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Op 29 september jl. vond de 
openbare jaarvergadering 
plaats (voorheen algemene 
ledenvergadering). We hebben 
de naam aangepast om te 
benadrukken dat juist elke inwoner 
van Usselo van harte welkom is. 
Een flink aantal onderwerpen op 
de agenda leeft erg. Fijn dat er 
betrokken inwoners zijn. Daardoor 
kunnen we als bestuur verder. Zowel 
om zelf mee aan de slag te gaan 
of om bij de gemeente Enschede in 
te brengen. In de volgende editie 
worden de notulen geplaatst. 

“ We zijn van plan 
maandelijks een 
inloopavond te houden.”

Om het u als inwoner makkelijker te 
maken om ideeën, zorgen, wensen 
of tips met betrekking tot ons dorp 
te delen, is Buurtkring Usselo van 
plan maandelijks een inloopavond 
te organiseren. De locatie hiervoor 
is nog niet bekend, misschien wel 

in het verenigingsgebouw. Over dit 
gebouw leest u in deze editie ook 
meer. Wij hopen dat we elkaar daar 
vaker kunnen ontmoeten, ook voor 
de gezelligheid. 

Komende periode heeft ons weer 
veel te bieden, zoals de Military waar 
velen van ons naar toe zullen gaan. 
Ook komt er eind oktober weer een 
evenement voor kinderen uit Usselo 
aan. Buurtkring Usselo draagt zulke 
activiteiten van en voor inwoners een 
heel warm hart toe. En daar dragen 
we ook graag financieel aan bij: we 
hebben momenteel nog aardig wat 
wijkbudget in kas voor initiatieven 
die de leefbaarheid van Usselo ten 
goede komen. Verderop leest u 
er meer over. Maar let op: in 2023 
vervalt dit budget. Dat zou zonde zijn. 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
Herman Tabor 
Voorzitter Buurtkring Usselo

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

Aan alles komt een einde. Zo ook aan die 
heerlijke zomer van 2022. De zon bleef maar 
schijnen. Dat trok veel mensen naar het nieuwe dorpsplein; eigen inwoners, 
maar ook veel toeristen bezochten Usselo. Het is inmiddels een echte 
ontmoetingsplek geworden. Mooi was ook de prachtige fietstocht die we eind 
augustus organiseerden met zo’n 130 deelnemers. We waren er aangenaam 
door verrast. Gelukkig hebben we de mooie fotocollage in dit Rondje Usselo 
om nog even na te genieten van de zomer. Nu wensen we toch ook graag wat 
meer neerslag om te redden wat er nog te redden valt na al die droogte.

START GEMAAKT MET 
ONTWIKKELEN DORPSVISIE
Wikipedia: “Usselo is een klein dorp 
ten westen van de stad Enschede. 
Het dorp heeft een Nederlands-
hervormde kerk, een basisschool 
en een begraafplaats. Het dorp 
heeft ook een zeldzame werkzame 
standerdmolen, de Wissinks Möl.  
Het dorp ligt rondom de historische 
en landschappelijk waardevolle 
Usseler Es.”

Hoe willen we eigenlijk dat Usselo 
omschreven wordt? Niet voor 
Wikipedia, maar vooral voor onszelf 
natuurlijk. Voor de leefbaarheid 
van ons dorp. Buurtkring Usselo 
bereidt zich voor op het maken 
van een nieuwe dorpsvisie. Hierin 
komt een meerjarenplan met 
wensen van inwoners van Usselo 
over onderwerpen als wonen, 
welzijn & voorzieningen, groen & 

klimaat, bereikbaarheid, uitstraling, 
etc. Doel van de dorpsvisie is om 
samen met de gemeente en overige 
belanghebbenden een plan van 
aanpak op te stellen om deze visie  
te realiseren. 

Onlangs hebben we met 
dorpsgenoten, die zich na eerdere 
oproepen hadden opgegeven, 
een eerste oriënterend gesprek 
gehad met Studio Vers Bestuur 
van de Provincie Overijssel. Deze 
partij helpt ons om samen het 
democratisch eigenaarschap ván en 
ín de samenleving te vergroten en 
hierdoor de dorpsvisie te realiseren. 
Door hun presentatie en wat ze voor 
Usselo kunnen betekenen, zijn we 
nog enthousiaster geworden om met 
de dorpsvisie aan de slag te gaan. 

De aanwezige dorpsgenoten en 
enkele bestuursleden gaan samen 
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de commissie dorpsvisie vormen. Hun 
taken zullen onder andere zijn om het 
proces goed te sturen en inwoners 
aan te haken. De commissie zoekt 
nog wat versterking. Wilt u bijdragen 
aan de toekomst van Usselo? Of wilt 
u eerst meer informatie? Neem dan 
contact op met Gerrit-Jan Hunting via 
06-55305537 of info@usselo.nl. 

COMMISSIE NATUUR, 
TOERISME EN RECREATIE 
GAAT WEER VAN START
De commissie NTR kan met drie leden, 
waarvan twee nieuwe leden, gelukkig 
weer een doorstart maken. Naast 
Hans Leusink gaan Gerrit Bijvank en 
Aris Versteeg zich inzetten voor de 

natuur, het toerisme en de recreatie in 
en rondom Usselo. 

Met z’n drieën kunnen ze de 
hoogstnoodzakelijke dingen doen, 
maar voor het uitvoeren van meer 
activiteiten hebben ze echt meer 
hulp nodig, zoals bij het observeren 
en bewaken van de natuur in 
Usselo om deze gezond en mooi te 
laten blijven. Bij aandachtspunten 
meldt de commissie deze bij de 
verantwoordelijke instanties. 
De NTR heeft ook als taak om ervoor 
te zorgen dat de bankjes in Usselo 
in goede staat blijven, vogelhuisjes 
worden opgehangen om de 
eikenprocessierups te bestrijden 

en dat de vele mooie fiets- en 
wandelroutes worden onderhouden. 
Daarnaast staat de commissie open 
voor ideeën waardoor, naast de 
mooie natuur, inwoners nog meer 
kunnen genieten en die ook meer 
toeristen en recreanten naar Usselo 
trekken. Dat kan alleen met een 
ruimere bezetting van de commissie. 

Heeft u een passie voor de natuur en 
voor Usselo, kom dan de commissie 
NTR versterken. Neem voor meer 
informatie contact op met Hans 
Leusink via 06-40480308 of stuur een 
e-mail naar info@usselo.nl. 

TERUGBLIK FIETSTOCHT
Zondag 28 augustus vond de 
jaarlijkse fietstocht plaats, dit keer 
georganiseerd door Buurtkring Usselo. 

De opkomst was groot met 133 
aanmeldingen! Het was een stralende 
zonnige dag. Na de ontvangst met 
koffie/thee bij het verenigingsgebouw 
stapte iedereen op de fiets. Er was 
een mooie fietsroute uitgestippeld 
van ca. 30 km, rondom Het Rutbeek 
en via Boekelo terug naar Usselo. 

WE HEBBEN NOG WIJKBUDGET OVER
Iedere wijkraad of buurtkring krijgt van de gemeente een toelage voor 
allerlei initiatieven die een wijk of buurtschap mooier en leefbaarder 
maken. Onder de naam ‘Jij maakt de buurt’ komen ook Usselose 
initiatieven hiervoor in aanmerking. In 2022 is daar nog te weinig gebruik 
van gemaakt. Zonde, want in 
vanaf 2023 vervalt dit budget. Stuur 
daarom dit jaar uw initiatieven nog 
in via info@usselo.nl. 
In de bestuursvergadering van 
Buurtkring Usselo wordt dan 
besproken of en hoeveel budget 
er wordt toegekend voor het 
initiatief. Eerdere voorbeelden van 
toegekende bestedingen zijn: boom-bankje bij het verenigingsgebouw, 
100 vogelhuisjes om de processierups te bestrijden, schoolspullen voor 
obs Molenbeek, Whatsapp-borden en de kinderactiviteiten. We kijken 
uit naar uw ideeën en initiatieven om Usselo nog leuker en leefbaarder 
te maken! Meer informatie: www.jijmaaktdebuurt.nl

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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Onderweg was er een tussenstop 
met een een hapje en een drankje. 
Bij terugkomst stond de foodtruck 
van ‘t Kamphuuske uit Reutum met 
lekkere snacks en friet al op de 
deelnemers te wachten. Het bleef 
nog lang gezellig na een sportieve en 
goed georganiseerde dag waarvan 
iedereen heeft genoten. 

SLECHTS 10 EURO PER JAAR 
PER HUISHOUDEN VOOR EEN 
LEEFBAAR USSELO
Dit bedrag draagt onder andere  
bij aan: 
•  Activiteiten voor bewoners, zoals 

de fietstocht en winterbarbecue;
•  De jaarlijkse opschoondag om 

zwerfafval op te ruimen;
•  Activiteiten voor de kinderen;
•  Het maken, drukken en verspreiden 

van Rondje Usselo;
•  De zorg voor onze natuur.
Graag gaan we hiermee door 

en breiden we de activiteiten uit. 
Word daarom lid van Buurtkring 
Usselo. Hoe meer leden, hoe 
krachtiger we staan. Buurtkring Usselo 
vertegenwoordigt namelijk 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. Aanmelden 
kan heel eenvoudig via een mail naar 
penningmeester@usselo.nl. Doen hoor! 

WAT IS VOOR USSELO 
BELANGRIJK IN HET KADER 
VAN DE ENERGIEVISIE?
De gesprekken met de gemeente 
over de energievisie worden op 
korte termijn hervat. Dit onderwerp 
maakt de tongen altijd aardig 
los en ligt gevoelig in Usselo en 
omgeving. Om Usselo goed te kunnen 
vertegenwoordigen horen wij graag 

wat uw zorgen, ideeën of suggesties 
zijn en nemen deze dan mee in de 

gesprekken met de gemeente. Stuur 
ze per mail naar secretaris@usselo.nl 
of bel voorzitter Herman Tabor  
op 06-53617449

HERHAALDE OPROEP: 
DRINGEND NIEUWE 
BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Er is veel te doen in Usselo. Wij zijn 
daarom dringend op zoek naar 
inwoners die een leefbaar, veilig en 
mooi dorp belangrijk vinden en het 
bestuur van Buurtkring Usselo willen 
versterken. Dit doet de buurtkring 
onder andere:
•  Aanspreekpunt zijn voor o.a. 

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

•  Organiseren van en meedenken 
over activiteiten die de 
betrokkenheid van de bewoners 
bij hun eigen leefomgeving kunnen 
versterken;

•  Actief betrekken van inwoners bij 
vraagstukken en onderwerpen 
in Usselo 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 de openbare 
jaarvergadering;

•  Binnenkort: organiseren van 
maandelijkse inloopavonden.

Wilt u graag weten wat het inhoudt 
om bestuurslid te zijn van Buurtkring 
Usselo, neem dan contact op met 
Herman Tabor via secretaris@usselo.nl 
of 06-53617449. 

DE REDACTIE ZOEKT 
VERSTERKING
De redactie van Rondje Usselo is 
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! 

Daarnaast zoeken we iemand die 
ervaring heeft met het maken van 
een blad en daarbij ondersteuning 
kan bieden, zodat de redactie 
meer toekomt aan het schrijven 
van artikelen. Stuur een mail naar 
redactie@usselo.nl en we nemen 
contact op om te kijken of we iets 
voor elkaar kunnen betekenen. 
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en behandeling aan mensen met 
een niet-aangeboren hersenletsel. 
Zo’n aandoening kan komen door 
een ongeval, hersentumor, CVA, 
dementie, de ziekte M.S. en nog 
meer. Per oktober ga ik op de fiets 
naar de Wethouder Beversstraat, 
waar de nieuwbouw haar deuren 
opent. Deze locatie gaat ruimte 
bieden aan 85 cliënten. Zij wonen 
zelfstandig, maar kunnen niet alles 
meer zelf. Het is wisselend wat de 
begeleiding inhoudt; een gedeelte 
is verzorging, maar ook het regelen 
van de dagelijkse gang van zaken, 
zoals bezoek aan arts, tandarts of 
het Roessingh. Het leukste aan mijn 
werk vind ik de persoonlijke con-
tacten en de gesprekken die ik heb. 
Cliënten hebben een gewoon leven 
vóór het hersenletsel gehad. Vaak 
in één klap verandert het hele leven 
en kunnen zij vele dingen niet meer. 
Op verschillende manieren prober-
en wij voor hen een zo fijn mogelijk 
leven te creëren.

NOG TIJD VOOR WAT 
ANDERS? 
Ik volg de vierjarige hbo-opleiding 
Sociaal Werk bij Saxion. Dat is één 
avond in de week naar school, 
maar daarnaast wordt er veel 
zelfstudie verwacht. Daar ben ik dus 
best druk mee. Ik ga nu mijn laatste 
jaar in: naast de minor GGZ-agoog 
nog een half jaar studeren en dan 
heb ik hopelijk voor de zomer mijn 
diploma binnen.

En hoewel het interview over Kitty 
gaat, is daar ook nog Sander.  
Die reist de hele wereld rond in zijn 
functie van manager voor lopende 
banden in de vleesindustrie.  
Verbluft kijk ik de twee aan, ze zien 
er ontspannen uit. Hoe red je dit? 
Sander wijst naar de dikke agenda 
van Kitty. ‘Goed plannen’,  
zegt hij trots.

WIE IS DE VOLGENDE 
NOABER? 
Dat is Joop Postma, een oude 
bekende in Usselo.

In deze rubriek vertelt een inwoner 
zijn of haar verhaal. Zo leren we 
elkaar beter kennen. Dit keer vertelt 
Kitty Bakker, die met man Sander 
en kinderen Jikke, Jurre en Bibi aan 
de Haaksbergerstraat 984 woont, 
hoe hun leven op dit moment reilt 
en zeilt. 

In het vorige Rondje Usselo stond 
een artikel over Bed & Breakfasts in 
Usselo. En Stephan Bornebroek, de 
vorige noaber, koos Kitty Bakker uit 
als de volgende noaber. Het thema 
B&B komt dus zijdelings terug in dit 
interview, dat is dus toeval.
 
Kitty is 45 jaar, geboren en getogen 
Enschedese en heeft met Sander 
een samengesteld gezin. Ze zijn nu 
zeven jaar gelukkig met elkaar. Toen 
Kitty en Sander elkaar ontmoet- 
ten, zei Kitty: ‘Ik ben Kitty Bakker.  
En Sander zei: ‘Aangenaam, ik ben 
Sander Bakker’. En dat terwijl ze 
elkaar niet kenden en geen familie 
zijn. Bakker blijkt een veel voor-
komende achternaam in Neder-
land. Samen hebben Kitty en Sand-
er zes kinderen. Een dikke agenda 
zorgt ervoor dat alle afspraken 
goed uitgevoerd worden.

HOE ZIJN JULLIE IN USSELO 
TERECHT GEKOMEN?
We woonden op ‘t Zwering en  
waren niet echt op zoek naar een 
andere woning. Maar toen we het 
huis aan de Haaksbergerstraat op 
Funda voorbij zagen komen, sprak 
dit ons meteen erg aan. Genoeg 
ruimte om er met drie kinderen te 
wonen, een kantoor en een grote 
tuin. Ook de B&B die er al was, 
zetten we met enthousiasme voort. 

HOE GAAT HET MET DE B&B? 
De B&B loopt heel goed; de kamers 
zijn -zeker in de zomer- altijd bezet. 
Dagjesmensen die op het laatste 
moment bellen: ‘is er nog plek?’ 
Maar ook veel reserveringen lang 
van tevoren, vooral tijdens de 
festivals die Usselo rijk is. Slechte 
ervaringen met gasten hebben wij 
bijna nooit. Op dit moment (inter-
view was begin september) zijn 
we druk aan het werk om het huis 
beter te verwarmen met zuinige 
elektrische kachels, palletkachels en 
e-boilers. Het schijnt dat het hier ‘s 
winters behoorlijk koud kan zijn. Uit 
de woonkamer hoor je getimmer, 
want er wordt ook een nieuwe vloer 
gelegd. We hebben veel plannen. 

EN JE HEBT OOK NOG EEN 
VASTE BAAN?
Ik werk als woonbegeleider bin-
nen de woonlocatie ‘Geert de 
Leeuw’ van Interaktcontour. De 
instelling geeft zorg, begeleiding 

NOABERS

Door: Elsberth Dirkzwager

“ Dit huis in Usselo,  
met Bed & Breakfast, 
sprak ons meteen aan.”
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GRASAREN, EEN 
DRAMATISCH PROBLEEM!
Terwijl heel Nederland gebukt ging 
onder extreem hoge temperaturen 
afgelopen zomer, zagen wij in onze 
praktijk er ook de gevolgen van. 
Abnormaal veel dieren kregen 
problemen door grasaren. 
Grasaren worden ook wel kruipertjes 
genoemd. Het zijn zaden van 
grassoorten die een pluim vormen 
aan het eind van de grasspriet. 
Als deze grasaren in contact komen 
met weefsel, zetten ze zich met de 
scherpe punt vast in het slijmvlies 
of de huid van het dier. Door kleine 
weerhaakjes kunnen ze niet terug en 
kruipen steeds verder naar binnen. 

“ De grasaren zijn slecht 
te zien en ook vaak 
ingekapseld.”

Zo ook bij Toby, een klein Boomer 
hondje. Hij kwam enige tijd terug 
op het spreekuur met een abces 
tussen de tenen, vaak een sterke 
aanwijzing voor een grasaar.  
We gaan deze dan operatief 
zoeken. Maar dat is niet eenvoudig. 
De grasdelen zijn slecht te zien 
en zitten strak in het weefsel 
ingekapseld. Bij Toby konden we de 
grasaar niet vinden. We laten dan 
een drain achter en hopen dat het 
lichaam zelf de grasaar naar buiten 
werkt. Dat gebeurde helaas niet. 
Dus we hebben nogmaals onder 

narcose gezocht en vonden weer 
niets. Voor alle partijen is dat een 
vervelende situatie. Zeker voor Toby, 
omdat de oorzaak van de pijn niet 
weg is. Maar toen ik een week erna 
het verband ging verschonen, zag 
ik een miniem klein puntje uitsteken 
in de rand van de wond. Voorzichtig 
trok ik eraan en warempel, daar 
kwam de grasaar naar buiten. 
Probleem opgelost. Binnen een 
week was de wond genezen. 
Helaas vinden we deze kruipertjes 
op de vreemdste plekken, met 
name in neuzen, oren, ogen en 
tussen de tenen. Met soms ernstige 
gevolgen. Mocht u een grasaar zien 
bij uw hond of kat, verwijder deze 
dan direct. Voordat het zaadje zijn 
eigen leven kan gaan leiden.

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 
56 jaar oud, getrouwd en vader 
van twee kinderen. Sinds tien jaar 
wonen we in Usselo en genieten 
we volop van het buitenleven. 

 
 

 

 

  

 

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 
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in 1987 een strand aan de zuid-
westzijde officieel voor naturisme 
aangewezen. Dit strand bevond 
zich, in tegenstelling tot het 
oorspronkelijke naaktstrand, buiten 
de route van degenen die de plas 
rondwandelen, maar in 2009 werd 
er een bewegwijzerd wandelpad 
langs dit strand aangelegd.

Net als bij andere recreatieplassen, 
lopen de bezoekersaantallen 
geleidelijk terug. Van de 
bezoekers is circa twintig procent 
uit Duitsland afkomstig. De 
bezoekersaantallen variëren van 
zo’n 200.000 tot 250.000 per jaar. 

PLANNEN VOOR EEN 
VAKANTIEPARK
Om het Rutbeek aantrekkelijk 
te houden voor toeristen zijn er 
plannen ontwikkeld voor de bouw 
van een bungalowpark aan de 
oostzijde. Er zijn plannen voor 250 
vakantiehuisjes op het park en 
een centraal gebouw met onder 
meer een restaurant. Dit plan stuit 
echter nog op veel weerstand bij 
omliggende buurtschappen in 
verband met de te verwachten 
toename van verkeersstromen. 
De huidige stand van zaken is 
onbekend.

HET RUTBEEK
Het gebied wat nu ‘Het Rutbeek’ is, 
heette vroeger: de Slagersmaten, 
Usselerveld en Usselerveen en 
bestond uit bos, weilanden, 
houtwallen en heide. Nu is het 
een recreatiegebied en moet niet 
verward worden met de buurtschap 
‘Rutbeek’.

Recreatiepark Het Rutbeek is 
ontstaan door zandafgraving 
voor de aanleg van de Westerval 
in Enschede. Al in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw waren er 
plannen voor de aanleg van een 
recreatiegebied. In 1977 werd 
gestart met de aanleg, in 1978 werd 
het eerste gedeelte voor het publiek 
opengesteld en in 1982 werd het 
gebied voltooid. 

GROOT EN DIVERS 
RECREATIEGEBIED
Het Rutbeek is in beheer bij 
Samen Twente (voorheen Regio 
Twente, een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband). Rond 
een grote plas met een grillige 
vorm en een oppervlakte 
van veertig hectare ligt een 
recreatiegebied met een 
oppervlakte van 120 ha. De 
waterdiepte van de plas is 
gemiddeld drie en maximaal 
vijf meter. De afstand van een 
wandeling om het water bedraagt 
vier tot vijf kilometer. Het Rutbeek 
bestaat uit een moeras en vijf 
verschillende stranden. 

ER IS VEEL TE DOEN
Rond het Rutbeek kan men 
onder andere wandelen, fietsen, 
mountainbiken, zwemmen, 
surfen, kanoën, vissen, 
duiken, kabelwaterskiën, vliegeren, 
barbecueën en in strenge winters 
kun je er prachtig schaatsen. Er is 
ook een helling aangelegd met een 
kunstskibaan. Daarnaast vinden er 
regelmatig evenementen plaats, 
zoals het dance-event Freshtival, 
popfestival Tuckerville en de 
jaarlijkse Rutbeek Triathlon. 

Omstreeks 1982 ontstond 
er aan de oostzijde een 
onofficieel naaktstrand. Na een 
aantal jaren werd de oostzijde 
door de beheerders veranderd 
in een moeras, zodat deze plek 
voor strandrecreatie niet meer 
aantrekkelijk was. Tegelijk werd 

TOEN EN NU

Door: Hennie Rietman

LAAG VAN USSELO
In 1946 vond Cornelus Hijszeler, wetenschappelijk medewerker en 
conservator van het Rijksmuseum Twenthe, stukjes houtskool en 
vuursteensplinters in een door de wind bloot gewaaide zandkuil. Uit een 
125 meter lange en tien centimeter dikke laag, die witter van kleur was 
dan het zand erboven en eronder, kwamen ongeveer twintigduizend 
voorwerpjes van vuursteen tevoorschijn, vooral ruwe vuursteenbollen, 
onbewerkte stukken en afvalbrokken. Dit werd bekend als ‘De laag van 
Usselo’. Het monument aan de oostkant van de huidige plas herinnert 
daar aan en is toegankelijk voor bezoekers.
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ONTHULLING HALIFAX-
MONUMENT
Op 29 september jl. is het grondig 
gerenoveerde Halifax-monument 
aan de Kwinkelerweg in Boekelo 
onthuld. Aan de vlaggenmasten 
naast het monument hangen fraaie 
wimpels van Canada en Nederland. 
Het monument uit 2013 staat vlakbij 
de plek waar op 29 september 
1943 een Halifax-bommenwerper 
van de Canadese luchtmacht 
gecrasht is. Een Duitse nachtjager 
raakte het toestel. Nadat de 
bommenlast boven Haaksbergen 
was afgeworpen kon de piloot het 
toestel niet meer in de lucht houden. 
Van de zeven bemanningsleden 
waren er vijf overlevenden, die via 
de pilotenhulplijn COMET veilig 
konden terugkeren naar Engeland. 

FILMAVOND
Op donderdag 24 november a.s. 
vindt er weer een filmavond plaats. 
De Filmcommissie is druk bezig 
met het samenstellen van een 
avondvullend programma. Er is in de 
loop van de jaren flink wat materiaal 
verzameld en daarmee zal een fraai 
programma worden samengesteld. 
Dus noteer 24 november 2022 alvast 
in de agenda!

TER NAGEDACHTENIS AAN 
FLEUR TER KUILE – VAN HEEK
Fleur was een van de grootste 
aanjagers van het vastleggen van 
de geschiedenis van Boekelo, Usselo 
en Twekkelo en nauw verbonden 
aan de Historische Kring. Helaas 

overleed ze dit voorjaar. Haar 
herdenkingsbijeenkomst op 14 mei jl. 
kan worden teruggekeken via 
www.arvideo.nl/fleur. Het 
wachtwoord is: fleur.

KOM EENS LANGS 
Het Historisch Centrum aan het 
toegangsplein van de Bleekerij in 
Boekelo is elke vrijdag van 10.00 tot 
12.00 geopend. Loop gerust eens 
binnen. 

 
HISTORISCHE
KRING

Door: Jules Pieters

info@historische-kring-boekelo.nl | www.historische-kring-boekelo.nl
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo.

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

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

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

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

• Cupcakes
• Koekjes
• Macarons
• Taarten

Voor iedere feestgelegenheid wat lekkers!

Bezoek ook de Koffietuin 
met heerlijke lekkernijen
aan de Haaksbergerstraat 1000 
in Usselo.
(Geopend in de lente en zomer bij mooi weer)
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ZITTEND GENIETEN
Sinds juli 2018 wonen wij aan de 
Heersenkampweg. De eerste twee 
jaar stond er op de hoek van de 
Könninkweg/Heersenkampweg 
een bankje waar menig fietser even 

ging zitten om even uit te blazen 
en een kopje koffie of iets dergelijks 
te nuttigen. Het bankje was zeer 
krakkemikkig en is weggehaald 
(door de gemeente?). Twee jaar 
heeft er dus niets gestaan, wat wij 
best jammer vonden. Omdat wij 
onze voorbijgangers graag willen 

laten genieten van het mooie 
uitzicht over de es, waar regelmatig 
de koeien weer lopen, hebben wij 
er onlangs twee stoelen neergezet, 
met een emmertje voor het afval. 
En wat zien we nu weer gebeuren: 
er gaan weer fietsers zitten met een 
thermoskan koffie die genieten van 
het uitzicht. Ook wij genieten hier 
weer van!  

Groet Hetty en Henk Drost

OPROEP AAN NIEUWE 
INWONERS
Al meer dan tien jaar worden 
nieuwe inwoners van Boekelo 
en Usselo welkom geheten 
door overhandiging van een 
‘welkomstbeuksken’ en een kleine 
attentie. In het boekje wordt 
u op de hoogte gebracht van 
de plaatselijke verenigingen en 

activiteiten. Het boekje wordt in de 
meeste gevallen aan u overhandigd 
door één van onze ‘ambassadeurs’ 
(medebewoners van Boekelo/
Usselo). 

Alleen nieuwe bewoners komen 
hiervoor in aanmerking, niet de 
bewoners die binnen Boekelo en/
of Usselo zijn verhuisd. Heeft u nog 
niemand aan de deur gehad en 
wilt u dit leuke informatieve boekje 
met een attentie ontvangen, laat 
het ons dan weten! Of kent u nieuwe 
inwoners, geef dit dan ook aan ons 
door. 

Voor omgeving Boekelo, 
kunt u zich melden bij:
Gonny ten Veen: 
gonnytenveen@hotmail.com 
Tel.: 053 - 428 17 38.

Voor omgeving Usselo, 
kunt u zich melden bij:
Miranda Meerman: 
info@makelaardij-meerman.nl
Tel.: 053 - 428 24 44

Namens de commissie 
Welkomstgeschenk  
Boekelo - Usselo

EXTRA ENERGIETOESLAG
Inwoners die de energietoeslag van 
€ 800 al hebben aangevraagd of 
al hebben ontvangen, kregen de 
extra € 500 uitbetaald in september. 
Inwoners die de energietoeslag 
nu nog aanvragen krijgen € 1.300 

als ze in aanmerking komen voor 
de toeslag. Aanvragen kan tot en 
met 31 oktober 2022. Dit kan op 
enschede.nl/energietoeslag. Daar 
leest u ook wie er in aanmerking 
komt voor deze toeslag.

DE SPORT- EN CULTUURHAL 
VAN DE ZWEEDE IS GEOPEND 
Lange adem, trots op het  
resultaat. Na een traject van  
18 jaar is uiteindelijk MFA De Zweede 
afgerond met een hal zoals het ons 
vanaf het prille begin in 2004 voor 
ogen heeft gestaan. Al die jaren 
gesteund door de gemeenschap, 
vanaf de eerste spraakmakende 
gemeenteraadsvergadering West 
in 2004. En zoals we (alweer) in 2019 
hebben laten zien met de grote 

KORT NIEUWS
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(VERVOLG) 
KORT NIEUWS

succesvolle fundraising, het laatste 
zetje dat nodig was. We zijn trots 
op het resultaat. Hiermee is voor 
Boekelo, Usselo en Twekkelo op 
een centrale plek een prachtige 
accommodatie gerealiseerd.

Na de oplevering van de hal in 
juli jl. is er voorzichtig gestart met 
de eerste activiteiten. Direct na 
de zomervakantie hebben de 
kinderen van de basisscholen 
hun eerste gymlessen in de 
nieuwe zaal gekregen. Ook 
Gymnastiekvereniging Unisson heeft 
hun nieuwe honk betrokken en is 
het begin van het nieuwe seizoen 
gestart met een feestweek voor 
hun leden. Turnsters Sanne en Lieke 
Wevers waren hierbij aanwezig. 

Muziekvereniging Unisson hield 
op vrijdag 23 september een 
openingsconcert in de hal. De 20 
musici tellende muziekvereniging 
Unisson, onder leiding van dirigent
Folkert Buis, maakte er samen
met het 13 musici tellende Brasso
ensemble, onder leiding van
Wim Booij, met veel plezier een
sprankelend concert van. Erg fijn  
om ook een nieuwe culturele locatie 
te hebben. 

Op zaterdag 24 september werd 
de Westerveldhal, vernoemd 
naar wijlen Henny Westerveld die 
initiatiefnemer was, echt officieel 
geopend. Alle donateurs, inwoners 
en andere betrokkenen waren 

hiervoor uitgenodigd. Vanaf nu is de 
hal echt onderdeel van De Zweede 
en volop in gebruik. 

TERUGBLIK POPFEESTEN 
USSELO 2022 
Eindelijk kon het leukste zomerfeest 
weer georganiseerd worden! En 
wat was het mooi! Het programma 
zag er dit jaar iets anders uit dan 
andere jaren. Op woensdag 22 
juni 2022 vond namelijk een bruiloft 
plaats. Arjan Wissink en Nandine 
Mansveld zijn ’s middags bij Wissink’s 
Möl getrouwd en hebben het feest 
’s avonds gevierd in de tent van 
de Popfeesten. Velen hebben hun 

steentje eraan bijgedragen om dit 
mogelijk te maken. Uiteraard was 
de organisatie van de Stichting 
Popfeesten Usselo (SPU) nauw 
betrokken bij de voorbereiding 
van de bruiloft, maar ook obs 
Molenbeek Usselo was bereid 
om mee te denken toen het 
vergunningtechnisch wat lastig 
werd. Zodoende werd de bonte 

avond van de donderdag naar 
de vrijdag verplaatst. Als kers op 
de taart waren de molenaars van 
Wissink’s Möl tijdens de ceremonie 
aanwezig, zodat de molen in de 
juiste positie gebracht kon worden 
en er bovendien prachtige foto’s 
gemaakt mochten worden.
Nog bijkomende van de bruiloft 
werd er op donderdag alweer 
hard gewerkt om de tent en het 
terrein gereed te maken voor het 
feestweekend. Op vrijdag 24 juni 
kon het dan echt beginnen! Een 
groot publiek kwam de bonte avond 
aanschouwen, waar de leerlingen 
echt de show stalen en groep 8 met 
veel bravoure afscheid nam. Toen 
de tent vervolgens klaargemaakt 
moest worden voor de feestavond, 
hielpen verschillende mensen 
spontaan met het sjouwen van de 
stoelen zodat de dansvloer in mum 
van tijd klaar was! De sfeer zat er ’s 
avonds goed in met de Gladjakkers 

en Q-music, het foute uur. Erg leuk 
ook dat mensen lekker fout gekleed 
de tent betraden!
Op zaterdag stond het 
beachsoccertoernooi, het 
vogelschieten, ‘s Fairpreum’n en 
het optreden van UNITE op het 
programma. Het was een druk 
bezochte dag met prachtig weer. 
Het ‘s fairpreum’n was als vanouds 
een groot succes, de lokale 
ondernemers hadden heerlijke 
gerechten gemaakt. De band UNITE 
brak vervolgens de tent af!
Op zondag streden verschillende 
teams voor de winst op de 
beachvolleybalvelden. Daarnaast 
werd er naar hartenlust van de 
buikschuifbaan gegleden en was 
er van alles te doen voor de jeugd. 
Het weekend werd afgesloten met 
geboekte, maar ook niet-geboekte, 
spontane artiesten. Kortom, het was 
weer een fantastisch weekend en wij 
kijken al uit naar volgend jaar!
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Op het moment dat we dit stukje 
schrijven noteren we net de 
zoveelste hittegolfdag, kijken we 
uit over om water schreeuwende 
Twentse Dreven en staan we in de 
rij bij Hannink’s Dientje voor twee 
bolletjes schepijs.

Trouwens, een compliment voor de 
werkelijk schitterende metamorfose 
van het dorpsplein. Vorig jaar 
reden de Military shuttlebussen 

nog over een puinbaan. Dit jaar 
zullen duizenden bezoekers zich 
ongetwijfeld de ogen uitkijken als 
ze door de dorpskern van Usselo 
rijden. We hopen vurig op een 
beetje water om de droogte tegen 
te gaan, als we begin oktober maar 

weer een heuse Indian Summer 
mogen beleven.

Ons team heeft het hele jaar keihard 
gewerkt om alweer de 51ste editie 
te presenteren aan de ongeveer 
60.000 bezoekers. U bent er toch 
ook bij om van 6 t/m 9 oktober 
te genieten van dit prachtige 
internationale evenement, 
prominent gelegen tussen Usselo en 
Boekelo? Om elkaar te ontmoeten 
en met een goed glas van deze 
eventingsport te genieten. En 
mocht u een of meer van de 1000 
vrijwilligers tegen het lijf lopen? Een 
schouderklopje, duim of compliment 
wordt zeer op prijs gesteld.

Met sportieve groet, 
Namens het Team Military

Robert Zandstra 
Voorzitter 

MILITARY

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

Trainen doe je bij TurtL omdat je:
•  Binnen 20 minuten klaar bent
•  Slechts 1x per week traint
•  Niet transpireert en je niet om hoeft 

te kleden

Hoe werkt dit precies?
Kom 1x gratis trainen en ervaar het zelf! 
Maak direct een afspraak via 
www.turtl.nl/personal-training-proberen
en dan zien we je snel op de 
Bruggertstraat 350 in Enschede.

Personal Training

advertorial

“ Ben ie d’r bie  
op de Military?”
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TERUGBLIK ZOMER 2022
Komt d'r in en geniet van onze heerlijke winterse seizoensspecials uit eigen
keuken. Op ons sfeervolle winterterras proef je de lekkerste gerechten uit de
streek en vind je de mooiste producten uit de regio in onze winkel. Zo maken
we onze eigen stoofpannetjes en bereiden we met liefde de lekkerste Twentse
specials.

Flammkuchen
met Zwitserse kaas & boeren
rauwe ham | voor 2 personen

van onze ijsmakers

Warme Apfelstrudel
met huisgemaakte vanillesaus &
kaneelijs 

Verse wafels
met Dientje's vanille-ijs en 
warme kersen

€4,95 

€4,95 

Snert 
met roggebrood & katenspek

Boeren baklever &
bakbloedworst
met warme appel & spek

Twents Wildpannetje 
met portsaus | voor 2 personen

Twentse Humkessoep
met donkere stoet & Heks'nkaas®

€6,95

€5,50

€9,95 p.p.

€8,50 p.p.

€6,95

Dientje's

onze seizoensspecials

Dorpsplein Usselo | Usselerhofweg 5 | Usselo | info@hanninksdientje.nl 
hanninksdientje.nl
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Aan de foto’s is wel te zien dat de 
zomer van 2022 de boeken in gaat 
als een van de warmste, en helaas 
ook een van de droogste zomers, 
van het afgelopen decennium.  
Alle fotografen die een foto hebben 
ingestuurd: hartelijk dank! Zo 
kunnen we nog even nagenieten!

FOTOWEDSTRIJD
Maar liefst 17 foto’s deden mee 
aan de fotowedstrijd. Op de 
Facebookpagina van Buurtkring 
Usselo kon gestemd worden. De 
foto met de meeste stemmen is van 
Eline Nijhuis. Zij zette haar dochter 
Jasmijn (6 jaar) op de foto die met 
haar pony Ryan even bij school 
wilde kijken hoe (stil) het daar was in 
de vakantie. Eline en Jasmijn kregen 
een leuke prijs en natuurlijk de eer 
dat de foto op de voorkant prijkt.
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TERUGBLIK ZOMER 2022 
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FOTOCOLLAGE

Monumentendag Wissinks Mol|Toine Zwitserlood
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Out of Town Festival|Forelderij

Oude Deurencup|Het Rutbeek

Opera|Landgoed Zonnebeek
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Ook deze ingezonden foto’s
zijn prachtig!
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

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

 

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht 
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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GROTE BEZWAREN TEGEN 
KOMST MODELVLIEGCLUB
Afgelopen juni heeft de gemeente 
Enschede een vergunning verleend 
voor een modelvliegtuiglocatie in de 
directe nabijheid van Landgoed de 
Weele. Alle direct omwonenden zijn 
tegen de komst van een vliegclub op 
deze locatie en hebben inmiddels 
bezwaar aangetekend tegen deze 
plannen. Het bezwaar wordt mede 
ondersteund door Stichting Edwina 
van Heek, Natuur- en Milieuraad 
Enschede en de Dorpsraad Boekelo. 
Ook Buurtkring Usselo is betrokken. In 
het voortraject heeft de dorpsraad 
drie keer negatief geadviseerd, maar 
de gemeente heeft de vergunning 
toch verleend. 

Al is de vergunning tijdelijk verleend 
(voor de duur van twee jaar), lijkt 
dit slechts een opmaat naar meer. 
Er is al behoorlijk geïnvesteerd in de 
infrastructuur en er is een schuilplek 
gebouwd. Bovendien heeft de club 
het recht op eerste koop van de 
gronden. 
De afgegeven vergunning staat ook 
haaks op de verlegging van het 
tracé van de nieuwe N18. Daarbij 
werd juist rekening gehouden met 
de natuurwaarden van Landgoed 
de Weele, de Teesinklanden en het 
Teesinkbos. 
Het huisvesten van een 
modelvliegclub past niet in het groene 
karakter van het buitengebied, wat 
juist in stand gehouden en versterkt 
zou moeten worden. Uit onderzoek 
blijkt dat er verstoring van flora en 
fauna zal optreden, waaronder 
broedende (weide)vogels zoals de 
kievit en de oeverzwaluw. Ook het  
vee zal verstoord worden door het 
vliegen met modelvliegtuigen. 

Een gebied waar veel inwoners van 
Boekelo en Usselo genieten van het 
buiten zijn, moet onaangetast blijven. 
De gekozen locatie is ons inziens dan 
ook niet geschikt voor het vliegen met 
modelvliegtuigen. Geluidsoverlast en 
de inbreuk op privacy voor bewoners 
en recreanten zullen het gevolg zijn. 

We hebben de gemeente gevraagd 
het genomen besluit te herroepen en 
de verleende vergunning alsnog te 
weigeren. Mocht de gemeente hier 
niet in mee gaan, dan ligt het voor de 
hand dat we verdere gerechtelijke 
stappen ondernemen tegen de afgifte 
van deze vergunning.

Hierbij de oproep ons 
te steunen middels 
het tekenen van 
een petitie. Deze 
is te vinden op de 
volgende website: 
https://www.behoud-
buitengebied-boekelo.nl/  
of scan de QR-code. Bij vragen kunt u 
mailen naar: behoud.buitengebied.
boekelo@gmail.com 

Namens alle direct omwonenden 
van de Weele, de Teesinklanden, de 
Baltinkweg en de Badweg,

Fam. A. Kappelhoff
Fam. D. Hering

MODELVLIEGCLUB
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KIDS

Door: Joyce Pol

Hoveniersbedrijf Meuleman, sinds 2013 
gevestigd aan de Helmerstraat in Usselo.

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

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

korting

15%

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

hoogwerker. 

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

Ook vind je hier twee ideeën voor 
traktaties rondom Halloween: een 
uitgeholde en bewerkte mandarijn, 
gevuld met klein fruit. En een vleermuis 
van een toiletrolletje, waarbij de 
vleugels van vilt zijn en het lijfje gevuld 
kan worden met een kleine traktatie.

Ik ben benieuwd hoe we in Usselo 
zullen uitpakken rondom Halloween. 
Als je online iets deelt vinden we het 
erg leuk als je @beleef_usselo tagt op 
Instagram of Buurtkring Usselo tagt op 
Facebook. 

De herfst staat voor de deur. Het leukste seizoen van het jaar als je het mij vraagt. 
Halloween is een feestdag die in Nederland ook meer en meer tot uiting komt. Op 
deze pagina vind je inspiratie als het gaat om decoratie voor Halloween. Het hoeft 
allemaal niet veel te kosten, alles wat je hier ziet heb je over het algemeen al in 
huis. Wat dat betreft geen reden om niet uit te pakken dus 

KRUISWOORDPUZZEL
HALLOWEEN
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KIDS (VERVOLG)

Wat doe je het liefst?
Gamen, voetballen en op de 
trampoline spelen.

Welke sport doe je graag?
Ik zit op jongensgym bij GV Unisson, dit 
is erg leuk. Op maandagavond heb ik 
scouting bij de Klomp in Haaksbergen 
en op school en thuis voetbal ik graag.

Wat is je lievelingseten?
Pizza salami en pizza shoarma.

Wat was je leukste vakantie en waar 
was dat?
Dat was in Frankrijk met mijn vader en 
moeder, op een camping met veel 
kinderen en een mooi zwembad. 
Alleen brak ik tijdens de heenreis 
mijn pols, waardoor ik niet veel kon 
zwemmen.

Waar kijk je naar op TV en/of 
Youtube?
Paraduze, Enzo Knol, Danger Force en 
Henry Danger.

Wie nomineer je voor de volgende keer?
Mijn klasgenoot en scouting- en 
gymvriend Finn Nijenhuis. 

LAMPIONNENOPTOCHT
Op zaterdag 29 oktober van 16.00 
tot 18.30 uur vindt voor de tweede 
keer de lampionnenoptocht plaats 
voor kinderen in Usselo. Dit was vorig 
jaar een groot succes met meer dan 
100 deelnemers. We gaan eerst een 
lampion knutselen, wat lekkers eten en 
drinken en daarna op pad. Meer info 
en aanmelden via www.usselo.nl/kids.
Tot dan! 

Groetjes Wilma, Sylvia, Marion en 
Debbie

“  Onze missie is om met de kids  
events kinderen die verbonden 
zijn met Usselo meer met elkaar  
in contact te brengen. Wil je op 
de hoogte blijven? Mail dan naar 
kids@usselo.nl en/of word lid van  
de Facdebookgroep  
‘Kids in Usselo’. 

  ”

NINA EUVERMAN, 8 JAAR
Woont aan de: Usselerveenweg
School: Obs Molenbeek Usselo, 
groep 5

Waar ben je heel erg goed in?
Handstand tegen de muur, radslag en 
verstoppertje.

Welke sport doe je graag?
Turnen.

Wat is je lievelingseten?
Patat en pasta met kaas.

Wat was je leukste vakantie 
en waar was dat?
Dat was de skivakantie in Oostenrijk, in 
hotel Klein Walsertal!

Welk dier zou je willen zijn?
Een wolf, of een poes of een panter.

Wie nomineer je voor de  
volgende keer?
Mijn vriendin Filou de Jong.

SEM NAGENBORG, 9 JAAR
Woont aan de: Lammerinkweg 
School: Obs Molenbeek Usselo, 
groep 6

EVEN VOORSTELLEN!
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VERENIGINGS-
GEBOUW

HET DORPSHUIS VAN 
USSELO?
Tussen de kerk en de school in 
staat het verenigingsgebouw van 
Usselo. Eigenlijk de perfecte plek, 
middenin de samenleving en in 
de dorpskern. Toch is dit gebouw 
relatief onbekend: hoort het bij de 
kerk, wat is er te doen en hoe ziet 
het er daarbinnen uit? Beheerder 
Riëtte Wissink vertelt het ons graag!

WIE IS EIGENAAR VAN HET 
VERENIGINGSGEBOUW? 
Het verenigingsgebouw hoort bij 
de kerk en wordt ook voor kerkelijke 
activiteiten gebruikt, zoals voor het 
koffiedrinken na de dienst. Maar het 
gebouw wordt ook door anderen 
benut: de gemeente Enschede 
vergadert hier regelmatig, er wordt 
door twee clubs op de donderdag 
gebridged, Buurtkring Usselo 

houdt er bijeenkomsten en het 
opera- en operettekoor (OOK 2000) 
oefent hier op woensdagavond. 
Ook is het verenigingsgebouw 
beschikbaar voor het condoleren en 
koffiedrinken na een begrafenis of 
crematie. Wat dat betreft is het een 
multifunctioneel gebouw.

ZOU HET GEBOUW EEN WAT 
MEER SOCIALE FUNCTIE 
VOOR HET DORP MOGEN 
HEBBEN?
Dat had het vroeger zeker toen 
hier toneel werd gespeeld, er een 
jongen- en meisjesclub zat, de 
bonte avond van de Usselerschool 
hier plaatsvond en er zelfs een 
peuterspeelzaal in zat. Destijds was 
er een vaste koster in dienst van 
de kerk die ook het beheer van 
het verenigingsgebouw deed, dus 
die regelde dat allemaal. Nu doe 

ik dat deels, samen met andere 
vrijwilligers. Onze tijd en capaciteit 
is helaas te beperkt om de boel 
hier fulltime te bestieren. Dat het 
gebouw meer benut wordt voor 
sociale activiteiten zou eigenlijk wel 
heel mooi zijn.

“ Met flink wat meer 
vrijwilligers zouden we 
er een dorpshuis van 
kunnen maken.”

DUS EIGENLIJK HEBBEN WE 
IN USSELO EEN DORPSHUIS 
BESCHIKBAAR? 
Ha ha, eigenlijk wel ja. Als we nou 
eens flink wat extra vrijwilligers 
konden krijgen, dan zouden we de 
exploitatie en bezetting wel rond 
kunnen krijgen. We hebben dan 
vooral behoefte aan beheerders, 
een coördinator en gastvrouwen 
en -heren. Hoe mooi zou het zijn om 
samen met inwoners het dorpshuis 
te runnen! Daar komt natuurlijk wel 
een en ander bij kijken, maar stel 
dat mensen zich aanmelden, dan 
gaan we denken in mogelijkheden. 
Wel willen we ruimte houden voor 
koffietafels na een uitvaart, die  
kun je natuurlijk niet inplannen.  
Op de vrijdagavond is het gebouw 
trouwens bijna altijd beschikbaar, 
dan kan er zeker een (vaste) 
activiteit plaatsvinden. 

WELKE FACILITEITEN HEEFT 
HET GEBOUW?  
In 1996 zijn het voorste gedeelte 
en het grote gebouw erachter 
met elkaar verbonden. In het 
middenstuk zit nu de entree waar 
je binnenkomt in de serre met 
een grote koffietafel en bar. We 
hebben een kleine vergaderruimte 
en natuurlijk de grote ruimte waar 
zittend wel ca. 150 personen in 
passen. We hebben dus ook genoeg 
tafels en stoelen en daarnaast 
statafels, een geluidsinstallatie, 
sfeerverlichting, beamer en scherm, 
een bar, vergaderzaal, koffietafel 
en natuurlijk toiletten. Mocht je 
iets willen organiseren, je kunt hier 
bijvoorbeeld prima een feestje 
geven, dan kun je ook zelf de 
catering regelen. Dan betaal je 
alleen zaalhuur, dat is 50 euro per 
dagdeel. Wij kunnen de catering 
ook regelen tegen hele schappelijke 
prijzen. Denk dan aan broodjes en 
soep en de drankjes.

KLINKT ALLEMAAL GOED! 
BIJ WIE MOETEN WE ZIJN 
BIJ INTERESSE? 
Voor zowel meer informatie 
over vrijwilliger worden of de 
mogelijkheden bespreken voor 
(deels) gebruik van het gebouw, 
kunnen mensen met mij, Riëtte 
Wissink, contact opnemen 
via mts-wissink@outlook.com of 
via 06-23726729. 

Door: Debbie Voogsgeerd
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OBS MOLENBEEK
USSELO

op het schoolplein te tekenen en te 
gaan staan waar je op vakantie bent 
geweest? Hannink’s Dientje nodigde 
ons uit om het nieuwe schooljaar 
goed in te luiden met een ontbijt 
op het terras. Daarna mochten alle 
leerlingen groente- en kaasspiezen 
maken en een ijsje versieren. Het was 
letterlijk een ‘heerlijk’ uitje!

THEMA ‘GIGA-GROEN’
Elke maandag hebben we 
‘themamiddag’ en gaan we met 
de hele school een paar weken aan 
de slag met een thema. Dat is nu 
‘Giga-groen’, dat ook het thema 
van de Kinderboekenweek is. In dit 
thema gaan wij het hebben over 
kriebelbeestjes (insecten), maar 
ook over planten, bloemen, bossen 

en nog meer wat met de natuur te 
maken heeft.  We hebben een spreker 
uitgenodigd die komt vertellen over 
insecten en planten. Ook organiseren 
we op woensdag 5 oktober samen 
met locatie Boekelo een vossenjacht 
binnen het thema. Tijdens de 
creatieve middagen werken we 
groepsdoorbrekend aan thema’s 
en maken creatieve werkjes. De 
leerlingen gaan aan de slag met de 
onderwerpen en leren hun talenten 
ontplooien, want we leren van en met 
elkaar!

SCHOOLREISJES
Gelukkig konden de schoolreizen 
aan het begin van het schooljaar 
doorgaan en waren ze een groot 
succes. Groep 1/2 is naar ‘t Land van 

KENNISMAKING MET  
DE NIEUWE DIRECTEUR 

Via dit bericht stel ik mij graag voor 
aan de lezers van Rondje Usselo. Mijn 
naam is Maarten Minnegal en sinds 
1 augustus 2022 ben ik de nieuwe 
directeur van openbare basisschool 
Molenbeek Boekelo en Usselo. 

Na zes weken zomervakantie is 
maandag 29 augustus het nieuwe 
schooljaar gestart. De eerste weken 
na de vakantie stonden in het teken 
van kennismaken met en het weerzien 
van klasgenootjes. Niet alleen voor de 
leerlingen was het een nieuwe start. 
Ook voor de nieuwe directeur was dit 
het geval. Na bijna tien jaar leiding te 
hebben gegeven op de basisschool 
Lonneker in het gelijknamige dorp, 
vond ik het tijd voor een nieuwe 
uitdaging. 
Deze vond ik op obs Molenbeek, een 
school met twee prachtige locaties, 
een gedreven team en betrokken 
ouders. Alle bestanddelen voor 
goed onderwijs en een fijne plek 
voor kinderen om zich optimaal te 
ontwikkelen. Ik ben trots dat ik mag 
werken op deze mooie plek en zet 
me volledig in om de school naar 
nog meer nieuwe ontwikkelingen en 
uitdagingen te leiden . 

Wat mij de eerste weken is opgevallen 
is dat de school een sterke binding 
heeft met de omgeving. In zowel 
Boekelo als Usselo heb ik een hechte 
gemeenschap ervaren. Karakteristiek, 
levendig en gezellig. Een plek waar 
saamhorigheid echt iets betekent. 
Obs Molenbeek is, samen met haar 
partners in onderwijs en opvang, bezig 
om zich als integraal kindcentrum 
(IKC) intensiever te verbinden met 
de directe omgeving en kan op die 
manier nog meer betekenis geven 
aan de saamhorigheid. 

GEKOCHTE MATERIALEN 
VAN OPBRENGSTEN 
BLOEMBOLLENACTIE EN 
OUD IJZER ACTIE
In oktober 2021 bestond de locatie 
in Usselo 30 jaar. Dat hebben we 
toen feestelijk gevierd en ook een 
bloembollenactie gehouden. Samen 
met de oud ijzer actie in maart jl. zijn 
er mooie bedragen opgehaald die 
ten goede komen aan de leerlingen. 
Omdat we dit schooljaar techniek 
verder willen uitbreiden, hebben 
we van een deel van de opbrengst 
3D pennen en filamenten (lang, fijn 
draad) gekocht. Daarnaast heeft 
elke groep Knexx en Kapla gekregen. 
We zijn heel erg blij met deze nieuwe 
materialen die we inzetten tijdens de 
themamiddagen. Nogmaals hartelijk 
dank voor uw bijdrage namens het 
team en de leerlingen!

GOEDE START VAN HET 
SCHOOLJAAR
Het was heel fijn om alle leerlingen 
weer op school te ontvangen. 
We zijn het schooljaar goed gestart 
met veel kennismakingsspelletjes en 
groepsvormende opdrachten. Hoe 
leuk is het om de kaart van Europa 

Wilt u meer weten over  
obs Molenbeek Usselo en/
of eens een kijkje nemen? 
Neem dan contact met ons 
op via directie@oobus.nl 
of 053-4281543.
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Thuys 

Vul je

met bloemen

Bezoek nu ook onze 
online bloemist
thuys-boekelo.nl

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

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

Welkom bij Thuys

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

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur  
Alles op afspraak, geen wachttijden 

VOT MET ’N PRUTTEL MARKT
 

KOOP EN VERKOOP MOOIE TWEEDEHANDS SPULLEN!

 
Vrijdag 7 oktober 2022

16.00 - 19.00 uur - Usselo
 

Schoolplein obs Molenbeek  
Lammerinkweg 10

Iedereen is welkom. 
Aanmelden voor verkoop niet nodig, 

alleen eigen tafel of kleedje meenemen. 
Bij regen is de markt in school. 

Opbrengst verkoop
schoolspullen 

voor KiKa

OBS MOLENBEEK
USSELO (VERVOLG)

Jan Klaassen geweest, groep 3/4 ging 
naar Julianatoren en groep 5/6 naar 
Slagharen. Groep 7 gaat in mei op 
schoolreis naar Haaksbergen. Groep 
8 houdt het nog tegoed aan het 
einde van het schooljaar. Dan gaan 
zij op kamp naar Vlieland om hun 
basisschooltijd goed af te sluiten.

Natuurlijk wordt er op de leerpleinen, 
waar ieder kind op zijn eigen niveau 
de leerstof eigen kan maken, ook 
weer hard gewerkt. Bent u benieuwd 
hoe we ons unieke onderwijs 
vormgeven op locatie Usselo? 

Neem dan contact op via 
directie@oobus.nl of bel naar 
053-4281608. U bent van harte welkom 
voor een kennismakingsgesprek.

VOT MET N’ PRUTTEL MARKT
Een mooi koopje doen, spullen 
verkopen of gewoon komen voor 
de gezelligheid? Het kan op de Vot 
met ’n pruttel markt in Usselo die op 
vrijdag 7 oktober van 16.00 tot 19.00 
uur plaatsvindt op het schoolplein van 
obs Molenbeek Usselo. Iedereen is van 
harte welkom! 
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ONZE NIEUWE SHOWROOM 
IN BOEKELO IS GEOPEND

BECKUMERSTRAAT 30A BOEKELO - WWW.TEGELHUYSTWENTHE.NL

SPORTACTIVITEITEN BIJ 
DE ZWEEDE
Nu de nieuwe hal in gebruik is 
genomen, biedt dat meteen meer 
mogelijkheden, zoals de volgende 
sportieve activiteiten. 

BADMINTON
Dinsdag 25 oktober van 19.30 tot 
20.30 uur is de eerste avond dat 
er recreatief badminton wordt 
gespeeld in de hal. Vanaf dat 
moment is de dinsdagavond 
gereserveerd voor de 
badmintonspelers. 

Badminton is 
FAST.FIT.FUN! 
Iedereen kan 
badminton 
spelen op 

zijn/haar 
niveau. Puur 

voor de gezelligheid, 
maar natuurlijk ook 
om fit te blijven en 
plezier te beleven. 

FAST. Badminton saai? 
Echt niet! Badminton 

is de snelste racketsport 
ter wereld. Met badminton 

moet je snel beslissingen nemen, 
wordt je reactiesnelheid getest en je 
voetenwerk op de proef gesteld. FIT. 
Veelzijdig bewegen houdt je jong 
en vitaal. Badminton is een workout 
voor je hele lichaam en verhoogt 
je hartslag en hersenactiviteit. 
Tempowisselingen in het spel zorgen 

ervoor dat je op een leuke manier 
kracht, snelheid, coördinatie en 
uithoudingsvermogen ontwikkelt. 
Na het badmintonnen voel je je 
voldaan en zit je lekker in je vel. 
FUN. De combinatie van snelheid, 
creativiteit, uithoudingsvermogen 
en bewegen maakt badminton 
gewoon erg leuk. Badminton heeft 
een laag instapniveau en wordt 
niet voor niets beoefend van op 
de camping tot op de Olympische 
Spelen. Plezier is de basis en staat 
centraal bij het hele spelletje. 

Iedereen is welkom! 
Een badmintontrainer en een aantal 
ervaren spelers helpen je op weg, 
zullen de spelregels uitleggen, 
de eerste slagen oefenen en een 
partijtje met je spelen. Inschrijven 
kan vanaf 1 oktober via de site van 
GV Unisson: www.gv-unisson.nl/
badminton

HEREN VOLLEYBALTEAM 
ZOEKT NIEUWE SPELERS
Iedere maandagavond van 20.00 
tot 21.00 uur speelt ons enthousiaste 
team in de nieuwe sporthal op 
De Zweede. We spelen alleen 
recreatief, dus geen competitie. 
Ieder speelt op zijn eigen niveau. 
Doe vrijblijvend mee om te zien of 
het wat voor je is. Dus kom gerust 
eens langs op de maandagavond. 
Bij vragen kun je Hennie Rietman 
bellen of appen via 06-20121258.

EVENEMENTEN 
EN ACTIVITEITEN
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thee in de kantine. Goed voor 
het groepsgevoel en een mooie 
gelegenheid de trainingen en de 
voortgang met elkaar te bespreken. 

Heb je na het lezen van deze 
informatie nog vragen, mail dan 
naar lopers@bscunisson.nl.
Direct aanmelden kan via: 
www.lopers.bscunisson.nl/clinics

COMPUTERCURSUSSEN
Het Open Ouderenwerk 
Boekelo organiseert dit najaar 
weer computercursussen en 
inloopspreekuren in de Huiskamer 
van het Dorp (De Berke) aan de Jan 
van Elburgstraat 111 in Boekelo.

iPad – Basis
Veel mensen vinden het prettig om 
met een iPad te werken. Je kunt een 
iPad makkelijk meenemen en overal 

gebruiken. In de cursus leer je hoe je 
apps installeert op je iPad. Ook ga 
je de apps voor e-mail en internet 
leren gebruiken en voor het maken 
en beheren van foto’s.

De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten op de 
vrijdagochtenden 7, 14, 21 en 
28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor deze cursus moet je je eigen 
iPad meenemen. De kosten 
bedragen € 20,- (incl. lesmateriaal). 

VOLLEYBALTEAMS GEZOCHT 
VOOR BUURTCOMPETITIE
Op donderdag 6 oktober start de 
buurtcompetitie volleybal in de 
sporthal van De Zweede. 
Nu we meer ruimte hebben, dagen 
we nieuwe teams uit om mee 
te doen. Tot nu toe zijn er zeven 
deelnemende mixteams met elk 
minimaal twee dames. Teams 
zonder dames zijn ook welkom.  
De competitie duurt tot ca. 
maart/april en we spelen op de 
donderdag van 20.15 tot 21.00 
uur of van 21.00 tot 21.45 uur. Voor 
aanmelden en vragen is Henny van 
Ulzen bereikbaar via  
hennyvanulzen@hotmail.com 
of 06-42517286.

BEGIN MET HARDLOPEN BIJ 
DE BOEKELOPERS
Je kunt in je eentje beginnen met 
hardlopen, maar je kunt je ook 
aanmelden bij de Boekelopers voor 
de hardloopclinic. Het hardlopen 
in een groep werkt voor veel 

mensen motiverend en is gezelliger 
dan in je eentje hardlopen. Maar 
het belangrijkste is dat je bij de 
Boekelopers op een verantwoorde 
gestructureerde manier gaat leren 
hardlopen, via een clinic. 

In deze hardloopclinic van 12 
weken ga je kennis maken met de 
hardloopsport en werk je er naar toe 
om een afstand van 5 kilometer te 
kunnen hardlopen. Tijdens de clinic 
bieden we je gevarieerde trainingen 
waarbij je uithoudingsvermogen, 
beweeglijkheid, looptechniek, 
spierkrachtontwikkeling en snelheid 
traint onder begeleiding van een 
enthousiaste, deskundige, door de 
Atletiekunie gediplomeerde trainer. 

De clinic hardlopen voor beginners 
start op maandag 3 oktober 2022 
om 19.30 uur op Sportpark De 
Zweede, maar je kunt ook nog een 
week later starten, op maandag 10 
oktober. Tijdens de eerste trainingen 
wordt onder andere ingegaan 
op het trainingsschema, kleding, 
schoeisel en andere zaken die van 
belang zijn voor het hardlopen. Ook 
kun je dan al je vragen stellen.

De trainingen beginnen elke 
maandagavond om 19.30 uur op 
Sportpark De Zweede in Boekelo, 
waar je veilig kunt trainen op een 
verlichte 400 meter hardloopbaan. 
Kleed- en doucheruimte zijn 
aanwezig. Na de training 
drinken we gezamenlijk koffie/
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Digisterker 
De overheid maakt steeds meer 
gebruik van internet. In deze cursus 
leer je hoe je de digitale overheid 
kunt gebruiken om allerlei zaken te 
regelen en hoe je informatie kunt 
vinden bij de overheid. Vaak heb je 
hiervoor je DigiD nodig. Als je nog 
geen DigiD hebt, vragen we deze 
voor je aan in de 1e les. Voor deze 
cursus moet je wel kunnen omgaan 
met toetsenbord en muis en bekend 
zijn met internet. 

De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten op de 
vrijdagochtenden 7, 14, 21 en 
28 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.
Je kunt een computer gebruiken die 
in de Huiskamer staat, maar je mag 
ook je eigen laptop meenemen 
(geen tablet). De kosten bedragen  
€ 12,50 (incl. lesmateriaal). Beide 
cursussen en data zijn onder 
voorbehoud van coronamaatregelen. 
Opgeven kan bij Marcel Kroeze: 
mkroeze@gmail.com. 

Inloopspreekuur
Elke tweede dinsdag van de maand 
wordt er van 14.00 tot 16.00 uur een 
inloopspreekuur gehouden voor 
gebruikers van een computer, tablet 
of smartphone. Je kunt er terecht 
voor al je vragen en problemen 
op het gebied van computers, 
tablets en smartphones. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Neem 
gerust je laptop, tablet of 

smartphone mee. In de Huiskamer is 
wifi aanwezig. 

OPEN TUIN DAG BECKELO
Tuin Beckelo van Lambertus 
Hoogeveen en Elly Roelvink aan de 
Beckumerstraat 460 doet dit jaar ook 
weer mee aan de open tuin dagen. 
En net als vorig jaar is er buiten een 
route uitgezet. Elly: “Op een perceel 
van 2400 m2 zijn we 10 jaar geleden 
stukje voor stukje begonnen met het 
aanleggen van een tuin. Van een 
weide met brandnetels hebben we 
een siergrassentuin gemaakt. Verder 
hebben we borders op kleur: rood-
wit, blauw-wit, blauw-geel-oranje, 
overwegend rood en een geel-
witte border. Hoe verder het seizoen 
hoe meer er bloeit. De entree is 
gratis, maar een vrije gift wordt op 
prijs gesteld. Je kunt de tuin van 
Lambertus en Elly nog bezoeken op 
zondag 16 oktober tussen 10.00 en 
17.00 uur. In verband met het krappe 
parkeren aan de openbare weg is 
het handig om op de fiets te komen.

HERFSTACTIVITEITEN BIJ 
’T POMPOENHÖFKE EN DE 
TWENTSE ZOETE AARDAPPEL
In de herfstvakantie (17-21 oktober) 
is het weer mogelijk om een 
Halloween pompoen te snijden 
bij ons in de schuur. Vanaf begin 
oktober kun je hiervoor een plekje 
reserveren, zodat we de drukte wat 
kunnen spreiden. Zie hiervoor onze 
website www.pompoenhofke.nl. 
Extra leuk: voor de kinderen zijn er 
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bijna altijd wel pasgeboren kalfjes 
die graag geaaid willen worden. 
Daarnaast zijn we vanaf nu elke dag 
van 13.30 tot 18.00 uur geopend 
voor de verkoop van pompoenen: 

voor de sier, om te eten en/of voor 
Halloween. Ook verkopen we zelf 
geteelde zoete aardappels.

SINTERKLAAS IN BOEKELO EN 
USSELO 
Binnenkort begint het aftellen weer 
voor de gezellige Sinterklaastijd die 
er aan komt. Dit jaar komen Sint en 
zijn Pieten weer onze kant op!

Boekelo
Op zaterdag 19 november is de 
Sinterklaasintocht in Boekelo. 
Volg de nieuwe Facebookpagina 
en/of Intagrampagina 
‘Sinterklaas in Boekelo’ voor de 
tijden, het programma en alle 
Sinterklaasnieuwtjes. 

Usselo
Op maandag 5 december rond 
09.00 uur bezoeken Sint en zijn 
Pieten Usselo. Ze brengen dan 
een bezoekje aan obs Molenbeek 
waarvoor ook alle (nog niet 
schoolgaande) kinderen uit Usselo 
en omgeving van harte worden 
uitgenodigd. Dat is altijd een hele 
leuke en verrassende ochtend. Kom 
dus ook met uw (klein)kind(eren). 
Sinterklaas neemt graag voor alle 
kinderen een cadeautje mee als 
hij maar weet wie er komen. Stuur 
daarom even een berichtje naar 
directie@oobus.nl. 



Start volleybal, 
badminton en hardlopen
Diverse data, zie vanaf pagina 41
De Zweede

Week van de Military
6 t/m 9 oktober
Ingang bij Sportpark De Zweede

Vot met ‘n pruttel markt
Vrijdag 7 oktober | 16.00 - 19.00 uur
Schoolplein obs Molenbeek Usselo

Najaarsstoomdag en Oude 
Voertuigendag
Zondag 16 oktober | 10.00 - 17.00 uur 
Centrum Boekelo

Herfstactiviteiten Pompoenhöfke
17 t/m 21 oktober | Lutje Bruninkweg 25

Lampionnenoptocht
Zaterdag 29 oktober | 16.00 - 18.30 uur
Start bij obs Molenbeek Usselo

Kopij Rondje Usselo, editie dec-jan
Vrijdag 4 november 
redactie@usselo.nl  

Sinterklaasintocht Boekelo
Zaterdag 19 november | Boekelo

Filmavond Historische Kring
Donderdag 24 november | 20.00 uur 
De Buren, Boekelo

Sinterklaas in Usselo
Maandag 5 december | 09.00 uur 
obs Molenbeek Usselo

AGENDA COLOFON
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BLIJ DAT 
IK RIJ! 

NOSTALGIE, OERHOLLANDS EN TERUG IN DE TIJD

EEN FRAAIE COLLECTIE BIJZONDERE 

MOTOREN, AUTO’S, BROMFIETSEN EN TREKKERS, 

STATIONAIRE MOTOREN EN STOOMMACHINES.

BRADERIE-ATTRACTIES 

GEZELLIGE TERRASJES • MUZIEK

VELE WINKELS IN BOEKELO GEOPEND

Klepp’n Sproak Keerls

van 11.00 tot 17.00 uur 

OUDE VOERTUIGENDAG

____________
____

KOM NAAR HET 

CENTRUM 

VAN BOEKELO
____________

____

ZONDAG 19 OKTOBER 2014
BOEKELO

ORGANISATIE

ZONDAG 16 OKTOBER 2022
VAN 11:00 TOT 17:00

Luxe Mini Express Kindertrein

DIGITAAL INSCHRIJVEN VIA onDERNEMENDBOEKELO.nlonDERNEMENDBOEKELO.nl

BLIJ DAT IK 
WEER RIJ!




