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VOORWOORD

We vallen van de ene in de andere crisis. U heeft de verwarming vast ook 
lager gezet en bent bewust(er) bezig met het gebruik van elektriciteit, gas 
en water. De energiecrisis houdt ons allemaal bezig, vooral de financiële 
gevolgen zijn fors. Afgelopen maand en deze maand hebben we gelukkig een 
tegemoetkoming van 190 euro per maand in de energiekosten en vanaf januari 
geldt het energieplafond. Dat geeft de burger wat moed, maar het moet niet te 
lang gaan duren. 

MOOIE INITIATIEVEN VOOR 
DE VERBINDING 
Licht in donkere dagen was 
er eind oktober door de 
lampionnenoptocht. Zo’n 130 
kinderen en ouders/verzorgers 
liepen mee door de dorpskern 
van Usselo. Wat een prachtig 
gezicht met al die blije kinderen 
en hun schitterend geknutselde 
lampionnen. Aanwonenden hebben 
er echt een feestje van gemaakt 
door hun huizen te versieren en te 
verlichten en lekkers uit te delen. 
Ook was er veel publiek langs de 
route, wat het extra leuk maakte. 
Lees in dit Rondje Usselo het verslag. 
Buurtkring Usselo waardeert en 
steunt dit soort initiatieven die meer 
verbinding stimuleren in Usselo. 

WINTERS FEESTJE
We organiseren al jaren een 
winterbarbecue voor inwoners 
om het nieuwe jaar in te luiden en 
elkaar weer eens te zien. Het werd 
tijd dit in een nieuw jasje te steken 
zodat dit event voor heel Usselo 
geschikt is. We maken er een soort 
klein dorpsfeest van met vertier voor 
de kinderen, een lekker hapje en 

drankje en muziek. Dit alles vindt 
onder de naam Winter Borrel & 
Buffet plaats op zondagmiddag 22 
januari in de Oude Usselerschool. 
Op de middenpagina’s vindt u alle 
informatie. We hopen u, uw buren 
en bekenden in het dorp allemaal 
te zien. 

HOE KOMEN WE ERACHTER 
WAT LEEFT EN SPEELT IN  
HET DORP? 
Eind september was de openbare 
jaarvergadering. Er is veel 
besproken en gedeeld. Hierdoor 
kwamen ook nieuwe inzichten, 
ideeën en initiatieven naar voren 
om Usselo leefbaarder te maken 
en te houden. De opkomst was 
niet hoog. Wij vragen ons af hoe 
dat komt, wat voor u als inwoner 
belangrijk is en op welke manier u 
dat graag zou willen delen. Dat kan 
via de mail, maar bijvoorbeeld ook 
via de inloopavonden die we vanaf 
2023 elke laatste donderdag van 
de maand organiseren. Bij ‘Nieuws 
en mededelingen van Buurtkring 
Usselo’ vindt u meer informatie. 
Maak er gebruik van, we gaan 
graag met u in gesprek. 

Het einde van het jaar nadert, de 
feestdagen komen eraan. Ook de 
tijd voor bezinning, gezelligheid en 
dit jaar zelfs het WK voetbal. Dit jaar 
wellicht met een dikke trui en maar 
een paar lampjes aan. Ik wens u en 
uw naasten hele fijne feestdagen en 
een gezond 2023.

Met vriendelijke groet, 
Herman Tabor 
Voorzitter Buurtkring Usselo

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

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
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TERUGBLIK OPENBARE 
JAARVERGADERING 
29 SEPTEMBER JL.
Voor het eerst sinds 2019 was het 
weer mogelijk om een openbare 
jaarvergadering van Buurtkring Usselo 
te houden. Helaas was de opkomst 
minder dan voor corona, maar toch 
hebben we met de aanwezigen een 
goede en constructieve vergadering 
kunnen houden. De notulen van 
de openbare jaarvergadering kunt 
u teruglezen op www.usselo.nl/
jaarvergadering.

INLOOPAVONDEN
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. In het eerste kwartaal van 
2023 zijn de inloopavonden gepland 
op de laatste donderdagen van de 
maand: 26 januari, 23 februari en 30 
maart van 19.00 tot 20.00 uur in het 
Verenigingsgebouw in Usselo. We 
hopen u daar te mogen begroeten! 

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 dat na 
2018 in Usselo is geplaatst. Heeft u 
na 2018 zonnepanelen geplaatst, 
geef dat dan aan ons door! Ook 
uw zonnepanelen tellen mee om 
de aan ons opgelegde 50 Terajoule 
energie op te wekken. Laat het ons 
weten door een e-mail te sturen naar 
secretaris@usselo.nl. Alvast bedankt! 

GEZELLIGE KAARTAVONDEN
In 2023 is het de beurt aan Buurtkring 
Usselo om de kaartavonden te 
organiseren. Die zijn voor zowel 
beginners als gevorderden. Er worden 
vier rondes van acht spelen gespeeld. 

De kaartavonden vinden plaats op de 
volgende donderdagen: 26 januari, 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. 

NIEUW BESTUURSLID
Goed nieuws: Aris Versteeg (42) is 
toegetreden tot het bestuur van 
Buurtkring Usselo. Zijn bijzondere 
voornaam dankt Aris aan zijn 
voorvaderen die allemaal zo heetten. 

Aris is getrouwd met Marije en samen 
wonen ze sinds drie jaar met hun 
zoon (16) en drie dochters (14,11 en 
8 jaar) aan de Haaksbergerstraat, 

naast Bedrijvencentrum Usseler Es. 
Het bevalt ze daar heel goed. Aris: 
“Als kind woonde ik in een Gronings 
dorp en daar is mijn passie voor groen 
en dieren ontstaan. Nu we op deze 
plek wonen, ben ik helemaal in mijn 
element met onze kippen, pauwen, 
honden, katten en konijnen. Van 
beroep ben ik tuinman en uitvoerder 
bij Axent Groen, dus door mijn werk 
ben ik ook veel buiten, heerlijk!”

Aris en zijn gezin zijn zich steeds 
meer aan het settelen en aan het 
integreren in Usselo en omgeving. 
Hierdoor besefte hij zich steeds meer 
dat hij graag van betekenis wil zijn 
voor de leefbaarheid van de plek 
waar hij woont. “Nu we hier een 
tijdje wonen ben ik Usselo meer gaan 
waarderen, vooral het buitengebied. 
Door toe te treden tot het bestuur kan 
ik me inzetten voor het behoud en het 
mooier maken van het buitengebied. 
Ik ben vanuit het bestuur dan ook de 
linking pin naar de commissie Natuur, 
Toerisme en Recreatie waar ik ook 
in zit. Hierdoor heb ik al gemerkt dat 
je vooral samen veel kunt bereiken. 
Een groot netwerk komt daarbij goed 
van pas, dat ben ik dan ook aan het 
opbouwen.  
Dat gaat best snel nu ik in het bestuur 
zit. Je komt met veel dorpsgenoten 
in contact en hoort veel, heel 
interessant. Ik hoop als algemeen 
bestuurslid dan ook zeker een bijdrage 
te kunnen leveren aan Usselo”,  
besluit Aris.

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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toe. Tot mijn spijt moest ik in 2000 om 
gezondheidsredenen stoppen.

HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR 
ONTMOET EN HOE KWAMEN 
JULLIE IN USSELO TERECHT?
Jenny neemt het woord: we heb-
ben elkaar ontmoet in Dancing 
Avion aan de Deurningerstraat, 
tegenover het Boerenkerkhof. Dat 
deed je toen; in het weekend ging 
je (als het kon) uit dansen. Joop had 
al een auto en we gingen ook wel 
eens een ommetje uit rijden. Hij reed 
langs dit huis aan de Wissinksdijk 
en Joop zei: ‘Dit is een huis waar ik 
wel zou willen wonen’. Ik schrok en 
zei: ‘Zó ver weg van alles?’ Op een 
gegeven moment hebben we het 
huis kunnen huren en na enige jaren 
konden we het zelfs kopen. Ik vind 
het heel bijzonder dat hij toen al wist 
waar hij wilde wonen. En we wonen 
er nog steeds met veel plezier.

HEBBEN JULLIE EEN 
NOABERSCHAP?
Die is er wel geweest, maar is  
langzaamaan verwaterd. Wij  
hebben met de buren besloten om 
een keer per jaar een gezamenlijke 
barbecue te houden en zo zetten 
we deze traditie voort, op een  
eigentijdse manier.

WIE WORDT VOLGENDE 
NOABER?
Dat is Henk Jan Voogsgeerd. 

Ooit was Usselo een dorpje met een 
benzinepomp, fietsenmakerij, bak-
ker, kleine kruidenierszaak en een 
dorpsslager. Dat is allemaal allang 
verdwenen, maar Joop Postma (76 
jaar) zit tevreden in zijn huis aan de 
Wissinksdijk. Met plezier kijkt hij terug 
op zijn werkzame leven.

JOOP, VERTEL EENS: HOE 
BEN JE SLAGER GEWORDEN? 
Mijn ouderlijk huis stond aan de 
Deurningerstraat in Enschede. Toen 
was dat nog aan de rand van de 
stad, met een weide naast en ach-
ter ons huis waarin koeien liepen. 
De wijk Deppenbroek was nog niet 
gebouwd. Ik heb daar een mooie 
jeugd gehad. 
Als 17-jarige ging ik naar de slagers-
vakschool. Mijn eerste baan was 
leerling-worstenmaker bij de boeren-
coöperatie, de boerenbond aan 
de Raiffeisenstraat. Toentertijd stond 
voor de melkhal een klein winkeltje 
waar levensmiddelen en ook dier-
envoer verkocht werden. En in dat 
winkeltje was ook een slagerij geves-
tigd, met vleeswaren en worsten. 
Daar werkte ik dus. De melkbussen 
stonden in de melkhal. Die melkbus-
sen werden soms door de boeren 
zelf gebracht, soms opgehaald. 
Later ging ik werken bij slagerij Punte 
aan de Lipperkerkstraat, die toen 

heel goed bekend stond. Ik werkte 
lange dagen, vooral rond de kerst-
tijd als iedereen bestellingen deed 
voor de kerstmaaltijd. Dan sliep 
ik soms maar één uur per nacht, 
zóveel werk was er. Nadien heb ik 
jaren gewerkt bij een vestiging van 
Punte op de Wesselerbrink.

HOE WERD JE ZELFSTANDIG 
DORPSSLAGER?
Op een gegeven moment zei een 
kennis: als je zo hard werkt, waarom 
word je niet zelfstandig? In 1983 
begon ik dus voor mezelf, ditmaal 
als dorpsslager van Usselo. Op deze 
tijd kijken mijn vrouw Jenny en ik 
met plezier terug. Jenny maakte de 
hapjes en de salades, ik was verant-
woordelijk voor het vlees. 

De klanten kwamen overal  
vandaan, uit Usselo, Boekelo en de 
Wesselerbrink. Het was ook gebrui-
kelijk dat mensen een bestelling  
‘s morgens in de brievenbus deden 
en die dan ‘s avonds (in de koelbox) 
bij ons ophaalden. Ook voor huiss-
lachtingen ging ik naar de mensen 

NOABERS

Door: Elsberth Dirkzwager

“ Wij kijken met plezier 
terug op onze tijd 
als dorpsslager van 
Usselo.”

In deze rubriek vertelt een bewoner zijn of haar verhaal. Zo leren we elkaar 
beter kennen. Dit keer is een bekende persoonlijkheid in Usselo aan het 
woord: Joop Postma, de vroegere dorpsslager. 
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BEDRIJVIGHEID

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 

COCO, DE KALE PAPEGAAI
Ik had laatst een praatje met een 
klant die mij enthousiast vertelde dat 
zijn papegaai kon praten. Daardoor 
moest ik opeens terugdenken aan 
een voorval uit mijn studententijd. 
Ik werkte als assistent in een 
dierenkliniek in Utrecht. Op één van 
de spreekuren kwam een man met 
een gedeeltelijk kale papegaai, 
genaamd Coco. 

Vaak is stress de oorzaak van de 
kaalheid. Coco zat veelvuldig alleen 
thuis en verveelde zich stierlijk. 
De man wilde de vogel niet meer 
hebben en mijn toenmalige baas 
besloot om Coco over te nemen. 
Want dat was best gezellig in de 
praktijk, de vogel had wat te kijken 
en zou kunnen herstellen van de 
veeruitval. Zo gezegd, zo gedaan. 
Coco zat in zijn kooi in een hoek 
van de spreekkamer. Hij zou kunnen 
praten, maar we hadden hem nog 
niets horen zeggen. 

“Gaat ie slaapies doen, 
gaat ie slaapies doen?”

Een paar avonden later kwam er 
een gezin binnen met een hele 
oude, ernstig zieke hond. Aangezien 
de mensen verder lijden wilden 
voorkomen werd besloten de hond 
in te laten slapen. Het hondje werd 
op de tafel gezet en mijn baas gaf 
het arme dier een narcose-injectie. 

Veel verdriet natuurlijk bij de baasjes. 
Coco zat ondertussen het geheel 
uitermate geïnteresseerd te bekijken 
en ziet op een gegeven moment 
dat de hond gaat liggen en in 
slaap valt van de narcosemiddelen. 
Plotseling houdt Coco zijn koppie 
scheef en roept luid schreeuwend 
door de spreekkamer in plat Utrechts 
“Gaat ie slaapies doen, gaat ie 
slaapies doen?”. Een uitermate 
gênant moment natuurlijk. Coco is 
na het consult door mijn baas uit de 
spreekkamer gehaald en ik heb hem 
niet meer terug gezien in de praktijk.

BEESTENBOEL

OVER DE SCHRIJVER
Mijn naam Jan Dolfing en ik ben 
dierenarts. Via deze column schrijf 
ik over mijn belevenissen. Ik ben 
56 jaar oud, getrouwd en vader 
van twee kinderen. Sinds tien jaar 
wonen we in Usselo en genieten 
we volop van het buitenleven. 
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WAT DOE JE ZOAL IN WEST?
Ik heb Boekelo, Usselo, de wijk 
Stevenvenne in het Stadsveld en de 
Marssteden als aandachtsgebied. 
Nogal wat verschillende 
doelgroepen eigenlijk. Noem mij 
maar het oliemannetje van West. Ik 
moet er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat problemen op de juiste agenda 
in de gemeente komen, maar ook 
dat vragen en opmerkingen beter 
uitgediept worden voordat ze 
ergens belanden.

HOE ERVAAR JE JE WERK IN 
USSELO?
De mensen die hier wonen hebben 
vaak een lange historie met Usselo. 
Ze voelen zich met hun omgeving 
verbonden, meer dan in de stad. 
Dat geeft vertrouwen, maar 
daardoor hebben sommigen ook 
een scherpere mening over de plek 
waar ze wonen. Die scherpe randjes 
probeer ik eraf te krijgen door goed 
te luisteren en vragen te stellen, 
zodat er een afgewogen gesprek 
plaatsvindt. We blijven zoeken naar 
draagvlak.

HOE KUNNEN DE BEWONERS 
VAN USSELO NOG DICHTER 
BIJ HET BESTUUR KOMEN?
Ten eerste is er al jaren een 
stadsdeelcommissie van de 
gemeente, de vergadering van 
de raad in stadsdeel West. Die 
komt om de zes weken bij elkaar. 
Daarin zitten raadsleden van 

alle partijen, de wethouder en 
de betrokken ambtenaren. Als er 
een probleem is, kun je je bij de 
gemeente aanmelden en daar je 
verhaal houden. Ten tweede kun je 
terecht bij het bestuur van Buurtkring 
Usselo. Dit orgaan is spreekbuis voor 
het dorp en is voor de gemeente 
een formeel adviesorgaan. 
De bedoeling hiervan is dat 
bewoners zich gehoord voelen 
en eigenaarschap ervaren over 
hun eigen leefomgeving zodat er 
meer wederzijds vertrouwen komt. 
Vanaf a.s. januari organiseert de 
buurtkring elke laatste donderdag 
van de maand een inloopavond 
in het verenigingsgebouw. Dat 
verkleint de afstand. 

WAT ZOU DE GEMEENTE 
BETER KUNNEN DOEN?
Een gemeenteraad wordt eens 
in de vier jaar verkozen. Nieuwe 
raadsleden willen altijd iets nieuws. 
Ze vergeten soms dat er al plannen 
zijn die nog niet afgewerkt zijn of zij 
kennen die plannen niet. Dat geeft 
dan geen consistent beleid en kan 
dus beter.

NB. Bij het ter perse gaan van dit Rondje 
Usselo werd bekend dat Nico Bolhuis een 
nieuwe baan heeft waarin hij zich bezig 
gaat houden met de wijkaanpak voor 
de energietransitie. Zijn opvolger is nog 
niet bekend.

WAT IS DE GEDACHTE 
ACHTER DE FUNCTIE VAN 
WIJKREGISSEUR?
Het gemeentebestuur van Enschede 
wil de afstand tussen inwoners en 
bestuur verkleinen. Dus is de stad 
opgedeeld in taartpunten. Usselo 
is een stuk van Stadsdeel West. 
Per stadsdeel werken twee à drie 
mensen in dienst van de gemeente 
om een geïntegreerd plan voor 
elkaar te krijgen en sneller contact 
te hebben met de bewoners van 

het gebied. Dat contact moet 
wederzijds zijn; van de gemeente 
naar inwoners en van inwoners naar 
de gemeente.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
DE STADSDEELMANAGER EN 
DE WIJKREGISSEUR?
De stadsdeelmanager (voor Zuid 
en West is dat Timo Keuken) werkt 
op strategisch niveau. Ik werk als 
wijkregisseur gebiedsgericht en sta 
dichter bij de mensen die er wonen.

WIJKREGISSEUR

Door: Elsberth Dirkzwager

Een interview met Nico Bolhuis, wijkregisseur van Stadsdeel West 
Niet iedereen weet wat de term Stadsdeel West precies inhoudt, hoe 
het ontstaan is en wat de bedoeling ervan is. Nico Bolhuis, al zeven jaar 
wijkregisseur West, legt het uit.

“  Als wijkregisseur verklein ik  
de afstand tussen de inwoners  
en het bestuur.”
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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)

BURENDAG 
Op zondag 2 oktober hadden wij, 
de buren van de Boekelosestraat, 
Broekmaatweg en Wissinksdijk, sinds 
lange tijd weer de jaarlijkse burendag. 
Drie van de buren hadden een 
gezellige middag georganiseerd met 
als thema ‘Frankrijk’.  

Na een natte week en met slechte 
weersvoorspellingen, was het op 
zondagmiddag voortreffelijk weer 
op het erf van de familie Rademaker 
waar we deze middag te gast waren. 

De middag begon met een lekker 
koffielikeurtje (voor de jonge gasten 
was er een alcoholvrije variant), 
heerlijke frambozentaartjes én 
brownies voor iedereen. Deze laatste 
twee lekkernijen zijn gesponsord door 
onze lieve buren van Theetuin 
De Oale Zessprong. 
www.deoalezessprong.nl 

De middag stond in het teken van een 
jeu de boules-competitie waar zowel 
jong als oud aan deelnam. Er werd 
fanatiek gestreden. Aansluitend werd 
de barbecue aangestoken en werd er 
heerlijk verder gekletst, geborreld en 
gegeten. We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde middag.

NIEUWE PREDIKANT 
Tijdens de kerstdienst van 2021 namen 
we afscheid van Olaf Haasnoot 
als predikant van de Protestantse 
Gemeente Usselo. Al voor zijn vertrek 
werd een beroepingscommissie 
opgestart met leden van de 
Protestantse Gemeente Usselo en de 
Protestantse Gemeente Haaksbergen. 
Samen gingen zij op zoek naar een 
nieuwe predikant die voor 50% 
werkzaam zou zijn in Usselo en voor 
50% in Haaksbergen. Deze commissie 
heeft na een intensieve zoektocht van 
ruim een jaar een geschikte kandidaat 
gevonden in de persoon van Wiebke 
Heeren. 

Wiebke Heeren 
is 62 jaar en 
is momenteel 
predikante in 
de Protestantse 
Gemeente 
Trynwalden 
(Friesland). 
Ze heeft 
haar jeugd 
doorgebracht 

in Duitsland en studeerde onder 
andere in Hamburg, Amsterdam en 
Heidelberg. Ze werkt sinds de jaren ‘90 
in Nederland en heeft heel veel zin in 

KORT NIEUWS
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(VERVOLG) 
KORT NIEUWS

deze nieuwe uitdaging in Twente.
Na kennismaking met beide 
gemeenten is Wiebke beroepen. 
Wij zijn heel blij dat zij het beroep heeft 
aangenomen. Wiebke zal haar intrek 
nemen in de pastorie naast de kerk. 
Op zondag 11 december om 15.00 
uur zal de intrededienst in onze kerk in 
Usselo plaatsvinden. De Protestantse 
Gemeente Usselo nodigt u uit hierbij 
aanwezig te zijn. 

UPDATE HANNINK’S DIENTJE 
EN HANNINKSHOF
Eind mei ging Hannink’s Dientje 
open en is nu al niet meer weg te 
denken. Zowel door de streekwinkel 
met lunchroom als door de 
ontmoetingsplek die het in Usselo 
geworden is. Eigenaresse Diane 
Roerink:”We zijn echt verrast door het 
welkome gevoel en door de toeloop 
die we hebben. Inwoners en toeristen 
geven aan dat ze Hannink’s Dientje 
heel toegankelijk vinden en er graag 
komen. Daar doen we het ook voor, 
net als onze klanten steeds verrassen 
met nieuwe producten en diensten. 
Zo maken we steeds meer zelf (o.a. 
flammkuchen en stamppot) en 
cateren we inmiddels op locatie. 
Ook het team staat als een huis.”

Hannink’s Dientje maakt zich op voor 
de kerst. Zo brengen ze de winkel en 
het winterterras in kerstsfeer en bieden 
ze mooie pakketten en thuismenu’s 
aan (zie de advertentie in dit Rondje 
Usselo). “Daarnaast organiseren 
we op zondag 18 december een 
winterbarbecue voor de noabers. 
Meer hierover op onze website 
www.hanninksdientje.nl, waar je je 
ook kunt aanmelden.”

Ondertussen gaat de verbouwing van 
Hanninkshof ook door. De oplevering 
is half maart 2023 en een paar weken 
later, zo eind maart/begin april, gaan 
de deuren van deze bistro open. “We 
zijn nu druk met het bestellen van het 
interieur en de serre wordt geplaatst. 
Het pand is daarna helemaal dicht, 
zodat we binnen verder kunnen. Ook 
wordt de tuin ingericht en starten 
we met het werven van nieuwe 
medewerkers. Houd hiervoor het grote 
bord op het pand in de gaten en 
kijk ook op de website, Facebook en 
Instagram. Hoe mooi is dat, werken in 
je eigen dorp”, besluit Diane. 

ONDERNEMERS NETWERK 
USSELO
Wij (ONU) zijn een groep ondernemers 
die in Usselo werken en/of wonen 
en die vijf keer per jaar een 
netwerkbijeenkomst organiseren. 
Dat doen wij door kennis met elkaar 
te delen, een spreker uit te nodigen, 
een bedrijf te bezoeken of gewoon 
een niet alledaagse activiteit 
te organiseren is, zoals onlangs 
kleiduivenschieten. We sluiten altijd 
af onder het genot van een hapje en 
drankje.
 
Omdat de deelnemers bewoners en/
of ondernemers uit Usselo zijn, bestaat 
de groep uit alle denkbare soorten 
ambachten, beroepen en bedrijven. 
Te veel om op te noemen: iedereen 
past in ons netwerk! Voor de kosten 
hoef je het niet te laten. Die zijn slechts 
€ 75,- per jaar.
Lijkt het je wat en/of wil je je mede-
ondernemers (beter) leren kennen, 
sluit dan aan. Het is heel eenvoudig: 
open de site www.usselo.com en 

het menu wijst je de weg naar het 
aanmeldingsformulier. Het bestuur 
van ONU ziet je aanmelding met 
belangstelling tegemoet. We beloven 
dat door het regelmatig bezoeken 
van onze bijeenkomsten je netwerk 
effectief zal groeien. Het zal leerzaam 
zijn, maar bovenal gezelligheid 
bieden! Graag tot gauw!

Bestuur van Stichting Ondernemers 
Netwerk Usselo (ONU)  
Alex Vanhommerig (voorzitter), 
René Tijhuis (penningmeester) en 
Biagina Principato (secretaris)
info@usselo.com | www.usselo.com

HISTORISCHE KRING
Onthulling Halifax-monument
Op 29 september jl. vond de onthulling 
plaats van het gerenoveerde Halifax-
monument aan de Kwinkelerweg 
in Boekelo. Het monument uit 2013 
staat dichtbij de plaats waar op 
29 september 1943 een Halifax-
bommenwerper van de Canadese 
luchtmacht gecrasht is. Vijf van 
de zeven bemanningsleden 
overleefden de crash. De piloot 
kon veilig terugkeren naar 
Engeland via de COMETLINE. De 
andere bemanningsleden werden 
krijgsgevangen gemaakt door de 
Duitsers. 

Het monument is grondig gerenoveerd 
met behulp van vrijwilligers en 
sponsoren. Aan de masten hangen 
vlaggen of wimpels van Canada 
en Nederland. Er worden nog vijf 
kastanjebomen voor de overlevenden 
en twee esdoorns (de bladeren 
hebben de vorm van de Maple 
Leaf, zoals deze ook te zien is in 

de Canadese vlag) voor de twee 
overleden bemanningsleden geplant. 
De dochter van de staartschutter, 
Sherry Horne, onthulde het monument, 
samen met de wethouder Jurgen van 
Houdt, tevens stadsdeelwethouder 
van Boekelo,.

Het kippenhok op de Weele
We maken een publicatie over de 
geschiedenis tijdens de Tweede 
Wereldoorlog van het kippenhok 
op de Weele. De schrijver is Lydia 
Koelewijn. Het kippenhok is bewoond 
geweest door o.a. de familie Neter, 
Jetty van Thijn en Paul Glasel. Zij 
zijn gearresteerd begin juli 1943, 
weggevoerd naar Westerbork, en 
begin september 1943 vermoord 
in Sobibor. Twee bewoners van 
het kippenhok hebben de oorlog 
overleefd, Lotte Lehrmann en haar 
broer Berni. Na de oorlog zijn zij 
geëmigreerd naar Israël. Voor de 
donateurs zal het boekje gratis ter 
beschikking worden gesteld. Niet-
donateurs kunnen het bij Thuys in 
Boekelo kopen.
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Borrelplank doe moar normaal
€ 6,00 p.p.

Borrelplank de luxe
€ 8,50 p.p.

www.hanninkshof.nl     |     053-2005681     |     Usselerhofweg 5

Dientje’s kerstdiner voor thuis

3 gangen menu
€ 32.50 p.p.

4 gangen menu
€ 39,95 p.p.

Twents gourmetten met Dientje

Dientje’s gourmet
€ 11,95 p.p.

Gourmet de luxe
€ 14,95 p.p.

Feestelijk borrelen met Dientje

Bestellen?
Haal de kerstdiner folder met 

bestellijst op bij ons in de winkel.
Bestellen kan t/m 19 december.

Dientje’s verwennerij

Wildstoof  € 9,95
Tomatensoep € 6,95
Erwtensoep € 6,95

Twents stoofpotje € 9,95
Dientje’s stoofpeertjes € 7,50

Feestelijke ijstaarten

4 tot 6 personen € 15,95

Diverse smaken uit Dientje’s ijsmakerij:
Salted caramel, Crunchy choco, 

Oreo en Cherry mania

Vier thuis kerst met

Middenin de prachtige natuur vind je ons 
winterterras. De plek waar je kunt genieten 
van een warme kop chocomelk, vers be-
legde broodjes tot flamkuchen. Het is een 
plek om echt even tot rust te komen na een 
winterse wandeling of op je vrije middag. 

Veel producten die we verkopen in de 
streekwinkel vind je terug op de kaart en 
alle gerechten komen vers uit eigen keu-
ken. Dat maakt het natuurlijk onmeunig 
lekker! 

www.hanninkshof.nl        |        053-2005681        |        Usselerhofweg 5

Dientje’s kerstpakketten

De winterse hotspot

De feestdagen komen steeds dichterbij! Op zoek naar een smakelijk en streekge-
bonden kerstpakket? Bij Hannink’s Dientje stellen wij ze geheel naar wens samen. 
Om het wat makkelijker te maken, hebben we  alvast een aantal pakketten samen-
gesteld met de allerlekkerste producten van ‘t Twentse land. Benieuwd naar meer? 
Vraag in de winkel naar de mogelijkheden. Zie hieronder twee pakket voorbeelden:

Dientje’s alles uit de kast
Luxe rode wijn, luxe droge  witte wijn,  2x 
boeren metworst, bakje boeren kaasvlin-
ders, bakje boeren noten mix, doosje vrije 
uitloop eieren, boeren pond kaasje, zakje 
chocolade flikken met noot, dadelbrood, 

en delicatesse gedroogde vijgen.

€ 59,50

Dientje’s Rustique
Vlierbessensap , appelsap , 2x boer’n yoghurt, 2x 
boeren pondje kaas, authentieke advocaat, grote 
Zuivelhoeve mosterd dille, 2 soorten boeren 

leverworst, boeren baklever, vrije uitloop eieren, 
bramensaus, boeren notenmix , arretjes cake, 

en een zak melkchocolade flikken.

€ 72,50
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Borrelplank de luxe
€ 8,50 p.p.
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OBS MOLENBEEK
USSELO

OP BEZOEK BIJ DE 
MUSEUMFABRIEK
Op maandag 7 november zijn 
we met alle leerlingen naar de 
Museumfabriek in Enschede 
geweest. We werden ’s ochtends 
opgehaald door de speciale 
Museumbus. In het museum hebben 
de leerlingen hun ogen uitgekeken 
en zich laten verwonderen door 
zowel oude als nieuwe technieken. 
Een prachtige en leerzame dag!

SINTERKLAAS IN USSELO
Ook dit jaar komen Sinterklaas en 
zijn Pieten op bezoek in Usselo. Op 
maandag 5 december nodigen we 
alle jonge dorpsbewoners die nog 
niet naar de basisschool gaan uit 
om de intocht bij obs Molenbeek 
Usselo (Lammerinkweg 10) bij 

te wonen. Om 08.45 uur zijn de 
kinderen en hun ouders/verzorgers 
van harte welkom. De kinderen 
kunnen Sinterklaas een handje 
geven en ze krijgen natuurlijk een 
lekkere verrassing en wat te drinken. 
Voor ouders/verzorgers staat er 
ook wat lekkers klaar. We zien jullie 
graag op deze gezellige 
ochtend. 

KERST
Direct na Sinterklaas gaan we de 
school in kerstsfeer brengen, dat is 
altijd zo gezellig. De week voor de 
kerst maken we samen kerstbakjes 
en hebben we het kerstdiner. En 
daarna twee weken kerstvakantie 
om bij te komen van de feestmaand 
om weer fris het nieuwe jaar in te 
gaan!

VOT MET ’N PRUTTEL MARKT
Op vrijdag 7 oktober werd de Vot 
met ’n Pruttel Markt georganiseerd 
op ons schoolplein. De markt trok 
veel geïnteresseerden en er is dan 
ook veel verkocht. De kinderen 
die deelnamen met een kleedje 
mochten hun opbrengst zelf 
houden. De opbrengst van onder 
andere de verkoop van oude 
schoolspullen zijn gedoneerd aan 
het goede doel: Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa). 

KINDERBOEKENWEEK 
‘GROEN, GROENER, 
GROENST’
De start van de Kinderboekenweek, 
met als thema ‘Groen, Groener, 
Groenst’, was geweldig. Er werd 
onder andere een vossenjacht 
georganiseerd en tijdens de 
opening was er een dierenarts die 
boeiend over zijn werk vertelde. 
Tijdens de week, die in het teken 
stond van lezen en schrijven, 

hebben alle leerlingen meegedaan 
aan de wedstrijd om de Gouden 
en Zilveren Penseel en Griffel. Bij 
de afsluiting van de week zijn deze 
uitgereikt. Alle winnaars: van harte 
gefeliciteerd! 

Wilt u meer weten over  
obs Molenbeek Usselo en/
of eens een kijkje nemen? 
Neem dan contact met ons 
op via directie@oobus.nl 
of 053-4281543.
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U I T N O D I G I N G

WINTER B & B  

Borrel & B
voor iedereen uit Usselo!

Zondag 22 januari 2023  

15.30 - 19.00 uur 

Oude Usselerschool 

Buurtkring Usselo nodigt alle inwoners van Usselo van harte uit voor     
de nieuwe Winter B & B ( ). 

In winterse sferen is dit een goed moment om het nieuwe jaar met 
elkaar in te luiden en kennis met elkaar te maken en/of bij te praten.  

Kinderen zijn ook van harte welkom en hoeven zich niet te  
.

aan de Usselerschoolweg 50 te Usselo.  

willen zijn en er diverse voorzieningen aanwezig zijn. 
Ook is hier ruimte voor vermaak voor onze jonge inwoners.  

We bedanken de familie Leefers heel hartelijk voor hun jarenlange       
gastvrijheid en het gebruik van hun deel voor de winterbbq. 

De kosten zijn slechts € 20,00 p.p. / € 5,00 p.kind, alles inbegrepen. 
U kunt ter plekke contant betalen of pinnen.  

Mocht u allergieën, dieetwensen of vragen hebben, laat het ons dan 
weten.

Opgeven kan t/m vrijdag 13 januari 2023 via:
Caroline van Munster-Doornbos 
tel. 06 – 41 46 55 90 
carolinedoornbos@gmail.com  

graag tot ziens in het nieuwe jaar bij 
de gezellige WINTER B & B in Usselo!

De B & B vindt plaatsin de oude Usselerschool
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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

HERENBOEREN

ZELFVERBOUWD EN EERLIJK 
VOEDSEL OP DE USSELER ES
Herenboeren Twente is een 
coöperatie die bestaat uit 12 
enthousiaste mensen die goed 
georganiseerde boerderijen willen 
opzetten waar puur en eerlijk 
voedsel wordt geproduceerd: 
groenten, aardappelen, fruit, eieren, 
rund-, varkens- en kippenvlees. Ze 
willen erop kunnen vertrouwen 
dat het eten eerlijk wordt 
geproduceerd, met respect voor de 
boer, de dieren en de natuur. 
De Herenboeren zouden dit ook 
willen realiseren op de Usseler Es 
en de kans is groot dat dit voor 
Herenboeren Enschede-Zuid op 
korte termijn werkelijkheid wordt: zij 
gaan zich inschrijven op grond die 
de gemeente per 1 januari 2023 
opnieuw in pacht uitgeeft op de 
Usseler Es. 

NATUURGEDREVEN 
HERENBOERDERIJ PAST 
IN INRICHTINGSPLAN 
USSELER ES
De gemeente bezit circa 60 
hectare grond op de Usseler Es 
West. Zoals bekend wijzigde in 2021 
het bestemmingsplan van deze es 
van ‘bedrijventerrein’ naar ‘natuur’ 
en ‘landbouw met waarden’ en 
publiceerde de gemeente haar 
‘visie landelijk gebied Enschede’. 
Verduurzaming is daarin belangrijk. 
De Commissie Herinrichting Usseler 
Es, onderdeel van Buurtkring 
Usselo, is hierbij betrokken. In mei 
2022 is de gemeente met een 
nieuw inrichtingsplan voor de 
es gekomen. Een kleinschalige 
natuurgedreven Herenboerderij lijkt 
hier naadloos in te passen. Op basis 
daarvan besloten de Herenboeren 
zich in te schrijven voor grond.

NU NOG OVEREENSTEMMING 
OVER DE PACHTTERMIJN
Begin november werd het nieuwe 
pachtbeleid van de gemeente 
bekend, dat beoogt duurzame 
landbouw te bevorderen. 
Helaas sluit de pachttermijn 
daarin niet aan bij wat er nodig is. 
Een Herenboerderij behoeft een 
pachttermijn van minstens 20 jaar, 
gezien de investeringen die gedaan 
moeten worden. Het nieuwe 
pachtbeleid gaat uit van maximaal 
twee keer drie jaar, waarna 
opnieuw openbaar kan worden 
ingeschreven. De Herenboeren 
hebben besloten in te schrijven, 
maar onder de voorwaarde dat 
de pacht voor minimaal driemaal 
die termijn van twee keer drie jaar 
kan worden afgesloten. Medio 
december wordt er bekend aan wie 
de grond gegund wordt.

INTERESSE? LAAT HET WETEN!
Mocht de grond de Herenboeren 
gegund worden, dan is de 
zekerheid van minimaal 180 
(aspirant) leden per boerderij 
nodig, zodat een bestuur de 
financiële verplichting aan kan 
gaan om grond te pachten en de 
Herenboeren ‘community’ echt te 
starten en verder uit te bouwen, 
samen met de leden. Heeft u 
interesse? Woensdag 
7 december is er een infoavond. 
Kijk op www.twente herenboeren.nl
voor alle verdere informatie en de 
nieuwsbrief.

Groeten Gerrit Bijvank,
Namens de Commissie 
Herinrichting Usseler Es

ikzoekhuishoudelijkehulp.nl/usselo

Zoek je een 
huishoudelijke hulp?

Zoek je een 
huishoudelijke hulp?

Speciale korting 
voor Usselo!
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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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Op donderdag 12 januari organiseren 
we een ‘Pleegzorg-op-de-bank-avond’ 
waarbij we alle vragen over pleegzorg 
proberen te beantwoorden. Wij zijn 
Korné en Moniek, wonen in de Koepel 
(tevens een B&B) op de Usseler Es en 
we hebben inmiddels twee keer een 
pleegkind opgevangen. Het eerste 
pleegkind heeft drie jaar bij ons 
gewoond. Het tweede pleegkind woont 
inmiddels al bijna acht jaar bij ons.

Wij hebben vaker een ‘Pleegzorg-op-
de-bank-avond’ georganiseerd. Op 
zo’n avond stellen we ons huis open, 
regelen we koffie, thee en taart en 
beantwoorden we vragen van mensen 
die wellicht/eventueel/misschien 
overwegen om ooit iets met pleegzorg 
te gaan doen. Er is een medewerker 
van Jarabee bij voor de vragen die wij 
zelf niet kunnen beantwoorden.

Hieronder voorbeelden van de 
besproken onderwerpen en vragen:
-  Hoe word je voorbereid als 

pleegouder?
-  Wat voor kinderen kunnen er bij je 

geplaatst worden?
-  Kan er rekening gehouden worden 

met je persoonlijke eisen en wensen?
-  Wat is de impact op je eventuele 

eigen kinderen?
-  Waarom zou je eigenlijk aan 

pleegzorg beginnen?
-  Ontvang je een vergoeding voor het 

hebben van een pleegkind?
-  Klopt het dat er op korte termijn meer 

dan 30 nieuwe pleeggezinnen in 
Twente nodig zijn?

-  Wat zijn de voor- en nadelen van het 
pleegouder zijn?

-  Zijn er ook andere mogelijkheden dan 
fulltime pleegzorg?

Omdat deze avonden erg waardevol 
waren en omdat we inmiddels weer 
meerdere geïnteresseerden voor 
zo’n avond hebben,organiseren we 
op donderdag 12 januari weer een 
‘Pleegzorg-op-de-bank-avond’. 

Ken of ben jij iemand die pleegzorg 
wellicht/eventueel/misschien 
overweegt? Stuur ons dan even een 
berichtje voor meer informatie over 
deze avond. Je aanwezigheid verplicht 
je helemaal tot niets, maar geeft 
hopelijk wel een beeld van wat het 
inhoudt om pleegzorg te verlenen. 

We zijn te bereiken via 
kornepot@gmail.com 
of 06-20 24 88 98.

PLEEGZORG
BIJEENKOMST

Op vertoon van deze advertentie ontvangt 

u 10% korting op heel veel artikelen.



2726

KIDS

Door: Joyce Pol

Uitsteekvormpjes lenen zich perfect 
voor de feestdagen. Of je ze nu 
gebruikt voor koekjes, bladerdeeg 
of brood uitsteken, het ziet er 
gegarandeerd leuk en feestelijk uit! 
Je kunt er qua beleg natuurlijk ook 
eindeloos mee varieren, naar de 
smaak van je kind.

Pasta is voor de meeste kinderen een 
maaltijd die goed in de smaak valt. 
Van een klein bundeltje pasta (pesto) 
maak je simpel een kerstboompje 
door er een sterretje op te zetten.

Op Pinterest vond ik ook nog een leuk 
eindejaarshapje voor kinderen: een 
knakworst omwikkeld met een sliert 
bladerdeeg. Let wel even op dat je 
de prikker er pas in doet nadat de 
knakworst met bladerdeeg in de oven 
is geweest en afgekoeld is. Hier wordt 
stiekem iedereen wel blij van denk ik!

Voor de crea bea’s onder ons 
hierbij inspiratie voor een mooie 
raamtekening die past bij de 

feestdagen. Op 
internet zijn veel 
sjablonen te 
vinden die gratis 
te downloaden 
zijn. Eigenlijk 
heeft niemand 
meer een excuus 
om geen toffe 
raamtekening te 
maken, dus …

Ik ben benieuwd naar jullie creaties 
voor de feestdagen, zowel qua 
eten, versiering, aankleding en gave 
kerstkapsels. Deel je iets op Insta, tag 
ons gerust via @beleef_usselo.

EVEN KENNISMAKENDe winter is in zicht en daarmee ook het einde van 2022. Zoals het er nu uitziet 
mogen de kinderen dit jaar op school ook weer gaan genieten van de aanloop 
naar de feestdagen. Dat betekent onder andere een kerstontbijt of -diner en vaak 
mogen de kinderen op hun mooist naar school. Hierbij wat tips.

FILOU DE JONG, 7 JAAR
Woont aan de: Veldhaarweg
School: De Bron
Broers/zussen: Zoë (9) en Fedde (5)

FINN NIJENHUIS, 9 JAAR
Woont aan de: Huttenkampweg
School: Obs Molenbeek Usselo
Broers: Jasper (13) en Lars (12)

Wat is je lievelingseten? 
Ik ben dol op pizza en pannenkoek.
Wat doe je het allerliefst? 
Gamen, scouting en ik spreek graag 
af met vrienden.
Welk dier zou je willen zijn? 
Een koe! Ik zou graag een keer 
willen zien hoe een dag van een koe 
eruitziet. 
Welke sport doe je graag?
Ik zit op gym bij GV Unisson. En op 
school voetbal ik graag met vrienden.
Wat wil je later worden? 
Boer.
Wie nomineer je voor de 
volgende keer? 
Mijn klasgenoot en vriend Floris Wellink.

Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Een turnmeisje dat heel veel van 
honden en paarden houdt.
Wat doe je het allerliefst?
Mijn hond aaien, turnen, spelen, 
Donald Ducks en boeken lezen.
Welk dier zou je willen zijn?
Een hond, omdat dat mijn 
lievelingsdier is.
Wat vind je leuk aan wonen  
in Usselo?
Dat er veel honden in de straat zijn en 
dat er leuke vriendinnetjes en aardige 
mensen wonen.
Wat wil je later worden?
Later word ik juf.
Wie nomineer je voor de  
volgende keer?
Mijn vriendin Marthe Cnossen.
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TERUGBLIK 
LAMPIONNENOPTOCHT 
USSELO
Toen het op zaterdag 29 oktober jl. 
ging schemeren, gingen zo’n 130 
kinderen en hun ouders/verzorgers 
op pad met hun zelfgemaakte 
lampionnen. Vanaf obs Molenbeek 
Usselo, waar de kids eerst konden 
spelen en een lampion knutselen, 
trok de stoet door de dorpskern 
langs mooie versierde en verlichte 
huizen waarvan de bewoners vaak 
ook nog wat lekkers uitdeelden. 

Onderweg was er een aantal 
bijzondere stops, zoals bij de entree 
van de begraafplaats waar singer-
songwriter Julia Lefers (check haar 
socials) prachtige ballads zong. 
Ook mochten de kids ronddwalen 

in de spooktuin van Theetuin de 
Oale Zessprong en van hun brownies 
smikkelen. Jacob en Roan Vlasma 
speelden voor hun deur op hun 
trompet mooie muziek en we 
mochten tot slot bij Hannink’s Dientje 
genieten van poffertjes, stamppot 
en warme chocomel. 

We kijken met een goed gevoel 
terug op de lampionnenoptocht, 
vooral door alle blije gezichten 
die we steeds zagen. En we zagen 
ook dat de kinderen elkaar steeds 
beter leren kennen en dat er al veel 
samen wordt gespeeld, zo leuk! 
Ook ouders/verzorgers weten elkaar 
steeds beter te vinden; er werd heel 
wat afgekletst en gelachen. Heel 
gaaf, want het is onze missie om 
kinderen in Usselo (en hun ouders/

verzorgers) met elkaar te verbinden!  
Wat ons betreft was de 
lampionnenoptocht alleen 
daardoor al een succes. Maar ook 
door:
• De bijzondere stops onderweg, 

mogelijk gemaakt door Julia 
Lefers, Jacob en Roan Vlasma, 
Theetuin de Oale Zessprong en 
Hannink’s Dientje;

• Alle aanwonenden langs de route 
die hun huis hadden versierd en 
verlicht en/of klaar stonden met 
wat lekkers, echt top;

• Het publiek dat kwam kijken en 
soms ook wat lekkers uitdeelde;

• De gastvrijheid van obs 
Molenbeek, locatie Usselo, en al 
hun faciliteiten;

• De financiële bijdrage van 
Buurtkring Usselo (wijkbudget);

• Fotografen Arjan en Cor die super 
mooie foto’s hebben gemaakt;

• De verkeersregelaars die de 
optocht in goede en veilige 
banen hebben geleid;

• Vrijwilligers die (ter plekke) hielpen 
met hand- en spandiensten en 
opruimen;

• Het vertrouwen van ouders/
verzorgers in de organisatie;

• Het enthousiasme van alle 
kinderen; 

• Het heerlijke weer (het was zo’n 20 
graden en droog en zonnig)!

We laten weer van ons horen! 
Op de hoogte blijven, word dan lid 
van Facebookgroep Kids in Usselo of 
mail naar kids@usselo.nl. 

Groetjes Wilma, Sylvia, 
Marion en Debbie

LAMPIONNENOPTOCHT

“ Onze missie is kids in 
Usselo te verbinden 
door activiteiten.”
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Hoveniersbedrijf Meuleman, sinds 2013 
gevestigd aan de Helmerstraat in Usselo.

Naast het aanleggen en onderhouden van tuinen, zijn 
we ook actief in de boomverzorging. Denk aan het 
snoeien en kappen van bomen. 

Dit doen we op verschillende manieren;  bijvoorbeeld 
klimmend of met de hoogwerker. Voor elke boom 
kunnen we de juiste oplossing bieden.

korting

15%

Speciaal voor onze buren!
15% korting op werkzaamheden met de 

hoogwerker. 

Bel: 053 574 57 67 of ga naar meulemanhoveniers.nl

LICHTJESAVOND
 
Lichtjesavond op de
Begraafplaats Usselo

Woensdag 21 december 2022 
om 19.00 uur 

Samen herinneren, stilstaan en 
verdergaan

Woensdagavond 21 december a.s. 
wordt er weer een lichtjesavond 
georganiseerd op de Begraafplaats in 
Usselo. Een moment van aandacht om 
al onze dierbaren die niet meer in ons 
midden zijn te herdenken en samen 
troost en verbondenheid te ervaren. 

Op de door honderden fakkels 
verlichte begraafplaats krijgt iedereen 
een kaars. Na de herdenking kunt u 
de kaars op het graf van uw dierbare 
plaatsen of in het speciale hart zetten 
waar mensen worden herdacht die 
elders begraven of gecremeerd 
zijn. Er zijn woorden van troost en er 
is passende muziek. Iedereen is van 
harte welkom, graag tot dan!
 
Edwin Kist Uitvaartverzorging 
Riëtte Wissink, ritueel begeleidster

KERSTMARKT BOEKELO 
Op zaterdag 17 december van 17.00 
tot 21.00 is er weer kerstmarkt in het 
centrum van Boekelo. De commissie 
van de Boekelose Ondernemers 
Vereniging (BOV) is volop bezig 
met de voorbereiding op een grote 
gezellige en veelzijdige kerstmarkt met 
uiteenlopende activiteiten voor jong 
en oud. 

Er komen kraampjes, waaronder 
met kerstspulletjes en lekkernijen. 
Ook is er muziek en zijn er er diverse 
kunstuitingen. We proberen ook 
een koor, schaatsbaan en een 
sleetjesglijbaan voor de kinderen te 
regelen. Daarnaast organiseren we 
een lichtjesproject, zo mogelijk samen 
met scholen en kinderopvang. Hierbij 
worden plastic flessen omgetoverd 
tot lichtjes/lampionnetjes die het 
dorpscentrum extra gloed geven. 

Wilt u zich opgeven voor een kraam, 
anderszins meedoen of heeft u een 
vraag? Neem contact op via www.
ondernemendboekelo.nl. Op deze site 
en via facebook.com/boekelo vind u 
ook meer informatie. Namens de BOV 
graag tot ziens op 17 december!

EVENEMENTEN 
EN ACTIVITEITEN
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BROOK DUO
Op zondagavond 18 december 
komt het Brook Duo Kerkentour naar 
Usselo met de nieuwe voorstelling: 
‘De Tweeduusterschavuit’, 
een toneelstuk afgewisseld 
met zang, geschreven door 
streekromanschrijver Gert-Jan 
Oplaat. De Tweeduuster-
schavuit is zijn nieuwste verhaal 
en wordt ondersteund met 
dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, 
beelden en afsluitend het ‘Stille 
nacht’. De vorige avonden waren 
een groot succes en ook dit jaar is 
het een echte aanrader.
Het verhaal van de Tweeduuster-
schavuit: In 2010 wordt bij Nienke 
van der Weij een mysterieus 
pakketje bezorgd. De inhoud roept 
veel vragen op. Van haar wordt 
verteld dat ze zigeunerbloed in 
haar aderen heeft terwijl anderen 
beweren dat ze van Italiaanse 
komaf is. Nieuwsgierig naar haar 
onopgeloste verleden komt ze in 
contact met Hannes die bekend 
staat als de Tweeduuster schavuit 
omdat hij begin jaren zeventig in 

de schemering vaak als stroper 
onderweg was om naast zijn kleine 
boerderijtje wat bij te verdienen. 
Op zoek naar haar verleden 
belandt ze op de ‘Pauwenhoeve’, 
een boerderij waar haar moeder 
een pension runde. Met veel 
emotie, een kettinkje met Geloof 
Hoop en Liefde, een verdwenen 
doopjurkje en de eerlijkheid van de 
Tweeduusterschavuit komt ze dichter 
bij de waarheid…vindt Nienke de 
waarheid en de rust? 
De voorstelling duurt ongeveer twee 
uur en er is geen pauze. 
Na de voorstelling is het nieuwe 
boek De Tweeduusterschavuit 
verkrijgbaar. 

Aanvang: 20.00 uur, de kerk in Usselo 
is open vanaf 19.30 uur.
Kaartjes à € 8.00 zijn te bestellen bij 
Riëtte Wissink: 06-23726729.

ZOUT & NIEUW
Zaterdag 7 januari 2023 
wordt voor de derde keer de 
nieuwjaarsbijeenkomst Zout & Nieuw 
georganiseerd voor alle inwoners 
van Boekelo, Usselo en 
Twekkelo. De deuren 
bij café De Buren 
gaan om 20.00 uur 
open. Burgemeester 
Roelof Bleker opent 
de avond, Lennart 
Temmink (live 
piano) verzorgt de 
muzikale omlijsting en 
afsluiting.

EVENEMENTEN 
EN ACTIVITEITEN (VERVOLG)

ONZE NIEUWE SHOWROOM 
IN BOEKELO IS GEOPEND

BECKUMERSTRAAT 30A BOEKELO - WWW.TEGELHUYSTWENTHE.NL
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WALKING FOOTBALL
Al een tijdje loop ik, als 60-plusser, 
bij het voetballen vooral fysiek 
tegen mijn grenzen aan. Wanneer 
ik hierover in gesprek kom met 
anderen, blijkt dat ik niet de enige 
ben. Naast andere 60-plussers, zijn 
er ook mensen met bijvoorbeeld 
langdurige blessures die belang 
hebben bij een lekker rustig potje 
voetbal zonder rennen, duels en 
grotere inspanning. Er zijn nogal 
wat verenigingen in de regio die 
al Walking Football-teams hebben 
waar deelnemers tevreden over 
zijn. Het blijkt dat vooral het samen 
voetballen en elkaar ontmoeten erg 
belangrijk is. 

Als opstartgroepje (Bastiaan, 
Herwin, Gerwin, André en ik) willen 
we een poging wagen om ook 
bij BSC Unisson Walking Football 
een plek te geven. Momenteel 
kijken we bij en spreken we met 
andere verenigingen voor tips en 

handigheidjes. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat regels vaak op een eigen 
manier worden toegepast. 

Het principe van Walking Football 
bestaat, net als bij andere 
verenigingen, uit twee keer een half 
uur voetballen op een kwart veld, 
op basis van de regels voor Walking 
Football. In januari 2023 willen we 
graag starten op maandagavond 
om 19.30 uur, met een inloop vanaf 
19.00 uur. Meedoen en/of vragen? 
Neem gerust contact met me op 
via bennieassink@gmail.com of 06-
51359820.

Groeten Bennie Assink
(mede namens het opstartgroepje)

PS. Meer informartie over Walking Football: 
www.knvb.nl/downloads/bestand/19647/
handleiding-walking-football

GLUREN BIJ DE BUREN 
Huiskamerfestival ook in Usselo?
Het amateurkunstfestival 
‘Gluren bij de Buren’ komt op 
zondagmiddag 5 februari voor 
het eerst naar huiskamers in 
Enschede en omgeving. Het 
festival opent vele voordeuren 
voor intieme huiskamerconcerten. 
De organisatie is op zoek naar 
lokale podiumkunstenaars van 
allerlei disciplines én naar gastvrije 
inwoners die de optredens bij 
hun thuis willen hosten. Hoe leuk 
zou het zijn als er ook in Usselo 
huiskamerconcerten zijn! 

De Protestantse Gemeente 
Usselo nodigt u van harte uit 
voor de kinderkerstviering 

en de kerstmarkt.

De kinderen, ezels en schapen zullen het kerstverhaal
 vertolken op zondag 18 december om 16 & 17 uur op de deel 

van de familie Leefers aan de Haaksbergerstraat 962 te Usselo

Parkeren kan bij het verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg. 
De opbrengst van de kerstmarkt met o.a. heerlijke oliebollen 

en kniepertjes, komt volledig ten goede aan 
de ReachAnother Foundation

Vrolijk kerstfeest!

KInder-
Kerstviering 
en KerstmarKt
zondag 18 december kerstspel om 16 en 17 uur

De Protestantse Gemeente 
Usselo nodigt u van harte uit 
voor de kinderkerstviering 

en de kerstmarkt.

De kinderen, ezels en schapen zullen het kerstverhaal
 vertolken op zondag 18 december om 16 & 17 uur op de deel 

van de familie Leefers aan de Haaksbergerstraat 962 te Usselo

Parkeren kan bij het verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg. 
De opbrengst van de kerstmarkt met o.a. heerlijke oliebollen 

en kniepertjes, komt volledig ten goede aan 
de ReachAnother Foundation

Vrolijk kerstfeest!

KInder-
Kerstviering 
en KerstmarKt
zondag 18 december kerstspel om 16 en 17 uur

EVENEMENTEN 
EN ACTIVITEITEN (VERVOLG)

Lees verder op pagina 37
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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 

EVENEMENTEN 
EN ACTIVITEITEN (VERVOLG)

Meer over Gluren bij de Buren 
Het amateurkunstenfestival verlaagt 
drempels voor ontmoetingen in 
de wijk of het dorp en biedt een 
podium aan lokale acts. Elke act 
geeft drie optredens van een half 
uur, vrij toegankelijk voor publiek. 
Zo kunnen buurtgenoten en 
andere liefhebbers een eigen route 
samenstellen en van optreden naar 
optreden hoppen. 

Acts en huiskamers gezocht
Allerlei soorten podiumkunstenaars 
worden aangemoedigd om het 
vloerkleedpodium te betreden: 
van rappers tot jazzbands, 
goochelaars tot verhalenvertellers 
en balletdansers. Het formaat 
van de huiskamer maakt niet uit. 

Zowel vrijstaande boerderijen als 
knusse studentenkamers kunnen 
aangemeld worden om tijdens 
‘Gluren bij de Buren’ te worden 
omgetoverd tot eendaagse podia 
voor lokale performers. Aanmelden 
kan tot en met zondag 18 december 
op www.glurenbijdeburen.nl. 
Op deze website is begin 2023 ook 
het programma te vinden. 
 
Als organisatie, stichting of 
vereniging meedoen met 
‘Gluren bij de Buren’? Het festival 
staat altijd open voor lokale 
samenwerkingspartners om mee 
op te trekken en een impactvolle 
editie van het festival te organiseren. 
Neem contact op met Stichting de 
Bühne via www.glurenbijdeburen.nl. 



Sinterklaas in Usselo 
Maandag 5 december | 09.00 uur 
obs Molenbeek Usselo
Infoavond Herenboeren Usseler Es 
Woensdagavond 7 december
Intrededienst predikant Wiebke Heeren
Zondag 11 december | 15.00 uur
Kerk Usselo
Kerstmarkt Boekelo 
Zaterdag 17 december |17 - 21 uur 
Centrum Boekelo
Kinderkerstviering en kerstmarkt 
Zondag 18 december | 16 en 17 uur 
Deel familie Leefers, 
Haaksbergerstaat 962 Usselo
Winterbarbecue voor noabers 
Zondag 18 december
Hannink’s Dientje
Brook Duo Kerkentour 
Zondag 18 december | 20 - 22 uur 
Kerk Usselo
Lichtjesavond 
Woensdag 21 december | 19.00 uur 
Begraafplaats Usselo 
Kopij Rondje Usselo, 
editie feb-maart 2023 
Woensdag 4 januari  
Nieuwjaarsbijeenkomst Zout & Nieuw 
Zaterdag 7 januari | 20.00 uur 
Cafe De Buren, Boekelo
Winter Borrel & Buffet inwoners 
Usselo e.o. 
Zondag 22 januari | 15.30 - 19.00 uur 
Oude Usselerschool
Inloopavond Buurtkring Usselo 
Do 26 jan, 23 feb en 30 maart
19.00 - 20.00 uur | Verenigingsgebouw
Kaartavonden 
Donderdag 26 jan, 9 feb, 23 feb, 
9 maart, 23 maart en 6 apr  
19.30 uur | Verenigingsgebouw
Amateurkunstfestival
‘Gluren bij de Buren’
Zondagmiddag 5 februari

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 
gebeurtenissen in en rondom Usselo. Het is een 
dorpsblad voor en door inwoners. 

Uitgave: vijf keer per jaar: februari, april, juni, 
oktober en december
Verspreiding: huis-aan-huis door vrijwilligers
Publicatie online: www.usselo.nl/rondje-usselo
Oplage: 550
Opmaak: drukkerij te Sligte
Drukkerij: drukkerij te Sligte
Redactie: Caroline van Munster, 
Debbie Voogsgeerd, Elsberth Dirkzwager en 
Gerrit-Jan Hunting 
E-mail: redactie@usselo.nl 
Kopij: het inzenden van kopij betekent niet 
automatisch dat het wordt geplaatst en aan 
de plaatsing kunnen ook geen rechten worden 
ontleend. Bij plaatsing van kopij blijft de afzender 
verantwoordelijk voor de inhoud. De teksten 
worden beoordeeld en geredigeerd door de 
redactie. 
Adverteren (voorwaarden en prijzen): 
www.usselo.nl/rondje-usselo
Sluitingsdatum editie februari-maart 2023: 
woensdag 4 januari 

Bestuur Buurtkring Usselo: 
Herman Tabor (voorzitter), Gerrit-Jan Hunting 
(vice voorzitter), Gerrit Jan van Munster 
(secretaris), Adri Berger (penningmeester), 
Hans Leusink, Korne Pot en Aris Versteeg 
(algemene bestuursleden).  
Wijkbeheerder Usselo/Boekelo: Raimond Senger 
r.senger@enschede.nl  | 053-481 7600.

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