loon- en grondverzetbedrijf Oude 
Lashof in Rossum. Tegenwoordig 
werk ik bij aannemersbedrijf Gerwers 
wegen-, water- en groenonderhoud 
uit Tilligte als rupskraanmachinist. 
Ik ben betrokken bij het leggen 
van riolering, graven van beken, 
natuurwerk (veelal voor diverse 
waterschappen), bouwen van 
bruggen en plaatsen van houten 
en stalen damwanden voor 
bijvoorbeeld aanlegsteigers of 
vistrappen. Weet je dat we daarvoor 
vaak oude kaarten raadplegen? 
Via Topotijdreis op internet kunnen 
we zien waar in het verleden de 
waterbedding was of waar een 
landschapselement lag. Als we dat 
zien, houden we er rekening mee.  
Ik rijd met de kraan ook over de 
wegen in het buitengebied, maar 
die worden her en der erg versmald. 
Dat is niet alleen voor mij lastig, 

maar ook voor tegemoetkomend 
verkeer. Ik vind dat de overheid er 
rekening mee moet houden dat er 
agrarische voertuigen rijden in een 
agrarisch gebied. Die voertuigen 
zijn nu eenmaal breder dan een 
personenauto.

WAT DOE JE GRAAG IN  
JE VRIJE TIJD?
Dan ben ik veel aan het klussen in 
en rondom het huis en ben ik graag 
gezellig samen met de vrienden. 
Ik heb 12 à 13 jaar meegeholpen 
met de Popfeesten Usselo in de 
bouwploeg. Als oudgedienden 
organiseren wij nog steeds een 
activiteit, de laatste jaren maken 
wij een buikschuifbaan. Af en toe 
ga ik ook nog wel eens met de 
jongens mountainbiken. Vooral de 
avondtochten vinden wij mooi.

WIE WORDT DE VOLGENDE 
NOABER?
Dat wordt Han Nagenborg die ik al 
ken vanaf de Usselerschool.

HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR 
ONTMOET, HENKJAN?
Dat is een leuk verhaal. Wij 
ontmoetten elkaar op Kos 
(Griekenland) waar we in hetzelfde 
appartementsgebouw zaten. 
Door het Twentse accent wisten 
we dat we bij elkaar uit de buurt 
kwamen. In 1999 zijn we getrouwd in 
Haaksbergen.

HOE LANG WONEN JULLIE 
AL OP DEZE PLEK? 
Wij zijn nu de derde generatie 
die hier woont, in dit huis. Mijn 
ouders moesten verhuizen van de 
Geessinkweg, waar ik geboren ben 
in 1967,  vanwege de uitbreiding 
van Enschede.  Zij hebben dit huis 
kunnen kopen in 1968. Mijn opa en 
oma, vader en moeder, broer en 
ik woonden op dit adres. In 1998 
hebben mijn vrouw en ik het huis 
overgenomen en hebben we het zo 
verbouwd dat mijn moeder er kon 
blijven wonen. Zij is in 2021 helaas 
overleden. Afgelopen jaar besloten 
we tot een grondige modernisering. 
Heeft het huis van buiten een 
landelijk en traditioneel uiterlijk, van 
binnen heeft er een totale make-
over plaatsgevonden. Ik heb het 

grotendeels zelf gedaan, ik houd 
van klussen. En mocht er te zijner tijd 
een vierde generatie komen wonen, 
ach, dan verbouwen we het toch 
nog een keer. 

HOE BEN JE 
KRAANMACHINIST 
GEWORDEN? 
Ik heb op de Usselerschool gezeten 
op de oude locatie aan de 
Usselerschoolweg. Daarna ben 
ik naar Scholengemeenschap 
Zuid gegaan en vervolgens naar 
het Soma-college in Ede. Soma 
is een afkorting van ‘Stichting 
tot opleiding van machinisten 
voor aannemersbedrijven’, die 
is opgericht in 1958 naar de 
aanleiding van de watersnoodramp 
in 1953 in Zeeland. doorgebroken 
dijken moesten zo gauw mogelijk 
gedicht worden. Canada schoot 
te hulp en stuurde veel grote 
machines, maar de mensen om 
die te besturen ontbraken in 
Nederland. De opleiding heeft 
toen een reuze vlucht genomen. 
Mijn vader was shovelmachinist en 
ik ben kraanmachinist, ook in de 
grondverzet. En mijn jongste zoon wil 
ook graag kraanmachinist worden. 

NOABERS

Door: Elsberth Dirkzwager

In deze rubriek vertelt een inwoner zijn of haar verhaal. Zo leren we elkaar 
beter kennen. Dit keer heet onze Noaber Henkjan Voogsgeerd. Hij woont 
met zijn vrouw Saskia en zonen Jarni en Timo aan de Haaksbergerstraat 
1004. Pony Beauty en hond Darko hebben ook een belangrijke plek in de 
huishouding en kippen scharrelen buiten vrij rond.

“ Wij zijn de derde 
generatie die in Usselo 
woont op deze plek.”
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TRIPPENDE HOND
In mijn dienst word ik gebeld 
door een mevrouw die lichtelijk in 
paniek meldt dat haar hond Joris 
heel raar loopt, het lijkt wel of hij 
dronken is. Als mevrouw met Joris 
op de praktijk aankomt, zie ik al 
gelijk dat de hond inderdaad niet 
goed in orde is. Zijn blik is afwezig 
en hij reageert raar en traag op 
prikkels van buitenaf. Op weg naar 
de spreekkamer slingert hij, alsof 
hij teveel alcohol heeft gedronken. 
Dit noemen we ongecoördineerd 
lopen en hier zijn heel veel 
mogelijke oorzaken van bekend. 

“ De hond slingert, alsof 
hij teveel alcohol heeft 
gedronken.”

Na een algemeen lichamelijk 
onderzoek blijkt dat alle reflexen 
prima in orde zijn. Het zenuwstelsel 
is dus niet beschadigd. Ook 
het bloedonderzoek is gelukkig 
normaal, geen orgaanstoornissen 
of ontstekingen. Eén van de dingen 
die dan overblijven is het opeten 
van medicatie of verdovende 
middelen. Helaas zijn hier geen 
onderzoeken voor. 
Bij navragen aan de eigenaresse 
van Joris blijkt inderdaad dat 
de hond tijdens de wandeling 
opeens de bosjes ingeschoten 
is en luid smakkend hier weer 
uitkwam. Waarschijnlijk heeft hij 

iets gevonden en opgegeten 
waarin de verdovende middelen 
zaten. Dat kan een restje wiet zijn, 
maar ook bijvoorbeeld ontlasting 
van een drugsverslaafde. Daarin 
zitten nog zoveel reststoffen van 
de verdovende middelen dat een 
klein hondje daar zelf symptomen 
van kan krijgen. 

Gelukkig voor Joris was het 
allemaal nog niet zo heel erg,  
hij had geen overdosis en dan is 
het een kwestie van tijd. Binnen  
24 uur is er eigenlijk niets meer aan 
de hand. Joris heeft dan ook niets 
overgehouden aan zijn trip.

BEESTENBOELBEDRIJVIGHEID

OVER DE SCHRIJVER
Mijn naam Jan Dolfing en ik ben 
dierenarts. Via deze column schrijf ik 
over mijn belevenissen. Ik ben 55 jaar 
oud, getrouwd en vader van twee 
kinderen. Sinds negen jaar wonen we 
in Usselo en genieten we volop van het 
buitenleven. 

JS-TIJDVOORJEZELF
Voetreflex & Reiki behandelingen

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Reiki
behandelingen

Persoonlijke 
aandacht 

Voetrefl ex-
therapie

Tel. 06 13 07 51 12  |  info@js-tijdvoorjezelf.nl  |  www.js-tijdvoorjezelf.nl

ONTSPAN EN KOM IN BALANS 
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

 
 

 

 

  

 

Al meer dan 30 jaar het vertrouwde adres voor al uw assurantiën, 
privé en zakelijk of voor een goed hypotheek advies. 

 
 

ZAKELIJKE & PARTICULIERE VERZEKERINGEN 
 

HYPOTHEEKADVIES & FINANCIEEL PARTNER 
 
 
 
 

de Wetstraat 51-1, 7551 GB Hengelo    T:  074 - 2917628 



1312

ONTWIKKELINGEN FORELDERIJ

TOEKOMSTIGE 
ONTWIKKELINGEN
In het voorjaar van 2020 is een 
plan ontwikkeld om het terrein 
te veranderen naar een meer 
toeristische attractieve omgeving. 
Een ontmoetingsplek voor jong 
en oud. Daarbij een passende 
horecagelegenheid waar menig 
buurt- en verjaardagfeestje al is 
gehouden. In dit plan zijn meerdere 
fases aangegeven. Fase 1 was 
het aanpassen van het terrein, 
het vergroten van de vijver, het 
aanleggen van een speel- en 
ontwikkelterrein voor de kleintjes en 
het aanpassen van de entree. 

Nu komt fase 2 waarin de huidige 
twee vijvers worden samengevoegd 
tot één natuurlijke vijver. We gaan 
hierdoor afscheid nemen van het 
forelvissen. Straks is het mogelijk 
om (gratis) een hengeltje uit te 
werpen in de nieuwe vijver waar 
geen forellen meer in zitten, 
maar inheemse vissen die daar 
op natuurlijke wijze terecht zijn 
gekomen. Daaromheen worden 
wandelpaden aangelegd en 
worden nieuwe bomen geplant 
op het terrein. 

PARADIJSVOGEL-
WONINGEN
Zoals bekend zijn er 13 zogenaamde 
Paradijsvogelwoningen gesitueerd 
aan de Usselerrietweg 46. 
Een bijzondere woonvorm voor 
bijzondere mensen die elders in de 
wijken moeilijk kunnen aarden. 
In 2017 is er een tijdelijke vergunning 
afgegeven voor deze woonvorm. 
In verband met de bewezen nut 
en noodzaak van een dergelijke 
woonvorm is er een permante 
vergunning gewenst. Deze wordt nu 
aangevraagd. Voor diegene die niet 
weet hoe deze woonvorm eruitziet 
is er een filmimpressie te vinden op 
de website van de Stichting Surplus: 
www.st-surplus.nl/dit-doen-wij/
bijzonder-wonen/Forelderij. 

BRASSERIE FORELDERIJ
Op dit moment is er een activiteit 
gebonden horecavergunning. 
Deze was gekoppeld aan het 
forelvissen. Omdat deze activiteit 
komt te vervallen, moet ook de 
vergunning worden aangepast naar 
een reguliere horecavergunning. 
Op dit moment is deze in procedure 
en zijn we in afwachting van de 
stikstofuitstoot en depositie op 
natuurgebieden die berekend zijn 

met een nieuw systeem (AERIUS 
calculator). Dan gaat deze 
vergunning de inspraakprocedure 
in. Ook wordt er parallel een 
bestemmingsplanwijziging 
ingediend. In verband met de 
toenemende bekendheid zal er 
30 m2 keukenuitbreiding worden 
aangevraagd ten behoeve van 
het huidige pand. Daarnaast 
loopt ook een aanvraag voor het 
plaatsen van een stretchtent in de 
zomerperiode. In deze vergunning 

wordt ook het parkeren op eigen 
terrein geregeld, waardoor er een 
(verplichte) uitbreiding moet komen 
voor het parkeren op eigen terrein. 
De verwachting is dat begin februari 
zowel de bestemmingsplanwijziging 
als de horecavergunning als de 
permanente woonvergunning voor 
de Paradijsvogelwoningen ter visie 
gelegd gaan worden.

Team De Forelderij en Stichting 
Surplus

Op de Forelderij staat een en ander te gebeuren. Op 7 december 
jongstleden is hierover een bijeenkomst geweest voor direct omwonenden. 
Tijdens deze avond is er uitleg gegeven over de toekomstige ontwikkelingen 
en zijn alle vragen van aanwezigen zo goed als mogelijk beantwoord.
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CON AMPER
Aan de Haaksbergerstraat 936 
en 936A staat een pand waar 
tegenwoordig Breukers 4 Seizoenen  
Tuinmeubelen is gevestigd. 
Het huis is in 1926 gebouwd door 
Gerrit Hannink. Hij was aannemer 
en actief in het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog. De familie Hannink 
heeft de Joodse zusjes Sini en 
Annie de Leeuw (uit het boek ‘De 
Schuilplaats’ van Johanna Reiss) uit 
Winterswijk tijdelijk opgevangen. 
Omdat zijn huis door de Duitsers in 
de gaten werd gehouden, moesten 
de zusjes daar weg. Daarna zijn ze 
in de bekende schuilplaats terecht 
gekomen bij de familie Oosterveld.

Later in de jaren 60 kwam het 
zangduo Gert en Hermien 
Timmerman er wonen. Ze gaven 
het huis de naam ‘Con Amper’(het 
kon amper). Het was de bedoeling 
om in de schuur een opnamestudio 
te maken, maar die is nooit van de 
grond gekomen. Op 30 juli 1968 was 
er in Usselo een ‘beeldenstorm’.  
Na afloop van een gezellige 
40-jarige bruiloft van een van de 
noabers bij Cafe Hannink, werd het 
idee geopperd om de beelden 
uit de tuin van Timmerman weg 
te halen. Hij zou ze later tegen 
betaling van een fles bier per beeld 
terug kunnen krijgen. Maar na een 
vervroegde terugkomst na een 
optreden, waren de noabers nog 
druk bezig met het weghalen van 

de beelden. Gert Timmerman kon 
de grap niet waarderen, waarna de 
politie er aan te pas kwam om de 
boel te sussen. 

“ In 1968 was er in de tuin van 
Gert en Hermien Timmerman 
een beeldenstorm.”

In 1974 sloeg Timmerman een 
andere weg in dan voorheen. 
Hij was bekeerd tot het christendom 
en wilde als reisleider van Sion 
Reizen gaan wonen en werken in 
Israël. Eerst voor drie maanden 
en als de aanpassingen zonder 
moeite zouden verlopen, definitief. 
Maar als het project in Israël in een 
teleurstelling eindigt, komen ze 
na twee maanden met hun drie 
kinderen terug naar hun oude huis, 
dat toen nog niet verkocht was. 

Nadat de familie Timmerman 
uit Usselo was vertrokken, is het 
pand verkocht aan Breukers 
Tuinmeubelen. Dit bedrijf is 
nog steeds gevestigd aan de 
Haaksbergerstraat 936 en 936A.

TOEN EN NU

Door: Hennie Rietman       

Landmark McDonald’s
            Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

      Architect:                    COURAGE architecten (courage.nl)
      Hoofdaannemer:       AIP partners (aippartners.com)
      Tekenbureau:            Draw Vision Europe(drawvision.nl)  
  

Ook iets te vieren?
Kijk snel op: www.mijnvrolijketaartjeshoek.nl
of bel: 06-41439510

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

• Cupcakes
• Koekjes
• Macarons
• Taarten

Voor iedere feestgelegenheid wat lekkers!

Bezoek ook de Koffietuin 
met heerlijke lekkernijen
aan de Haaksbergerstraat 1000 
in Usselo.
(Geopend in de lente en zomer bij mooi weer)
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NIEUWS AED BOEKELO 
Bestuurswisseling
Jaap ter Wengel heeft besloten het 
voorzitterschap van de Stichting AED 
Boekelo te beëindigen. Jaap heeft zich 
jaren met veel passie ingezet voor de 
stichting en we zijn hem ook veel dank 
verschuldigd. Zonder zijn bevlogenheid 
hadden we niet zo’n actieve groep 
burgerhulpverleners in ons dorp gehad. 
Jaap heeft ervoor gezorgd dat Tonnis 
Goosen de voorzittershamer per 16 
december 2022 heeft overgenomen. 
Wij verwachten dat Tonnis een waardige 
opvolger zal zijn, zeker gezien zijn 
ervaring bij de brandweer Boekelo.

Cursus reanimatie volwassenen
Bij voldoende belangstelling organiseren 
wij dit voorjaar een nieuwe cursus 

reanimeren volwassenen. Aanmelden en 
meer informatie via www.aedboekelo.nl. 

Cursus baby- en kinderreanimatie
Steeds vaker krijgen we vragen of er ook 
een baby-en kinderreanimatiecursus 
georganiseerd kan worden. 
Dat gaan we doen, mits er voldoende 
aanmeldingen zijn. Aanmelden en meer 
informatie via www.aedboekelo.nl. Let 
op: Deze cursus kun je alleen volgen als 
je ook de cursus reanimatie volwassenen 
hebt gedaan.

Herhalingslessen
De herhalingslessen worden in februari/
maart 2023 gegeven. Ook is er dan 
weer de gelegenheid om de baby- en 
kinderreanimatie te oefenen. De al 
bij ons bekende deelnemers krijgen 
automatisch een uitnodiging voor de 
herhalingsles. 

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie 
dan kun je contact opnemen met 
één van de bestuursleden, ons 
mailen: info@aedboekelo.nl of via de  
Facebookpagina AED Boekelo.

Namens de Stichting AED Boekelo en 
omstreken,
Tonnis Goosen, voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, 
secretaris/penningmeester
Bertine Tieberink (Fysiotherapie 
Tieberink), bestuurslid

FOTOGROEP BOEKELO
In 2012 werd Fotogroep Boekelo 
opgericht door enkele actieve 
amateurfotografen uit Boekelo en 
omgeving. We bestaan uit enthousiaste 
foto-amateurs die elkaar stimuleren 
en helpen. Ook zijn we aangesloten 
bij de landelijke Fotobond. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom. Niveau en 
apparatuur zijn niet belangrijk. Interesse 
voor fotografie wel! We geven geen 
fotocursus, maar delen graag onze 
kennis. 

Activiteiten
De leden komen elke eerste maandag 
van de maand van 19.30 uur tot 
ongeveer 22.00 uur bij elkaar in De 

Huiskamer van het Dorp aan de Jan van 
Elburgstraat 111 in Boekelo. Tijdens deze 
fotogroepavonden wordt ‘eigen werk’ 
besproken, vinden workshops plaats 
en worden thema-/infoavonden met 
gastsprekers georganiseerd. Daarnaast 
fotograferen we in clubverband op 
locatie en bezoeken samen (foto-) 
tentoonstellingen en andere fotoclubs. 

Expositie
Elk jaar wordt een expositie opgezet 
waar we een keuze van eigen werk 
laten zien. In november hielden we een 
clubwedstrijd met een expositie in de 
showroom van Autobedrijf Hulscher in 
Boekelo. De foto’s zijn hier nog te zien t/m 
1 maart. Bezoek gerust vrijblijvend de 
autoshowroom om een beeld te krijgen 
van ons werk. Dat kan van maandag 
t/m vrijdag van 07.45 tot 18.30 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 12.30 uur. 

Kijk voor nog meer informatie en foto’s 
op www.fotogroepboekelo.nl.
Lid worden? Stuur een mail naar 
fgboekelo@gmail.com. 

Fotogroep Boekelo

OP DE HOOGTE VAN HET 
GEMEENTENIEUWS 
De gemeente Enschede maakt elke 
week bekend welke plannen zijn 
gemaakt, welke besluiten zijn genomen, 
welke vergunningen zijn afgegeven en 
waar aan de weg wordt gewerkt. 
De gemeente is verplicht haar inwoners 
hierover proactief te informeren. 

KORT NIEUWS
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Het kan om allerlei redenen ook handig 
zijn om op de hoogte te zijn van het 
gemeentenieuws. Het bereikt ons echter 
niet altijd; zo wordt de Huis aan Huis, 
waarin het gemeentenieuws staat, 
in Usselo minimaal en niet structureel 
verspreid. Meerdere inwoners hebben 
hierover al vaak een klacht ingediend bij 
de uitgever. Tot nu toe zonder resultaat. 
Daarom geven we u wat tips om op de 
hoogte te zijn van het gemeentenieuws: 

• Abonneer u op de wekelijkse 
nieuwsbrief van de gemeente 
Enschede via  
https://nieuwsbrief.enschede.nl;

• Kijk op de website van de gemeente 
bij Nieuws: https://www.enschede.nl/
nieuws;

• Ontvang berichten in uw mailbox 
over vergunningen, bouwplannen en 
plaatselijke regelgeving door u aan  
te melden via www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt;

• Haal Huis aan Huis op bij Hannink’s 
Dientje of de COOP in Boekelo. 

Graag wekelijks de Huis aan Huis 
ontvangen? Mail naar 
bezorgers@verspreidingen.nl of bel 
0571-274137. 

ONLINE PLATFORM 
‘VIND GEZELSCHAP’
Nieuwe mensen leren kennen is van alle 
leeftijden. Mensen brengen verhalen, 
meningen, gezelschap en zo ook… 
gezelligheid. Daarom is er nu een 
online platform ontwikkeld genaamd 
‘Vind gezelschap. Zo kunt u veilig en 

gemakkelijk in contact komen met 
buurt- en streekgenoten die uw 
interesses delen. Via het platform kunt u 
informatie uitwisselen of afspreken om 
samen iets te ondernemen. Deelname is 
volledig gratis.

Bent u op zoek naar iemand om samen: 
– mee te winkelen; 
– uitstapjes mee te maken; 
– samen mee te wandelen of fietsen;
–  samen uw hobby’s mee uit te oefenen;
–  samen mee naar het theater te gaan;
–  of andere gezellige dingen te doen? 
Dan kunt u zich opgeven via
www.alifa.nl, onder het kopje ‘welzijn 
senioren’ of door te bellen met Alifa 
(053-432 0122). Aanmelden kan 
ook door een e-mail te sturen naar 
welzijnsenioren@alifa.nl. 
Nadat u zich aangemeld heeft, plannen 
we samen met u een afspraak in om 
samen uw profiel aan te maken en 
om uitleg te geven over het platform. 
Na deze afspraak bent u er klaar voor 
nieuwe mensen te ontmoeten. 

Hartelijke groet,
Medewerkers Alifa Welzijn Senioren 

SUBSIDIE VAN GROLSCH 
In 2022 heeft Koninklijke Grolsch ruim 
zesduizend euro gesponsord. Stichting 
De Koepel heeft hierin bemiddeld.  
De onderstaande aanvragen zijn 
inmiddels gehonoreerd:
• Wissink’s möl heeft een bijdrage 

ontvangen voor het kopen van een 
nieuwe grasmaaier;

• Bij het Halifax-monument kunnen 
bomen worden geplant;

• De Stichting Historische Kring heeft 
geld ontvangen voor hardware;

• De Stichting Open Ouderenwerk kan 
een inductiekookplaat aanschaffen;

• De Inspiratiehoeve kan gereedschap 
aanschaffen voor het re-integratie 
project; 

• Soundgardens en het Vijverconcert 
hebben geld ontvangen voor het 
organiseren van hun evenement;

 
Namens alle bewoners van Boekelo en 
Usselo willen wij de Koninklijke Grolsch 
bedanken voor hun bijdrage.

Subsidie aanvragen
Ook dit jaar is het weer mogelijk om in 
aanmerking te komen voor een subsidie 
van de Grolsch. Heeft u ook een steuntje 
in de rug nodig of een wens voor uw 
stichting, vereniging, club of commissie, 
laat het ons dan weten! Hiervoor dient 
u een goed onderbouwde aanvraag in 
te dienen bij onze secretaris, uiterlijk op 
1 mei 2023. De aanvraag moet voldoen 
aan onderstaande criteria:
• Grolsch vindt het belangrijk dat de 

subsidie ten goede komt aan het 
welzijn van de dorpen;

• Grolsch heeft natuur, milieu en 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan;

• De subsidie mag niet worden gebruikt 
om exploitatietekorten te dekken;

• Het is van belang dat er op meerdere 
subsidiënten een beroep wordt 
gedaan.

Mail uw aanvraag uiterlijk 1 mei naar 
stichtingkoepel@gmail.com of stuur deze 
per post naar Stichting Koepel, t.a.v. 
Christien Slot, Dirk Papestraat 53,
7548 AP Boekelo.

KOOR ‘OOK 2000’ ZOEKT 
NIEUWE LEDEN
Het gemengd Opera- en operette koor 
‘OOK 2000’ is een zeer gezellige club. 
Naast het zingen hebben we ook veel 
aandacht voor het sociale aspect. We 
zingen lichte muziek met o.a. Duitstalige 
liederen, maar ook liedjes uit films, opera 
en operette-melodieën. Dit alles op een 
laagdrempelige wijze, zodat iedereen 
kan meezingen. Ons streven is om 2 tot  
3 keer per jaar een optreden te verzorgen. 

Wij zijn op zoek naar dames en heren 
om ons koor te komen versterken. 
Hebben wij uw interesse gewekt? Kom 
dan eens geheel vrijblijvend langs 
op een repetitie van het koor op de 
woensdagavond van 19.30 tot 22.00 
uur bij het Verenigingsgebouw Usselo 
aan de Lammerinkweg 1 in Usselo. Voor 
inlichtingen mail of bel Chiel Haveman: 
mjhav93@gmail.com of tel: 06 45 490 475.

VERVOLG) 
KORT NIEUWS
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NIEUWS VAN DE 
HISTORISCHE KRING

Kippenhok  
op de Weele
De publicatie van 
de geschiedenis 
van het kippenhok 
op de Weele is 
klaar en naar de 
drukker gestuurd. 
Vormgever Rick 
Wildeman heeft 

de opmaak verzorgd (zie de foto voor 
de omslag). De auteur is Lydia Koelewijn. 
Het boek beschrijft de tragische 
geschiedenis van de Joodse bewoners 
van het kippenhok. Aan donateurs zal 
het boekje gratis ter beschikking worden 
gesteld. 

Informatieborden 
Een tijdje geleden is een oproep 
geplaatst of vrijwilligers willen helpen 
onderzoeken of het haalbaar zou zijn 
om bij bezienswaardigheden in Boekelo, 
Usselo en Twekkelo borden te plaatsen 
met tekst en uitleg en eventueel een 
QR-code met verwijzing naar een 
website voor meer informatie. 

De reacties waren enthousiast! Onze 
secretaris Roel Bruinsma heeft een 
werkgroep kunnen formeren om samen 
met de Boekelose Ondernemers 
Vereniging, Usselo en Twekkelo 
informatieborden te plaatsen. Ook 
enthousiast geworden? Neem contact 
op met Roel Bruinsma via 06 – 83 98 95 49 
of roelbruinsma@home.nl.

Filmavond
Op 24 november jl. vond de traditionele 
filmavond plaats bij De Buren in Boekelo. 
Er was een film te zien over de jeugdsoos 
‘Het Kippenhok’ uit begin jaren 70 van 
de vorige eeuw (een aantal deelnemers 
uit die jaren was ook aanwezig op 
de filmavond) en een film over een 
Vriendengroep uit Usselo, Boekelo en 
Twekkelo en een gefilmd portret van 
Johanna Smelt. Ook werd die avond 
een loflied over Usselo gezongen. In dit 
Rondje Usselo leest u er meer over. 

Hartelijke groet,
Jules Pieters
Voorzitter Historische Kring Boekelo-
Usselo-Twekkelo

PROJECTORKEST
Muziekvereniging Unisson start met 
projectorkest
Muziek maken is leuk, helemaal als 
je het met elkaar kunt doen. We zijn 
daarom op zoek naar muzikanten uit 
Boekelo, Usselo en omstreken die deel 
willen nemen aan ons projectorkest. In 
een overzichtelijke periode (maart-juni) 
werken we van kop tot staart naar het 
projectconcert toe dat op zaterdag 17 
juni plaats gaat vinden. 

Speel jij een instrument dat past in een 
harmoniebezetting? Of heb jij in het 
verleden een instrument gespeeld en wil 
je dit weer oppakken? Dan is dit je kans! 

Om deel te nemen aan het projectorkest 
stellen we een keuzepakket beschikbaar: 
1.  Heb je lang niet gespeeld? Ga dan 

voor het opfris- en belevingspakket. 
Met behulp van lessen via Kaliber 
Kunstenschool, de wekelijkse repetities 
en twee ochtendrepetities op 
zaterdag, pak jij de draad weer op! 

2.  Heb je ervaring als muzikant en zin 
om je helemaal onder te dompelen? 
Ga dan voor het belevingspakket. Dit 
bestaat uit repetities op donderdag 
en twee ochtendrepetities op 
zaterdag met lunch. 

3.  Speel je regelmatig en heb je zin 
om mee te doen? Kies dan voor het 
compactpakket. Dit verkorte traject 
bestaat uit twee ochtendrepetities 
en de generale repetitie op 15 juni. 
Ideaal voor de actieve muzikant! 

Waar en wanneer? 
De repetities zijn op donderdagavond 
in MFA de Zweede. We starten op 
zaterdagochtend 11 maart met 

een kennismaking, informatie en 
het uitdelen van instrumenten en 
bladmuziek. Vervolgens organiseren we 
twee meekijk-/leesrepetities. Daarna 
kun je met de wekelijkse repetities 
meedoen. Ook zijn er twee repetities op 
zaterdagochtend, inclusief lunch. Zodat 
we van kop tot staart naar het concert 
op 17 juni toewerken. 

Inschrijving en deelname 
Deelname aan de repetities van ons 
project is gratis! Je kan deelnemen 
vanaf A-niveau en je mag je eigen 
instrument meenemen. Heb je deze 
niet, dan ontvang je (tegen een kleine 
borg) een instrument in bruikleen. 
Meer informatie, het repetitieschema 
en het inschrijfformulier: tinyurl.com/
projectorkest

VERVOLG) 
KORT NIEUWS
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OBS MOLENBEEK
USSELO

Via directie@oobus.nl of 
053-4281608 plannen we 
graag een rondleiding en 
kennismakingsgesprek in. 

MUZIKAAL PROJECT SAMEN 
MET MUZIEKVERENIGING 
UNISSON 
We zijn gestart met een nieuw 
muzikaal project in samenwerking 
met Muziekvereniging Unisson. 

Leerlingen uit het middenbouwplein 
en bovenbouwplein maken kennis 
met de trombone, klarinet, trompet 
of slagwerk. Zij krijgen onder 
schooltijd les in het bespelen van 
één van de instrumenten en zullen, 
samen met leden van MV Unisson, 
hun muzikale kunsten ten gehore 
brengen aan hun ouders in de 
Zweede.

LEERLINGENCARNAVAL
Op vrijdag 17 februari vieren we het 
leerlingencarnaval weer op school. 
Dan komen ook Prins Bart II en 
zijn adjudant Roel en hun gevolg 
van carnavalsvereniging De 
Soaltkloet’ns uit Boekelo altijd even 
op school. We kijken er naar uit en 
zijn er al bijna klaar voor. Alaaf! 

PANNENKOEKENDAG 
DINSDAG 21 MAART 
Op dinsdag 21 maart gaan de 
leerlingen van groep 6 en 7 op 
school pannenkoeken bakken van 
meel van de Wissink’s Möl. 

Ze nodigen u van harte uit om rond 
12.30 uur gezellig een pannenkoek 
te komen eten die ze u ook zelf 
serveren. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Aanmelden kan bij 
Karen Boon via 
karenboon8@icloud.com 
of 06-20208177.

VOLG ONS OP FACEBOOK! 
We hebben een eigen Facebook- 
pagina (www.facebook.com/ 
molenbeekusselo) waarin we 
een inkijkje geven in hoe wij het 
onderwijs hebben vormgegeven, 
met ons eigen concept. En 
daarnaast plaatsen we natuurlijk 
leuke updates over onze activiteiten 
met de leerlingen in de hoofdrol. 

NIEUWSGIERIG NAAR ONZE 
SCHOOL?
Neem gerust eens een kijkje om de 
sfeer te proeven en het onderwijs 
te ervaren.  

De kerstvakantie: voor de ene leerling vliegen de twee weken voorbij 
en voor de andere lijken ze eindeloos te duren. Onder het genot van rijk 
gevulde kniepertjes zijn de leerlingen van obs Molenbeek maandag  
9 januari goed gestart met het nieuwe jaar. Samen hebben we nog even 
teruggeblikt op de fijne periode voor de kerstvakantie. Wat was het gezellig 
tijdens het kerstdiner en wat waren we trots op de bijdrage die er door 
leerlingen en hun ouders is opgehaald voor de Voedselbank! 

OUD IJZERACTIE
Heeft u tijdens de kerstvakantie 
de zolder of de schuur 
opgeruimd en bent u oud ijzer 
tegengekomen? Gooi het niet 
weg, maar wacht nog even tot 
zaterdag 25 maart. 

Op die dag wordt de jaarlijkse 
oud ijzeractie georganiseerd. Op 
deze dag rijden er ouders van 
school en vrijwilligers rond om 
ijzer en accu’s op te halen aan 

de openbare weg. Als inwoner 
van Usselo ontvangt u binnenkort 
meer informatie in uw brievenbus. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de leerlingen van 
de locatie Usselo. Zo worden er 
elk jaar veel nieuwe leesboeken 
aangeschaft en zijn er een paar 
jaar geleden bijvoorbeeld ook 
nieuwe speeltoestellen op het 
schoolplein gekomen! 
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BEDRIJVIGHEID

Ontspanningsmassage
Activerende massage

Ayurveda lichaamsmassage
Ayurveda hoofdpijn massage

Lomi Lomi massage
Hotstone massage

Enschede buitengebied

krianmassages@gmail.com
www.krianmassages.nl

tel. 06 1329 1083

Karen Hof
06 81454362

Niet zoals het ‘hoort’,  
maar zoals jij het wilt.

hofuitvaartzorg.nl

glazenwasserij | zonnepanelen reiniging
Tel: 053 428 26 49 | info@doornbos-schoonmaak.nl

 Usselo | www.doornbos-schoonmaak.nl

OPSCHOONDAG 2023

Tijdens de Landelijke Opschoondag 
op zaterdag 18 maart a.s. gaan 
inwoners op pad om Usselo schoner 
en leefbaarder te maken. In 2022 
hebben 30 vrijwilligers ruim 250 kilo 
zwerfafval opgeruimd. Elk jaar groeit 
het aantal deelnemers, ook omdat 
het samen opruimen een gezellige 
activiteit is, waaraan ook kinderen 
veel lol beleven. 

“ SAMEN TEGEN  
ZWERFAFVAL IN USSELO  
OP 18 MAART A.S.”

Buurtkring Usselo zorgt voor 
voldoende afvalzakken, grijpers en 
handschoenen. Deze materialen 
kunt u op zaterdag 18 maart 
vanaf 09.00 uur ophalen aan de 
Rosinkweg 40 (erf familie Tabor). 
Daar krijgt u uitleg over de manier 
van inzamelen en kunt u op pad. 
Er zullen auto’s met aanhanger 
rondrijden om tussentijds de volle 

zakken te verzamelen. Tot 12.00 uur 
kunt u de laatste zak zwerfafval 
afleveren. Natuurlijk wordt er voor 
de inwendige mens gezorgd! 

DOE MEE AAN DE 
OPSCHOONDAG
EN GEEF U OP!
Bel, app of sms dan voor 14 maart 
a.s. Herman Tabor: 06-53617449 
of Hans Leusink: 06-40480308. 
Dan zorgen we ervoor dat de 
hulpmaterialen voor u klaarliggen 
en de koffie/thee met wat lekkers 
klaar staan. 

Natuurlijk kunt u ook het gehele 
jaar door zwerfafval op eigen 
gelegenheid inzamelen. 
Neem bijvoorbeeld eens een 
plastic zak mee tijdens het 
wandelen of het uitlaten van 
de hond. Vele handen maken 
licht werk!
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WAAROM EEN DORPSVISIE?
Usselo staat aan de vooravond om een 
dorpsvisie voor de toekomst te maken. 
Hierin komt te staan wat inwoners, 
verenigingen, stichtingen en organisaties 
belangrijk vinden, waar ze waarde 
aan hechten, wat hun wensen zijn en 
waar ze behoefte aan hebben. Met 
deze dorpsvisie heeft Buurtkring Usselo 
een sterke(re) positie en de regie meer 
in eigen hand tijdens de gesprekken 
met de gemeente Enschede over de 
toekomst van ons dorp. 

IS ER VOLDOENDE ANIMO 
VOOR EEN DORPSVISIE? 
We gaan stap voor stap aan de slag. 
Na eerdere oproepen in dit blad is er 
inmiddels een Commissie Dorpsvisie 
gevormd. De volgende stap is om te 
peilen of er voldoende animo is om 
gezamenlijk een dorpsvisie te maken. 
Want: welke mening hebben Usseloërs 
over hun dorp, hoe verbonden zijn ze 
ermee en hebben ze een beeld bij 
de toekomst? En als blijkt dat er een 
dorpsvisie moet komen, hoe kunnen we 
dat samen aanpakken?

INSPIRATIEAVONDEN
Er wordt een start gemaakt tijdens een 
inspiratieavond voor verenigingen, 
stichtingen en organisaties op 
maandag 6 februari. Geen uitnodiging 
ontvangen? Mail of bel met Gerrit-Jan 
Hunting voor meer informatie. 
Wij zijn voornemens in april een 
inspiratieavond te organiseren voor 
inwoners. Meer details plaatsen 
we binnenkort op de website en 
Facebook van Buurtkring Usselo. 
Wilt u rechtstreeks een uitnodiging 

ontvangen, mail of bel naar Gerrit-Jan 
Hunting. Het traject voor de dorpsvisie 
wordt begeleid door Studio Vers 
Bestuur, een ervaren (gesubsidieerde) 
partij die ons op een inspirerende 
manier helpt om democratisch en 
kritisch te werk te gaan. We hopen u 
tijdens een van de inspiratieavonden 
te zien! 

Hartelijke groet, 
Buurtkring Usselo - Commissie 
Dorpsvisie Usselo - Studio Vers Bestuur 
Contactpersoon: 
Gerrit-Jan Hunting: 06-55305537/
gerrit.jan.hunting@gmail.com 

Usselo heeft: 
Een rijk verleden: Ontstaan rond 
1200 als Oslo en in 1840 vastgelegd 
als Usselo | Staat bekend als 
zogeheten kransendorp; de 
boerderijen liggen in een grote krans 
rond de grote Usseler Es | Telt maar 
liefst 14 Rijksmonumenten waarvan 
Wissink’s Möl de meest bekende is.  
Een dynamisch heden: Aanleg 
nieuwe N18 | Behoud en 
ontwikkelingen van de natuur 
en landbouw op de Usseler Es | 
Heringerichte dorpskern | Levendige 
samenleving | Belangenbehartiging 
door Buurtkring Usselo. 
Een onzekere toekomst: Rust 
en ruimte? | Natuur, toerisme 
en recreatie? | Evenementen, 
activiteiten en faciliteiten? | 
Leefbaarheid, noaberschap en 
(agrarische) bedrijvigheid? | Eigen 
zeggenschap behouden of opgaan 
in Enschede?

Rollen ontwikkeling dorpsvisie Usselo: Buurtkring Usselo is opdrachtgever en 
faciliteert, inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers geven aan wat 
ze willen voor de toekomst van Usselo, de Commissie Dorpsvisie Usselo initieert en 
coördineert en Studio Vers Bestuur begeleidt en helpt.

STATUS DORPSVISIEBEDRIJVIGHEID

 

 

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

 Stucwerk (behang- of sausklaar) 
 Renovatie 
 Spackspuitwerk / Sierpleister 
 Airless latex spuiten 
 Gevelwerkzaamheden 
 Restauratie 

 

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht 
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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Door: Gerrit-Jan Hunting
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KIDS

Door: Joyce Pol

FLORIS WELLINK, 9 JAAR
Woont aan de: Wissinksdijk
School:Obs Molenbeek Usselo
Zussen: Leonie (6) en Kristel (5)

MARTHE CNOSSEN, 6 JAAR
Woont aan de: Haaksbergerstraat 
School: De Bron 
Broer: Jefta (14) 
Zussen: Lotte (11) en Julia (9)

Hoe zou je je zelf omschrijven? 
Een blij meisje dat van zingen houdt.
Wat doe je het liefst? 
Zingen, buiten spelen met mijn 
buurmeisje of zus, naar school gaan, 
knutselen en wandelen met onze hond 
Jip.
Wat vind je leuk aan wonen in Usselo? 
Ik vind het leuk om in Usselo te wonen 
omdat we heel veel ruimte om ons huis 
hebben en ik lekker buiten kan spelen.
Wat is je lievelingseten? 
Pizza!
Wat was je leukste vakantie? 
Dat was in Frankrijk. Ik kon daar heel 
veel zwemmen met mijn vriendinnetje.
Wie nomineer je voor de volgende keer? 
Mijn buurmeisje Liene Versteeg.

Wat vind je leuk aan wonen in Usselo?
Ik woon dicht bij vrienden in de buurt en 
hoef niet ver te fietsen naar school. 
Wat is je lievelingseten? 
Wentelteefjes op zondagochtend en 
lasagne vind ik ook erg lekker. 
Als je een dag met iemand mocht 
ruilen, met wie zou dat zijn? En 
waarom? 
Ik zou wel graag Guus, onze buurhond, 
willen zijn voor 1 dag. Je kunt dan 
rennen, spelen en knuffelen de hele dag. 
Ik zou dan naar het schoolplein rennen en 
dan gaan ze mij daar allemaal knuffelen. 
Wat doe je het allerliefst? 
Ik speel graag met mijn vrienden, maar 
ook rennen en spelen met honden. 
Als je drie wensen mocht doen, welke 
zouden dat zijn?
Als ik drie wensen mocht doen dan zou 
ik graag rijk willen zijn, een X-box willen 
hebben en dat ik zelf een bioscoop had 
in huis.
Wie nomineer je voor de volgende keer? 
Mijn nieuwe klasgenootje Lievijn.

Nieuw op de kidspagina is een gezond kidsproof smoothierecept. Smoothies zijn 
een makkelijke en lekkere manier om extra groenten en fruit aan kinderen aan 
te bieden. Deze smoothie van appel, avocado, blauwe bessen en een beetje 
yoghurt is helemaal goedgekeurd door Oliver (2 jaar).
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Voor meer informatie kijk op twentemilieu.nl/enschede/afvalsoorten/grof-restafval

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afvalBreng 300 kilo grof afval 
gratis weg in 2023

Hier kunt u grof afval kwijt 

Wat vindt u van het 
straatbeeld in Enschede? 

Maak er een 
ander blij mee

Zelf 
wegbrengen

Laten
ophalen

Samen houden we Enschede schoon! Om het straatbeeld in Enschede te verbeteren en afval naast 

de containers tegen te gaan, verruimt gemeente Enschede het stortquotum. Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van 

Enschede in plaats van 75 kilo 300 kilo grof afval gratis per jaar wegbrengen naar een afvalbrengpunt of het door Twente 

Milieu thuis laten ophalen. De voorrijkosten zijn dan 20 euro. 

Voor meer informatie kijk op www.twentemilieu.nl/enschede/welkafvalwaar?

Om erachter te komen wat u vindt van het 

straatbeeld in Enschede, zijn we bezig met een 

onderzoek. Vult u hem voor ons in? Wij stellen het 

erg op prijs dat u meewerkt. U hoeft geen naam of 

adres in te vullen en alle antwoorden worden 

vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

U kunt het door Twente Milieu laten 

ophalen bij u thuis. Voorrijkosten zijn 

dan 20 euro. 

U kunt het tot 300 kilo per jaar gratis 

wegbrengen naar een van de drie 

afvalbrengpunten.

Spullen die een ander nog kan gebruiken, 

kunt u plaatsen op de weggeefhoek op 

facebook. Of wegbrengen naar een 

kringloopbedrijf in Enschede

3

1 2 3

Afvalbrengpunt 
West
Binnenhaven 152

Openingstijden
Ma: 
Gesloten 
Di t/m vr: 
8.00 - 12.00 uur
Za: 
9.00 - 15.30 uur

Afvalbrengpunt 
Oost
Lenteweg 44

Openingstijden
Ma: 
8.00 - 16.30 uur
Di t/m vr: 
12.30 - 16.30 uur
Za: 
9.00 - 15.30 uur

Afvalbrengpunt 
Zuid
Vlierstraat 105

Openingstijden
Ma t/m vr: 
8.00 - 16.30 uur
Za: 
9.00 - 15.30 uur

Enschede

Goorseveld

Boekelo

Twekkelo

Usselo

Broekhurne

Zuid-Esmarke

Noord-
Esmarke

Lonneker-West

Bolthaar

Afvalbren
g-

punten 
Enschede

Het gaat om een proef van 1 jaar. Na de evaluatie bekijken we of we de maatregel voor langere tijd invoeren.

Scan de 

QR-code 

voor de 

vragenlijs
t

WISSINK’S MÖL

Iedereen in Usselo en omstreken 
kent de mooie oude molen die 
reeds in 1802 gebouwd werd. Een 
geweldig team van molenaars, 
vrijwilligers, molenbouwers en 
bestuur zet zich dagelijks in om 
dit erfgoed voor de toekomstige 
generaties te behouden.

Iedereen kan hier op een leuke 
(en lekkere) wijze aan bijdragen, 
bijvoorbeeld door eens op 
woensdag– of zaterdagmiddag bij 
de molen langs te gaan om één 
van de zelfgemaakte producten te 
kopen. De molen is op die dagen 
geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 
U kunt ook genieten van de lekkere 
pannenkoeken die bij diverse 
activiteiten met veel plezier door 
vrijwilligers worden gebakken, onder 
andere bij de jaarlijkse Molendag, 
de Monumentendag en onlangs de 
kerstmarkt in Boekelo. 

Om alle taken en werkzaamheden 
voor de Wissink’s Möl goed te laten 
verlopen zijn we op zoek naar 
mensen met hart voor de molen die 
willen helpen, zoals: 
• Molenaars (de opleiding hiervoor 

is gratis)

• Gidsen (er is een boekje 
beschikbaar om u wegwijs te 
maken)

• Gastvrouwen/heren (helpen bij 
activiteiten bij de molen)

• PR man/vrouw (promoten 
activiteiten en evenementen)

• Mede websitebeheerder
• Bestuursleden (6-7 vergaderingen 

per jaar)

Lijkt het u wat? Stuur een mail naar 
wissinksmolen@hotmail.com, bel 
06-40527997 of benader een van de 
bestuursleden of vrijwilligers. 
Kijk ook op www.wissinksmolen.nl 
of wordt vrienden op Facebook via 
Facebook.com/wissinks.mol.3.

PRIJSLIJST 2023 

Bio Volkorenmeel 1 Kilo   € 1.75
Bio Volkorenmeel  5 Kilo   € 7.00
Volkorenmeel 1 Kilo   € 1.50
Volkorenmeel  5 Kilo   € 8.00
Pannenkoekenmeel  1 Kilo   € 2.95
Molen Cakemeel  500 Gr   € 3.00
Kruidkoek 700 Gr   € 4.50
Div. Smaken Cakemix 500 Gr   € 5.50
Tarwebloem 1 Kilo   € 1.85
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CARNAVAL
BOEKELO

CARNAVAL 2023: WIEJ LOAT 
OE NICH IN DE KEULDTE 
STOAN!
Prins Bart II en zijn adjudant Roel 
staan in de startblokken om er een 
mooi carnavalsweekend van te 
maken in Boekelo. De eerste feestjes 
en uittredens zitten er al op, maar nu 
dan eindelijk carnaval met Boekelo, 
Usselo en Twekkelo!!

DONDERDAG 9 FEBRUARI: 
CLIËNTENCARNAVAL
Om 19.30 uur trappen we af met het 
cliëntencarnaval bij onze residentie 
De Buren. Op deze avond vieren we 
een feestje met carnavalsvierders 
met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. Een gezellig 
feest met een avondvullend 
programma, een hapje en drankje, 
polonaise en vooral plezier.

VRIJDAG 17 FEBRUARI: 
KINDERCARNAVAL
Nadat de Hoogheid en adjudant 
de scholen en het kinderdagverblijf 

hebben bezocht, maken we er 
samen met de kinderen van Boekelo, 
Usselo en Twekkelo een mooi feest 
van bij de residentie. Het feest begint 
om 14.30 uur onder leiding van prins 
Bart II en adjudant Roel. Er is weer 
een leuk programma, wat lekkers en 
er zijn prijzen te winnen. En uiteraard 
komen ook de dansmarietjes om een 
spetterend optreden te geven. Alle 
kinderen zijn welkom, je hoeft geen 
lid te zijn van de vereniging. Kom je 
ook?

KLOET’N HIJSEN EN FEESTEN 
OP VRIJDAGAVOND EN 
ZATERDAGAVOND
Vrijdag om 20.30 uur is de officiële 
start van het carnavalsweekend 
met het kloet’n hijsen en de 
sleuteloverdracht, dit is het eerste 
feest van het weekend. Op 
zaterdagavond om 21.00 uur begint 
het themafeest met als thema Glitter 
en Glamour Carnival. 

ZONDAG 19 FEBRUARI: 
CARNAVALSOPTOCHT
Om 13.33 uur zal de 50e editie van 
de gezelligste, kindvriendelijkste en 
meest ouderwetse  carnavalsoptocht 
van het Oosten des lands van start 
gaan. Na de optocht kan je verder 
feesten met prins Bart II en adjudant 
Roel bij residentie de Buren.

HERENBOEREN

HERENBOEREN START EEN 
COÖPERATIEVE BOERDERIJ 
OP DE USSELER ES
Met ingang van 1 januari 2023 pacht 
‘Herenboeren Usseler Es’ twintig hectare 
grond op de Usseler Es om voor (en 
met) 250 gezinnen duurzaam voedsel te 
produceren. Er zijn twee ervaren boeren 
gevonden om de boerderij te runnen. 
Elke week verse groenten, lekker fruit, 
eitjes en – voor wie dat wil – (h)eerlijk 
vlees. Gewoon’ van je éigen boerderij, 
verzorgd door je éigen boer. 

“ Gewoon’ van je éigen 
boerderij, verzorgd door  
je éigen boer.” 

Veel enthousiaste mensen hebben 
zich inmiddels aangemeld om 
deel te nemen én er is plaats voor 
nog meer deelnemers. Daarom 
organiseert de groep een aantal 
informatiebijeenkomsten over het 
concept Herenboerderij en de 
plannen die er op de Usseler Es zijn. De 
plannen rondom de oprichting van de 
coöperatieve Herenboerderij worden 
daar verder toegelicht.  

Data informatiebijeenkomsten:
Zondag 12 februari van 10.30-12.00
Zaterdag 25 februari van 10.00-11.30

De informatiebijeenkomsten vinden 
plaats in onze schuur aan de 
Haaksbergerstraat 864 te Enschede.

Lees meer over (het deelnemen aan) 
de Herenboerderij op de Usseler Es op 
usseleres.herenboeren.nl. Aanmelden voor 
de nieuwsbrief kan ook via de website.

DE VBU ONDERSTEUNT  
DE HERENBOEREN
De Vereniging tot Behoud van Usselo 
en de Usseler Es (VBU) heeft zich al 
ruim 35 jaar sterk gemaakt om de 
Usseler Es te behouden. Dat doel is 
bereikt waardoor onder andere De 
Herenboeren zich kunnen vestigen 
op de Usseler Es.

Het concept van De Herenboeren 
past zelfs binnen de ‘oude’ slogan 
van het door de VBU geïnitieerde 
referendum: ‘De Usseler Es is van 
alle inwoners van Enschede’. De 
Herenboeren hopen in de toekomst 
500 monden te kunnen voeden 
met op de Usseler Es verbouwde 
producten. 

De nieuwe pachtovereenkomst met 
de gemeente laat geen gebruik 
van chemische middelen toe en er 
dient wisselteelt plaats te vinden. 
Hierdoor worden grote delen van 
de Usseler Es weer bebouwd met 
andere gewassen dan maïs en 
gras. De VBU is zeer benieuwd naar 
deze ontwikkelingen. Aangezien de 
vereniging haar doel (het behouden 
van de Usseler Es) heeft bereikt met 
een positieve kaspositie, gaan we 
de Herenboeren ondersteunen met 
een bijdrage.
 
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bijvank, voorzitter VBU



3534

Menig stoet door Usselo gereden
Om velen is er hier gerouwd. 

Het zand gebruikt voor snelle 
wegen,
Het Rutbeek werd een recreatieplas,
Toerisme heeft u ervoor 
teruggekregen,
Maar ‘t is niet meer zoals het was.

Ik keek naar al die veranderingen,
En dacht, waarom die flauwekul.
En wilde uit volle borst wel zingen
Wissinks Mul…Wissinks Mul… 
***
Maar Usselo is weer herrezen,
Met een dorpsplein vol vertier,
Een winkel met noten en hüttenkäse,
Hanninks Dientje, een groot plezier!

Een ijssalon met veertig smaken,
Je staat er graag voor in de rij.
Ik schreeuw het bijna van de daken,
Doe er nog maar wat smaken bij.

Het nieuwe Ossel, een groot succes,
Ja, ’t is er nu weer zo (‘’duim 
omhoog’’).
O prachtig buurtschap op de es,
Usselo… Usselo…

Scan de QR-code om het lied te 
beluisteren.

LOFLIED USSELO

SONGTEKST LOFLIED USSELO
Wijs: Bijlmermeer, uit het Schaep met 
de Vijf Pooten

Waar vroeger boeren zwoegden,
En koeien graasden in de wei.
Waar mensen jaren akkers 
ploegden,
Staat nu een grote brouwerij.

Het zandpad waar we bramen aten,
Heet nu de Brouwerslaan,
Met bier in kratten en in vaten,
Rijden de wagens af en aan.

De Usselerschool, u had er vroeger 
les,
Het was er altijd zo (‘duim omhoog’).
O prachtig buurtschap op de es,
Usselo… Usselo…
****
De es waar Gert en Hermien ooit 
zaten,

Con Amper, een wit paleis,
Hij maakte er zijn mooiste platen,
Had eerbied voor uw haren, grijs.

Chique bedrijven zijn daar toen 
gekomen,
Met Jacuzzibaden, kant en klaar.
Ik lig er ’s nachts soms van te 
dromen,
Die es, een tuinmeubelboulevard.

Usseler Es, zo is er maar één,
Je krijgt het niet cadeau,
Een snelweg gaat dwars door je 
heen,
Usselo…Usselo…
****
Bijna vijftig jaar alweer geleden
Dat het crematorium werd gebouwd,

In 2014 schreven Hajé en Pauline Nordbeck speciaal voor haar inwoners 
een loflied over Usselo en zongen deze tijdens de seniorenmiddag van de 
Popfeesten Usselo. Het lied werd goed ontvangen, vol herkenning en met 
een grote glimlach.

NIEUWE VERSIE VAN HET LIED
Tijdens de filmavond van de 
Historische Kring op 24 november 
2022 brachten Hajé en Pauline het 
lied opnieuw ten gehore, in een 
aangepaste versie. Want de tijd 
heeft niet stilgestaan; sinds 2014 
heeft Usselo veel ontwikkelingen 
doorgemaakt en die zijn verwerkt in 

het lied. Usselo is een dorp waarop 
de inwoners trots kunnen zijn!

De inleiding van het loflied over 
Usselo en de muziekopname kunt 
u vinden op www.usselo.nl/lied-
over-usselo of scan de QR-code en 
zing mee. 
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NIEUWE SAMENWERKINGSVORM 
MET DE GEMEENTE

De laatste keer dat er 
samenwerkingsafspraken zijn 
gemaakt tussen de gemeente 
en de dorps- en wijkraden was 
in 2008, destijds vastgelegd in de 
Regeling wijkorganen 2008. Deze is in 
december 2022 ingetrokken omdat de 
participatieverordening van kracht werd. 
Vervolgens is per 1-1-2023 de nieuwe 
omgevingswet ingevoerd. Tijd dus om 
nieuwe samenwerkingsafspraken te 
maken.

AANPAK SAMENWERKINGS-
MOGELIJKHEDEN
Begin juli 2022 was er een 
startbijeenkomst, waarbij het bestuur 
van Buurtkring Usselo ook aanwezig was 
om hun visie te geven op onderwerpen 
als: welke positie is er voor de dorps- 
wijkraden in de participatiesamenleving, 
hoe kan de relatie van de dorps- en 
wijkraden met de gemeente verbeteren 
en wat is hun rol in het dorp/de wijk. Door 
nu mee te denken, kan de samenwerking 
verbeterd worden op punten die voor 
ons belangrijk zijn. Uit de startbijeenkomst 
is een kerngroep ontstaan uit een aantal 
wijkvertegenwoordigers die nauw 
betrokken zijn bij het vervolg. Vanuit 
de buurtkring zit bestuurslid Gerrit-Jan 
Hunting in de kerngroep.  

HET VERVOLG
Om ideeën op te doen, heeft de 
kerngroep de samenwerkingsconstructies 

van de gemeenten Utrecht, Haarlem, 
Groningen en Maastricht bestudeerd 
en besproken. In totaal is de kerngroep 
6x bij elkaar geweest en heeft zij drie 
samenwerkingsvarianten opgesteld. 
Die zijn op 9 november tijdens de 
bijeenkomst ‘Verbetering samenwerking 
dorps- wijkraden en gemeente’ aan de 
overige dorps- wijkraden en gemeente 
gepresenteerd. Dit zijn: 

1.  Subsidiegestuurd: een model van een 
basissubsidie en activiteitensubsidies.

2.  Op basis van drie profielen: een laag 
ambitieniveau en een middel- en 
hoog ambitieniveau. De dorps- of 
wijkraad kiest welk profiel het best bij 
hen past.

3.  Burgerraad op stadsdeelniveau: 
sociale samenhang en initiatieven 
aanjagen op wijkniveau. 
Participeren en adviseren door 
wijkvertegenwoordigers in een 
stadsdeelraad.

De uitkomst van de bijeenkomst was 
een vierde variant waarin elementen 
van alle drie de varianten terug komen. 
Op 14 december is deze variant met 
de kerngroep verder besproken en op 
dit moment is de gemeente de vierde 
variant verder aan het uitwerken. Als 
deze variant is uitgewerkt en besproken 
met de dorps- wijkraden en gemeente, 
zullen wij deze met u delen.

Gemeente Enschede kent een lange traditie van samenwerking met de dorps-
en wijkraden. In maar liefst 22 wijken is een dorpsraad, wijkraad, wijkplatform of 
buurtkring actief. Die onderhouden intensief contact met de gemeente over allerlei 
zaken die spelen in wijken en buurten. Het is de ambitie van de gemeente om de 
samenwerking met wijkvertegenwoordigers te versterken en inbreng van bewoners 
te vergroten.

Acties geldig tot eind februari 2023       |       www.hanninkshof.nl      |        053-2005681      |       Usselerhofweg 5  

Drie bakjes borrelsnacks, knoflooksaus, 
brokkelkaas, brie, kaasdip en
een fles Bomba wijn naar keuze:
Tempranillo, Chardonnay of

Sauvignon blanc

€ 19,50

Dientje’s Borrelbox

Tap nu heerlijke versgebrande 
koffiebonen bij ons in de winkel.
Deze maand 500 gram voor

€ 11,50

Nieuw bij Dientje

Met het voorjaar in het vooruitzicht
 staat ons welbekende broodje carpaccio 

weer op de kaart.

€ 6,95

Broodje van de maand

Creatieve ijsliefhebbers opgelet!
Verzin jij de meest originele ijssmaak?
Doe mee en win één seizoen gratis ijs!

Geef voor 20 februari a.s. jouw 
originele ijssmaak door naar
info@hanninksdientje.nl

IJssalon opent medio maart

t/m februari 
het 2e kopje 
koffie gratis!

Vanaf nu elke zaterdag én zondag versgebakken broodjes om thuis van te smullen!

Door: Gerrit-Jan Hunting



Inloopavonden Buurtkring Usselo 
voor inwoners 
Donderdag 23 februari en 30 maart
19.00 - 20.00 uur 
Verenigingsgebouw Usselo

Kaartavonden
Donderdag 9 feb, 23 feb, 9 maart, 
23 maart en 6 april 
19.30 uur | Verenigingsgebouw Usselo 

Carnaval Boekelo
Vrijdag 17 februari | 14.30 uur: 
kindercarnaval, 20.30 uur kloet’n hijsen
Zaterdag 18 februari | 20.30 uur: 
Glitter en Glamour Carnival
Zondag 19 februari | 13.33 uur: 
Carnavalsoptocht

Kopij inleveren Rondje Usselo, 
editie april-mei 2023
Vrijdag 3 maart | redactie@usselo.nl 

Opschoondag Usselo
Zaterdag 18 maart
09.00 - 12.00 uur

Pannenkoekendag
Dinsdag 21 maart | 12.30 uur
Obs Molenbeek Usselo 

Oud ijzer actie
Zaterdag 25 maart vanaf 09.00 uur

AGENDA COLOFON

Rondje Usselo is een uitgave van Vereniging 
Buurtkring Usselo met als doel inwoners van 
Usselo en omgeving te informeren over nieuws, 
ontwikkelingen, activiteiten, evenementen en 
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dorpsblad voor en door inwoners. 
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Verspreiding: huis-aan-huis door vrijwilligers
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Opmaak: drukkerij te Sligte
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