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Voorwoord
Het bestuur van Buurtkring Usselo
is weer compleet. In deze eerste
nieuwe editie van Rondje Usselo
stellen de bestuursleden zich
graag aan u voor. En onlangs heeft
zich nog een potentieel bestuurs-
lid aangemeld: Gerrit Jan van
Munster. Hij heeft aangeboden om
het secretariaat te ondersteunen.
In het voorjaar 2017 wordt hij bij
de Algemene Ledenvergadering
voorgedragen om toe te treden
tot het bestuur van Buurtkring
Usselo.

Het bestuur krijgt daarnaast ook
ondersteuning van een aantal
commissies. Zo hebben Debbie
Voogsgeerd en Caroline Doornbos
de redactie van Rondje Usselo
onder hun hoede genomen, waar
wij erg content mee zijn. Door
hun enthousiasme en profes-
sionele aanpak ziet Rondje Usselo
er goed uit.

De Commissie Dorpskern Usselo
houdt zich bezig met, de naam
zegt het al, de invulling van de
dorpskern. Nu de aanleg van de
nieuwe N18 is begonnen, wordt op
den duur de huidige Haaksberger-
straat afgewaardeerd.

Dit heeft als gevolg dat de kern
van Usselo (waarschijnlijk) kan
meeliften op deze afwaardering.
De commissie Dorpskern Usselo
werkt dit project verder uit,
waarvoor (via de Buurtkring) een
subsidie is aangevraagd bij de
Provincie. Zodra deze subsidie is
toegekend, organiseren wij een
informele informatieavond voor
alle bewoners van Usselo.

Er is nog een aantal commissies
ontstaan, onder andere Natuur,
Toerisme en Recreatie, AED,
Glasvezel en Verspreiding Rondje
Usselo. Deze commissies stellen
zich te zijner tijd in Rondje Usselo
aan u voor.

Namens het bestuur wensen wij
iedereen prettige feestdagen en
een gezond en gelukkig 2017.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Kleine Wiecherink
Voorzitter Buurtkring Usselo

Gerrit Kleine Wiecherink
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Nieuwe opzet Rondje Usseloselo
Geen A4-tje meer, maar een vol-
waardig dorpsblad. Dat was de
wens van veel inwoners en van
het bestuur van Buurtkring Usselo.
En nu heeft u de eerste editie in
nieuwe stijl in handen. Nog niet
helemaal in definitieve vorm,
maar het begin is er. Gemaakt
door de nieuwe redactie: Caroline
Doornbos en Debbie Voogsgeerd.

Zoals met alle nieuwe projecten
kost het even tijd de boel goed op
poten te zetten, een handige
werkwijze eigen te maken en
natuurlijk elkaar ook te leren ken-
nen. We zijn trots dat we dat in
een korte tijd al redelijk hebben
gerealiseerd.

Aankomend jaar gaan we hard aan
de slag om elke editie van Rondje
Usselo meer te verfraaien. Uw in-
breng kunnen we daar goed bij
gebruiken, want is het lettertype
bijvoorbeeld goed leesbaar, mist u
informatie, heeft u goede tips of
wilt u de redactie komen ver-
sterken (graag), mail ons dan:
redactie@usselo.nl.
Complimenten mogen natuurlijk
ook gemaild worden!

Veel leesplezier!

Advertenties
Het nieuwe Rondje Usselo heeft
ook plek voor meer adverteer-
ders: 15 in totaal, in verschillende
formaten. Met dit aantal houden
we een goede balans tussen
artikelen en advertenties. Heeft u
interesse om uw bedrijf onder de
aandacht te brengen, mail ons
dan voor de mogelijkheden en de
tarieven: redactie@usselo.nl.

Website
Usselo heeft ook een eigen web-
site: www.usselo.nl. Het beheer
ligt bij de redactie van Rondje
Usselo. We proberen hier zoveel
mogelijk nieuws op te plaatsen
dat relevant is voor inwoners,
maar bijvoorbeeld ook voor toeris-
ten en andere belangstellenden.

Facebook
Nieuws dat niet kan wachten
plaatsen we op onze
Facebookpagina: www.
facebook.com/buurtkringusselo.
Dus ‘vind de pagina leuk’ en blijf
op de hoogte!

teerders: 15 in totaal, in verschil-
lende formaten. Met dit aantal
houden we een goede balans
tussen artikelen en advertenties.
Heeft u interesse om uw bedrijf
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Noabers
In deze rubriek interviewen
we iemand uit Usselo. Vervol-
gens nomineert deze persoon
een ander om geïnterviewd te
worden. Zo geven we de pen
aan elkaar door en leren we
elkaar beter kennen.

Deze keer was Caroline Doornbos
op bezoek bij: Thea Kleine
Wiecherink – Voerman

Thea is 54 jaar oud en bijna 36
jaar getrouwd met Gerrit Kleine
Wiecherink. Samen hebben ze vier
kinderen en vijf kleinkinderen. Ze
wonen aan de Haaksbergerstraat
701 in Usselo, samen met hun drie
pony’s. Helaas is hun trouwe hond
Don kort voor het ter perse gaan

van dit nummer overleden.

Hoe kom je in Usselo terecht?
Ik bengeboren en getogen in Broek-
heurne, maar door mijn huwelijk
met Gerrit ben ik in Usselo gaan
wonen. Eerst aan de Elferinkshoek-
weg en later op onze huidige plek.
Samen met Gerrit, maar zeker ook
met mijn schoonouders, hebben
we hier een fijne plek opgebouwd.
Eerst hebben we samen gewerkt
in varkenshouderij, later hebben
we wormen gekweekt en verkocht.
Nu verhuren we opslagruimte.
We zijn altijd bezig.

Wat betekent Usselo voor jou?
Usselo geeft mij een warm ‘thuis-
gevoel’, dit is mijn plek, ‘hier ben
ik graag’.
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Wat zijn je dagelijkse
bezigheden?
Van alles, rondom huis en ons be-
drijf is er altijd iets te doen. Ik
geef bloemschikworkshops van de
herfst tot het voorjaar. Verder
maak ik rouwstukken waar ik veel
van m’n gevoel in kwijt kan. Twee
keer per week ga ik hardlopen,
elke dinsdag ben ik ‘oppasoma’ en
is mijn huis omgetoverd tot een
crèche. En ik ondersteun mijn
ouders en schoonmoeder met
hand- en spandiensten. Na alle
drukte kan ik genieten van een
goed spannend boek.

Wat is je passie en waar krijg je
energie van?
Ik wil het iedereen graag naar de
zin maken. Als dat lukt ben ik
vrolijk. Vrolijk word ik ook van
goed weer, het zonnetje, de vo-
gels. Ik houd van alle jaargetij-
den, maar ben geen zomertype; ik
houd niet zo van de hitte. Ook
houd ik er van als dingen soepel
lopen. Ik krijg energie van drukte,
dan doe ik er ‘nog een schepje
bovenop’. Als er niks gebeurt,
word ik onrustig. Gelukkig komt
dat niet vaak voor, want bij ons is
altijd wel wat te beleven.

Wat raakt je en waar kun je
bezorgd over zijn?
Zoals bij iedereen raakt het
verlies van geliefde mensen mij.
Als ik bezorgd ben, dan is meestal
om de gezondheid van hen die me
lief zijn en na staan. En ook wel

over het feit dat Trump presi-
dent is geworden. Verder heb
ik een hekel aan ruzie, dat vind
ik echt afschuwelijk.

Wat zou je over willen doen?
Mijn opleiding. Dan zou ik meteen
naar het AOC zijn gegaan en niet
eerst naar de mavo en de kapper-
school. We zijn typisch van een
generatie die op latere leeftijd
iets heel anders gaat doen dan je
opleiding.

Waar ben je persoonlijk trots op?
Dat Gerrit en ik na 36 jaar
huwelijk nog altijd samen maatjes
zijn en dat we een fijn saamhorig
gezin hebben. Maar ook dat ik
vorig jaar mijn eerste halve
marathon heb gelopen en dit jaar
bij de Nederlandse kampioen-
schappen Groei en Bloei een
eerste prijs heb behaald bij het
onderdeel Verrassingsopdracht.

Wie bewonder je?
Koningin Maxima en de wijze
waarop zij Nederland vertegen-
woordigt. In de politiek bewonder
ik Angela Merkel, maar….. m’n
moeder is ook hartstikke lief!

Wat is je goede voornemen
voor 2017?
Fris en fruitig beginnen.

Tenslotte, wie nomineer jij voor
het volgende Rondje Usselo?
Diana Vissia.
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Graag wil ik me introduceren.
Ik ben Lisette Scholten en ben
sinds 1 augustus 2016 de
nieuwe directeur van obs
Molenbeek.

Ik ben 27 jaar en woon in Losser.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt
als leerkracht in de bovenbouw bij
obs de Imenhof in Losser. Ik heb
altijd al een leidinggevende functie
geambieerd en wil graag het opti-
male uit een school halen. Daar-
door was het een logische stap om
te solliciteren als directeur van
obs Molenbeek. Ik weet als geen
ander als geboren en getogen
Lossernaar hoe belangrijk een
school is voor een dorpskern. Het
dorpse karakter is ook herkenbaar
voor Boekelo en Usselo.

Het is een grote eer om directeur
te zijn van twee prachtige loca-
ties. Locatie Usselo ligt op een
unieke plek in de natuur, waar de
koeien letterlijk naast het school-
plein grazen. Locatie Boekelo ligt
dicht bij de prachtige nieuwbouw
wijk de Blekerij. Kortom, twee lo-
caties die uniek en geschikt zijn
om excellent onderwijs neer te
zetten. De afgelopen weken
hebben we samen een mooie start
gemaakt. We zijn bezig met veel
nieuwe ontwikklingen

Voor de locatie Usselo zijn wij op
dit moment aan het kijken hoe
wij nog meer gebruik kunnen
maken van de kleinschaligheid om
het onderwijs te optimaliseren.
Er liggen veel kansen. Ons doel is
om kinderen van alle leeftijden
onderwijs te bieden op de locatie
Usselo. Het is onze kracht om
klein te blijven.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een keer binnenlopen
en neem een kijkje, u bent van
harte welkom.

Uitnodiging Sinterklaasviering.
U bent ook van harte welkom tij-
dens het bezoek van Sinterklaas
op maandag 5 december, zowel
met als zonder (klein)kinderen.
Sinterklaas komt om 09.15 uur aan
en spreekt daarna in de hal
kinderen, ouders en andere be-
langstellenden toe. Daarna gaat
Sinterklaas de groepen langs.

Nieuwe directeur OBS Molenbeek
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Oud papier Oud ijzer
Container voor inzamelen
oud papier

Per 1 september jl. heeft de
gemeente besloten dat er geen
container voor oud papier meer
geplaatst wordt bij obs Molenbeek
Usselo. Veel mensen vinden dat
jammer. Van de opbrengst kon de
school altijd extra dingen doen.

Ook blijkt bij velen de blauwe
papiercontainer te klein. Daarom
heeft Johan Spiele (betrokken
vader) aangeboden om een con-
tainer voor oud papier te plaatsen
op zijn erf aan de Helmerstraat
320a. Iedere zaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur kan hier oud
papier gebracht worden. De op-
brengst komt geheel ten goede
aan de leerlingen van obs Molen-
beek Usselo.

Goede bestemming voor uw
oud ijzer

Op zaterdag 4 maart 2017 vindt de
jaarlijkse en succesvolle oud ijzer-
en accu-actie plaats van obs
Molenbeek Usselo. Een aantal
ouders komt dan bij u langs om
het oud ijzer op te halen. U kunt
dus vast een begin maken met
opruimen en verzamelen.

Kunt u niet wachten? Dan is het mo-
gelijk om uw oud ijzer en/of accu’s
tussentijds in te leveren bij onze
container op het erf van Johan
Joossink. U kunt met Johan telefo-
nisch overleggen over een geschikt
moment, telefoon 06-50 67 19 89.
De opbrengst van zowel de actie
op 4 maart als de container komt
geheel ten goede aan de leerlingen
van obs Molenbeek Usselo.
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Tijd nemen voor jezelf is een keuzeTijd nemen voor jezelf is een keuze

Ontspanningsmassage
Activerende massage

Ayurveda lichaamsmassage
Ayurveda hoofdpijn massage

Lomo Lomi massage
Hotstone massage

Lymfedrainage
Bindweefsel massage

Voetreflexmassage

Enschede buitengebeid
krianmassage@outlook.com

tel. 06 1329 1083
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Het bestuur van Buurtkring
Usselo stelt zich voor
Gerrit Kleine Wiecherink
Mijn naam is Gerrit Kleine
Wiecherink en ik ben geboren en
getogen in Usselo. Ik woon met
mijn vrouw Thea aan de Haaksber-
gerstraat 701. Mijn vier kinderen
zijn de deur uit. We hebben 27
jaar een wormenkwekerij gehad
en zijn daar in het najaar van
2014 mee gestopt. We hebben nu
een klein bedrijvencentrum onder
aan de Usseler Es.

Afgelopen augustus ben ik tijdens
de extra ledenvergadering toege-
treden tot het bestuur en heb ik
het genoegen de functie van voor-
zitter te bekleden. Ik hoop samen
met mijn medebestuursleden
(en commissies) de belangen van
Usselo te behartigen; dat Usselo
een dorp is waar het een prettig
wonen is én blijft. Ik ben bereik-
baar via info@usselo.nl.

De bestuursleden van Buurtkring Usselo, v.l.n.r.: Marco Zwart, Hans
Leusink, Gerrit Kleine Wiecherink, Gijs Mondria, Gerrit Jan van Munster
(aankomend bestuurslid) en Herman Teussink.
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Gijs Mondria
Mijn naam is Gijs Mondria, secre-
taris van Buurtkring Usselo. Ik ben
33 jaar oud en werk als voorman
bij de Hacron Groen. Sinds 2009
woon ik samen met Romany Hon-
debrink aan de Broekmaatweg 52
in Usselo, waar we in 2014 een
nieuw huis hebben gebouwd.

Ook ben ik in 2014 toegetreden
tot het bestuur en sinds dit jaar
heb ik de taak van secretaris op
mij genomen. Daarnaast ben ik
beheerder van het AED-apparaat
en zorg ik ervoor dat deze opera-
tioneel is. Ik ben bereikbaar via
secretaris@usselo.nl.

Hans Leusink
Hans Leusink is mijn naam en
velen van jullie zullen mij wel
kennen; ik woon mijn hele leven
al in Usselo. Geboren op Land-
goed‘ De Helmer’ en 35 jaar gele-
den verhuisd naar de Helweg. Ik
ben werkzaam als coördinator
vervoersdienst bij het Laborato-
rium Microbiologie Twente Achter-
hoek. Mijn functie binnen het
bestuur is algemeen lid en ik houd
me, naast mijn reguliere taken,
bezig met onder andere onder-
houd aan door Buurtkring Usselo
geplaatste banken en bewegwijze-
ring. Daarnaast heb ik ook zitting
in het bestuur van Vereniging
Wissink Möl als voorzitter. De
inzet is om vanuit het bestuur

samen met de andere bestuurs-
leden een positieve bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid in
Usselo en de omliggende
buurtschappen.

Herman Teussink
Mijn naam is Herman Teussink, 58
jaar en ik woon samen met mijn
vrouw Ria aan de Lammerinkweg 9.
We hebben twee zoons waarvan er
één nog thuis woont. Na jaren als
touringcarchauffeur werkzaam te
zijn geweest bij Arke-Tad, werk ik
sinds december 2004 met veel
plezier bij, eerst Connexxion en
nu Syntus.

In het bestuur ben ik verant-
woordelijk voor de activiteiten.
In het voorjaar van 2012 ben ik
tot het bestuur toegetreden, wat
betekent dat ik volgend voorjaar
aftreed en op zoek ben naar een
goede opvolger. Wel heb ik nog de
intentie mij in te blijven zetten
voor de buurtkring in de vorm
van hand en spandiensten onder
het motto vele handen maken
licht werk.

Marco Zwart
Sinds oktober 2016 ben ik pen-
ningmeester binnen het bestuur.
Ik werk bij de Gasunie als
monteur, ben 62 jaar jong en
getrouwd met Tiny. Vanaf 2009
woon ik in Usselo, aan de
Keuperweg 65.
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Uitnodiging Kinderkerstnachtdienst
Zaterdag 24 december
Een traditie is ontstaan!

Na het succes van voorgaande
jaren willen we ook dit jaar de
kerstdagen weer inluiden met het
Kerstspel, opgevoerd door kinde-
ren uit Usselo en Boekelo. De uit-
voeringen zijn op zaterdag 24 de-
cember om 17.00 en om 19.00 uur.

Ook dit jaar speelt het Kerstspel
zich af op de deel bij de familie
Leefers aan de Haaksbergerstraat
962 in Usselo. Bij het verenigings-
gebouw in Usselo (naast de kerk)
is gelegenheid om uw auto of fiets
te parkeren.

Hier willen we ook verzamelen en
gezamenlijk met lampionnen naar
de boerderij wandelen.

Voor de voorstelling van 17.00 uur
vertrekken we om 16.45 uur en
voor de voorstelling van 19.00 uur
vertrekken we om 18.45 uur. Bij
het verenigingsgebouw zijn lam-
pionnen te leen, maar u kunt
natuurlijk ook een eigen lampion
meenemen.

Wij hebben er al weer zin in.
Hopelijk zien we jullie dan!
Kindernevendienst Protestantse
Gemeente Usselo-Boekelo
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Vrijdagavond 16 december
Op vrijdag 16 december a.s. vindt
wederom de lichtjesavond plaats
op Begraafplaats Usselo. Dit initia-
tief van uitvaartleidster Caroline
Doornbos en ritueelbegeleider
Riëtte Wissink is bedoeld om troost
te geven aan al die mensen die een
dierbare missen. Iedereen, jong en
oud, is welkom om steun, herken-
ning en troost te vinden.

Ook wanneer uw dierbare elders is
begraven of gecremeerd, bent u
van harte welkom.

De begraafplaats wordt die avond
sfeervol verlicht met fakkels, kaar-
sen vuurkorven. De herdenking
heeft een ingetogen sfeer. U krijgt
een grafkaars aangeboden om op
het graf van uw dierbare of op een
herdenkingsplek te zetten.

Bij de uitgang wordt u een kop
warme chocolademelk aangeboden.
De toegang voor deze herdenking
is vrij en de aanvang is 19.00 uur.
U bent van harte welkom.
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Kaartavonden Lichtjesavond
Houdt u van hartenjagen?
Kom dan naar de kaartavonden op
de volgende woensdagavonden:
25 januari, 8 en 22 februari,
8 en 22 maart en 5 april.

De kaartavonden worden jaarlijks
georganiseerd door gezamenlijke
buurtkringen Boekelo-Rutbeek,
Broekheurne, Twekkelo, Usselo,
Lonneker en Eschmarke.

Voor 2017 is de organisatie in
handen van Buurtkring Boekelo-
Rutbeek.

De kaartavonden vinden plaats bij
Shortgolf Spielehof (fam. Leusink)
aan de Spieleweg 24 in Boekelo en
beginnen om 20.00 uur. De kosten
zijn €3,- p.p. per avond. Meer in-
formatie via eplansink@planet.nl
of 06-42783980.

Tot dan!
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Nieuws van de commissies
Commissie Dorpsplein/kern
Usselo
De Commissie Dorpsplein/kern
Usselo bestaat uit Roy Middelbos,
Edwin Kist, Peter Teussink, Jojan
Kersbergen, Sabine Hof en Miranda
Meerman, met ondersteuning van
het bestuur van Buurtkring Usselo.

De wens is om een nieuw dorps-
plein/kern te realiseren in de
ruimste zin van het woord. We
hebben nog geen idee hoe het
eruit zal gaan zien en of het gaat
lukken, maar we gaan onze schou-
ders eronder zetten en bekijken
of we de parkeerplaats bij
Hanninkhof en de daaromheen lig-
gende ruimte kunnen verfraaien.

Werkgroep glasvezel
buitengebied Usselo
(tijdelijke commissie)
Veel bewoners van ons buitenge-
bied kennen het probleem van
traag internet. Voor de reguliere
aanbieders van snel internet
(breedband) is het echter commer-
cieel niet aantrekkelijk om het
dun bevolkte buitengebied van
een kabelaansluiting te voorzien.
Zij zijn dit ook niet verplicht; al
jaren is er sprake van vrije markt-
werking en valt de kabel niet
onder openbare nutsvoorzieningen
zoals water en elektra.

Ruim twee jaar geleden zijn
daarom in regio Twente initiatieven
ontplooid om gezamenlijk als
burgers het buitengebied van
glasvezelkabel te voorzien. Dit
heeft geresulteerd in de oprichting
van Twenteglas.

Per deelgebied zijn er commissies
ingesteld. Deze bestaan voor-
namelijk uit vertegenwoordigers
van de betrokken dorpsraden en
buurtkringen. Buurtgenoot Frits
Lagendijk vertegenwoordigt ons in
deze commissie, bijgestaan door
Elsbeth Dirkzwager en Edu van Dijk.

Naar verwachting begint dit voor-
jaar de aanleg van glasvezel in ons
deelgebied, mits minimaal 50% van
de potentiële aansluitingen een
abonnement afneemt bij een
aanbieder (provider). De adressen
die in aanmerking komen, krijgen
de komende tijd alle informatie
toegezonden.

Actuele informatie is te vinden op
www.twenteglas.nl en in te winnen
bij Frits Lagendijk, Usselerveen-
weg 157, 06 – 45 35 30 46,
f.l.lagendijk@hotmail.com.
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Commissie Natuur,
Recreatie en Toerisme
Deze commissie heeft als doel om
de recreatiemogelijkheden, het
toerisme en het behouden en
verbeteren van de natuurlijke
omgeving in en rondom het dorp
Usselo te bevorderen. Commissie-
leden Menno Würsten en André
Mondria willen samen met inwo-
ners en organisaties activiteiten
ontwikkelen die een bijdrage le-
veren om met nog meer plezier te
wonen en te verblijven in Usselo.

De commissie gaat actief met or-
ganisaties binnen en buiten Usselo
de samenwerking zoeken. Er zijn
al contacten met het project
Noaber18 (in verband met de
aanleg van de N18), Dorpsraad
Dorpsraad Boekelo en met de
gemeente Enschede.

Door het dynamische karakter
van het actieprogramma kunnen
enthousiaste bewoners en andere
partijen altijd aansluiten.

De commissie vraagt inwoners
van Usselo en omgeving mee te
denken en mee te helpen, bij-
voorbeeld bij het in kaart brengen
van toeristische trekpleisters (bv.
overnachtingsmogelijkheden,
bezienswaardigheden, horeca),
maar ook bij het beschrijven van
wandel- en fietsroutes, opschonen
van natuurterreinen of het aan-
leggen van een natuurspeelveld.

Wie meer wil weten of goede
ideeën heeft en/of zich geroepen
voelt om mee te denken en te
handelen, kan kijken op
www.usselo.nl of contact
opnemen met Menno Würsten
(menno@usselo.nl) of
André Mondria (06-37113236|
andre@usselo.nl).

Tip: de historie van ‘Marke Usselo’
is te vinden op www.usselo.nl.
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Bedrijvigheid
Nieuwe dierenartsen in Boekelo
Vanaf 2 januari 2017 opent dieren-
artsenpraktijk Enschede-Boekelo haar
deuren in het voormalig Rabobank-
kantoor in Boekelo. De praktijk heeft
altijd vanuit Enschede gewerkt; van
daaruit werden boerderijdieren en
paarden in het buitengebied van
Enschede bezocht.

Het werkgebied blijft hetzelfde, maar
binnenkort hebben de dierenartsen
hun basis in Boekelo. Hier kunt u ook
terecht met uw honden, katten en
andere huisdieren.

Consulten zijn op afspraak, maar als u
nieuwsgierig bent mag u natuurlijk
ook zo even binnenlopen en een
kijkje nemen in de nieuwe praktijk.
www.dapenschede.nl | 053-4361616
(gezelschapsdieren) | 053-436166
(boerderijdieren) |
info@dapenschede.nl

(Advertorial)

Het gezond maken en houden van
dieren groot en klein, dat is onze passie!
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Goed om te
weten
• Het is mogelijk om Rondje

Usselo ook digitaal en eerder
dan de papieren versie te
ontvangen. Mail hiervoor uw
naam en e-mailadres naar
redactie@usselo.nl.

• Usselo heeft een eigen
website: www.usselo.nl en
sinds kort ook een Facebook
pagina:www.facebook.com/
buurtkringusselo. Heeft u
nieuws dat niet kan wachten
op Rondje Usselo, dan zijn
deze twee digitale middelen
een goede optie om uw nieuws
onder de aandacht te brengen.
Mail dan naar
redactie@usselo.nl.

• Het is mogelijk om als particu-
lier kosteloos oproepjes m.b.t.
vraag een aanbod te plaatsen
in Rondje Usselo. De oproep
moet relevant zijn voor
Usselo en/of haar inwoners.

Oproepjes

Foto’s gezocht!
Voor de volgende editie(s) van
Rondje Usselo is de redactie op
zoek naar die ene mooie foto voor
op de voorkant die typerend is
voor Usselo. Heeft u een mooie
foto in bezit en/of vindt u het
leuk errmet de camera op uit te
trekken? Dit is uw kans om uw
werk vast te laten leggen. We
kunnen ook altijd foto’s gebruiken
voor ons archief, bijvoorbeeld om
bij artikelen te plaatsen of als
achtergrondfoto. Mail ze naar
redactie@usselo.nl.

Redactieleden gezocht
Het is een beste klus om in onze
vrije tijd met z’n tweeën de
redactiewerkzaamheden voor
Rondje Usselo te verrichten. Wij,
Caroline Doornbos en Debbie
Voogsgeerd, zijn daarom op zoek
naar redactieleden om ons te
komen versterken, zowel voor de
artikelen en de opmaak (dtp) als
de website en Facebook. We kun-
nen namelijk wel wat tips en hulp
gebruiken om Rondje Usselo nog
beter en leuker te maken.

Sluit je bij ons aan; we hebben nu
al zin kennis met je te maken.
Mail naar redactie@usselo.nl.
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Uitnodiging! Welkoms
beuksken
voor nieuwe bewoners
Voor nieuwe inwoners van Usselo
en Boekelo ligt een kleine atten-
tie én het Welkomsbeuksken
klaar! Hierin staan veel activitei-
ten die plaatselijke bedrijven,
verenigingen, stichtingen e.d. in
beide dorpen ontplooien.

We hebben een aantal ambassa-
deurs die nieuwe bewoners mel-
den bij de werkgroep ‘Welkomst-
geschenk Boekelo-Usselo’.

Daarnaast roepen wij ook nieuwe
bewoners op om zichzelf te
melden! Dat kan bij Gonny ten
Veen, Mr. de Wolfstraat 14,
Boekelo, 053 – 428 17 38,
gonnytenveen@hotmail.com
of bij Miranda Meerman, Usseler-
hofweg 1, Usselo, 053- 428 24 44,
info@makelaardij-meerman.nl.

Winterbarbecue
zondag 15 januari
We willen het noaberschap in
Usselo meer laten leven én u ook
meer laten beleven! Buurtkring
Usselo nodigt u daarom uit voor
de nieuwjaarsbarbecue in winter-
se sferen op zondag 15 januari van
15.00 tot 19.00 uur. De familie
Leefers aan de Haaksbergerstraat
962 stelt hiervoor hun erf beschik-
baar. Tip: trek warme kleren en
dito schoenen aan.

De kosten zijn slechts € 20,- pp
inclusief alles (u kunt ter plekke
contant betalen). Het is fijn als u
laat weten dat u komt, zodat we
voldoende kunnen inslaan. Dit kan
t/m zondag 8 januari bij Herman
Teussink: 053 - 428 24 38 of
teussink@hotmail.com.
Wij kijken uit naar uw komst!
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Gedicht over Usselo
Mi-j kan in t’hele Twènter laand
Ginnen es zo good gevallen,
As ’n mooien grooten Osseler Es,
Den is mi-j ’t leefst van alle.
As jungsken al an vaders haand
Hè’k lopen doar en zètten
En woor m’n as kind egängeld hef,
dat zal m’n nooit vergetten.
Now goat ees, bir ‘k di-j, met mi-j met;
Et is nich wied te lopen:
Bi-j ’n Vleerbos zet wi-j onns dan daal
En kiekt in ’t roond te hope.
Door liggt ze alle nöägst mekaar
In ’n krink wal uren wied,
Dee mooie èrven eeuwen oald,
Geerdink- en Helmerzied.
Dan neum ik di-j de namen oald
Van allerhaande stukke,
’t Hilgenhuusken, ’t Kèrkhofstuk,
’n Boaken en meer zukke.
‘Ne hoge pöppel wis de school:
Langs ’t vootpad duur de vore
Goat doar de wichter ’s morgens hen
En plukt zik mangs ‘ne ore.
Doar is gin hoes, dat ik nich ken,
Gin hoes woor ik nich vake
Te kuiern zat in ’n achterheerd
Bi-j ’t heerdveur in de rake.
Dat Osseler volk, ’n eigen ras,
Arbeidzaam, trouw van zinnen.
Luk stief, meer gastvri-j vuur ’n elk
Dee koomp eer dure binnen.
En ’s Zommers met Sunt Joapik,
as De rogg’ mot an de kaant,
Dan zeet ees teggen d’oavondtied
Den drokken hier op ’t laand.
Dan zint de vrouwleu-klere wit
Wit schöldeuke en reumpkes
Op ’n kop ‘nen groten hood van stro
En wit geschoerde klumpkes.

O! Osseler vrouwleu, hoalt toch aait
’t Sunt Joapikstuug in ere,

‘Et steet ow good en ‘n oald gebroek,
Dat mot m’n nich verleren.
En wied vot teggen d’oavondlocht
Drèèit Asvelds möll zien vlochten,
Och, dat dee Zommeruren nich
Zo gaw vervlegen mochten!
De leste stroalen van de zun
Valt in de oale roeten,
En net of ’t hoes in braand wal steet
Zo schient den glood noar boeten.
En lèger, lèger geet ze dan
En krop op t’lest in ’t nuste
Noadat ze ’n hoogsten ekentoog
Nog eerst ees effen kuste
De tippen van de möllenvlocht
En t’hèènken van de kèrke
Dee kriegt ook nog ’n smuksken met,
Dat is eer leste wèrke.
Meer morgen an de aandre zied,
As nums nog op de veute ,
Dan zöt de leeuwrik eer weer ’t eerst
En zink eer bli-j te meute,
Hoog in de locht nog wölkskes drieft
As of ’t schöäpkes leken
En ’t kèrkenteurnken kik zo mooi
Oet Kèrken-Bruggerts eken
Joa woarlik, ‘t is hier aaltied mooi,
Ook as de Wilde Jachten
In’t Hèrfst hier doast hoog duur de locht
En witte Winternachten.
Dan lig ’n Es in ‘t hennekleed,
’n Vleerbos dräg ‘nen witten kop,
As zwatte plakken op ‘n snee
De krèèien pikket mangs luk op.
Dan löt ‘et alles, alles dood,
Meer…… ’t lèven zit ‘r oonder,
As ‘t vuurjoar koomp, dan zee wi-j weer
’t Immer ni-jje woonder!
Mi-j kan in ’t hele Twènter laand
Ginnen es zo good gevallen,
As ’n mooien, groten Osseler es,
Den is mi-j ’t leefst van alle!
J.J. van Deinse
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Agenda Colofon
Rondje Usselo is een uitgave van
Vereniging Buurtkring Usselo met als
doel inwoners van Usselo en omge-
ving te informeren over nieuws,
ontwikkelingen, activiteiten,
evenementen en gebeurtenissen in en
rondom Usselo. Het is een dorpsblad
voor en door inwoners.

Rondje Usselo verschijnt vijf keer per
jaar: februari, april, juni, oktober en
december en wordt huis-aan-huis
bezorgd door vrijwilligers. Rondje
Usselo wordt ook gepubliceerd op
www.usselo.nl. De oplage is 550 stuks
en wordt opgemaakt en gedrukt door
drukkerij Form+Print Boekelo.

Redactie
Caroline Doornbos en Debbie Voogs-
geerd. E-mail: redactie@usselo.nl

Kopij
Kopij kan gestuurd worden naar
redactie@usselo.nl. Het inzenden van
kopij betekent niet automatisch dat
het wordt geplaatst en aan de plaats-
ing 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
Neem contact op met de redactie
over de mogelijkheden en tarieven:
redactie@usselo.nl.

Sluitingsdatum editie februari 2017:
vrijdag 30 december 2016.

Sinterklaas bezoekt obs
Molenbeek Usselo:
maandag 5 december 2016
09.15 uur | Lammerinkweg 10, Usselo

Lichtjesavond op
Begraafplaats Usselo:
vrijdag 16 december 2016
19.00 uur | Kerkenbruggertpad 55,
Usselo

Kinderkerstnachtdienst:
zaterdag 24 december 2016
17.00 en 19.00 uur | Haaksberger-
straat 962, Usselo (fam. Leefers)

Winterbarbecue:
zondag 15 januari 2016
15.00 – 19.00 uur | Haaksberger-
straat 962, Usselo (fam. Leefers)

Kaartavonden 2017:
Kaartavonden: woensdag 25 jan-
uari, 8 en 22 februari, 8 en 22
maart en 5 april 2017
20.00 uur | Shortgolf Spielehof (fam.
Leusink), Spieleweg 24 in Boekelo
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Ben van ’t Mos, Haaksbergerstraat 858 Enschede Tel. 053-4341666
www.benvanhetmos.nl

OVERTUIG UZELF
Test Accu Power, made by STIHL.
Kom uw testmachine halen en
ervaar een nieuw soort rust in
uw tuinwerk.
Gratis voor één dag.

**Kom langs om uw persoonlijke testmachines te reserveren.

ACCU POWER. MADE BY STIHL
EXCLUSIEF BIJ ONS

De juiste naam voor een “goed adres” 
 

Monique Oude Egberink
Helmerstraat 244a
7546 PD Enschede
Tel. 053 431 66 44 - 06 2513 69 13
info@voetverzorgingmonique.nl

www.voetverzorgingmonique.nl

nodig?Voetverzorging

Gediplomeerd
Lid van Provoet

www.usselo.nl
www.facebook.com/buurtkringusselo
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