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VOORWOORD
In deze uitgave van Rondje Usselo
is extra veel te vermelden. Door
alle versoepelingen kunnen na
twee jaar veel evenementen en
activiteiten weer doorgaan. Erg
fijn er weer op uit te kunnen en
dorpsgenoten te ontmoeten, zoals
tijdens de Nationale Molendag op
15 mei of bij de Popfeesten Usselo
van 24 t/m 26 juni. Ook kunnen
we zelf weer concrete plannen
maken: noteert u vast woensdag
29 september 19.30 uur voor de
algemene ledenvergadering. En er
komt nog een alternatief voor de
winterbarbecue. Meer informatie
volgt.

DE TOEKOMST
VAN USSELO

De werkzaamheden in en rond de
dorpskern zijn zo goed als afgerond.
Daarna is het dorpsplein aan de
beurt, dat in handen is van de
familie Roerink. In dit Rondje Usselo
kunt u lezen over hun plannen. Al
deze ontwikkelingen komen ten
goede aan ons dorp. Hier houdt
het echter niet op, integendeel.
We moeten met z’n allen meer
toekomstgericht gaan denken over
onderwerpen als wonen, natuur,
veiligheid, voorzieningen en sociale
aspecten om Usselo leefbaar en
aantrekkelijk te houden. Buurtkring
Usselo is hierin de aanjager en de
link naar de gemeente, inwoners zijn
aan zet om ideeën aan te dragen
en duidelijk te maken wat belangrijk
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afvalplaats gebruikt. Als buurtkring
proberen we minimaal eens per jaar
om de omgeving weer een beter
aanzien te geven en zwerfafval op
te ruimen. We merken en zien dat
inwoners dat regelmatig ook uit
zichzelf doen, chapeau!

OOK USSELO
HELPT OEKRAÏNE

is. Doen we dat niet, dan is de kans
groot dat er in de toekomst door
anderen over Usselo beslist gaat
worden. We hebben daarom echt
uw denk- en doekracht alsmede
uw draagvlak nodig, onder andere
voor het bestuur, de Commissie
Natuur, Toerisme en Recreatie,
voor de dorpsvisie, de herinrichting
van de Usseler Es, de energievisie
en de redactie. Bij de ‘Officiële
mededelingen’ vindt u diverse
oproepen. Mijn verzoek aan u:
bedenk wat u binnen uw macht
kunt bijdragen, we moeten het echt
samen doen!
Een mooi voorbeeld van ‘samen
doen’ is de landelijke opschoondag,
waar tientallen Usseloërs op 19
maart jl. weer aan meededen.
Helaas erg nodig, want het
buitengebied wordt vaak als

Helaas is er momenteel iets gaande
in de wereld wat een ieder van
ons waarschijnlijk zorgen baart: de
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.
Het heeft ons allemaal overvallen en
op het moment dat ik dit schrijf (half
maart) is het nog heel onzeker hoe
het vervolg in deze situatie zal zijn.

Naar aanleiding van de landelijke
actie van Giro 555 t.b.v. de
oorlogsslachtoffers in Oekraïne, heeft
het bestuur een financiële bijdrage
overgemaakt.
Ook in Usselo zijn meerdere
initiatieven ontstaan om Oekraïners
te helpen en zijn er Usseloërs die
vluchtelingen uit Oekraïne een veilig
en verzorgd onderkomen bieden.
Verderop leest u er ook over. Bij
deze mijn respect voor alle hulp en
initiatieven.
Met vriendelijke groet,
Herman Tabor
Voorzitter Buurtkring Usselo

info@usselo.nl | www.usselo.nl | www.facebook.com/buurtkringusselo
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
VAN BUURTKRING USSELO
Buurtkring Usselo vertegenwoordigt als officieel erkend wijkorgaan de
belangen van het dorp en haar inwoners. Wij zijn het aanspreekpunt voor
de gemeente Enschede en vice versa als het gaat om zaken die Usselo
en omgeving aangaan. Hoe meer leden we hebben, hoe krachtiger we
staan. Voor slechts €10 per jaar bent u steunend lid van Buurtkring Usselo.
Aanmelden kan via penningmeester@usselo.nl.

COMMISSIE NATUUR,
TOERISME EN RECREATIE
ZOEKT NIEUWE LEDEN

De commissie NTR zoekt mensen
met een passie voor de natuur
en voor Usselo. De NTR observeert
en bewaakt of de natuur in
Usselo gezond en mooi blijft.
Zijn er aandachtspunten, dan
meldt de commissie dit bij de
verantwoordelijke instanties. Maar
de NTR zorgt er ook voor dat de
bankjes in Usselo in goede staat
blijven, hangt vogelhuisjes op
langs de vele mooie wandel- en
fietsroutes om de eikenprocessierups
te bestrijden en onderhoudt de
vele mooie fiets- en wandelroutes.
Daarnaast staat de commissie open
voor ideeën die, naast de mooie
natuur, ook inwoners nog meer
te laten genieten en ook meer
toeristen en recreanten naar Usselo
trekken. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Hans Leusink
via 06-40480308 of stuur een email
naar info@usselo.nl.

DORPSVISIE

Buurtkring Usselo bereidt zich
voor op het opstellen van een
nieuwe dorpsvisie. Hierin komt

een meerjarenplan met wensen
van de inwoners van Usselo over
onderwerpen als wonen, welzijn
& voorzieningen, groen & klimaat,
bereikbaarheid, uitstraling van
Usselo, 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. Hier richten we
een commissie voor op, zodat we
planmatig te werk kunnen gaan.
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.

DRINGEND NIEUWE
BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Goed nieuws: we zijn blij dat Korné
Pot het bestuur komt versterken. We
stellen hem binnenkort aan u voor.
Er is echter veel te doen in Usselo en
daarom zijn wij dringend op zoek
naar meer nieuwe bestuursleden. En
vooral ook naar jonge bestuursleden
om ook die doelgroep goed te
vertegenwoordigen. We doen
nogmaals beroep op inwoners die
een leefbaar, veilig en mooi dorp
belangrijk vinden.

VAN DE PENNINGMEESTER
Wijkbudget
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.
Stuur uw initiatieven in via www.
jijmaaktdebuurt.nl of 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: zitbanken op diverse plekken,
schoolspullen voor obs Molenbeek,
Whatsapp-borden, de jaarlijkse
winterbarbecue en het Kids Event
Usselo. We kijken uit naar uw ideeën
en initiatieven om Usselo nog leuker
en leefbaarder te maken!
Financieel jaarverslag en
kascommissie 2021
Ieder jaar wordt onze financiële
administratie gecontroleerd door
een kascommissie. De controle over
het afgelopen jaar is gedaan door
Erna Nijhuis en Debbie Barends,
waarbij Erna Nijhuis reeds twee
maal de kas heeft gecontroleerd en
waarvoor wij haar hartelijk danken.

Omdat in januari jl. de algemene
openbare ledenvergadering
niet door kon gaan vanwege de
coronamaatregelen, vermelden
we voor deze keer via Rondje
Usselo, en met welbevinden
van beide dames, dat beiden
decharge hebben verleend aan
het het bestuur voor het financieel
jaarverslag. Mocht u hierover
vragen hebben, dan kunt u deze
stellen via penningmeester@usselo.nl.
Lid kascommissie gezocht
Zoals u hierboven kon lezen, wordt
onze financiële administratie
jaarlijks gecontroleerd door een
kascommissie die bestaat uit
twee buurtkringleden. Normaal
gesproken melden leden zich
tijdens de algemene openbare
ledenvergadering (ALV) aan,
maar die vond vanwege de
coronamaatregelen niet plaats.
Daarom bij deze een oproep
aan u om, naast Debbie Barends
die nog eenmaal de controle
doet, de komende twee jaar
de kas te controleren. Begin
volgend jaar wordt u dan door de
penningmeester uitgenodigd om
de financiële boekhouding in te
zien. U hoeft echt geen financieel
expert te zijn, dus meld u aan via:
penningmeester@usselo.nl. Alvast
onze dank!

Lees verder op pagina 6.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN
BUURTKRING USSELO (VERVOLG)
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;
•O
 rganiseren van en meedenken
over activiteiten die de
betrokkenheid van de bewoners
bij hun eigen leefomgeving kunnen
versterken;
•A
 ctief betrekken van inwoners bij
vraagstukken en onderwerpen
in Usselo die de gemeente aan
Buurtkring Usselo ter advisering
voorlegt. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de energievisie;
•O
 ndersteunen van de diverse
commissies die onder de paraplu
van de buurtkring acteren;
•O
 rganiseren van een
periodieke openbare algemene
ledenvergadering (ALV).

(Vervolg pagina 4)

Wilt u graag uit eerste hand weten
wat het inhoudt om bestuurslid te
zijn van Buurtkring Usselo, stuur dan
een e-mail naar secretaris@usselo.
nl of bel voorzitter Herman Tabor op
06-53617449. We zien uit naar uw
reactie!

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.

WAT IS VOOR USSELO
BELANGRIJK IN HET KADER
VAN DE ENERGIEVISIE?

Binnenkort gaat er, na een
betrekkelijke periode van rust, weer
een aantal oriënterende gesprekken
plaatsvinden met de gemeente over
de energievisie. Dit onderwerp maakt
de tongen altijd aardig los en ligt
gevoelig in Usselo en omgeving. We
nemen graag wederom uw zorgen,
ideeën of suggesties mee in de
gesprekken met de gemeente. Geef
die dus vooral nú aan en mail naar
secretaris@usselo.nl of bel voorzitter
Herman Tabor op 06-53617449.

TERUGBLIK OPSCHOONDAG:
ZO’N 250 KG ZWERFAFVAL OPGERUIMD

Zaterdag 19 maart jl. was het weer Landelijke
Opschoondag en net als voorgaande jaren deed
Usselo ook mee. Dit jaar was er weer een goede
opkomst met zo’n 30 vrijwilligers, iets minder dan
vorig jaar. Er waren wel extra veel kinderen bij, net als
een aantal nieuwe dorpsbewoners. Daar waren we
erg blij mee en waarderen we zeer. We hopen hen
nog vaker tegen te komen bij activiteiten in het dorp.
De dag startte om 09.00 uur op het erf van Herman
Tabor aan de Rosinkweg met koffie, broodjes en
wat lekkers voor de kinderen. Na de toelichting van
Herman splitste de groep zich op en ging met grijpers
en vuilniszakken op pad. Indien mogelijk werd je
ingedeeld in de omgeving van je eigen woning.
Het zonnetje scheen en ondanks de frisse wind was
het heerlijk om buiten te zijn. De algemene indruk
was dat er dit jaar minder zwerfvuil was in Usselo,
toch hebben we nog zo’n 250 kg opgehaald met
daarin vooral blikjes, verpakkingen en afval van
fastfoodketens. Iedereen die heeft meegeholpen:
heel erg bedankt! Komende tijd kunnen we weer
genieten van een schoon dorp.
Volgend jaar maart doet Usselo weer mee met
de Landelijk Opschoondag, doe dan ook mee!
En tussentijds kunt u altijd op eigen gelegenheid
zwerfafval opruimen.

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
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Door: Elsberth Dirkzwager

“Hoe goed wil je
het hebben?”

NOABERS
In deze rubriek vertelt een inwoner
zijn of haar verhaal. Zo leren we
elkaar beter kennen. Deze keer
is Klaas Oosten de noaber, die
met zijn vrouw Eef sinds 2013 op
het mooie erve Kleef aan de
Helmerstraat 420 woont.
Toen Klaas Oosten (72) na een
interessant leven als trainer en coach
met pensioen ging, overwogen
Klaas en zijn vrouw Eveline om
buiten de stad te gaan wonen,
maar het moest wel in de buurt
van Enschede zijn. Na een hele tijd
zoeken werd de boerderij aan de
Helmerstraat gekocht. Op de ruime,
gerestaureerde deel met prachtig
uitzicht zit een tevreden mens.
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KLAAS, JIJ VINDT DIT ÉÉN
VAN DE MOOISTE PLEKKEN
OP AARDE. WAAROM?
Kijk eens om je heen! We zien
reeën, hazen, de buizerd, allerlei
vogels in de weides. Met behulp
van een provinciale subsidie
hebben we op en rond het erf
de oorspronkelijke houtwal van
7000 meter weer aangeplant.
Haagbeuk, meidoorn en allerlei
inheemse plantensoorten groeien
daar nu. Ook de oorspronkelijke
erfbeplanting met vruchtbomen
is teruggekomen. Is dat niet
fantastisch? Ik woon in een
buurtje waar we elkaar snel
kunnen opzoeken, tegelijkertijd
ben ik in een kwartier fietsen in
de binnenstad. Het verkeer op de

oude N18 is door de afwaardering
een stuk minder geworden. Hoe
goed wil je het hebben?

huurders die wachten tot hun eigen
huis klaar is, want het is krap aan in
de bouw.

VERTEL EENS WAT OVER
ERVE KLEEF, ZOALS
DE BOERDERIJ HEET.

HOE ZIEN JOUW
DAGEN ERUIT?

Erve Kleef is de huidige naam. Erve
is gebruikelijk in Twente en Kleef is
een samenvoeging van Klaas en
Eef. Vroeger heette de boerderij
de Wesseler. We hebben nog een
foto van het oorspronkelijke Los
Hoes, maar deze boerderij is in 1909
gebouwd, al ziet hij er moderner
uit. De toenmalige eigenaar heeft
in 1967 een nieuwe muur om de
boerderij uit 1909 laten zetten.
Daardoor is de originele buitenmuur
de binnenmuur geworden. Zo heeft
elke generatie zijn eigen visie.
Bij onze verbouwing
in 2013 hebben we
eerst het asbestdak
vervangen. Er is
vloerverwarming
aangelegd en
de spouwruimtes
tussen de muren zijn
geïsoleerd. Ook zijn
we een bed and
breakfast begonnen
(www.ervekleef.nl).
Twee mooie units in
dit huis met keuken
en al. We kregen een
hoge waardering. Nu
zijn de ruimtes tijdelijk
in gebruik door twee

Zoals alle gepensioneerden heb
ik het behoorlijk druk. Ik ben twee
jonge honden aan het opvoeden,
ze moeten goed onder appèl staan.
Dat betekent veel aandacht en
training en twee keer per dag een
flinke wandeling met ze. Prettige
bijkomstigheid is dat ik gesprekken
heb met andere wandelaars, zij zijn
mijn hondenvrienden. Ik zorg voor
de kippen en de schapen.
En met een vriend, die vroeger
aannemer was, zijn we bezig de
schuur te vernieuwen. Met een
goede kop koffie en een gesprek
als start. Ik doe dan het ‘domme
werk’, zeg maar. Die schuur wordt
ingericht als mijn werkplaats en
als orangerie voor Eef, want zij
is verzamelaar van subtropische
vruchtboompjes, zoals sinaasappels
die binnen moeten overwinteren.
Het geld dat wij verdienen met
onze bed en breakfast wordt
geïnvesteerd in de verbetering van
het erf, in deze plek. En dat is onze
vrijwillige bijdrage aan Usselo.

WIE WORDT DE
VOLGENDE NAOBER?

Dat wordt Stefan Bornebroek,
brandweerman en nog veel meer.
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BEDRIJVIGHEID

BEESTENBOEL

DRUGSHOND

Het is middernacht als ik naar de
praktijk rijd om een opgenomen
hond uit te laten. De American
Stafford is vanmiddag door zijn
baas gebracht en was helemaal
high. Tijdens het uitlaten in het park
heeft hij van twee slonzige types
op een bankje drugs gejat en
opgegeten. Tyson, zo heet de hond,
werd daarna snel steeds suffer en
begon te wankelen. We hebben de
hond opgenomen, aan het infuus
gehangen, laten braken en actieve
kool toegediend om er zo veel
mogelijk drugs uit te krijgen. En toen
was het afwachten.

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

J S -|T www.js-tijdvoorjezelf.nl
IJDVOORJEZELF
Tel. 06 13 07 51 12 | info@js-tijdvoorjezelf.nl
Voetreflex & Reiki behandelingen
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“De hond is onder
invloed van drugs en
flipt compleet.”
Bij binnenkomst in onze opname kijkt
de hond me lodderig aan. Hij vindt
alles best. Ik doe hem aan de lijn en
samen lopen we naar buiten. Ik ben
amper tien meter vanaf de deur
als de hond onder invloed van de
drugs compleet flipt en verandert

van een goedaardige sul in een
super agressieve hond die me aan
alle kanten probeert te bijten. Met
heel veel moeite kan ik hem van
me afhouden, de kaken klappen
onophoudelijk op elkaar. En dan
schiet hij tot overmaat van ramp
ook nog bijna uit zijn halsband, die
hangt nog maar half over zijn kop.
Ik krijg het nu wel heel benauwd.
Met veel geluk weet ik de hond
terug in de riem te krijgen en naar
binnen te loodsen, waar hij als een
plumpudding in elkaar zakt. Ik sta
te trillen op mijn benen en moet
bijkomen voor ik naar huis rijd. De
volgende ochtend zijn de drugs
uitgewerkt en loopt Tyson vrolijk
kwispelend naar buiten, in niets
meer lijkend op het monster van
afgelopen nacht.

OVER DE SCHRIJVER

Mijn naam Jan Dolfing en ik ben
dierenarts. Via deze column schrijf
ik over mijn belevenissen. Ik ben
56 jaar oud, getrouwd en vader
van twee kinderen. Sinds tien jaar
wonen we in Usselo en genieten
we volop van het buitenleven.
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Door: Debbie Voogsgeerd

“Erg leuk dat ons
Instagramaccount steeds
meer volgers krijgt.”

WONEN IN USSELO
@woneninusselo, zo heet het
Instagramaccount van Marjolein
Stoeten. Sinds november 2020 deelt
ze met haar volgers de verbouwing
en inrichting van het huis in Usselo
aan de Usselerhofweg waar ze met
haar man Ronald-Jan sinds maart
2021 woont. Ik stuitte bij toeval op
het account en sindsdien laat ik me
graag inspireren door hun interieur
waarover ik graag meer wilde weten.
Tijd voor een interview!

WAAROM BEN JE DIT
INSTAGRAMACCOUNT
BEGONNEN?

“Dat kwam eigenlijk door corona. In
oktober 2020 kregen we de sleutel
van dit huis en toen kwamen er weer
nieuwe coronamaatregelen met
ook een beperking qua bezoek. Om
familie en vrienden op de hoogte
te houden van de vorderingen van
de verbouwing, begon ik met het
delen van foto’s op Instagram. We
merkten al snel dat het account ook
door anderen werd opgepikt, zodat
we nu al zo’n 320 volgers hebben.
Familie, vrienden, bekenden en ook
interieurwinkels volgen het account,
heel leuk.”

HOE KWAMEN JULLIE
IN USSELO TERECHT?

“We woonden in een heel fijn huis
in Enschede, maar we hadden
behoefte aan meer ruimte rondom
het huis, zoals een eigen oprit. Toen
we daar naar op zoek gingen, namen
we ook de wens mee dat we meer
12

‘buitenaf’ wilden wonen en het
liefst in een niet al te oud huis. Dit
huis aan de Usselerhofweg uit 1992
voldeed aan alle eisen! Het staat in
de dorpskern van Usselo die steeds
mooier wordt, en in mum van tijd
zijn we in Enschede. Het bevalt ons
hier heel goed en Usseloërs zijn leuke
mensen. Nu de coronamaatregelen
er zo goed als af zijn, hopen we
nog meer mensen te leren kennen
en aan dorpsactiviteiten mee te
kunnen doen.”

IS INTERIEURSTYLING
JE WERK OF JE HOBBY?

“Het is eerder een passie, naast
mijn dagelijkse werk als docent en
projectleider bij Saxion. Ook in ons
vorige huis was ik er veel mee bezig.
Toen we dit huis kochten en we dat
compleet gingen verbouwen, had
ik natuurlijk de kans om ook de hele
inrichting te stylen. Ik heb daarvoor
uren en uren doorgebracht op allerlei
interieuraccounts en websites, zoals
Pinterest, om moodboards te maken.
Hierin voerde blauw, mijn favoriete
kleur, de boventoon en die is op
allerlei manieren terug te vinden in
ons huis. De kast, de eettafel en de
lange bank aan de eettafel lieten
we op maat maken, want wat ik in
m’n hoofd had konden we in winkels
niet vinden.”

HOE KUN JE JULLIE
INTERIEUR BESCHRIJVEN?

“Het is een combinatie van strak
en landelijk met veel kleur en Delfts

Blauw. We hebben nieuwe items,
maar ik vind het ook een erg leuk
om bijvoorbeeld oude meubels en
accessoires te restylen. Zo heb ik
een oud kastje opgeknapt en daar
een koffiehoekje mee gemaakt.
Onze inrichting is ‘ontstaan’ door
mooie foto’s die me inspireren en
door accessoires en meubels die
ik tegenkwam. En die moeten dan
op de juiste manier met elkaar
gecombineerd worden, daar heb
ik blijkbaar wel gevoel voor”, zegt
Marjolein lachend. Ronald-Jan laat
de inrichting graag aan Marjolein
over en houdt zichzelf meer bezig met
de technische kanten van het huis.

RONALD-JAN, KUN
JIJ WAT OVER DE
VERBOUWING VERTELLEN?

“Dit huis had een hele andere
indeling. Door goed onze wensen
scherp te hebben, hebben we samen
met een bouwbegeleider (aanrader)
de indeling volledig op de kop
gegooid. De voormalige woonkamer
is nu de keuken, de nok van het huis is

nu vanaf alle slaapkamers zichtbaar
door het weghalen van de plafonds
en de badkamer is naar boven
verplaatst. Zorg voordat je begint
dat je voldoende budget hebt en
dat je goed weet wat je wilt, zoals
het soort materialen, het type vloer
en de stijl van de keuken. Dan kun
je weloverwogen keuzes maken.”
Marjolein vult aan: ”Dat hebben wij
hier bewust gedaan omdat het de
bedoeling is dat we hier lang blijven
wonen. Neem er ook de tijd voor
om alles uit te zoeken en bestel het
op tijd.”

TOT SLOT MARJOLEIN,
WELKE INTERIEURTIPS KUN
JE ONS MEEGEVEN?

“Ga eerst op zoek naar stijlen die
je aanspreken en maak daar een
moodboard van. Dan krijg je een goed
beeld van je smaak en je wensen.
Zorg vervolgens dat de basis op orde
is, dus de kleuren en materialen in je
huis. Daarna kun je gaan inrichten
met meubels en accessoires, mooie
bloemen maken het plaatje compleet.
Ik heb inmiddels een kleine opslag
met accessoires, dus ik kan regelmatig
wisselen. Op dit moment ben ik heel
tevreden met de inrichting, maar dat
kan ook zo weer veranderen. Ons
volgende project is de tuin, dus daar
ga ik me nu op focussen. Ondertussen
blijf ik regelmatig mooie foto’s posten
op Instagram, dus je mag me volgen
hoor!” Het Instagramaccount van
Marjolein @woneninusselo staat open
om te volgen.
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Door: Hennie Rietman

Mijn Vrolijke Taartjeshoek
Voor iedere feestgelegenheid wat lekkers!

• Cupcakes
• Koekjes
• Macarons
• Taarten

DE HELMER

Op het landgoed ‘De Helmer’ aan
de Helmerstraat 201/203 staan twee
boerderijen. Erve ‘Het Slim’ aan de
Helmerhoekweg 45 is ook onderdeel
van De Helmer. Het landgoed is
oud; in de archieven wordt het voor
het eerst genoemd in 1305 met als
bewoner Johan Helmer. Daarna
wisselt de boerderij regelmatig van
eigenaar, maar steeds met een
pachter met de naam Helmer. In
1733 werd graaf Wassenaer van
Twickel eigenaar, nadat eerder het
adellijke geslacht Van Coeverden
als eigenaar werd genoemd. Later
werden de fabrikantenfamilies
Hoedemaker en - via vererving - Ter
Kuile eigenaar. De familie Ter Kuile
liet in 1860 een theekoepel bouwen,
waar in de zomer thee werd
gedronken en die in de winter voor
de jacht werd gebruikt.

Bezoek ook de Koffietuin
met heerlijke lekkernijen
aan de Haaksbergerstraat 1000
in Usselo.

(Geopend in de lente en zomer bij mooi weer)

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

In 1892 vond een openbare verkoop
plaats van De Helmer met ruim
31 hectare grond. Textielfabrikant
Nathan Jacob Menko kocht de
twee belangrijkste percelen.
Waarschijnlijk zijn grond en bomen
afzonderlijk geveild, want toen De
Helmer in het bezit kwam van de
familie Menko was er nauwelijks
een boom te bekennen. Zoon
Alfred Menko nam samen met de
firma Copijn de tuin onder handen.
Het werd een siertuin met vele
boomsoorten en een zwemvijver.

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

Architect:
Hoofdaannemer:
Tekenbureau:
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TOEN EN NU

COURAGE architecten (courage.nl)
AIP partners (aippartners.com)
Draw Vision Europe(drawvision.nl)

In 1930 bouwde de familie Menko
naast de bestaande boerderij een

nieuwe boerderij (nr. 201) naar een
ontwerp van architect Jan Jans
die bekend stond om zijn landelijke
bouwkunst; hij liet zich inspireren
door het traditionele Twentse
hallehuistype. Bewoners waren
de families Spiele en Leusink. In
1984 verliet de familie Leusink de
boerderij, waarna mevrouw Hingst
er ging wonen. Vanaf 1990 woont
de familie F.J. van Vught op de
boerderij.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de boerderij gevorderd door
de Duitse Wehrmacht en moest
de familie Spiele tijdelijk elders
onderdak zoeken. De oorlogsjaren
waren voor het landgoed
rampzalig. Een gedeelte van het
bos werd gekapt als brandhout
voor de bevolking van Enschede
en de bezetter wilde er een
startbaan aanleggen voor V1straalvliegtuigen. Verder dan de
fundering zijn ze niet gekomen. De
jaren erna raakte het landgoed in
verval, maar sinds de jaren ‘80 is er
hard gewerkt aan de restauratie
van de boerderij en - meer recent de fraaie theekoepel en boerderijtje
‘Het Slim’. De familie Dirkzwager
bewoont thans Helmerstraat 203.
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KORT NIEUWS
VOLLEYBALLERS GEZOCHT!

Zoek jij een licht sportieve uitdaging?
Dan is de gemixte en recreatieve
volleybalclub, onder hoede van
Usseloër Kees Snijder, misschien iets
voor jou. Ze spelen op vrijdagavond
van 20.30 tot 22.00 uur in de mooie
sporthal aan de Vastertlanden 161.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
De kosten zijn €14 per maand.
Interesse? Neem contact op met
Kees Snijder via 06-57115793 en speel
vrijblijvend een paar avonden mee!

SUBSIDIE BESCHIKBAAR
VOOR VERENIGINGEN,
CLUBS EN COMMISSIES

Bent u lid van een vereniging, club
of commissie in Boekelo, Usselo of
omstreken en wilt u dit jaar voor een
subsidie van Grolsch in aanmerking
komen? Dan kunt u tot uiterlijk 1
juni a.s. een goed onderbouwde
aanvraag indienen die voldoet aan
bepaalde criteria:
• de subsidie moet ten goede
komen aan het welzijn van de
dorpen;
• natuur en milieu staan hoog in het
vaandel;
• de subsidie mag niet gebruikt
worden om exploitatiekosten te
dekken;
• het is van belang dat er op
meerdere subsidiënten een
beroep wordt gedaan. Dit dient in
de aanvraag vermeld te worden.
U kunt uw aanvraag sturen naar
stichtingkoepel@gmail.com of
naar het secretariaat van de
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Stichting Koepel Boekelo, Usselo en
Omstreken t.a.v. Christien Slot, Dirk
Papestraat 53, 7548 AP Boekelo.

AED BOEKELO E.O.

Wanneer wordt de AED gebruikt?
Een AED (Automatische Externe
Defibrillator) kan in geval van een
hartstilstand levensreddend zijn.
Bij een hartstilstand zijn namelijk
de eerste zes minuten cruciaal.
Als je binnen deze minuten
reanimeert en een AED gebruikt,
is de overlevingskans en leven met
minimale schade het grootst.
Als via 112 een melding van
een hartstilstand binnenkomt,
roept Hartslag Nu automatisch
burgerhulpverleners in de
buurt van het slachtoffer op.
Burgerhulpverleners zijn mensen
die een cursus reanimatietraining
hebben gevolgd en zich
aangemeld hebben bij het
oproepsysteem van Hartslag Nu. De
burgerhulpverleners worden via een
oproep op hun telefoon gevraagd

om direct naar het slachtoffer te
gaan om te reanimeren of eerst
een AED op te halen. Bij een
reanimatie worden de ambulance,
de brandweer, de politie of
burgerhulpverleners gelijktijdig
gealarmeerd. De kans is groot dat
een burgerhulpverlener snel ter
plaatse is en kan starten met de
reanimatie totdat de professionele
hulpverlening het overneemt.
Herhalingslessen reanimatie
Ondanks een lockdownonderbreking hebben we toch weer herhalingslessen kunnen geven. Fijn dat
er zoveel buurtgenoten hun kennis
weer opgefrist hebben en in geval
van nood kunnen reanimeren.
Nieuwe cursus
We starten weer met een
beginnerscursus. Bij voldoende
aanmeldingen zal deze gehouden
worden op donderdagavond
19 mei a.s. om 19.00 uur. Kosten € 50,-.
Aanmelden kan via onze website
www.aedboekelo.
AED’s in de omgeving
De AED bij voormalig slijterij Breukers
aan de Beckumerstraat is verplaatst.
Deze AED is nu te vinden bij
Momentum (links van de kerk) aan
de Beckumerstraat 169. Aanvulling
van de redactie: de AED’s in Usselo
hangen aan de Rosinkweg 51
(zijkant van de schuur) en aan de
Usselerhofweg 1 (bij Makelaardij
Meerman).

MAYA’S IJSFIETS

Hallo, ik ben Maya (15 jaar) en
verkoop heerlijk ambachtelijk
schepijs met mijn IJsfiets. Ik ben in het
voorjaar van 2021 begonnen en heb
een heel leuk eerste seizoen gehad.
Ik heb bij leuke evenementen
gestaan zoals bij de Wissink’s Möl
tijdens de open monumentendag
en bij eindfeesten van groep 8. Ook
ben ik vaak voor feestjes ingehuurd
en heb ik door Boekelo en Usselo
gefietst.
Mijn schepijs viel goed in de smaak
en door de vele blije klanten ga ik
dit jaar weer graag met mijn IJsfiets
op pad! Via de bel op mijn fiets ben
ik duidelijk te horen, dus dan weet u
wanneer ik in de buurt ben. Net als
vorig jaar ben ik ook weer in te huren
voor feestjes en evenementen. Dat is
super leuk én lekker natuurlijk. Lijkt u
dit nou ook leuk? Dan kunt u contact
opnemen door mij een berichtje te
sturen op Instagram (maya.s_ijsfiets)
of door mij te bellen (06 18862999). Ik
hoop jullie deze zomer vaak te zien!
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KORT NIEUWS

MUSEUM BUURTSPOORWEG

Op zondag 3 april opent Museum
Buurtspoorweg de deuren weer voor
publiek. De afgelopen maanden
is er achter de schermen hard
gewerkt aan een vernieuwing van
het programma. Zo kan het publiek
straks terecht in een compleet
vernieuwde museumwinkel met
Toeristisch Informatie Punt én gaat
ze voor het allereerst kennismaken
met stationschef Laponder. Hiermee
is een museale ontwikkeling in gang
gezet die de komende jaren verder
wordt uitgebouwd en waarmee een
bezoek aan Museum Buurtspoorweg
meer dan ooit een echte beleving
wordt. Vertrekken kan weer vanaf
beide stations (Haaksbergen en
Boekelo).
Buiten de reguliere rijdagen om
organiseert Museum Buurtspoorweg
ook in 2022 weer verschillende
evenementen: eieren zoeken op
1e en 2e Paasdag (17+18 april) op
station Haaksbergen, nostalgische
rondrit in een bus en paard en
wagen op Hemelvaartsdag (26 mei),
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LEGO-bouwdagen op 2, 3 en 4
augustus en de Najaarsstoomdagen
op zaterdag 15 en zondag 16
oktober. Daarnaast kun je op een
aantal zondagen een rit maken
in de bijzondere WISMAR Railbus,
staan er gedurende het seizoen
weer smakelijke ritten met de Culi
Express gepland, kun je met je
bedrijf of familie je eigen trein huren
én is het mogelijk om zelf voor een
dag machinist te zijn. Alle informatie
over rijdagen, evenementen en
entreeprijzen is te vinden op
www.museumbuurtspoorweg.nl.

ZOMER CHALLENGE BIJ
BOEKELOSE TENNIS CLUB

Wil jij deze zomer sportief
uitgedaagd worden en/of ben je
op zoek naar een sport die je in de
zomermaanden kunt uitoefenen?
Ontdek hoe leuk tennis is en doe
mee aan de Zomer Challenge!
Dit is een compact lidmaatschap
voor jong en oud, waarbij je drie
maanden vrij kunt tennissen.
De Zomer Challenge bij de
Boekelose Tennis Club bestaat uit:
• een lidmaatschap voor de
maanden juni, juli & augustus om
vrij te tennissen en onbeperkt
gebruik te maken van onze zes
tennisbanen wanneer het jou
uitkomt;
• d rie groepslessen van 1 uur op
een zaterdagochtend in juni. Onze
clubtrainer Dennis Nijhuis brengt je
de basisprincipes van het tennis bij;

• het meespelen aan een
laddercompetitie en/of Zomer
Challenge eindtoernooi (bij
voldoende belangstelling). Op
deze wijze kun je je sportieve skills
uitdagen.

De kosten voor dit zomerlidmaatschap zijn €50,-. Zonder de
groepslessen betaal je €30.
Aanmelden kan via www.
boekelosetc.nl/lidmaatschap via
het formulier ‘online aanmelden’.
Dus doe mee aan de Zomer
Challenge 2022 en maak op een
laagdrempelige manier kennis met
tennis. Alvast van harte welkom op
de Boekelose Tennis Club!

INLOOPOCHTEND
SPORT- EN CULTUURHAL
DRUK BEZOCHT

De volgende werkzaamheden
vinden plaats in april en mei:
bestrating rondom de hal,
beplanting door gemeente,
ingebruikname bovenverdieping
door FysioMedics, leggen van
de sportvloer en aanbrengen
gietvloeren, plaatsen van de
toestellen door Bosan en tot slot de
afwerking door vrijwilligers.
Heeft u daar ervaring mee, oog
voor, tijd voor en/of zin in? Laat het
weten via Gerrit Waanders: 06-50
22 34 97. We kunnen uw hulp bij
de afwerking goed gebruiken. Na
de zomervakantie wordt de hal in
gebruik genomen kunnen we trots
zijn op het resultaat. Er komt zeker
nog een opening, daar informeren
we u binnenkort over.

Dat het nu echt opschiet met
de bouw van de sport- en
cultuurhal, konden ruim 350
bezoekers beamen tijdens de
inloopochtend op zaterdag 12
maart jl. Muziekvereniging Unisson
en Gymnastiekvereniging Unisson
maakten van de gelegenheid
gebruik hun verenigingen onder
de aandacht te brengen. Er werd
zelfs gebadmintond in de hal met
als resultaat dat 15 mensen zich
spontaan hebben opgegeven voor
een badmintongroep die onder GV
Unisson gaat vallen. Interesse? Stuur
dan een mailtje naar Paul van den
Berg: voorzitter@gv-unisson.nl.
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Door: Jules Pieters

NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE
KRING

BEDRIJVIGHEID
Ontspanningsmassage
Activerende massage
Ayurveda lichaamsmassage
Ayurveda hoofdpijn massage
Lomi Lomi massage
Hotstone massage
Enschede buitengebied
www.krianmassages.nl
krianmassages@gmail.com
tel. 06 1329 1083

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

HISTORISCH CENTRUM
WEER GEOPEND

Met groot plezier melden wij dat
ons Historisch Centrum aan het
toegangsplein van de Bleekerij in
Boekelo weer geopend is. U bent
iedere vrijdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur van harte welkom. De
koffie staat klaar!

FILMAVOND EN AVOND
VOOR DONATEURS

We hebben ook weer de
mogelijkheid om een filmavond
te organiseren. Daar zullen we
binnenkort meer over berichten.
Daarnaast willen we graag een
avond organiseren voor onze
donateurs. Dolf Ruesink, oudjournalist bij Tubantia, gaat ons
vertellen over de jaren ’50 en ‘60 en
heeft hierbij ook voorbeelden van
voorwerpen die toen heel gewoon
waren, maar nu uit de mode zijn.
Een feest van herkenning voor velen
van ons. Donateurs ontvangen
hierover een bericht.

BERMMONUMENT
hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362

20

Op 2 oktober jl. is het bermmonument onthuld ter nagedachtenis
aan de door de Duitsers op 23
september 1944 vermoorde
verzetshelden Johannes ter Horst
en Roelof Blokzijl. Op vrijdag 21
januari jl. is het bermmonument op
zijn definitieve plek aan de Haaks-

bergerstraat even buiten Usselo,
in de richting van Haaksbergen,
geplaatst. Dit is de plek waar kerkgangers op zondagochtend 24
september 1944 de lichamen
hebben aangetroffen. Wij zijn
Dorpsraad Boekelo, Buurtkring
Usselo en Dove Natuursteen te
Enschede erkentelijk voor de
sponsoring ervan. De medewerkers
van Dove hebben eveneens het
transport mogelijk gemaakt van
het verenigingsgebouw in Usselo
naar de definitieve plek.

HALIFAX MONUMENT

Dankzij financiële en materiële
bijdragen kan begonnen worden
met de renovatie van Het Halifax
monument aan de Kwinkelerweg
in Boekelo. Het plan is om zeven
bomen te (laten) planten (twee
kastanjebomen en vijf lindebomen)
rondom het monument als
nagedachtenis aan de crash
waarbij twee bemanningsleden
overleden en vijf bemanningsleden
het gered hebben. In een volgende
editie van Rondje Usslo informeren
we u over de vorderingen.

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

PLANNEN HANNINKSHOF
Interview met nieuwe eigenaar
Diane Roerink

HANNINKSHOF, HET
NIEUWE HART VAN USSELO

Het openen van een nieuwe
winkel is altijd spannend, maar
bij de opening van Landwinkel
‘Hanninks Dientje’ en bijbehorende
‘Bistro Hanninkshof’ in Usselo
spelen ook persoonlijke emoties
bij Diane Roerink een rol. Voor
haar is de cirkel hiermee rond:
Johan Warrink en Dientje Hannink,
Diane’s opa en oma, runden tussen
1943 en eind jaren 60 dorpscafé
Hannink en de ernaast gelegen
kruidenierswinkel. Met die laatste
ging Johan nog tot eind jaren
70 door. Daarna hielp hij Diane
in het allereerste ‘Zuivelhoeve’winkeltje aan de Haaksbergerstaat
501, nog net op Usseloos
grondgebied. Diane verkocht er
in een oude klompenschuur verse
zuivelproducten, gemaakt door
man Gerjhan, en dat werd al snel
een succes. Inmiddels zwaait Diane
Roerink samen met haar gezin
de scepter over het familiebedrijf
‘De Zuivelhoeve’ in Twekkelo dat
landelijk inmiddels 80 winkels telt
en ook ‘De Dessert Meesters’ onder
haar hoede heeft.

“De landwinkel en bistro
worden het ontmoetingspunt van het dorp.”
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Diane, vertel eens over landwinkel
‘Hanninks Dientje’. Wat moeten we
ons daarbij voorstellen?
“In de landwinkel, die in de schuur
naast Hanninkshof komt, gaan we
versproducten van de Zuivelhoeve
verkopen, en daarnaast ook
groente, fruit, vleeswaren, brood
en streekproducten. Voor dat
laatste zijn we nog op zoek naar
leveranciers.” (zie kader pag 25).
Diane glundert als ze vertelt over
de landwinkel die vernoemd
wordt naar haar oma Dientje.
“Ook zal er in de zomer ijs worden
bereid en verkocht en komt er een
lunchroom. Eindelijk weer een winkel
in Usselo, die samen met de bistro
en het dorpsplein, voor reuring,
levendigheid en nieuw elan zorgt in
de dorpskern.”
Waarom willen jullie dat zo graag?
“Nu Usselo na de herinrichting (o.a.
de wegwerkzaamheden) weer
meer een dorpskern heeft, voelde
het voor ons als eigenaar van het
dorpsplein als een soort van sociale,
maar leuke ‘plicht’ om de dorpskern
nog meer in ere te herstellen. Het
is enerzijds natuurlijk een zakelijke
investering, maar we willen ook
een maatschappelijke functie
vervullen om een ontmoetingspunt
te worden voor inwoners uit Usselo
en omgeving. We staan dan ook
erg open om een rol te spelen in
dorpsactiviteiten en -evenementen
en gaan graag de samenwerking

aan met Usselose bedrijven,
organisaties en stichtingen. Zo
willen we bijvoorbeeld samen met
de kinderen van obs Molenbeek
iets bijzonders organiseren en zijn
we aan het nadenken over een
kunstmarkt. Wij willen graag de
aanjager en facilitator zijn, de
ideeën moeten van de inwoners
komen. Dus kom maar op!”
Het was dus al jullie plan om
Hanninkshof weer zelf te gaan
exploiteren?
“In eerste instantie niet, maar
omdat de laatste uitbaters Jojan
Kersbergen en Sabine Hof zich
op nieuwe uitdagingen wilden

richten, zijn we gaan nadenken
over het concept, de functie van
Hanninkshof voor Usselo en onze
historie op deze plek. Van daaruit is
het idee ontstaan om Hanninkshof
weer in eigen beheer te nemen.
Wat ook meespeelde zijn de
herinneringen aan de goede tijd
toen mijn opa en oma achter het
schap stonden. Dit viel allemaal
samen met de nieuwe plannen
voor de dorpskern waarvoor de
commissie ‘herinrichting dorpskern
Usselo’ zich zes jaar lang heeft
ingezet. Zij hebben gezorgd voor de
basis; van het complete straatwerk
tot aan de bemiddeling tussen
de gemeente, de wensen van
inwoners en ons, als eigenaar van
het dorpsplein. Chapeau voor deze
club betrokken Usseloërs die hier
al die tijd bovenop heeft gezeten
en ervoor gezorgd heeft dat er
bijgestuurd werd waar nodig en
er ook op toe heeft gezien dat de
plannen werden uitgevoerd. Nu is
het aan ons om de inrichting van
het dorsplein in te passen in de
hernieuwde dorpskern.”
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PLANNEN HANNINKSHOF (VERVOLG)
Hoe gaat het dorpsplein eruitzien?
“Om er echt een dorpsplein van te
maken, moesten eerst wat eiken
worden gekapt die ook ziek bleken
te zijn. Er komen nieuwe bomen voor
terug, en er komen bloembakken en
zitbankjes. Het plein wordt bestraat
met dezelfde gebakken klinkers
als de straten om er één geheel
van te maken. Ook wordt er weer
geparkeerd, daar ontkomen we
niet aan. Wel zijn we aan het kijken
naar andere parkeermogelijkheden.
Ook hiervoor werken we nauw en
goed samen met de gemeente,
waarmee we het hele proces steeds
afstemmen. Het plein verbindt ook
landwinkel en de bistro met elkaar.
Voordat het zover is, moet er nog
best wat gebeuren.”
We zijn heel benieuwd, wat gaat er
allemaal gebeuren?
“Passanten hebben vast al
gezien dat we nu volop met de
verbouwing van de schuur tot
landwinkel en ijssalon bezig zijn.
Die willen we namelijk eind mei
openen. Ondertussen wordt
Hanninkshof tot een ruim opgezette
landelijke bistro verbouwd. Het
pand bleek behoorlijk gedateerd,
dus al met al wordt het een
grondige metamorfose. Zo wordt
de voormalige orangerie erbij
getrokken om één grote huiselijke
ruimte te creëren met een open
keuken, knusse hoekjes en een
prominente bar. De entree komt
aan de kant van het dorpsplein en
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aan de zijkant (Boekelosestraat)
komt een serre die in verbinding
staat met het terras. Ook verandert
de uitstraling van het pand, met
respect voor de historie. De hele
verbouwing vindt trouwens op
de meest duurzame wijze plaats,
een van onze kernwaarden. Net
als het leveren van kwaliteit; in
de bistro gaan we het eten met
zoveel mogelijk eerlijke verse
streekingrediënten bereiden tegen
een schappelijke prijs. In het najaar
hopen we de bistro te kunnen
openen.”
Gaan we jou veel zien in de winkel
en de bistro?
“Ja, dat denk ik wel, al zal het meer
op de achtergrond zijn. Zowel de
landwinkel als de bistro krijgen een
eigen bedrijfsleider om beide zaken
professioneel te runnen. Ik ben
meer degene die de contacten zal
hebben met inwoners, klanten en
omwonenden. Als mensen-mens sta
ik graag midden in de samenleving
om te horen en te zien wat er leeft
en speelt en waar behoefte aan is.
Usselo heeft natuurlijk van oudsher een
speciaal plekje in mijn hart, dus ook
daarom vind ik het leuk hier te zijn. Mijn
middelste dochter Jorieke, waarmee
ik de Zuivelhoevewinkels bestier, voelt
zich ook erg betrokken bij dit nieuwe
avontuur en zal hier regelmatig te
vinden zijn. Mooi dus, dat ook de
volgende generatie verbonden blijft
met Usselo waar het ooit begon”,
besluit Diane haar verhaal.

Historie en contact
• Meer weten over de historie
van Hanninkshof? De familie
Roerink heeft in eigen beheer
een magazine uitgegeven dat
online door te bladeren is via
www.hanninkshof.nl.
• Diane Roerink is te bereiken
via info@zuivelhoeve.nl en
074-2424907.
Landwinkel Hanninks Dientje
• Opent eind mei/begin juni 2022.
• Verkoop versproducten van
de Zuivelhoeve, groente,
fruit, vleeswaren, brood,
de Husselsaus van Jojan en
streekproducten.
• Makers/kwekers van
zelfgekweekte of (in)gemaakte
producten (van honing tot
groente en van vlees tot jam)
worden uitgenodigd hun
producten te verkopen via de
landwinkel.
• In het weekend ook ’s ochtends
verse broodjes.
• Inpandige ijssalon en ijsmakerij.
• Lunchroom met ca. 60
zitplaatsen.
• Zes dagen per week geopend
van 08.00 tot 18.00 uur.

Bistro Hanninkshof
•O
 pent in het najaar van 2022.
•E
 etgelegenheid tussen een
restaurant en café in.
• T wee bars, waarvan één eetbar.
•H
 et eten wordt kwalitatief
bereid met verse
streekproducten, waaronder die
uit de landwinkel.
•V
 oor een breed publiek
toegankelijk, ook kinderen zijn
welkom.
•A
 ctiviteiten als een
vrijdagmiddagborrel en een
zondagse gezinsbrunch.
•C
 a. 100-120 zitplaatsen,
verdeeld over verschillende
hoekjes, de serre en het terras.
•O
 ok mogelijk feesten en partijen
te vieren.
• Z es dagen per week geopend
van 11.00 tot 23.00 uur.
Noaberpas
Alle inwoners van Usselo
ontvangen een exclusieve
‘noaberpas’ waarmee ze korting
krijgen in de landwinkel en de
bistro. Meer informatie volgt.
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De lente is in volle gang,
dus alles in de tuin groeit
weer volop.
Voor een mooie bloeiende tuin is
onderhoud nodig.

Speciaal voor onze buren!
Bij een dag tuinonderhoud een gratis
Boerenhortensia.
Bel: 053 574 57 67 of ga naar meulemanhoveniers.nl

HULP AAN OEKRAÏNE
Beste inwoners van Usselo,
Niemand had kunnen bedenken dat de
wereld er plotseling totaal anders uit zou zien:
oorlog in Europa! Hoe is dit mogelijk? De vreselijke beelden uit de Oekraïne
grijpen iedereen aan. Hulp bieden aan de slachtoffers, ieder op zijn eigen
manier, is de oproep die ook Rondje Usselo aan u wil doen. Op het moment
van schrijven is het half maart en zijn we op de hoogte van de volgende
initiatieven en donaties:
• Verschillende organisaties uit Usselo, zoals Buurtkring Usselo, het bestuur van
Wissink’s Möl en ook diverse mensen die anoniem willen blijven, hebben
flinke bedragen gedoneerd aan giro 555.
• De kerk in Usselo heeft de opbrengst van een zondagcollecte gedoneerd
aan giro 555.
• Obs Molenbeek Usselo en Boekelo doneren een deel van de opbrengst van
de kaartjes voor de bioscoop- en gala-avond. Daarnaast gaan de kinderen
plastic flessen inzamelen en het daarmee opgehaalde geld wordt ook
gedoneerd.
• Suzan Nederkoorn uit Boekelo biedt hulp aan bij communicatie met
Oekraïners. Zij spreekt de taal, heeft politicologie gestudeerd en heeft veel
door Rusland en omliggende landen gereisd. Ze biedt graag hulp. Haar
telefoonnummer is 06-1141311.
• E r is een speciale site gelanceerd voor Twentse hulp aan Oekraïne:
nutwente.nl. Hier kunt u terecht voor vragen over en aanbiedingen voor
Oekraïners. De mensen van NUtwente zijn vrijwilligers en niets werkt zo snel
als vrijwilligers in crisistijd.
• E r is al een Oekraïens gezin ondergebracht bij een particulier in Usselo. Op
dit moment komen deze mensen op adem en ze hebben spullen genoeg
door alle giften. Wel vraagt de gastheer of Rondje Usselo een oproep wil
plaatsen voor meer ruimte om vluchtelingen op te nemen. Dagelijks groeit
het aantal mensen dat het land ontvlucht, nu al meerdere miljoenen.
Met soms alleen een plastic tas en verder niets dan zichzelf op de vlucht.
Vrouwen met kinderen. Niet altijd spreken zij een vreemde taal.
We hopen dat deze oorlog spoedig voorbij is, want zoals u weet: in een oorlog
zijn alleen maar verliezers. Help zoals u kunt en wilt!
De redactie
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Door: Joyce Pol

KIDS
EVEN VOORSTELLEN!

De lente is begonnen en dat
betekent dat er ook weer een hoop
feestdagen aan zitten te komen.
Speciaal voor Pasen en Koningsdag
wat knutseltips.

PASEN

Zonder eitjes geen Pasen. Voor kinderen
is er niets leuker dan eitjes versieren,
zoeken en opeten. Kies je voor
gemak, dan koop je in de supermarkt
hardgekookte gekleurde eieren die
je kind kan versieren met stickers,
papier en andere knutselspullen. Kook
jij liever zelf de eieren, doe dit dan
zeker 10 minuten. Laat ze afkoelen en
daarna kan het knutselen beginnen.
Je kunt er alle kanten mee op;
schilderen, beplakken met veertjes,
stickers en plakoogjes of bijvoorbeeld
insmeren met iets als chocoladepasta
en bestrooien met confetti. De
mogelijkheden zijn eindeloos!

Wat vind je leuk aan wonen in Usselo?
Er wonen heel veel leuke kinderen!
Wat zijn je hobby’s?
Tekenen, paardrijden en dansen.

KONINGSDAG

Koningsdag is natuurlijk dé dag in het
jaar waarop heel veel mensen de vlag
uit hebben hangen. Een eigen vlag
knutselen is misschien nog wel veel
leuker om te doen. In dit voorbeeld
is een hart van karton geknipt en
zijn er stukjes gekleurd crêpepapier
verfrommeld en vervolgens op het
karton geplakt. Hartstikke leuk!
Schminken hoort ook bij Koningsdag
en om eens niet de standaard vlaggen
op de wangen van je kind(eren) te
zetten hierbij een alternatief idee!
Ik ben benieuwd naar jullie creaties.
Deel je iets op Instagram, dan zou het
leuk zijn als je @beleef_usselo tagt of
#rondjeusselo gebruikt.

Waar ben je heel goed in?
Vrienden maken en knutselen.
Heb je huisdieren?
Paarden, katten, honden en konijnen.

JASMIJN NIJHUIS, 6 JAAR
Woont aan de: Lammerinkweg
School: O
 bs Molenbeek Usselo,
groep 3
Broers/Zussen: zusje Linde (3)
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Wie nomineer je voor de volgende
keer?
Mijn vriendin en achternichtje Jet
Zwiers.

EVEN VOORSTELLEN!
Wat vind je het leukst aan wonen in Usselo?
Het is hier rustig en je hebt hier veel ruimte.

Tweede kids event in Usselo:
Bos en vos outdoormiddag

Op zaterdag 14 mei van 15.00 tot
19.00 vindt het tweede kids event
Usselo plaats. Alle kinderen in
Usselo en directe omgeving zijn van
harte welkom op de ‘bos en vos
outdoormiddag’ bij Buitencentrum
De Voshaar aan de Oude
Boekelerdijk. Op het programma
staan een speurtocht, zeskamp,
kampvuur, tijd om te spelen en te
chillen en wat lekkers te eten en
te drinken natuurlijk. En wie wil kan
ook blijven slapen in een eigen
tent. De kosten per persoon zijn ca.
€2,50 pp. Aanmelden kan t/m 30
april via www.usselo.nl/kids. Hier
is ook meer informatie te vinden.
Met de kids events in Usselo willen
we kinderen in Usselo, die vaak
buitenaf wonen, meer in contact
met elkaar laten komen.

Wat wil je later worden?
Kapster.

Wat is je lievelingseten?
Patat met een frikandel, maar ik ben ook
gek op groente en fruit.
Wat was je leukste vakantie en waar was
dat?
Mallorca met mijn ouders en in Drenthe op
de camping met mijn opa en oma.
Wat is het leukste aan kind zijn?
Je bent heel vrij en je hoeft je bijna geen
zorgen te maken.

KICK ABBINK, 10 JAAR
Woont aan de: Haaksbergerstraat
School: O
 bs Molenbeek Usselo,
groep 7
Broers/zussen: geen

Wat doe je het allerliefst?
Hutten bouwen, voetballen en judo.
Wie nomineer je voor de volgende keer?
Mijn huttenbouwmaatje Andrea Baardink.
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ONTWIKKELINGEN
HET RUTBEEK

BEDRIJVIGHEID

PARKEERPASSEN TE KOOP
Sinds 1 maart jl. zijn nieuwe
parkeerpassen te koop voor € 30,- per
stuk die geldig zijn t/m 30 april 2023.
U kunt er onbeperkt mee parkeren
op Het Rutbeek, Het Hulsbeek en Het
Lageveld. Daarnaast profiteert u met
de pas van leuke kortingen en acties
bij de parkondernemers. De pas is te
koop bij het beheercentrum of via de
webshop: www.hetrutbeek.nl.

VAKANTIEWERKERS
GEZOCHT!
We zoeken voor komende
zomerperiode enthousiaste jongens
en meisjes (16+) die graag een
belangrijke bijdrage willen leveren
aan een schoon en veilig park! Ben jij
of ken jij iemand die interesse heeft?
Aarzel niet en mail naar hetrutbeek@
recreatieschaptwente.nl.

BOUW LAATSTE TWEE
TOILETGEBOUWEN

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden
zoals:Stucwerk (behangof sausklaar)
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden
zoals:

Renovatie
Stucwerk (behang- ofStucwerk
sausklaar)
(behangof sausklaar) / Sierpleister
Spackspuitwerk
Renovatie
Renovatie
Airless latex spuiten
Spackspuitwerk / Sierpleister
Spackspuitwerk / Gevelwerkzaamheden
Sierpleister
Airless latex spuiten Airless latex spuiten
Restauratie
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Gevelwerkzaamheden
Voor al uw
stucadoorswerkzaamheden
zoals:
Gevelwerkzaamheden
Restauratie
Restauratie Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Ook
voor vakkundig
advies
kunt u advies
bij www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl
onskunt
terecht
Renovatie
Spackspuitwerk
/ Sierpleister
Ook voor
vakkundig
u bij ons terecht
Spackspuitwerk
/
Sierpleister
Airless latex spuiten
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl
Airless latex spuiten
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl
Gevelwerkzaamheden
Gevelwerkzaamheden
Restauratie
Restauratie
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Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht

Dit voorjaar worden de laatste twee
van de vier vernieuwde toiletgebouwen opgeleverd. De nieuwe gebouwen
zijn in dezelfde ‘Rutbeek stijl’ gebouwd,
dus met een puntdakje en in kleur van
de zonneweide. Daarnaast zijn ze goed
bestendig tegen vandalisme of vernieling. Elk gebouw heeft een ruimte voor
mindervaliden en voor het verschonen
van baby’s. Mogelijk wordt één van de
toiletgebouwen nog geschikt gemaakt
als ‘wintertoilet’.

FESTIVALS EN ACTIVITEITEN
GAAN DOOR
Door de versoepelingen rondom
Covid-19 zijn de organisatoren van de
festivals op Het Rutbeek druk met de
voorbereidingen. Freshtival Weekend
staat zoals altijd gepland tijdens het
terecht
Pinksterweekend (vrijdag 3 juni t/m
zondag 5 juni) en Tuckerville staat
gepland op zaterdag 10 september.
Naast deze festivals worden er ook
diverse sportdagen, schoolkampen en
sportevenementen georganiseerd.

NIEUWE ORGANISATIE:
RECREATIESCHAP TWENTE
De Twentse recreatieparken en routenetwerken opereren sinds 1 januari
2022 als nieuwe, zelfstandige organisatie onder de naam Recreatieschap
Twente (voorheen Regio Twente).
Recreatieschap Twente is verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer van
de drie recreatieparken, het onderhouden van 380 kilometer aan recreatieve fietspaden, het ontwikkelen,
beheren en onderhouden van ca.
10.000 kilometer aan fiets- wandel-,
mountainbike-, paardrij- en autoroutenetwerken (Routenetwerken Twente)
en het verstrekken van subsidiegelden
aan Twente Marketing, met de bijbehorende beleidstaken. Naast ons
nieuwe logo is ook de website www.
recreatieschaptwente.nl live gegaan.
Denick Scholten, parkbeheerder
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Door: Elsberth Dirkzwager

“ Stawel zorgt voor
een leefbaar, vitaal
en veerkrachtig
platteland.”

STAWEL
Stawel is een stichting met als
officiële naam: Stichting Duurzame
Plattelandsontwikkeling Enschede.
Voor de agrariërs onder ons geen
onbekende naam, maar veel
Usseloërs zijn geen agrariër (meer).
Waarom zouden we dan over Stawel
in Rondje Usselo schrijven? Omdat
ook niet-agrariërs te maken krijgen
met ontwikkelingen en beslissingen
van onder meer de gemeente over
het buitengebied. Stawel speelt hier
een belangrijke rol in.

EEN LEEFBAAR, VITAAL EN
VEERKRACHTIG PLATTELAND
Stawel heeft een redelijk lange
historie. De stichting is opgericht in
1966 vanwege de grote landhonger
van de stad Enschede, zoals voor
de bouw van de wijk Wesselerbrink
en Universiteit Twente en later
ook voor de ontwikkeling van
Stroinkslanden, de Helmerhoek,
de N35 en de nieuwe N18. Omdat
boerenbedrijven hiervoor moesten
wijken, werd door het stadsbestuur
een ruilverkaveling aangevraagd
bij de landelijke overheid. Dit werd
geweigerd. Maar de toenmalige
wethouder Van Dragt vond dat
agrariërs op een nette manier
behandeld moesten worden. Zo
ontstond Stawel, opgericht door de
plaatselijke landbouworganisaties
én in nauw overleg met de
gemeente Enschede.
Eén van de doelstellingen van
Stawel is om een leefbaar, vitaal
en veerkrachtig platteland te
behouden. En om een sterke
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verbinding van stad en platteland
en een inrichting van een
toekomstbestendig platteland te
bewerkstelligen. Stawel probeert
om problemen op te lossen door
samen te werken. Alle inwoners van
het buitengebied van Enschede
kunnen aankloppen bij Stawel voor
advies, coördinatie en uitleg.

STAWEL IS BETROKKEN BIJ
TWEE BELANGRIJKE NOTA’S

Vorig jaar stelde de gemeente
twee belangrijke nota’s vast: de
‘Visie Landelijk Gebied’ en de
‘Energievisie’. De ‘Visie Landelijk
Gebied’ beschrijft waardevolle
en historische stukken land in het
landelijk gebied en hoe om te gaan
met de toekomstige uitdagingen,
zoals duurzame landbouw
(kringloop), natuur en biodiversiteit,
maar bijvoorbeeld ook verdroging/
wateroverlast. Stawel is hierbij
betrokken.
De ‘Energievisie’ beschrijft de
ambities van Enschede voor
wat betreft het opwekken van
duurzame energie, waaronder
zonnevelden en windmolens.
Hier is een belangrijke taak
weggelegd voor Stawel, uiteraard
in samenspraak met diverse
partijen. Er is bijvoorbeeld nu een
discussie gaande met de bewoners
van Broekheurne over een
aangevraagd zonnepark van 40
hectare (bijna 30 voetbalvelden).
Vragen hierover zijn bijvoorbeeld:
‘Kan dat niet wat kleiner?’ En ‘Kun
je hier nog spreken van inpassen
in het landschap?’ 50% van het

park moet lokaal eigendom
zijn, volgens de gemeente. Hoe
gaan we dat doen? Hier schuift
onder andere energiecoöperatie
Enschede Energie bij aan. In vorig
Rondje Usselo stond een uitgebreid
artikel dat Stawel ook bemiddelt
tussen Enschede Energie en
(agrarische) bedrijven die hun
asbestdak willen vervangen door
zonnepanelen. Voor het saneren
van een asbestdak bestaat de
mogelijkheid om een kleine subsidie
te krijgen, zonnepanelen worden
echter niet gesubsidieerd. Toch zien
sommigen mogelijkheden, zeker
als het gecombineerd kan worden
met verhuur van het dak aan
derden, die dan eigenaar van de
zonnepanelen zijn.

PROVINCIAAL PROJECT
‘TOEKOMSTGERICHTE
ERVEN’

In het kader van dit provinciale
project is Gerrit Meutstege,
consulent van Stawel, actief als
erfcoach. Hij bespreekt met de
erfeigenaren waar zij tegenaan
lopen en wat de mogelijkheden
zijn waardoor er (weer) zicht op
een bestendige toekomst is. Stawel
is bekend met alle regelingen (en
hindernissen) die elk jaar over hen
heen dalen.

Ook is er het project ‘Twentse
Erven’. Dit is een samenwerking
tussen bewoners van oude en
nieuwe erven om de oorspronkelijke
streekeigen beplanting (bomen
en struiken) als inrichting te
kiezen. Vaak wordt een ontwerp

gemaakt voor de eigenaar. Dit
project wordt onder de vlag van
een andere stichting uitgevoerd,
het Landschapsfonds Enschede.
Namens dit fonds coördineert
Gerrit Meutstege ook het project
‘Bloemrijke randen’. U heeft
vast rondom Usselo wel eens
de ingezaaide bloemenranden
langs landbouwpercelen gezien.
Ook dit jaar zal eind april/begin
mei weer een flinke oppervlakte
bloemenranden langs percelen
ingezaaid worden. In vorig Rondje
Usselo stond een oproep voor
deelname.

DE TWENTSE LANDDAG

Eens in de twee jaar organiseert
Stawel de Twentse Landdag waarbij
onder andere boerenorganisaties,
milieuorganisaties, kunstorganisaties
en lokale voedselproducenten
betrokken zijn. Dit jaar is de
landdag op 18 september in
het Ledeboerpark. De nieuwe
vereniging ‘Wageler Samen’ die in
het gebied Ledeboerpark/Wageler
actief is, is mede-organisator.
Kortom, er is heel veel te doen rond
Enschede voor Stawel. Want deze
stichting zit ook aan tafel bij de
‘Herinrichting en het pachtbeleid
Usseler Es’. In het volgende Rondje
Usselo schrijven we over de
vorderingen hiervan. Stawel en
consulent Gerrit Meutstege zijn te
bereiken via info@stawel.nl of op
06-51372588.
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OBS MOLENBEEK
USSELO

BEDRIJVIGHEID
Genieten van
ruimte & overzicht
in je huis
Als professional organizer ben ik
gespecialiseerd in het aanbrengen van
structuur, overzicht en rust in huis.

Opruimen in
je huis of bij
verhuizing

Opruimen na
verlies van
een dierbare

Opruimen als
het zelf even
niet lukt

www.vivest.nl
noortje@vivest.nl 06-1895 2700

VEEL ACTIVITEITEN

Wat fijn dat we afgelopen periode
eindelijk weer activiteiten konden
organiseren:
• Carnaval voor alle leerlingen met
bezoek van Prins en Adjudant van
de Soaltkloet’ns
• Dansvoorstelling met als thema ‘Wij
gaan bewegen’.
• Bioscoopavond voor leerlingen van
groep 1 t/m 6.
• Gala-avond voor groep 7 en 8.
• Pannenkoekendag waarop de
leerlingen van groep 7 en 8 zelf
pannenkoeken hebben gebakken
en geserveerd aan hun opa’s,
oma’s en oudere buurtgenoten.

THEMA ‘WIJ GAAN BEWEGEN’

Na elke vakantie starten we met een
nieuw thema waaraan we dan ca.
6 weken schoolbreed werken. Op
dit moment is het thema ‘wij gaan
bewegen’. Onlangs hadden de
leerlingen een leuke dansvoorstelling
ingestudeerd voor ouders, opa’s,
oma’s en andere belangstellenden
die voor het eerst de school weer in
mochten. Het was fijn om te zien dat
er zoveel belangstelling was en dat
iedereen ervan genoot!

OUD IJZER ACTIE

Op zaterdag 5 maart was de
jaarlijkse oud ijzer actie. Dankzij
de hulp van vele ouders, oudouders en vrijwilligers is er oud ijzer
opgehaald ter waarde van €5420.
Dit geld gaat naar de ouderraad
van locatie Usselo, waarmee zij weer
mooie dingen kunnen aanschaffen
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en organiseren voor de leerlingen.
Via deze weg willen wij iedereen
bedanken die heeft geholpen en/of
oud ijzer heeft gegeven. Hier zijn we
als school heel blij mee en trots op!

GEZAMENLIJKE SPORTDAG:
HULP GEVRAAGD VAN
NOABERS

In het kader van het toekomstige
Integraal Kindcentrum (IKC),
organiseren wij nu al samen een
sportdag voor alle kinderen uit
Boekelo en Usselo. Het initiatief
komt van de oudervereniging en
ouderraden van de Marcellinus en
obs Molenbeek Boekelo en Usselo.
De sportdag vindt vrijdag 3 juni
plaats bij De Zweede. Dan vieren
we meteen de opening van de
mooie sport-en cultuurhal waar wij
ook gaan gymmen. Om zo’n grote
sportdag te organiseren, willen
we ook de hulp van onze noabers
vragen. Heeft u zin en tijd om samen
met ons een fantastische dag voor
alle leerlingen te organiseren?
Neem dan contact met ons op via
directie@oobus.nl of via 053-4281543.
Alle hulp is van harte welkom!
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ZONNEDAKEN

‘TWEEHONDERD
EXTRA ZONNEDAKEN IN
BOEKELO EN USSELO’

Dat is het doel dat Dorpsraad
Boekelo en Buurtkring Usselo zich
hebben gesteld. En het mogen er
natuurlijk ook best meer zijn dan 200
daken. Een flinke stap in verdere
verduurzaming van onze dorpen
en van uw eigen woning. En een
mooie kans voor u om geld te
besparen en bij te dragen aan deze
verduurzaming.

ZONNEPANELENACTIE

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

We hebben bij meerdere installateurs
van zonnepanelen richtprijzen
opgevraagd voor het uitvoeren
van deze zonnepanelen-actie. Wij
hebben hieruit een keuze gemaakt
voor de twee meest geschikte
installateurs. Deze twee installateurs
willen wij graag aan u voorstellen.
Natuurlijk willen wij u dan ook
uitleggen hoe dit in zijn werk gaat,
wat het u kost, wat het u oplevert,
wanneer dit uitgevoerd kan worden
en hoe u mee kunt doen.

INFORMATIEAVOND
DONDERDAG 14 APRIL OM
19.30 UUR

In oktober werd een eerste avond bij
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café ‘De Buren’ in Boekelo belegd.
Dat was een groot succes met
veel bezoekers die informatie en
offertes hebben aangevraagd. Er
stond een nieuwe avond gepland in
januari jl., maar die kon vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan.
Nu een nieuwe ronde en nieuwe
kansen: op donderdagavond
14 april vanaf 19.30 uur hebben
wij de grote zaal bij café ‘De
Buren’ gereserveerd om u over het
hoe en wat te informeren. U kunt
zich die avond ook al inschrijven
voor een verdere verkenning of
een offerte. Ook mensen die al
zonnepanelen hebben en graag
nog méér zonnepanelen willen,
zijn van harte welkom. En zelfs
voor mensen die geen panelen
op hun dak kunnen hebben is er
een goede mogelijkheid om toch
mee te doen aan verduurzaming
en kostenbesparing. Dat lichten
we graag toe. Voor koffie wordt
gezorgd. Komt u ook?
Kas de Vries – Dorpsraad Boekelo
06-22276043
Joris van Staaden – Inwoner Boekelo
(lid van Coöperatie Enschede
Energie) 06-22547831
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ALTIJD OP ZOEK…
LANDSCHAPSGIDS
Ik had nog nooit van een
landschapsgids gehoord, totdat een
buurvrouw heel enthousiast begon
te vertellen over haar nieuwe studie.
Het is eigenlijk heel interessant. Een
landschapsgids weet ontzettend
veel van de natuur en kan duidelijk
omschrijven hoe de omgeving zich
in de loop van de jaren ontwikkelt
of is veranderd. Vroeger zag het
landschap in Usselo en het Rutbeek
er compleet anders uit; het bestond
vooral uit heide en bos. In de
loop der jaren is er meer ruimte
gemaakt voor akkers en weilanden.
Dit kun je mooi terug zien in oude
omgevingskaarten. Check hiervoor
de website www.topreistijd.nl.

“Usselo krijgt een
eigen landschapsgids.”
Een landschapsgids probeert
een mooi contrast weer te geven
tussen de natuur en de agrarische
sector, zonder een van de twee
hierin te kort te doen. Beide
aspecten zijn belangrijk. Mocht u
denken dat een landschapsgids
zich alleen richt op de natuur,
dan hebt u het mis, net als ik. Een
landschapsgids houdt zich namelijk
ook bezig met de historie en de
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cultuur. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
goed straatnamen verklaren en
aangeven welke veranderingen
hebben plaatsgevonden binnen
de historie van een bepaald
gebied. De landschapsgids heeft als
speerpunten recreatie en educatie,
wat in mijn ogen erg belangrijk
is. Het zou goed zijn om kinderen
en volwassenen te leren wat de
natuur voor ons betekent. Hoe
klimaatverandering van invloed is
op het landschap, maar ook hoe
het landschap wordt gebruikt en
ingericht en welke balans er moet
zijn tussen natuur, recreatie, en
zoals eerder genoemd, de
agrarische sector.
Nu heb ik het geluk dat ik
proefpersoon mag zijn voor het
geven van de eerste excursie die
mijn buurvrouw geeft. Zij gaat mij
uitleggen hoe het buitengebied
van Usselo is ontstaan, welke
verschillen er zijn met vroeger en
nu, op welke wijze het landschap
nu is ingericht en nog veel meer.
Ik kijk hier ontzettend naar uit. Ze
liet me namelijk tijdens ons gesprek
een prachtige foto zien van een
spinwesp die ze tijdens een van
de cursusdagen had gespot. Nu
is het immers geen geheim dat ik
graag nieuwe dingen ontdek en

natuurfoto’s zou kunnen maken.
Mocht u nu ook geïnteresseerd zijn
geraakt en wilt u hier meer over
weten, kijk dan op de site van de
IVN Haaksbergen - Enschede:
www.ivn.nl/afdeling/enschede.

SLOTWOORD
Dit was mijn laatste stukje. Ik heb
een aantal jaren met ontzettend
veel plezier deze column
geschreven, veel leuke mensen
ontmoet en prachtige verhalen
gehoord. Ik wil iedereen bedanken
voor het lezen van mijn stukjes en/of
de bijdrage hieraan. Ook schrijven
voor Rondje Usselo? Mail naar
redactie@usselo.nl.

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.

Door: Adri Berger

COMMISSIE HERINRICHTING
USSELER ES
In Rondje Usselo van oktober jl.
vertelden we u dat sinds april 2021
het bestemmingsplan van de Usseler
Es is gewijzigd van industrie naar
‘natuur en landbouw met waarden’.
Een bijzondere mijlpaal, want deze
grootste es van Europa (ca. 200
hectare), die van grote historische
en landschappelijke waarde is, is
al veel te vaak doorsneden en was
bijna in handen gevallen van het
zoveelste bedrijventerrein. Door
de lange strijd van een aantal
betrokken Usseloërs is dit gevaar nu
geweken en is een uitgelezen kans
ontstaan om de es te herstellen.

CHU BEHARTIGT DE
BELANGEN VAN INWONERS
BIJ DE HERINRICHTING

Buurtkring Usselo is als erkend orgaan
van de gemeente Enschede nauw
betrokken bij de herinrichting.
Daarom heeft de buurtkring de
Commissie Herinrichting Usseler Es
(CHU) opgericht om de belangen
van inwoners in dit proces te
behartigen. De commissie bestaat
uit: Gerrit Bijvank, Ebo van der
Molen, Alex Barends, Herman Tabor
en Adri Berger. We geven u hierbij
de stand van zaken.

“Laat ons weten wat
u belangrijk vindt bij
de herinrichting van de
Usseler Es!”
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Oktober 2021: kennismaking
betrokken gemeenteambtenaren
Dit was een prettige kennismaking
waarbij de gemeente aangaf
dat de inspraak van inwoners
erg belangrijk is. Ook wil de
gemeente dit project op de Es als
pilot en voorbeeld zien voor het
toekomstige beleid voor de rest
van de gemeentegronden en het
pachtbeleid. We hebben met hen
afgesproken dat we bij de planning
van een aantal zaken betrokken
worden. Ook hoorden we dat er
op een aantal plekken houtwallen
worden aangeplant als gevolg
van een herbeplantingsplicht door
onder andere houtkap elders.
Deze aanplant kunt u nu al zien ter
hoogte van Munsterman en langs
de Usselerrondweg.
Februari 2022: bijeenkomst met de
gemeente over het participatieplan
Dit plan beschrijft hoe en waar
we bij betrokken worden. Als CHU
hebben we een lijst opgesteld van
punten die we aan de orde willen
stellen, zoals:
• Milieu: verbeteren van de
leefomgeving door onder
andere te werken aan het herstel
van de bodemgesteldheid,
de biodiversiteit, de vogelsen insectenstand en de
waterretentie. In West-Europa is de
insectenstand de laatste 20 jaar
met 76% afgenomen. Dat deze

achteruitgang gevolgen heeft
voor al het leven is geen ‘hogere
wiskunde’. Wij zijn dan ook erg
blij dat we in het inrichtingsplan
lezen dat de gemeente daaraan
wil werken. De groenere krans,
de landbouw met waarden en
de bloemrijke randen gaan daar
zeker aan bijdragen;
• Natuur: in het bestemmingsplan
is het begrip ‘natuur’ belangrijk.
Wij willen graag weten wat onze
invloed en beslissingsruimte
hierover is;
• Lelijke uitzichten en geluidsoverlast:
staat hoog op de agenda
(bijvoorbeeld over het verkeer op
de Westerval);
• Kans om initiatieven van agrariërs
te ontplooien: bijvoorbeeld door
meerjarig gereduceerde pacht;
• Verbouwen van graan op de es
voor Grolsch en/of een andere,
kleinere brouwer of bakker:
onderzoeken of dit mogelijk is;
• Verkeersoverlast: wilt u
bijvoorbeeld graag dat het

verkeer rond de es verder
wordt teruggedrongen? Of dat
er snelheidsremmers worden
aangebracht of misschien
alleen maar toegang voor
aanwonenden?
Graag horen we juist ook van u wat
u belangrijk vindt. Dan nemen we
dit mee in de volgende overleggen.
Stuur een mail met uw ideeën,
zorgen of tips naar info@usselo.nl.

KERN BESTEMMINGSPLAN
USSELER ES

Op de bolling van de es kan er
gewerkt worden aan agrarische
vernieuwing, in een krans die weer
meer op het coulissenlandschap
van weleer zou kunnen gaan
lijken. Het plan is te vinden op
internet. Zoekterm: Usseleres West
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EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
De coronaregels zijn losgelaten, dus hebben we komende periode volop
vertier in het vooruitzicht!

MAANDAG 18 APRIL (2E
PAASDAG): EIEREN ZOEKEN

Wederom organiseert
Muziekvereniging Unisson voor alle
peuters en kinderen tot en met 8 jaar
uit de omgeving Boekelo en Usselo
het traditionele eieren zoeken op de
Teessinkweide. De start is om 09.45
op de parkeerplaats waar iedereen
verzamelt. Tijdens het zoeken is er
voor de aanwezigen koffie of thee
en voor de kinderen chocolademelk
of ranja. Voor gratis deelname kun
je tot uiterlijk 4 april mailen naar
mvunisson@hotmail.com onder
vermelding voornaam, achternaam
kind en leeftijd.

16.00 uur kunt u de molen bekijken,
eventueel onder leiding van een
molenaar of gids. Ook worden er
heerlijke pannenkoeken gebakken
en staat koffie, thee of limonade
voor u klaar. Verder is er een markt
met oude ambachten en andere
kraampjes en zijn er spelletjes voor
kinderen. Kom dus 15 mei langs om
de trots van Usselo van dichtbij te
bewonderen!

ZONDAG 10 APRIL:
CARNAVALSOPTOCHT
BOEKELO

Dit jaar onder leiding van onze
hoogheid prins Joris 1 en adjudant
Michel met hun spreuk: ‘De pauze is
veurbie, d’r An met de lippe’.
12.30-14.00 uur:
Cultureel programma met DJ en
(straat)theater
14.00 uur:
Carnavalsoptocht en opening zaal
bij Café de Buren
15.45-17.15 uur:
DJ+bands in Café de Buren
Houd de Facebookpagina van de
Soaltkloet’ns en www.soaltkloetns.
nl in de gaten voor de actuele
informatie en de route.
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ZONDAG 15 MEI: OPEN
DAG CREMATORIA TWENTE,
LOCATIE ENSCHEDE/USSELO
Op 28 februari 2020 werd het
crematorium in Enschede na een
grondige renovatie heropend. De
geplande open dag kon vervolgens
door corona en alle maatregelen
niet doorgaan.

ZATERDAG 16 APRIL:
KINDER-PASSION

Het verhaal van Pasen verteld op
een kindvriendelijke en eigentijdse
wijze. De start is om 18.30 uur bij
het verenigingsgebouw aan de
Lammerinkweg. Daarna lopen de
kinderen naar de begraafplaats
met het grote kruis, lichtjes, stenen
en mooie herinneringen om daar
samen einde en nieuw begin te
vieren. Basisschoolkinderen en hun
(groot)ouders/verzorgers zijn van
harte welkom!

ZONDAG 15 MEI:
NATIONALE MOLENDAG

Op deze dag vieren zo’n 900 molens
in Nederland dat ze dit stukje
cultureel erfgoed in ere houden.
Ook Wissink’s Möl in Usselo doet
hier aan mee. Tussen 10.00 en

Na ruim twee jaar is een open dag
eindelijk weer mogelijk en opent
het crematorium op zondag 15 mei
2022 de deuren voor iedereen die
eens een kijkje wil nemen. Houd de
website en social media kanalen
van Crematoria Twente in de gaten
voor meer informatie.
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EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

ZONDAG 22 MEI: OPTREDEN
ORATORIUMKOOR
EIGENWIJS ‘A DAY IN THE
LIFE OF A FOOL’
Op 22 mei a.s. is dit voormalige
koor weer even terug met een
uniek concert: ‘A day in the
life of a fool’. Dirigent Pierre
Schuitemaker heeft bekende
songs van rond het midden van
de vorige eeuw op een bijzonder
originele wijze gearrangeerd voor
het oratoriumkoor. Het gaat om
bekende nummers als ‘Smoke gets
in your eyes’, ‘My funny Valentine’,
‘When I fall in love’ en de titelsong
‘A day in the life of a fool’. De
nummers zijn door Schuitemaker
omgezet naar een uitvoering
voor een vierstemmig koor: een
tegendraadse beweging die heeft
geleid tot een opmerkelijk resultaat.
Naast de populaire, nostalgische
evergreens zijn tevens stukken uit
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een oratoriumkoren-evergreen te
horen: delen uit het Magnificat van
Vivaldi. Oratoriumkoor EigenWijs
repeteerde (tot 2018) 20 jaar lang
in de kerk van Usselo en brengt hier
nu vol enthousiasme dit bijzondere
repertoire ten gehore.
Het koor wordt terzijde gestaan door
Projectorkest Twente, onder leiding
van Irene de Bruijn. Tasco Silva, de
vertrouwde pianist, repetitor en
koorbegeleider van EigenWijs is ook
weer van de partij. En de solisten, de
professionele operazangers Anne
Martha Schuitemaker en Hans Pieter
Herman zijn alleen al uw komst meer
dan waard!
Het koor voert het concert uit
als een ‘scratch’. Dat betekent
dat de koorleden overwegend
thuis oefenen met behulp van
oefenmateriaal op YouTube. Er is
één lange ‘live’ repetitiedag vóór
de uitvoering en er zijn een paar
oefensessies. Het concert is mede
dankzij de steun van de Gemeente
Enschede mogelijk gemaakt. Bij dit
unieke concert valt er dus heel veel
te genieten voor een breed publiek.
Kaarten zijn voor € 10 (kinderen
in de basisschoolleeftijd gratis) te
bestellen via eigenwijstwente@
studiodas.nl. Hier kunt u ook terecht
voor uw vragen en opmerkingen.
Namens EigenWijs: graag tot ziens
op zondag 22 mei 2022 om 15.00 uur
in de kerk in Usselo!

MAANDAG 6 JUNI
(2E PINKSTERDAG):
OPEN BOERDERIJDAG
AALPOL-PASMAN

Proef het boerenleven tijdens
Campina Open Boerderijdagen
Wij doen voor de tweede keer
mee aan de Campina Open
Boerderijdagen waarop zo’n 60
boerenfamilies de deuren van hun
boerderij openen voor publiek.
In 2018 deden we voor het eerst
mee en dat was meteen een
groot succes met meer dan 3000
bezoekers.
U bent Tweede Pinksterdag van
harte welkom om tussen tussen
10.00 en 16.00 uur een kijkje te
komen nemen achter de schermen
van onze boerderij en te zien waar
de melk die thuis op tafel staat
vandaan komt. Wij vertellen het
verhaal ‘van gras tot glas’. Voor
kinderen worden er verschillende
sport- en spelactiviteiten
georganiseerd. Een leuk en
bovendien gratis uitje voor het
hele gezin. Google op ‘opendag
bij melkveebedrijf Pasman-Aalpol
2018’ en u ziet het filmpje van de
boerderijdag in 2018. Graag tot dan!
Melkveebedrijf familie AalpolPasman, Haaksbergerstraat 1006 in
Usselo (tegenover de Wissink’s Möl)

MAANDAG 6 JUNI
(2E PINKSTERDAG):
PINKSTERFESTIVAL

De Boekelose Ondernemers
Vereniging (BOV) organiseert weer
een Pinksterfestival. Tussen 11.00
tot 17.00 uur zijn er kramen aan de
Beckumerstraat in Boekelo met
onder andere kunst, lekkernijen
en producten van Boekelose
ondernemers. Verder is er live
muziek, zijn er diverse straatartiesten
en vindt traditiegetrouw de
rommelmarkt weer plaats. De
Boekelose ondernemers maken er
graag samen met u een feestelijke
dag van en wensen u alvast veel
plezier toe!
Kraamhuur: Commerciële kramen
en kramen voor de rommelmarkt
kunt u reserveren via
www.ondernemendboekelo.nl.
Bereikbaarheid en parkeren: de
Beckumerstraat en een gedeelte
van de Diamantstraat zijn afgesloten
voor verkeer. Het doorgaand
verkeer zal worden omgeleid. U kunt
parkeren aan de rand van het dorp,
maar het beste kunt u op de fiets of
lopend komen.
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EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Usselo en Haaksbergen. De
repetities zijn al in volle gang.
Er wordt o.a. muziek van Eric
Clapton, Carly Simon, Room Eleven
en Bart Peeters gespeeld.

ZONDAG 12 JUNI:
CONCERT AAN DE VIJVER

Op zondag 12 juni vindt van 14.30
tot ca. 17.00 uur weer het ’Concert
aan de Vijver’ plaats, gelegen in
Boekelo aan het fietspad tussen de
Teesinkweg en de Badweg. Er wordt
gewerkt aan een spectaculair en
gevarieerd programma, met muziek
voor oud en jong! De organisatie is
in handen van Fleur ter Kuile, Pauline
& Hajé Nordbeck.
Programma
• Jong NBE. Zeer waarschijnlijk
gaat het jong Nederlands Blazers
Ensemble, kortweg jong NBE
optreden. Een ensemble van
jonge talentvolle musici van de
Nederlandse conservatoria,
sommigen al klaar, anderen
nog midden in hun opleiding.
Het ensemble bestaat uit tien
musici op fluit, hobo, klarinet,
fagot, hoorn, trompet, saxofoon,
trombone, slagwerk en contrabas/
basgitaar.
• Corine & Friends. Het tweede
deel van de middag speelt het
vertrouwde combo met zangeres
Corine Leferink. Zij wordt begeleid
door muzikanten uit Boekelo,
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Na afloop wordt een glaasje
geschonken. De toegang is gratis,
een vrije gift wordt gewaardeerd.
Aanbevolen wordt om een kussen
of stoeltje mee te nemen. Bij slecht
weer wijken we uit naar Bouwbedrijf
Stokkers aan de Kwinkelerweg 223.

AGENDA
Carnavalsoptocht Boekelo
Zondag 10 april | 14.00 uur
Informatieavond zonnedaken
Donderdag 14 april | 19.30 uur
Cafe De Buren Boekelo
Kinder-Passion
Zaterdag 16 april | 18.30 uur
Verenigingsgebouw Usselo
Eieren zoeken | Teesinkweide Boekelo
Maandag 18 april | 09.45 uur
Sluitingsdatum kopij Rondje Usselo,
zomereditie 2022
Vrijdag 6 mei | redactie@usselo.nl
Bos en Vos Outdoormiddag kids
Zaterdag 14 mei | 15.00 - 19.00 uur
Buitencentrum De Voshaar
Nationale Molendag | Wissink’s Möl
Zondag 15 mei | 10.00 - 16.00 uur
Open Dag Crematorium
Zondag 15 mei

VRIJDAG 24 T/M
ZONDAG 26 JUNI:
POPFEESTEN USSELO

Eindelijk weer feesten bij de molen!
Na twee jaar van afwezigheid ziet
het er naar uit dat we eindelijk de
Popfeesten Usselo weer kunnen
organiseren! Wij hebben er in ieder
geval alle vertrouwen in en zijn al
druk bezig met de voorbereidingen.
Het school- en volksfeest vindt dit
jaar plaats van 24 t/m 26 juni. Het
programma zal binnenkort via
onze social media kanalen bekend
worden gemaakt, dus zorg dat je
niets mist en volg ons op Facebook
en Instagram!

Optreden koor Eigenwijs | Kerk Usselo
Zondag 22 mei | 15.00 uur
Freshtival Weekend | Het Rutbeek
Vrijdag 4 t/m zondag 6 juni
Open Boerderijdag
Maandag 6 juni | 10.00 - 16.00 uur
Melkveebedrijf Pasman-Aalpol
Pinksterfestival - Centrum Boekelo
Maandag 6 juni| 11.00 - 17.00 uur
Concert aan de vijver | Teesinkbos
Zondag 12 juni | 14.30- 17.00 uur
Popfeesten Usselo
Vrijdag 24 t/m zondag 26 juni

COLOFON
Rondje Usselo is een uitgave van Vereniging
Buurtkring Usselo met als doel inwoners van
Usselo en omgeving te informeren over nieuws,
ontwikkelingen, activiteiten, evenementen en
gebeurtenissen in en rondom Usselo. Het is een
dorpsblad voor en door inwoners.
Uitgave: vijf keer per jaar: februari, april, juni,
oktober en december
Verspreiding: huis-aan-huis door vrijwilligers
Publicatie online: www.usselo.nl/rondje-usselo
Oplage: 550
Opmaak: drukkerij te Sligte
Drukkerij: drukkerij te Sligte
Redactie: Caroline Doornbos, Debbie
Voogsgeerd, Elsberth Dirkzwager en Gerrit-Jan
Hunting
E-mail: redactie@usselo.nl
Kopij: het inzenden van kopij betekent niet
automatisch dat het wordt geplaatst en aan
de plaatsing kunnen ook geen rechten worden
ontleend. Bij plaatsing van kopij blijft de afzender
verantwoordelijk voor de inhoud. De teksten
worden beoordeeld en geredigeerd door de
redactie.
Adverteren (voorwaarden en prijzen):
www.usselo.nl/rondje-usselo
Sluitingsdatum zomereditie
(jun-jul-aug-sep) 2022: vrijdag 6 mei a.s.
Bestuur Buurtkring Usselo: Herman (voorzitter),
Gerrit-Jan Hunting (vice voorzitter),
Agnes Bijmold (secretaris), Gerrit Jan van
Munster (tweede secretaris), Adri Berger
(penningmeester), Hans Leusink en Korne Pot
(algemene bestuursleden).
Wijkbeheerder Usselo/Boekelo: Raimond Senger
r.senger@enschede.nl | 053-481 7600
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