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Wat fijn dat we weer door Usselo kunnen rijden! En wat is de bestrating in 
en rond de dorpskern mooi geworden. Precies de dag voor kerst waren de 
Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat weer toegankelijk, zoals beloofd door 
de gemeente Enschede. Aan de drempels is het wel even wennen, maar het 
bevordert zeker de veiligheid en dat komt de leefbaarheid van het dorp ten 
goede. 

Momenteel wordt de herbestrating 
aan de Usseleresweg en de 
Usselerhofweg afgerond en 
daarna wordt er gestart met de 
herinrichting van het dorpsplein. 
Restaurant Hanninkshof heeft 
inmiddels de deuren gesloten 
en wordt de komende tijd flink 
verbouwd door de familie Roerink. 
Ze zijn al gestart met de schuur die 
wordt omgebouwd tot landwinkel 
en ijssalon. We hopen er in het  
volgende Rondje Usselo meer over 
te kunnen vertellen. 

NAAR ELKAAR OMKIJKEN
Als Buurtkring Usselo zien wij het 
dorp en de omgeving steeds mooier 
worden. Ook de sport- en cultuurhal 
bij MFA De Zweede krijgt steeds 
meer vorm. Nog even en er kan 

daar gegymd en gesport worden 
en kunnen er culturele activiteiten 
worden ontplooid. Helaas was 
Usselo de afgelopen periode ook 
negatief in het nieuws door een 
overval en een mishandeling. We 
wensen de betrokkenen sterkte. 
Laten we nog meer en beter naar 
elkaar omkijken en het noaberschap 
niet uit het oog verliezen. En vooral 
ook nu corona nog steeds op 
de loer ligt en ons ook weer een 
loer draait bij de activiteiten die 
we afgelopen maand in petto 
hadden. We hebben maar weer 
geduld, maar je wordt er soms 
wel moedeloos van. Vooralsnog 
kunnen buitenactiviteiten als de 
oud ijzer actie op 5 maart en de 
opschoondag op 19 maart wel 
doorgaan. 

WE KUNNEN EN WILLEN HET 
NIET ALLEEN DOEN
Komend jaar staan er veel 
ontwikkelingen op stapel. Zo 
willen we een begin maken met 
de dorpsvisie, verder gaan met 
het buurtenergieplan (samen met 
Boekelo en Twekkelo), een nieuwe 
website lanceren, de redactie 
uitbreiden en meer aandacht 
besteden aan natuur, recreatie 
en toerisme. Hier hebben we ook 
de expertise, het enthousiasme en 
de hulp van inwoners bij nodig. Dit 
geldt ook voor de opschoondag 
op zaterdag 19 maart a.s.: vele 
handen maken licht werk én zorgen 
voor een schoner dorp. Kortom: we 
zijn op meerdere fronten op zoek 
naar versterking om Usselo mooier 
en leefbaarder te maken. Bij de 
officiële mededelingen vindt u meer 

informatie. U kunt mij ook altijd 
aanspreken of aanschrijven als u 
ideeën, tips, opmerkingen of vragen 
heeft. Buurtkring Usselo is er voor u, 
ook weer in 2022!

Met vriendelijke groet, 
Herman Tabor 
Voorzitter Buurtkring Usselo

Op vertoon van deze advertentie ontvangt 

u 10% korting op heel veel artikelen.

info@usselo.nl | www.usselo.nl | www.facebook.com/buurtkringusselo
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•  Organiseren van en meedenken 
over activiteiten die de 
betrokkenheid van de bewoners bij 
hun eigen leefomgeving kunnen 
versterken;

•  Actief betrekken van inwoners 
bij vraagstukken in Usselo en 
onderwerpen die de gemeente 
aan Buurtkring Usselo ter advisering 
voorlegt. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de energievisie;

•  Ondersteunen van de diverse 
commissies die onder de paraplu 
van de buurtkring acteren;

•  Organiseren van een periodieke 
openbare algemene 
ledenvergadering (ALV).

Bent u sociaal en maatschappelijk 
betrokken en heeft u een hart 
voor Usselo? Dan maken we graag 
vrijblijvend kennis! Stuur een mail 
naar secretaris@usselo.nl of bel 
voorzitter Herman Tabor op 06-5361 
7449. We zien uit naar uw reactie!
 
DE REDACTIE ZOEKT 
VERSTERKING
De redactie van Rondje Usselo 
is dringend op zoek naar een 
redactielid dat er graag op uittrekt 
om mooie verhalen te schrijven 
en interviews af te nemen. Bent u 
enthousiast, leert u graag Usselo 
en haar inwoners beter kennen en 
kunt u duidelijk schrijven, dan bent 
u de perfecte kandidaat! Stuur een 
mail naar redactie@usselo.nl en we 
nemen contact op om te kijken of we 
iets voor elkaar kunnen betekenen. 

MOGELIJK ALTERNATIEF 
WINTERBARBECUE
Helaas kon de winterbarbecue voor 
inwoners van Usselo op 16 januari jl. 
niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. De buurtkring 
kijkt naar een passend alternatief 
voor later dit jaar. 

UITSTEL ALGEMENE 
LEDENVERGADERING (ALV)
Door de coronamaatregelen kon ook 
de ALV op 20 januari niet doorgaan. 
Wij vinden het belangrijk dat dit een 
fysieke bijeenkomst is en daarom 
stellen we de ALV uit. Wij vertrouwen 
erop dat wij later dit jaar alsnog de 
ALV kunnen houden. 

GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN
Op woensdag 16 maart a.s. zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Op 
deze dag kunt u meebeslissen wie 
er in de gemeenteraad komt. Iedere 
stemgerechtigde (stemmen mag 
vanaf 18 jaar) krijgt ca. 14 dagen 
voor de verkiezingen een stempas 
thuisgestuurd waarmee u in elk 
stemlokaal in Enschede kunt stemmen. 
In Usselo was in obs Molenbeek aan de 
Lammerinkweg altijd een stemlokaal. 
Op dit moment zijn de stemlokalen 
nog niet bekend. Meer weten over 
gemeenteraadsverkiezingen en op 
wie u kan stemmen? Vanaf  
4 februari publiceert de gemeente 
Enschede alle informatie op  
www.enschede.nl. Vergeet niet 
gebruik te maken van uw stemrecht!

ENERGIEVISIE
De gemeenteraad heeft dinsdag 
21 december jl. ingestemd met de 
Energievisie. Wat dit voor Usselo 
gaat betekenen is nog niet duidelijk. 
Alle gesprekken tussen Dorpsraad 
Boekelo, Vereniging Behoud 
Twekkelo, Buurtkring Usselo (samen: 
BUT) en de gemeente Enschede zijn 
voor onbepaalde tijd opgeschort. 
Wij hopen met de BUT verder te 
kunnen met het buurtenergieplan 
voor Enschede-West, waarvoor 
we vlak voor de zomer van 2021 
een intentieverklaring hebben 
getekend (deze was bijgevoegd 
bij Rondje Usselo zomereditie 2021). 
Het buurtenergieplan richt zich 
op initiatieven voor de opwek van 
duurzame energie in ons gebied. Op 
pagina 25 vindt u meer informatie 
over de Energievisie. 

AFTREDEN BESTUURSLID 
MARCO ZWART
Na zeven jaar bestuurslid te zijn 
geweest van de buurtkring zal 
Marco Zwart aftreden. Marco is 
als penningmeester en algemeen 
bestuurslid werkzaam geweest 
en heeft in deze functies een 
waardevolle bijdrage geleverd aan 

Usselo. Marco geeft aan dat het 
tijd is voor de jongere garde om 
zijn plaats in te nemen. Marco, ook 
via deze weg: bedankt voor jouw 
jarenlange inzet en ondersteuning! 

NIEUWE, OOK JONGERE, 
BESTUURSLEDEN GEZOCHT! 
DIT IS UW KANS OM 
BETROKKEN TE WORDEN BIJ 
DE LEEFBAARHEID IN USSELO
Er is veel te doen in Usselo en 
daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, jong en ouder. Jonge 
bestuursleden zijn zeer welkom om 
ook de stem van de jongeren te 
vertegenwoordigen in de buurtkring. 
Wij staan open voor nieuwe ideeën 
en eventueel een budget voor 
jongeren. 

Buurtkring Usselo behartigt de 
algemene belangen van alle 
inwoners van Usselo voor een 
leefbaar, veilig en mooi dorp. 
Dit doen wij onder andere:
•  Aanspreekpunt zijn voor o.a. 

inwoners, bewonersgroepen, 
andere dorpsraden en de 
gemeentelijke organisatie, 
waarmee we ook actief contacten 
onderhouden;

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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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 

COMMISSIE NATUUR, 
TOERISME EN RECREATIE 
ZOEKT NIEUWE LEDEN
Usselo kent een prachtige 
natuur waar zowel steeds meer 
inwoners als toeristen van 
genieten. De Commissie Natuur, 
Toerisme en Recreatie zet zich 
op meerdere gebieden in voor 
de natuur en verkent de diverse 
recreatiemogelijkheden in de 
omgeving. De commissie is dringend 
op zoek naar nieuwe leden met frisse 
ideeën. Neem voor meer informatie 
contact op met Hans Leusink via 
06-40480308 of stuur een mail naar 
info@usselo.nl. 

UPDATE 
WEGWERKZAAMHEDEN
•  Op 17 januari jl. is de aannemer 

begonnen met de herbestrating 
van de Usseleresweg en de 
Usselerhofweg (gedeelte 
tussen Boekelosestraat en de 
Usseleresweg). Naar verwachting is 
dit begin februari klaar. 

•  In de geleiders tussen het fietspad 
en de rijbaan/parkeerplaatsen 
aan de Haaksbergerstraat wordt 
momenteel op een paar plekken 
betonverharding aangebracht. 

•  Het ‘plein’ voor de kerk wordt 
nieuw bestraat.

•  Langs het fietspad ter hoogte van 
de tuin van de familie Leefers 
(Haaksbergerstraat 962) wordt 
een nieuwe afscheiding van 
trottoirband en hekwerk geplaatst 
om het hoogteverschil op te 

vangen. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd zonder dat de 
weg wordt afgesloten voor verkeer.

•  Er worden ook bomen geplant 
bij de kerk en langs de 
Boekelosestraat. De groenstroken 
worden medio maart ingeplant en 
ingezaaid.

•  In opdracht van Vitens wordt 
een aantal woningen langs de 
Haaksbergerstraat op de nieuwe 
waterleiding aangesloten. Dit 
gebeurt in de voortuinen van de 
woningen. Als dat klaar is koppelt 
Vitens de oude waterleiding af 
ter hoogte van de aansluiting 
van de Lammerinkweg op de 
Haaksbergerstraat waar de 
nieuw gelegde waterleiding 
ligt. Daarna kan de definitieve 
verharding van de aansluiting 
van de Lammerinkweg op de 
Haaksbergerstraat worden 
aangebracht.

•  Als de familie Roerink klaar is met 
de verbouwing van Hanninkshof, 
de bijbehorende schuur op het 
plein en de aanleg van het plein, 
zal het stukje Usselerhofweg 
tussen de Boekelosestraat en 
de Haaksbergerstraat (langs 
Hanninkshof en Meerman) nog van 
nieuwe bestrating worden voorzien. 
Dit wordt rond mei/juni uitgevoerd.
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JULLIE WONEN IN EEN 
GEMEENTELIJK MONUMENT, 
HOE IS DAT? 
Erve Wissink werd in 1330 al 
genoemd. Het was tot 1770 een leen 
(bezit) van de abdij van Vreden. 
Het is een gemeentelijk monument, 
sterk verbonden met de Wissink’s Möl 
aan de overkant, de gevelstenen 
herinneren er nog aan. Prachtig 
dat het er na zoveel eeuwen nog 
staat! Vanwege de status moest 
er het nodige overlegd worden 
voor de renovatie. Dat is vrij soepel 
gegaan, want de meeste eisen die 
de gemeente stelde begrepen we 
wel. Het huis was ook duidelijk aan 
renovatie toe. Om een voorbeeld 
te noemen: als ik in de keuken de 
aardappels afgoot, kwam het water 
in de deel weer omhoog. Veel  
hebben we zelf gedaan, zoals het 
opknappen van alle kamers aan de 
voorkant van het huis. Het isoleren 
van het dak hebben we uitbesteed, 
daar zat al een jaar aan manuren 
in. We zijn heel tevreden over het 
resultaat en nu is de badkamer 
aan de beurt. Daarna nemen we 
een kleine kluspauze. Als dat lukt 
tenminste, want stilzitten kunnen 
we niet. Mensen vragen wel eens: 
heb je geen spijt van de aankoop? 
Nou, geen moment. Al doen we 
nu helemaal niks meer aan de 

verbouwingen, dan nog willen we 
hier nooit meer weg!

EN HET WONEN IN USSELO?
Ik ben vrijwilliger bij de molen op 
Molen- of Monumentendagen. De 
Monumentendag van afgelopen 
september was een groot succes. 
Het is leuk om iets voor het dorp te 
doen. We zijn heel blij dat we hier zijn 
komen wonen en hebben aan alle 
kanten leuke buren. We voelen ons 
erg thuis in Usselo.

WIE KIES JIJ ALS VOLGENDE 
NOABER? 
Klaas Oosten, dat is mijn buurman 
verderop in de straat. 

HOE BEN JE IN TWENTE 
TERECHT GEKOMEN? 
Ik kom uit de buurt van Rotterdam, 
waar ik een fijne jeugd heb gehad. 
Na de middelbare school heb ik 
de studie Notarieel Recht afgerond 
in Utrecht. Daarna ging ik werken 
bij een notariskantoor. Tijdens de 
wintersport ontmoette ik Menno 
die na zijn studie in Enschede was 
blijven wonen en destijds werkte 
bij Siemens in Hengelo. Voor de 
liefde kwam ik graag naar Twente! 
Maar ik was hier niet onbekend: 
mijn ene oma woonde aan de 
Haaksbergerstraat en mijn andere 
oma en opa woonden op ‘t Zwik. 
Het werken bij de notaris bleek niet 
helemaal mijn ding en daarom liet ik 
me omscholen. Ik werd juf!

EN HOE KWAMEN JULLIE IN 
USSELO TERECHT? 
Tijdens een vakantie in Frankrijk, de 
jongens waren nog klein, kwamen 
we erachter dat we allebei graag 
buitenaf wilden wonen, het liefst op 
een boerderij. Vanwege Menno’s 
werk gingen we hier zoeken en 
dat heeft liefst zes jaar geduurd. 
Of de prijs was boven ons budget, 
of de ligging was niet optimaal, 

altijd was er wel iets waardoor we 
aarzelden. Uiteindelijk duurde het 
nog anderhalf jaar voordat we de 
sleutel van deze prachtige boerderij 
konden bemachtigen. Vlak voordat 
we de koopovereenkomst gingen 
tekenen verloor Menno zijn baan; 
Siemens Hengelo werd tot ieders 
verbazing gesloten. Alles was al rond 
met de hypotheek. Toen zeiden we 
tegen elkaar: als een vaste baan al 
geen zekerheid meer biedt, wat dan 
wel? Dan kunnen we net zo goed 
in ons droomhuis gaan wonen. We 
zetten de aankoop van de boerderij 
daarom door.

Menno kreeg een nieuwe baan 
en ik werd aangenomen op obs 
Molenbeek in Boekelo. Niets leek 
ons geluk nog in de weg te staan… 
helaas was dát te mooi om waar 
te zijn. Want twee weken voor de 
overdracht werd ik ziek en moest 
geopereerd worden in Amsterdam. 
Mijn nieuwe baan en de verbouwing 
moesten wachten, alles stond in het 
teken van mijn herstel. Langer dan ik 
heb gewild, maar nu sta ik gelukkig 
alweer een paar jaar voor de klas, 
op dit moment voor groep 1/2. Dat 
bevalt me erg goed. 

NOABERS

Door: Elsberth Dirkzwager

In deze rubriek vertelt een inwoner zijn of haar verhaal. Daarna nomineert 
diegene een ander. Zo leren we elkaar beter kennen. Deze keer is Marina 
Jorritsma (49) aan de beurt, die samen met haar man Menno en hun zonen 
Martijn en Pieter drie jaar geleden neerstreek op Erve Wissink aan de 
Helmerstraat.

“ We willen hier nooit  
meer weg!“
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SPOED, SPOED, SPOED!
Het is 3 januari, de oliebollen zijn 
op en een nieuw jaar is begonnen. 
Het is zoals bijna elk jaar op de 
eerste dagen na de jaarwisseling 
ook nu rustig in de agenda 
en ik zoek daarom maar wat 
administratieve werkjes om te doen 
na het ochtendspreekuur. 

Maar dat kan snel omslaan en dan 
is de rust ineens ver te zoeken in de 
dierenartsenpraktijk. Binnen een 
half uur heb ik op het spreekuur 
drie ernstige spoedgevallen 
binnen gekregen. Twee volledig 
in elkaar gestorte hondjes die niet 
meer kunnen staan en amper 
‘aanspreekbaar’ zijn. En dan komt 
er nog een poes die al enkele 
dagen ernstig ziek blijkt te zijn. 

“ De rust is ineens 
ver te zoeken in de 
dierenartspraktijk.”

Na uitgebreid bloedonderzoek 
en röntgenfoto’s zijn we achter 
de oorzaken gekomen. Het 
ene hondje heeft de ziekte van 
Addison, een zeldzaam bijnier 
probleem. Het andere hondje 
heeft een ernstige darminfectie 
met bloederige diarree en is 
fors uitgedroogd. Later blijkt 
dat het diertje ook nog een 
alvleesklierontsteking heeft. 
En de kat heeft een enorme 
baarmoederontsteking. 

Zo’n grote heb ik in 26 jaar als 
dierenarts nog nooit meegemaakt! 

Ruim twee uur later liggen 
de beide honden onder 
warmtelampen in de opname 
aan een infuus en is hen de 
noodzakelijke medicatie 
toegediend. De kat is ondertussen 
geopereerd, de ontstoken 
baarmoeder is verwijderd. Kortom, 
onverwachts werd het toch nog 
een hectische ochtend. Het 
duurde wel ruim een week voor 
ze weer naar huis konden, maar 
ze hebben het in ieder geval alle 
drie gered. Wat een begin van het 
nieuwe jaar, zeg! 

BEESTENBOELBEDRIJVIGHEID

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

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. 
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DRUGSCRIMINALITEIT

IK VERHUUR NIET.. 
MIJN SCHUUR
Een kwalitatief onderzoek naar 
drugscriminaliteit in het buitengebied 
van Enschede-West.

De studenten Kevin Nagel, Yannick 
Bult, Tirza Kuiphuis en Madée 
Wolberinkvan de opleiding Integrale 
Veiligheidskunde aan Hogeschool 
Saxion te Enschede hebben een 
onderzoek gedaan voor de politie 
over veiligheidsproblematieken in 
Enschede-West. Zij kwamen tot de 
conclusie dat drugscriminaliteit in 
leegstaande schuren en loodsen 
in het buitengebied, voornamelijk 
bij boeren op het erf, een steeds 
groter wordend probleem is. Omdat 
zij boeren en overige bewoners 
van het buitengebied willen 
behoeden en waarschuwen voor 
deze criminaliteitsvorm, hopen ze 
dat dit artikel de bewoners van het 
buitengebied weerbaarder maakt 
en dat er herkenning ontstaat. 

WAT HOUDT DEZE 
CRIMINALITEITSVORM IN? 
Drugscriminaliteit is een vorm van 
ondermijning. Ondermijning houdt 
in dat criminelen gebruik maken van 
legale bedrijven en diensten voor 
illegale activiteiten. Hierdoor vervagen 
normen en neemt het gevoel van 
veiligheid en leefbaarheid af. Dit is 
dus ook het geval bij drugscriminaliteit 
in het buitengebied. Met regelmaat 
worden eigenaren van loodsen en 
schuren in het buitengebied benaderd 

door criminelen die ruimte willen huren 
om drugs te produceren. Zij kiezen 
hierbij bewust voor afgelegen locaties. 
Eigenaren worden vaak bedreigd 
en onder druk gezet op het moment 
dat ze met de criminelen in zee zijn 
gegaan. Hierdoor worden misstanden 
uit angst vaak niet gemeld. Vooral 
mensen met een agrarisch bedrijf 
worden als potentieel slachtoffer 
gezien. Door het wegvallen van 
veel agrarische functies en het leeg 
komen te staan van grote ruimtes zien 
eigenaren/boeren een kans om wat 
geld te verdienen. 

HOE HERKEN JE DE 
SIGNALEN?
•  Groepering. Criminelen werken 

nooit alleen. Meestal is dit in 
groepsverband en kunnen ze zorgen 
voor overlast. In het begin zijn ze 
vriendelijk, maar als je niet mee 
wilt werken kunnen ze bedreigend 
overkomen. 

•  Grote geldbedragen. Criminaliteit 
gaat gepaard met grote 
hoeveelheden cash. Trekt iemand 
een dikke stapel bankbiljetten 

tevoorschijn? Dan moeten de 
alarmbellen al gaan rinkelen.

•  Stankoverlast. De geur van XTC is 
vaak sterk te herkennen. Dit is een 
anijs- of amandelachtige geur. 
Daarnaast is de lucht van aceton 
een aanwijzing. De productie van 
amfetamines gaat gepaard met 
een chemische stank. Dit is een 
vorm van repressieve herkenning bij 
bijvoorbeeld een andere boerderij 
waar drugsproductie in schuren 
plaatsvindt. Daarnaast kun je 
chemicaliën herkennen die liggen in 
de busjes van criminelen. Ook deze 
hebben een specifieke geur. 

•  Bestelbusjes. Krijgt een loods of 
schuur veel bezoek in de nachtelijke 
uren? Dat is een sterk signaal dat 
wat er wordt in- en uitgeladen het 
daglicht niet verdraagt.

OP WELKE MANIEREN 
TREDEN CRIMINELEN TOE?
Veelal doen deze criminelen zich voor 
als een geïnteresseerde huurder om 
goederen op te slaan. Daarnaast 
proberen ze vaak om boeren die 
in financiële problemen verkeren 
om te kopen of over te halen door 
perspectief te bieden. 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN 
HET IN ZEE GAAN MET DEZE 
CRIMINELEN?
•  Criminelen kunnen je flink onder druk 

zetten. Je kunt te maken krijgen met 
geweld, waardoor mogelijk ook je 
gezin of familie gevaar loopt. 

•  Bij de productie van drugs kunnen 

explosies voorkomen. De verzekering 
vergoedt de gevolgschade niet. 

•  Onbewust werk je mee aan een 
drugssysteem dat veel slachtoffers 
kent en de rechtsstaat ondermijnt.

•  De gemeente kan je schuur of 
loods sluiten.

•  Je kunt als medeplichtig worden 
gezien. 

HERKENT U EEN VAN DEZE 
SIGNALEN?
Maak dan een melding bij ‘Meld 
misdaad anoniem’ via 0800 7000 
of www.meldmisdaadanoniem.
nl. Meld Misdaad Anoniem (M.) is 
het onafhankelijke meldpunt waar 
u anoniem informatie kunt geven 
over criminaliteit en misdaad. Uw 
anonimiteit staat hierbij altijd centraal. 
U meldt bij M. over bijvoorbeeld 
moord, mishandeling, overvallen, 
drugs, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel. Zo levert u een 
bijdrage aan de veiligheid in uw eigen 
omgeving.

 Coproductie: studenten Saxion, Boekeloos en Rondje Usselo
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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!

ERVE ‘HET EULDERINK’
Het erf ‘Het Eulderink’ ligt aan de 
Eulderinksweg 22, ten noorden van 
de Haaksbergerstraat. Het is één van 
de oudste boerenerven in Usselo en 
wordt in de 15e eeuw al genoemd 
in het schattingsregister van Twente 
als ‘Oelreking’ en ‘Olrekyng’, met als 
eigenaar Willem van Hovele. In het 
verpondingsregister van 1602 wordt 
Judith Ripperda ‘op het Weldam’ als 
eigenaar genoemd. Tegenwoordig 
is de boerderij in gebruik als 
zorgboerderij door de JP van den 
Bent stichting.

Nadat in 1853 Bernardus Eulderink 
als laatste Eulderink op het erf is 
overleden, worden Albertus Roerink 
en zijn vrouw Jenneken Bruggert 
eigenaar. In 1860 wordt de boerderij 
verhuurd aan Arend Jan Nijhuis. Zijn 
kleindochter Hermiena Nijhuis trouwt 
op 12 maart 1896 met Hermannus 
Boevink uit Eibergen. Hij wordt de 
volgende boer op het Eulderink.  

In 1966 verkoopt eigenaar 
Anny Zwijnenberg, wonende in 
Birmingham (Eng.) het erf, dat 18 
hectare groot is, aan bewoner 
Hendrik Boevink. De zoon H. Boevink 
blijft als laatste van de familie 
Boevink tot zijn overlijden alléén 
wonen op het Eulderink. Het erf 
komt daarna  in eigendom van de 
JP van den Bent stichting die tussen 
mei 2011 en juni 2012 de boerderij 
verbouwt tot zorgboerderij. De oude 
boerderij was helaas niet meer te 

redden, maar de eraan gekoppelde 
rijksmonumentale bovenkamer wel. 
Deze bovenkamer is gerestaureerd 
en de historische schuur is ook 
behouden gebleven.

Op het erf is een grote en kleine 
zorgboerderij gebouwd. De grote 
boerderij met twee woongroepen 
is gekoppeld aan de bestaande 
bovenkamer, die dienst doet als 
kantoorruimte. De kleine boerderij 
huisvest thans een woongroep en 
de gemeenschappelijke kantine. 
Er zijn hier 23 zorgeenheden ter 
beschikking

TOEN EN NU

Door: Hennie Rietman       

Bezoek ook de Koffietuin 
met heerlijke lekkernijen
aan de Haaksbergerstraat 1000 
in Usselo.
(Geopend in de lente en zomer bij mooi weer)

Voordat in 1811 de burgerlijke 
stand werd ingevoerd was 
het in Twente gebruikelijk dat 
bewoners van boerderijen de 
naam kregen van de boerderij 
waarop ze kwamen te wonen. 
Dit blijkt wel uit het volgende 
uit het jaar 1720: ‘Lucas 
Smalenbroek en zijn vrouw 
Jenneken Olderinck maken 
hun uiterste wil op en vermaken 
het erve Olderinck met tienden 
daaruit aan hun zoon Jan 
Olderinck voor 3300 gulden, 
getekend Luckas Olderinck 
(=Smalenbroek)’.
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BUURTBUS RIJDT DOOR 
DORPSKERN USSELO
Sinds de dorpskern weer 
begaanbaar is, rijdt de buurtbus 
er weer door en gaat dan 
via de slagboom aan de 
Haaksbergerstraat de snelweg 
op. De bus rijdt dus helaas niet 
meer de tijdelijke route via de 
Usselerveenweg, Voshaarweg en 
Geessinkweg, ondanks het feit dat  
dit erg gewaardeerd werd. 

Route Boekelo - Usselo - Enschede
Ma t/m vrijdag: vertrek 06.45 uur 
en daarna elk uur tot 18.45 uur 
(zaterdag vanaf 10.45 uur tot 16.45 uur) 
Saffierstraat - Centrum Boekelo 
- De Bleekerij - Landsteinerweg 
- Rosinkweg/Wissinksdijk (06.49) - 
Crematorium (06.51) - Protestantse 
kerk Usselo (06.53) - Van Heekplein / 
Medisch Spectrum Twente - Station 
Enschede (aankomst: 07.06 uur) 

Route Enschede - Usselo - Boekelo
Ma t/m vrij: vertrek 07.20 en daarna 
elk uur tot 19.20 uur (zaterdag vanaf 
11.20 tot 17.20 uur)
Van Heekplein / Medisch Spectrum 
Twente - Protestantse kerk Usselo 
- Crematorium - Rosinkweg/
Wissinksdijk - Landsteinerlaan 
- Weleweg - Dirk Papestraat - 
Centrum Boekelo - Smaragdstraat - 
Marcellinuskerk (aankomst 07.40)
 
Kijk voor de tijden per halte op 
www.buurtbusboekelo.nl onder 
DIENSTREGELING.

BLOEMRIJKE AKKERRANDEN
Na een succesvolle pilot in 2021 
kunnen agrariërs en particuliere 
grondeigenaren dit jaar weer 
meedoen om randen langs (akker)
percelen in het voorjaar in te 
zaaien voor bloemrijke randen. 
Die zijn goed voor de biodiversiteit 
en maken het buitengebied 
aantrekkelijker. Meedoen of meer 
weten? Stuur voor 24 februari a.s. 
een e-mail naar info@stawel.nl. 
Geef in de mail uw naam, adres, 
telefoonnummer door en de lengte 
van de beoogde kruidenrijke rand. 
Indien mogelijk ook een kaartje 
meesturen waarop de locatie van 
de rand aangegeven staat.

BURENRUZIE VOORKOMEN
1 op de 4 Nederlanders ergert zich 
weleens aan zijn buren. Het gaat 
vaak om kleine irritaties die op 
lange termijn tot grote ergernissen 
kunnen leiden. Hoe voorkom je dat 
dat gebeurt? Er samen over praten 
is niet altijd even makkelijk. Toch 
kun je er zelf iets aan doen. Deze 5 
stappen van Buurtbemiddeling zijn 
het proberen waard. 

 1.  Kalm - Voel je je boos of 
geïrriteerd? Met woede maak 
je het erger. Probeer dus kalm 
te blijven voordat je je buur 
benadert. Wanneer jij rustig bent 
is de kans groot dat er ook kalm 
gereageerd wordt door je buur.

 2.  Moment - Kies een moment dat 
jou én je buur goed uitkomt. 

Verwacht niet dat je buur direct 
tijd voor je heeft. Spreek samen 
een moment af wanneer jullie 
beiden tijd hebben voor elkaar.

 3.  Leg uit - Leg tijdens het gesprek 
uit wat voor overlast je ervaart 
en wat het met je doet. Luister 
ook naar je buur. Het is mogelijk 
dat je buur niet door heeft dat 
het je ergert of dat de buur een 
goede verklaring heeft hiervoor. 
Probeer begrip voor jouw 
situatie te krijgen, maar heb zelf 
ook begrip voor je buur.

 4.  Oplossing - Zoek samen naar 
een oplossing waar jullie allebei 
tevreden mee zijn. Kom elkaar 
hierin tegemoet. Van beide 
kanten zullen er eisen bijgesteld 
moeten worden om tot een 
goede oplossing te komen.

 5.  Afspraken - Is de oplossing 
gevonden? Maak duidelijke en 
makkelijk te behalen afspraken 
waar jullie je allebei aan gaan 
houden.

Kijk ook eens op 
www.datismakkelijkpraten.nl. Kom 
je er ondanks de suggesties niet 

uit met de buren en wil je hulp? 
Of overleg met een medewerker? 
Neem dan contact op met 
Buurtbemiddeling Enschede via 
www.buurtbemiddelingenschede.nl. 

JA-JA-STICKER 

Enschede begint 1 april 2022 met 
de invoering van de Ja-Ja-sticker 
op de brievenbus. Alleen met een 
Ja-Ja-sticker ontvangt men dan nog 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. 
Dit is een omkering van de huidige 
situatie, waarin bewoners die géén 
reclame willen ontvangen dit met 
een sticker aangeven. 

De Ja-Ja-sticker is bedoeld om 
papierverspilling te voorkomen 
en de hoeveelheid papierafval 
te verminderen. Ook is de Ja-Ja-
sticker uitsluitend van toepassing op 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. 
Wijkkranten (ook Rondje Usselo), 
Huis-aan-huisbladen (met een 
minimale inhoudelijke content 
van 10%) en drukwerk van niet-
commerciële organisaties vallen 
nadrukkelijk niet onder de nieuwe 
regels. 

U kunt de sticker ophalen bij het 
Stadskantoor of aanvragen via 
www.enschede.nl/afval-milieu-
duurzaamheid/duurzaamheid/
neeja-sticker. 

KORT NIEUWS
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SPORT- EN CULTUURHAL
DE ZWEEDE OPSCHOONDAG 2022

DE HAL KRIJGT VORM
De hal krijgt nu in vlot tempo zijn 
uiteindelijke vorm en uitstraling, vanaf 
de Boekelosestraat zijn de contouren 
al duidelijk zichtbaar. Het metselwerk 
van de buitenwanden is klaar en 
de kenmerkende voorgevel met de 
grote raampartij is aangebracht. 
Het dak, de karakteristieke boeien 
en buitenbeplating zijn nagenoeg 
afgewerkt. Daarmee is het gebouw 
praktisch weer- en waterdicht, 
waarmee we in de afbouwfase 
komen.

GERINGE UITLOOP
Tijdens de ruwbouwfase is wat 
vertraging opgetreden, vooral 
door het natte weer en het niet 
beschikbaarheid zijn van materiaal en 
toeleveranciers. De bouwcombinatie 
en installateurs doen hun uiterste best 
om de vertraging niet verder te laten 
oplopen en misschien zelfs weer wat 
in te lopen. De huidige inschatting 
is dat rond de meivakantie de hal 
voor de eerste activiteiten in gebruik 
kan worden genomen. We hopen 
dat de pandemie dan op zijn retour 
is, zodat we de langverwachte 
accommodatie zonder beperking 
kunnen gaan benutten. 

INRICHTING VAN DE HAL
Nu de hal dicht is komen we in 
afbouwfase en wordt er gestart 
met de installaties en de verdere 
inrichting. Een groot deel hiervan 

is al bepaald en in opdracht 
gegeven. We zijn nu samen met de 
toekomstige gebruikers bezig de 
‘losse’ materialen en inrichting te 
bepalen en te bestellen. Er is daarom 
veel overleg met onder andere 
Gymnastiekvereniging Unisson, de 
basisscholen voor de gymlessen en 
Muziekvereniging Unisson.  

INZET VAN VRIJWILLIGERS
De bouw van de hal zou niet 
mogelijk zijn zonder de inzet van 
vrijwilligers. Zij verrichten vele hand- 
en spandiensten, zoals het opruimen 
van de keet en het bouwterrein en 
de uitvoering van werkzaamheden 
die we in eigen beheer in opdracht 
hebben gegeven. Onze dank 
daarvoor is groot. 

VÓÓR EN DÓÓR DE DRIE 
DORPEN
De sport- en cultuurhal had niet 
gebouwd kunnen worden zonder de 
bijdragen van inwoners en bedrijven 
uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Het 
incasseren van de donaties loopt 
voorspoedig. De laatste incasso is in 
mei. De accommodatie wordt dan 
kort daarna hoogstwaarschijnlijk in 
gebruik genomen. Dat wordt een 
mooi moment voor iedereen die 
heeft bijgedragen om het sport- en 
cultuurhart van en voor de drie 
dorpen ‘kloppend’ te krijgen.

Tijdens de Landelijke Opschoondag 
op zaterdag 19 maart a.s. steken we 
graag, samen met vrijwilligers uit 
Usselo, de handen uit de mouwen 
om Usselo schoner en leefbaarder 
te maken. Elk jaar groeit het aantal 
deelnemers en ook dit jaar hopen we 
met een flink aantal dorpsgenoten 
de krachten te bundelen om zoveel 
mogelijk zwerfafval op te ruimen. 
Uit voorgaande opschoondagen is 
gebleken dat het samen opruimen 
ook een gezellige gezinsactiviteit 
is. Dus kinderen, onder begeleiding 
van een volwassene, zijn van harte 
welkom om te helpen. 

“ Samen tegen zwerfafval in 
Usselo op 19 maart a.s.”

Buurtkring Usselo zal zorgdragen voor 
voldoende afvalzakken, grijpers en 
handschoenen zodat we met velen 
kunnen deelnemen. Deze materialen 
kunt u op zaterdag 19 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 om 
zwerfafval te verzamelen. 

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 15 maart a.s. 
Herman Tabor: 06-53617449 of Hans 
Leusink: 06-40480308. Dan zorgen we 
ervoor dat de hulpmaterialen voor u 
klaarliggen. 

Op www.usselo.nl en www.facebook.
com/buurtkringusselo houden we u 
op de hoogte van het doorgaan van 
de opschoondag i.v.m. eventuele 
coronamaatregelen. 

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! 

Er wordt druk gebouwd aan de nieuwe sport- en cultuurhal De Zweede. 
Hierbij de laatste update! 
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PROFITEREN VAN LOKALE 
ENERGIE IS MOGELIJK
Steeds meer bedrijven en burgers 
stappen over op duurzame energie. 
Dat is schoner, beter voor het milieu 
en toekomstbestendig. Om de 
gemeente Enschede duurzamer 
te maken en duurzame energie 

voor zoveel mogelijk inwoners 
toegankelijk te maken, richtte een 
aantal vrijwilligers zes jaar geleden 
de energiecoöperatie Enschede 
Energie op. Inmiddels zijn er zo’n 25 
projecten gerealiseerd, waaronder 
een aantal zonnestroomprojecten in 
Usselo. In ons dorp wordt binnenkort 
het derde project uitgevoerd: naast 
melkveebedrijf Pasman-Aalpol en 
bedrijventerrein Usseler Es/Het Mors 
worden de daken van Loonbedrijf 
Roossink benut voor het opwekken 
en leveren van zonne-energie. 

ZONNEPANELEN OP HET DAK 
HEEFT VOORDELEN VOOR DE 
OMGEVING
Bertjan Roossink, eigenaar 
Loonbedrijf Roossink:”Bij ons viel 
een aantal zaken samen. We 
wilden het asbest saneren van het 
dak op onze schuur. Het kwam 

erop neer dat we het hele dak 
moesten vervangen omdat dat 
na 45 jaar z’n langste tijd wel had 
gehad. Via de bank kwamen we in 
contact met Stawel (Stichting voor 
Duurzame Plattelandsontwikkeling 
Enschede) die samen optrok met 
Enschede Energie. Al snel kwamen 
de zonnepanelen ter sprake, 
waarmee we ook een bijdrage 
kunnen leveren aan de agrarische 
sector. Want zoveel mogelijk 
zonnepanelen op het dak, in ons 
geval 1000, vermindert de kans op 

zonneparken op landbouwgrond. En 
dat we buurtgenoten kunnen laten 
profiteren van lokale stroom, vinden 
we ook mooi.”

“ Met 1000 zonnepanelen 
kunnen we in Usselo 75 huis-
houdens voorzien van lokale 
duurzame energie. Mooi toch!”

OOK FINANCIEEL IS 
DEELNAME AANTREKKELIJK
Enschede Energie is eigenaar van 
de zonnepanelen en huurt als 
het ware het dak van Loonbedrijf 
Roossink. Zodra er een project 
gerealiseerd kan worden, wordt er 
een postcoderoos aan gekoppeld 
waarin deelnemers worden gezocht. 
Een postcoderoos is een gebied 
waarin huishoudens met bepaalde 
postcodes kunnen deelnemen. Voor 
dit project in Usselo kunnen inwoners 
met de postcodes 7543, 7544, 7545, 
7546, 7548 meedoen. Ruud Mulder, 
een van de oprichters van Enschede 
Energie licht toe: “We zijn nu in de 
fase dat we deelnemers zoeken. 
Met de 1000 panelen op het dak 
van Loonbedrijf Roossink kunnen 
we zo’n 75 huishoudens voorzien 
van stroom. Je doet mee door 
eenmalig 50 euro in te leggen. Als 
deelnemer ontvang je dan 15 jaar 
lang jaarlijks 100 euro als je bij onze 
energieleverancier =OM 100% lokale 
en duurzame energie afneemt of 

elk jaar 50 euro voordeel bij andere 
energieleveranciers.”

VRIJWILLIGERS MAKEN ZICH 
HARD VOOR DUURZAME 
ENERGIE
Beide heren hebben een goed 
gevoel bij de samenwerking voor 
dit project. Bertjan: “De panelen 
worden gefaseerd gelegd. Voor 
de zomer moeten het klaar zijn 
en kunnen we duurzame energie 
gaan leveren. We worden hierdoor 
ook zelfvoorzienend, een fijn 
idee dat we hiervoor niet meer 
afhankelijk zijn van anderen. Ruud 
vult aan: ”We zijn een coöperatie 
zonder winstoogmerk, onze 20 
vrijwilligers maken zich hard voor 
deze projecten voor een betere en 
duurzame regio. Inmiddels hebben 
we al 500 leden die profiteren van 
lokale duurzame energie. Er bestaat 
overigens ook de mogelijkheid om 
mede-eigenaar te worden van 
een project. Als je wat vermogen 
hebt leg je dat in en dan kun je 
op jaarbasis 5% rente terugkrijgen. 
Bij de bank is die rente op een 
spaarrekening momenteel nihil, 
dus reken uit je winst. Dus: doe 
mee! Het is in meerdere opzichten 
aantrekkelijk!

Kijk voor meer informatie op 
www.enschede-energie.nl/
doe-mee-met-postcoderoos

Op de volgende pagina staan 
antwoorden op veelgestelde vragen 
over deelname aan een zonneproject.

ZONNE-ENERGIE

Door: Debbie Voogsgeerd
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IK HEB AL ZONNEPANELEN, 
DAN KAN IK TOCH NIET 
MEEDOEN?
Je kunt wel meedoen! Met deze 
zonnedaken maak je het samen met 
leden uit je buurt mogelijk om lokale 
zonnestroom op te wekken. Je bent 
dubbel zo duurzaam bezig door 
én zonnepanelen thuis te hebben 
én het ook ergens anders mogelijk 
te maken dat we zonnepanelen 
leggen”

IK DOE AL MEE MET EEN OUD 
POSTCODEROOSPROJECT 
BIJ JULLIE, DAN KAN IK TOCH 
NIET MEEDOEN?
Je kunt wel meedoen! Ook als je 
aan een oud postcoderoosproject 
meedoet. Door deelname maak 
je het samen met leden uit je buurt 
mogelijk om lokale zonnestroom op 
te wekken. Deze stroom hoeft niet 
door jou afgenomen te worden.  

HOE KUNNEN JULLIE 
ZOMAAR 50 OF 100 EURO 
PER JAAR UITDELEN?
Al onze zonnedaken leveren 
inkomsten op waarmee we 
onderhoud, verzekering en 
financieringslasten kunnen betalen. 
Er blijft vervolgens genoeg over om 
een voordeel uit te keren aan onze 

leden. Bij een bedrijf (BV) gaat winst 
naar aandeelhouders, Enschede 
Energie is echter anders. Wij zijn 
een coöperatie. Bij een coöperatie 
delen de leden in de winst van onze 
zonnestroomprojecten. Zo kunnen 
we je dus elk jaar een voordeel 
geven dat kan oplopen tot 100 euro.

Heb je andere vragen en/of 
opmerkingen, kijk dan op 
www.enschede-energie.nl/faq 
of mail ons dan op 
info@enschede-energie.nl 
We hopen dat je meedoet!

ZONNE-ENERGIE 
(VERVOLG)

EVEN LATEN VERWENNEN
Sinds enige tijd gun ik mezelf graag 
even een momentje van rust en 
ontspanning. Via via heb ik Sylvia 
van Mourik leren kennen en vanaf 
dat moment kruip ik om de zes 
weken bij haar op de stoel in haar 
schoonheidssalon aan huis. Ik vond het 
in het begin maar niks. Dat wil zeggen, 
ik dacht dat ik het niks vond. Maar 
niks is minder waar, Sylvia heeft daar 
verandering in gebracht. 

Als ik binnenkom is de sfeer altijd 
gemoedelijk en ontspannen. Dat vind 
ik ontzettend fijn. Naast dat ik heb 
geleerd om me te ontspannen en 
ik nog stiekem de hoop heb dat de 
rimpels verminderen, is het ook nog 
eens erg gezellig. Ik voel me enorm 
op mijn gemak bij Sylvia. Ze weet echt 
wat ze doet, is altijd in voor een lolletje 
en ze is aardig, goedlachs, open 
en vriendelijk. Dat maakt het ook zo 
ontspannen. En we proberen ook wel 
eens iets nieuws uit.- Of het nu een 
peeling is, een masker of iets anders. 
Daar ben ik altijd wel voor in en het is 
altijd een succes. Heel af en toe krijg 
ik gewoon de slappe lach, omdat ik er 
dan hilarisch uitzie met een of ander 
masker op m’n gezicht.

Een paar maanden geleden kon ik de 
rust niet vinden. Ik ben namelijk nogal 
een stuiterbal. Ik bleef maar kletsen 

en kon me werkelijk niet ontspannen. 
Dat kan voor mezelf al behoorlijk 
vermoeiend zijn, laat staan voor Sylvia. 
Inmiddels kent ze mij goed genoeg 
en na een paar vriendelijke woorden 
met een kleine strenge ondertoon 
ging het stukken beter en kwam ik 
tot ontspanning. Bij deze wil ik Sylvia 
bedanken voor de fijne en ontspannen 
behandelingen.

“ Zou ik dat toch aan de botox 
moeten?”

Inmiddels heb 
ik een stralende 
huid, mooie 
wenkbrauwen en 
een relaxt gevoel. 
Helaas kan Sylvia 
geen wonderen 
verrichten en 
zijn de lijntjes 
nog zichtbaar. 
Zou ik dan toch 
aan botox moeten? Nee toch? Ik 
weet zeker dat dat niet bij me past. 
Ik ben tevreden met wie ik ben 
en verheug me er elke zes weken 
op om me weer in de watten te 
laten leggen. Een bezoekje aan de 
schoonheidsspecialiste is dan ook 
een aanrader voor alle vrouwen 
(en ook mannen), zowel voor de 
ontspanning als voor je huid en welzijn. 
Gelukkig zitten er in Usselo best wat 
schoonheidssalons, dus jullie hoeven er 
het dorp niet voor uit. Geniet ervan! 

ALTIJD
OP ZOEK…

Kirsten woont samen met haar 
vriend in de buurt van Het   
Rutbeek. Ze gaat regelmatig 
op zoek naar mooie verhalen 
uit Usselo en omgeving die ze 
graag deelt met lezers van 
Rondje Usselo. 

Bijna elk huishouden in Enschede kan meedoen met onze nieuwe 
zonnedaken. Toch zijn er soms nog wat vragen of misstanden. 
Ruud Mulder van Enschede Energie beantwoordt ze hieronder.
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Bij een fraai gazon hoort 
natuurlijk onderhoud.

Daarom is het goed om in het voorjaar uw gazon te 
verticuteren en eventueel door te zaaien.

Heeft u hierbij hulp of advies nodig, dan we komen 
graag bij u langs.

Speciaal voor onze buren!
10% op gazon bemesting in het voorjaar.

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

10%
korting

Na een lange voorbereiding 
en wat problemen rondom de 
vaststelling afgelopen zomer, heeft 
de gemeenteraad op dinsdag 
21 december ingestemd met de 
Energievisie. De Energievisie is 
het document waarin Enschede 
opgeschreven heeft hoe de 
gemeente wil bijdragen aan de 
energiedoelen.
 
HET GING NIET ZONDER SLAG 
OF STOOT
Het begon allemaal met het 
participatietraject ‘Enschede wekt 
op’. Daarbij ging de gemeente 
in gesprek met burgers en met 
verschillende organisaties om tot 
een concreet plan te komen voor 
energieopwekking. En nu, na vier 
jaar, ligt er een plan, maar dat 
ging niet zonder slag of stoot. Velen 
hebben ingesproken en hun grieven 
over het plan kenbaar gemaakt. En 
waar de één het allemaal veel te ver 
vond gaan, vond de ander het juist 
allemaal veel te traag en te weinig. 
Probeer daar maar eens de gulden 
middenweg in te vinden.

ONDERZOEK 
GEZONDHEIDSEFFECTEN 
WINDTURBINES
Tijdens de behandeling in de 
gemeenteraad afgelopen 
zomer werd de energievisie nog 
afgeschoten. De raad werd het 
met name niet eens over de 
windturbines. Het besluit hierover is 
nu doorgeschoven naar de toekomst. 
De raad wacht nu op een rapport 
van het RIVM over het onderzoek 
naar de gezondheidseffecten. En 
de Commissie MER (Milieu Effect 
Rapportage) moet de landelijke 
milieunormen voor windturbines 
toetsen in een milieueffectrapport. 

De Energievisie maakt overigens 
wel de bouw van kleine windmolens 
van maximaal 35 meter tiphoogte 
mogelijk.
 
GEBIEDSAANPAK
Nu er een besluit is genomen 
betekent het dat er kaders liggen 
voor de aanleg van zonnevelden. 
Initiatiefnemers kunnen hun plannen 
hierop baseren. Wel zal dit altijd 
gepaard moeten gaan met een 
gebiedsaanpak waardoor ook 
andere thema’s die momenteel 
spelen in het landelijk gebied, 
worden meegewogen. Onder 
andere moet goed gekeken worden 
naar de toekomst van de agrarische 
bedrijven en de invloed van deze 
plannen op die bedrijven.

ONZEKERHEDEN 
Of en wanneer plannen 
rondom nieuwe zonnevelden 
uitgevoerd kunnen worden is 
niet alleen afhankelijk van de 
Energievisie. Een groot probleem 
is het electriciteitsnetwerk dat alle 
opgewekte elektriciteit niet meer 
kan opnemen. En daarnaast is er 
veel onzekerheid over de landelijke 
subsidieregelingen zoals de SDE++. 
Veel van die subsidie wordt 
‘opgeslokt’ door projecten van 
grote bedrijven die subsidie krijgen 
uit deze pot voor de opslag van 
CO2. Kijk voor meer informatie over 
de Energievisie op www.enschede.
nl/afval-milieu-duurzaamheid/
duurzaam053/energie/energievisie 

Bron: Nieuwsbrief ‘Ons Orgaan’ van 
Stawel

ENERGIEVISIE
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KIDS

Zitten we bij het verschijnen van dit 
Rondje Usselo nog midden in de winter 
of piepen de eerste krokussen alweer 
uit de grond? Wij hopen op het eerste 
en dan vooral met flink wat sneeuw en 
ijs. Mochten we dat dit jaar mislopen, 
dan vind je hieronder twee knutseltips 
om in winterse sferen te komen. En 
mocht je toch ingesneeuwd raken, 
dan kun je de drie sudoku’s oplossen.

GESMOLTEN SNEEUWPOP
Als je een leuke thematafel van 
de winter maakt in huis, past deze 
gesmolten sneeuwpop daar mooi op. 
In dit voorbeeld is gebruik gemaakt 
van een stuk vilt, een witte kraal voor 
de kop van de sneeuwpop, een stift, 
papier en pijpenragers voor de sjaal. 

Als je alles goed vastlijmt kun je deze 
leuke knutsel ook nog op het raam 
plakken.

SNEEUWPOP OP STOKJE
Deze gemakkelijke sneeuwpop is 
gemaakt van twee wattenschijfjes die 
op een ijslolly-stokje zijn geplakt. Verder 
zijn ze versierd en beplakt met stukjes 
papier.

Wat is je lievelingseten? 
Het liefst eet ik spaghetti, pizza of 
bloemkool.

Aan welke vakantie heb je de fijnste 
herinneringen? 
Mijn leukste vakantie was de 
wintersport naar Flachau en die naar 
Hof van Saksen.

Wat is het grappigste dat je ooit hebt 
meegemaakt?
Dat we met de slee achter de trekker 
door het weiland gingen in de sneeuw!

Wat wil je later worden?
Ik wil graag in het ziekenhuis werken 
op de kinderafdeling.

Als je een wens mocht doen, wat 
zou die wens dan zijn? 
Ik zou heel graag een dag bij 
Britt Dekker en de paarden willen 
meelopen, dat lijkt me te gek! Ik 
heb namelijk ook een eigen pony 
(Kimberley) die ik na schooltijd altijd 
verzorg.

Wie nomineer je voor de  
volgende keer?
Mijn vriendin Jasmijn Nijhuis.

Door: Joyce Pol

SANNE WISSINK, 7 JAAR
Woont aan de:  Geessinkweg 

(geitenboerderij)
School:   OBS Molenbeek 

Usselo, groep 4

BART ZWIERS, 10 JAAR
Woont aan de: Usselerveenweg
Zusje:  Jet (7)
School:   obs Molenbeek 

Usselo, groep 7

Wat doe je het allerliefst?
Voetballen! Ik zit in JO11-1 bij BSC 
Unisson, daar voetbal ik sinds ik vier 
ben. Ook op het voetbalveld op 
school ben ik vaak te vinden. Naast 
voetballen game ik graag en doe ik 
met vrienden ‘jachtseizoen’.

Wat vind je leuk aan het wonen in 
Usselo?
Het is hier lekker rustig, er is veel natuur 
en er wonen veel kinderen om mee te 
spelen. Iedereen is aardig in Usselo.

Heb je weleens gehuild van 
blijdschap?
Ja, toen FC Twente tegen Jong AZ 
kampioen werd en ze weer naar de 
Eredivisie gingen. Ik zat toen met mijn 
vader in de Grolsch Veste en moest 
ervan huilen, zo blij was ik.

Hoe zou je jezelf omschrijven?
Ik ben een rustige en sportieve jongen. 
Ze zeggen dat ik aardig ben en ik 
kan het met de meeste mensen wel 
vinden.

Wat lees je graag?
De Donald Duck. Daar heb ik voor m’n 
tiende verjaardag van m’n opa en 
oma een abonnement op gekregen. 
Ook gaan we naar de bieb om 
leesboeken te halen, zoals die van 
Arjen Robben en Koen Kampioen. Dat 
zijn mijn favoriete boeken.

Wie nomineer je voor de  
volgende keer?
Kick Abbink, mijn klasgenoot en vriend.

SUDOKU’S
Sudoku is Japans voor ‘isoleer de 
getallen’. Het is een puzzel die bestaat 
uit 9 blokken van 3 keer 3 vakjes. In elk 
vakje hoort een cijfer van 1 tot en met 
9 te staan. Vul het diagram zo in, dat 
in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 
keer 3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 
één keer voorkomen. Hiernaast vind je 
drie sudoku’s op verschillende niveaus. 
Succes!

EVEN VOORSTELLEN!
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NIEUWS VAN DE 
HISTORISCHE KRING

SCHENKINGEN
Onze donateurs hebben ons weer 
gesteund en op ons gestemd 
tijdens de actie Rabo ClubSupport, 
waarvoor dank! Hierdoor hebben we 
een mooi bedrag mogen ontvangen 
dat we goed kunnen gebruiken voor 
alle toekomstige plannen. Bij het 
beëindigen van het Senioren Trefpunt 
Boekelo is hun resterende saldo 
geschonken aan onze Historische 
Kring. Wij zijn bijzonder verguld met 
deze schenking en zullen het bedrag 
een bestemming geven die recht 
doet aan de doelstellingen van het 
Trefpunt en van onze Historische 
Kring. 

RENOVATIE HALIFAX-
MONUMENT
We willen het Halifax-monument 
aan de Kwinkelerweg renoveren. 
Het monument is ter nagedachtenis 
aan het neerstorten van een Halifax 
bommenwerper op 29 september 
1943. Het is onthuld op 29 september 

2013 en is toe aan een opknapbeurt. 
We kunnen dit realiseren met hulp 
van vrijwilligers uit Boekelo, bijdragen 
van Dorpsraad Boekelo, gemeente 
Enschede, Koninklijke Grolsch B.V. 
(via de koepelvereniging), Abbink 
Boekelo B.V. en nog een bijdrage 
uit onze reserves. Op 10 december 
jl. ontvingen wij ook een cheque 
uit het Stimuleringsfonds van de 
Rabobank. Wij verwachten het 
gerenoveerde monument bij de 
viering van de bevrijding in mei a.s. 
weer in gebruik kunnen nemen.

FILMAVOND
De Historische Kring organiseert 
in november altijd een filmavond 
voor onze donateurs en andere 
belangstellenden. Helaas hebben 
we vanwege corona opnieuw de 
filmavond moeten afgelasten. We 
hadden het idee om het dit jaar 
over een andere boeg te gooien en 
Dolf Ruesink, oud-journalist bij onder 
andere Tubantia, uit te nodigen om 

te vertellen over de jaren ‘50 en ‘60. 
De lezing van Dolf Ruesink houdt u 
tegoed en de filmavond verschuiven 
we voorlopig naar april 2022. De 
exacte datum laten we nog weten. 

HET BIJZONDERE VERHAAL 
VAN SONJA DUBOIS

In het verleden 
hebben we 
kunnen melden 
dat we bezig zijn 
de geschiedenis 
van het kippenhok 
op de Weele te 
beschrijven. Van 
midden 1942 tot 
hun arrestatie op 
3 juli 1943 hebben 

twee Joodse families en een broer 
en een zus ondergedoken gezeten 
in het kippenhok. Op 25 november jl. 
mochten wij Sonja DuBois begroeten 
die waarschijnlijk als tweejarig meisje 
een paar dagen in het kippenhok 
heeft doorgebracht. Zij heette 
oorspronkelijk Clara van Thijn en 
haar ouders waren Sophie de Vries 
en Maurits van Thijn.  Toen in 1942 
duidelijk werd wat de nazi’s van plan 
waren, hebben haar ouders Clara 
meegegeven aan de bekende 
Rotterdamse kunstschilder Dolf 
Henkes. Haar ouders zijn door de 
Duitsers eind juli 1942 gearresteerd, 
naar Westerbork getransporteerd 
en vervolgens vervoerd naar 
Auschwitz, waar zij eind augustus 
1942 zijn omgekomen. Dolf Henkes 
heeft Clara meegenomen naar 

Boekelo, waar inmiddels haar 
tante Jettie van Thijn en haar 
man Paul Glasel verbleven. Zij 
hadden zich aangesloten bij de 
Palestina-pioniers. Vermoedelijk 
heeft Clara een paar dagen in het 
kippenhok verstopt gezeten, maar 
Dolf Henkes vond de situatie in het 
kippenhok niets voor een amper 
tweejarig meisje. Hij heeft haar weer 
meegenomen naar Rotterdam en 
heeft haar daar ondergebracht 
bij haar uiteindelijke stiefouders, 
het kinderloze echtpaar Van der 
Kaden. Zij gaven haar uit voorzorg 
de voornaam Sonja. In 1952 
emigreerden de Van der Kadens 
naar de Verenigde Staten. Daar 
verbleven zij hun hele leven en in 
1962 trouwde Sonja met Ron DuBois. 
Haar enerverende levensverhaal 
heeft Sonja DuBois te boek gesteld 
onder de titel Finding Schifrah: The 
Journey of a Dutch Holocaust Child 
Survivor. Het boek is ook in te zien in 
ons Historisch Centrum.
Bij het ter perse gaan van dit 
Rondje Usselo is vanwege de 
coronamaatregelen het Historisch 
Centrum gesloten voor bezoekers. 
We hopen dat we snel weer open 
kunnen. 

Voor vragen over onze activiteiten: 
info@historische-kring-boekelo.nl. 
Of bezoek onze website www.
historische-kring-boekelo.nl en 
onze Facebook-pagina: www.
facebook.com/historischekring.
boekelousselotwekkelo.

Door: Jules Pieters

De overhandiging van de cheque van de Rabobank 
aan Ronnie Heijink en Harold Pot. 
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HEIDE EN BEMESTING
Als je naar de kaart van Usselo kijkt, 
dan bestaat deze uit de prachtige 
Es in het midden. Daaromheen 
ligt een ring van boerderijen, 
verbonden door slingerweggetjes 
die oorspronkelijk van erf naar erf 
liepen. Rondom deze bewoonde 
kern liggen zandgronden. Hier 
werd ooit heide geplagd om als 
ondergrond te gebruiken in de 
potstal (stal waarin mest wordt 
opgepot) waar het vermengd werd 
met de mest van het vee. Deze 
bemeste heide werd waarschijnlijk 
in het voorjaar over de es verspreid, 
waardoor rogge en andere 
gewassen konden groeien. Feitelijk 

heeft de bevolking hier dus vele 
eeuwen lang het ene stuk grond 
bemest en het andere stuk grond, 
de heide, afgeplagd. 

DE HEIDE MOEST AAN 
MEER MENSEN TEN GOEDE 
KOMEN
Tijdens de industriële revolutie eind 
19e eeuw ontstond de Nederlandse 
Heidemijmaatschappij. Deze 
vereniging had als doel om te 
adviseren bij en het stimuleren van 
de ontginning van woeste gronden, 
het aanleggen en in stand houden 
van bossen en het aanleggen en 
onderhouden van bevloeiings- 
en grondverbeteringswerken. 

BEDRIJVIGHEID VAN OALE, ZURE GROOND

 

 

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: Elsberth Dirkzwager
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‘Wat als eerste opvalt is de 
enorme zuurgraad. De bodem 
kan gezien worden als zuurder dan 
zuur. Alle boomsoorten (zelfs de 
zuurminnende soorten) hebben 
dus moeite om op deze grond te 
groeien. Dit verklaart de uitval van 
uw aangeplante boompjes. 

De volwassen bomen die in het 
bos groeien hebben hier in eerste 
instantie minder last van omdat hun 
wortels dieper in de bodem zitten, 
waar de zuurgraad minder is. Naast 
deze zuurgraad heeft de bodem 
een gebrek aan voedingsstoffen, 
zoals magnesium, kalium en 
hoogstwaarschijnlijk ook calcium.’ 

“ De bodem kan gezien 
worden als zuurder  
dan zuur.”

Het advies was om de jonge 
boompjes een ruimer plantgat te 
geven en dit te vullen met goede 
aarde of compost, en dat aan te 
vullen met dolocal, kieseriet (een 
soort meststof) en thomaskali. 
Afgelopen winter hebben we dit 
advies opgevolgd. Het is echter 
niet meer dan een ‘booster’ voor 
de jonge aanplant, de grond zelf 
is en blijft onvruchtbaar. Deze 
uitloging van de grond, mede door 
te veel stikstof uit de lucht, vindt 
plaats op alle zandgronden van 

Brabant, Gelderland, Overijssel en 
Drenthe. Liever zou ik dit verhaal niet 
geschreven hebben en zag ik die 
boompjes als een tierelier groeien. 
Maar zo gaat het niet (meer)...

BEESTJES, ORGANISMEN EN 
GRONDMONSTERS
Terwijl de bossen op zandgronden 
te maken hebben met een 
verarmde, verzuurde bodem, zijn 
landbouwgronden in de afgelopen 
eeuw flink bemest. Maar hoe ging 
het vroeger, vóór de kunstmest en 
intensieve veeteelt? Een andere 
manier van denken over verbetering 
van de grond is het studeren op 
de wisselwerking tussen bacteriën, 
torretjes, piertjes en alles wat er leeft 
onder de grond. Blijkbaar is daar 
nog weinig over bekend. Welke 
beestjes en organismen werken 
samen om voedingsstoffen om te 
zetten? Kunnen we dit beïnvloeden 
en op een natuurlijke manier de 
grond vruchtbaar houden? We 
mogen op De Helmer meedoen 
aan een studie van ‘Wageningen 
University & Research’ (Sensorisch 
Landschap). 

Er worden grondmonsters genomen 
bij ‘De Weele’ en in onze weides die 
daarna bestudeerd worden. We zijn 
er trots op dat we mee mogen doen 
en erg benieuwd naar het resultaat. 
Want wat voor ons voorop staat is 
het in stand houden van ons mooie 
Twentse landschap. Voor iedereen.

VAN OALE, ZURE GROOND 
(VERVOLG)

Ook hier moest de heide op een 
andere manier aan meer mensen 
ten goede komen, zoals door het 
planten van meer bomen die als 
stuthout verkocht konden worden 
aan de mijnen in Limburg.  
De heidegrond moest 
vruchtbaarder worden en werd 
daarom soms ook bemest met afval 
uit de stad. Maar de economische 
plannen werden ingehaald door 
de tijd: de mijnen in Limburg 
werden gesloten en de interesse in 
de bossen verdween. De bomen 
bleven staan en er werden huisjes 
neergezet, bijvoorbeeld in de 
omgeving van de Vretberg. Deze 
eeuwen lang afgegraven grond 
is echter nog steeds heel arm. 
Steek maar eens een spade in de 
grond en kijk hoe diep de gezonde 
humuslaag in uw achtertuin is! 
Bruine aarde is humus, zandgrond 
met ijzeroer is grijs en de zeebodem 
van de tropische zee die hier ooit 
was is wit.

BOS HERPLANTEN
Het bos rond ‘De Helmer’, waar ik 
woon, stamt uit het begin van de 
20e eeuw en is geplant op zo’n stuk 
heide. Gedeeltes van het bos zijn 
vervangen door jongere aanplant 
omdat de oude bomen bij storm 
scheurden en omvielen. Uiteindelijk 
blijft er dan geen gezond bos over. 
Zo’n vijf jaar geleden hebben 
we op ‘De Helmer’ weer een 
stukje bos ‘aangepakt’: de dode 
en ongezonde bomen zijn eruit 
gehaald en daarna hebben we met 
de hele familie in het Paasweekend 
jonge bomen geplant. Alle 
loofboompjes waren echter na twee 
jaar dood en de dennetjes bleven 
over. Dat terwijl het ons juist om 
nieuwe loofbomen ging. Omdat de 
varens overal de grond uitschoten, 
wat wijst op een zure grond, hebben 
we een grondmonster laten nemen 
door de Bosgroep Noord-Oost 
Nederland. Ik citeer hier een stuk 
van de uitslag: 
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BEDRIJVIGHEID

Als professional organizer ben ik
gespecialiseerd in het aanbrengen van

structuur, overzicht en rust in huis.

Genieten van 
ruimte & overzicht 

in je huis

noortje@vivest.nl     06-1895 2700 

www.vivest.nl

Opruimen in 
je huis of bij
verhuizing

Opruimen na
verlies van 

een dierbare

Opruimen als
het zelf even

niet lukt

OBS MOLENBEEK
USSELO

OUD IJZER ACTIE: 
ZATERDAG 5 MAART

De jaarlijkse 
oud 
ijzeractie 
staat 
gepland op 
zaterdag 5 
maart 2022. 
Op deze 
dag rijden 

er ouders en vrijwilligers rond 
om ijzer en accu’s op te halen 
aan de openbare weg. Mocht 
dit bij u het geval zijn, dan 
ontvangt u hierover een briefje 
in de brievenbus. 

Helaas mogen we geen oud 
ijzer ophalen in Boekelo. U kunt 
5 maart tussen 09.00 en 13.00 
uur ook zelf oud ijzer afleveren 
bij Loonbedrijf Roossink aan 
de Badweg 65. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan 
de leerlingen van de locatie 
Usselo. Zo worden er elk jaar 
veel nieuwe leesboeken 
aangeschaft, maar een paar 
jaar geleden bijvoorbeeld ook 
nieuwe speeltoestellen op het 
schoolplein! 

WEER GOED BEREIKBAAR
Vanaf september 2021 waren we als 
school moeilijk(er) bereikbaar door 
de wegwerkzaamheden aan de 
de Haaksbergerstraat. Ouders en 
leerlingen moesten vaak een stuk 
lopen vanaf de auto naar school 
of rijden door de modder op het 
zandpad. Iedereen hield dat zonder 
te klagen goed vol. Gelukkig is de 
weg nu klaar! We zijn als school blij 
dat we weer goed bereikbaar zijn 
en dat de Haaksbergerstraat ook 
een stuk veiliger is geworden. 

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

Wat fijn dat we onze schooldeuren weer konden openen na de 
kerstvakantie! Op de eerste schooldag van 2022 hebben we in elke klas een 
‘kniepertje’ gegeten en elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Wij hopen 
op een mooi en gezond jaar! 
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‘s Zomers kun je natuurlijk wel een 
uur in het water blijven, maar bij 
kouder weer is de regel om evenveel 
minuten in het water te blijven als 
de temperatuur van het water is. 
Er lag zelfs al een keer een dun 
vliesje ijs op! In het koude water 
dragen de zwemmers ook neopreen 
sokken en handschoenen om 
onderkoelingsproblemen tegen te 
gaan. Onderkoeling is het grootste 
gevaar bij winterzwemmen, omdat 
dat heel ongemerkt gaat. Wanneer 
je je juist warm begint te voelen 
van binnen, moet je het water uit. 
Weer thuis kun je eventueel warm 
douchen om weer op te warmen, 
maar vaak is dat niet eens nodig en 
is ook daar (nog) een koude douche 
genoeg.

ZWEMMEN JULLIE ALTIJD 
SAMEN? 
‘We gaan nooit alleen zwemmen. 
We hebben een soort groep, via 
WhatsApp, en er is altijd wel iemand 
die ook kan. Dat stimuleert enorm! 
Zelfs met slecht weer en regen gaan 
we naar buiten, iets wat je alleen 
niet snel zou doen. Sommigen 
gaan voor het werk zwemmen, 
anderen willen liever ‘s middags 
of juist in de avond. Het clubhuis is 
een picknicktafel, daar verzamelen 
we. En heel leuk: we zijn een hele 
gevarieerde groep mannen en 
vrouwen, van jong tot oud; je 
kunt wel door tot na je tachtigste. 
Allemaal verschillende personen 
dus, met één gezamenlijke interesse: 

zwemmen in koud water! Iedereen 
heeft zijn eigen beweegredenen en 
doelen, maar we letten op elkaar en 
gaan samen het water in en weer 
uit. Dat voelt heel veilig’. 

ONDERZOEK NAAR 
EFFECTEN
Er wordt door een paar 
medezwemmers via de UT 
onderzoek gedaan naar alle 
gezondheidsaspecten van het 
buitenzwemmen. In de laatste 
jaren is er ook steeds meer bekend 
geworden over de, vooral positieve, 
effecten op het lichaam en het 
immuunsysteem. Dat is echter voor 
de beleving van deze zwemmers 
niet het belangrijkste, zij vinden het 
heerlijk om te kunnen zwemmen 
en hopen er nog lang mee door 
te gaan. Ook (winter)zwemmen in 
buitenwater? Bereid je goed voor. 
Via Google zijn veel tips en blogs te 
vinden. 

WINTERZWEMMEN

BEGINNEN MET KOUD 
(NA)DOUCHEN
Van het groepje (winter)zwemmers 
dat we spraken komen de meesten 
uit (de omgeving van) van Usselo. 
Een van hen las ooit in Rondje Usselo 
over zwemmen in buitenwater en 
zij had altijd al het idee om hieraan 
te beginnen. Het chloorwater van 
het binnenzwembad beviel niet 
meer en mede door de lockdown 
en sluiting van het zwembad startte 
ze er deze zomer eindelijk mee. 
Maar niet ondoordacht; ze had zich 
vooraf goed laten informeren door 
ervaren zwemmers, zich ingelezen 
en navraag gedaan bij haar arts. Ter 
voorbereiding begon ze eerst met 
koud (na-)douchen. Dat beviel goed 
en dus durfde ze het afgelopen 
zomer aan om haar eerste echte 
duik te nemen. 

EN, HOE BEVALT HET? 
‘Het water is zo zacht voor je 
huid, dat ik wel iedere dag kan 
zwemmen zonder er last van te 
krijgen. Het buiten zwemmen geeft 
me enorme energie, waar ik de 
hele dag van profiteer. De schok 
van het koude water maakt stofjes 
aan in mijn hersenen, waardoor ik 
me blij voel. Alleen in het water, als 
het hard waait zelfs tussen echte 

golven en dan dobberen er overal 
waterhoentjes om je heen, dat is 
toch een droom!’ 

HOE GAAT HET 
WINTERZWEMMEN IN 
Z’N WERK? 
‘Het water koelt heel geleidelijk af.  
In de zomers is het rond de 18 graden 
en nu ongeveer 3 graden. De 
meeste zwemmers gaan ‘s winters 
alleen het water in om te ‘dippen’, 
zij dompelen zich een aantal malen 
onder. Maar het zwemmen zelf is 
ook leuk en kost veel meer energie 
dan in een zwembad; na een slag of 
vijf moet je even uitrusten. 

Door: de redactie

Het is helemaal in: zwemmen in buitenwater! In de zomer én in de winter. 
Ook in Het Rutbeek wordt er elke dag veel gezwommen. Benieuwd als 
wij zijn, vroeg de redactie deze zwemmers naar hun ervaring met deze 
bijzondere passie. 
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl

BEDRIJVIGHEID

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

 Usselo | www.doornbos-schoonmaak.nl

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

SCHOONMAAKSTER 
GEZOCHT 
Ben van ‘t Mös Tuinmachines 
& Tuinhout zoekt een 
schoonmaakster voor drie 
uur per week. Neem voor 
meer informatie contact op 
met Karin Kleine Wiecherink 
via karin@benvanhetmos.nl 
of 06-29081961.




