RONDJE
USSELO

Dorpsblad door en voor inwoners
van Usselo en omgeving.
Juni / september 2022
uitgave van

Vijver aan de Veldhaarweg

“Heb je hart voor Usselo,
kom dan naar de ALV!”

VOORWOORD
De zomer nadert, tijd om na de
eerste helft van het jaar de balans op
te maken. De grootste ontwikkeling
in Usselo was afgelopen periode
natuurlijk de herinrichting van de
dorpskern die steeds meer z’n
definitieve vorm begint te krijgen.
De bestrating van het dorpsplein is in
volle gang en vanaf 16 juni zal daar
ook bedrijvigheid zijn door Hannink’s
Dientje (streekwinkel, lunchroom
en ijssalon) die er opent. Het begint
zowaar weer op een echt dorp te
lijken!
Wat ons als bestuur zorgen baart,
is dat we niet goed weten in
welke mate inwoners betrokken
zijn bij Usselo. Ondanks herhaalde
oproepen om mee te denken en de
regie te pakken over onder andere
de dorpsvisie en de energievisie (zie
ook de ‘officiële mededelingen’

vanaf pagina 4) krijgen we daar
weinig respons op. Soms is het ook
best een drempel om je zomaar
aan te melden, dat begrijpen we
ook wel weer. Daarom hopen we
dat inwoners die de leefbaarheid
en het woongenot in Usselo
belangrijk vinden naar de openbare
Algemene Ledenvergadering (ALV)
komen op donderdag 29 september
a.s. Deze bijeenkomst is voor alle
inwoners, al doet de naam anders
vermoeden. Misschien iets om het
ook eens over te hebben. Daarom
mijn oproep: heeft u hart voor
Usselo, kom dan naar de ALV en
laat uw mening horen nu het kan!
Hiernaast ziet u de agenda.

bekende en minder bekende
plekken in de omgeving. Kijk voor
meer informatie op pagina 7.
Ik wens u namens het bestuur een
fijne zomer. En zoals u zult lezen in
dit Rondje Usselo, hoeft u zich niet te
vervelen.

Naast alle ‘serieuze zaken’ doen we
ook graag wat leuks voor inwoners.
Op zondag 28 augustus organiseren
we een prachtige fietstocht door
Met vriendelijke groet,
Herman Tabor
Voorzitter Buurtkring Usselo

UITNODIGING ALV
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Op vertoon vaing op heel veel artikelen.
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Op donderdag 29 september 2022
vindt om 20.00 uur de openbare
Algemene Ledenvergadering
(ALV) van Buurtkring Usselo plaats
in het Verenigingsgebouw in Usselo
(naast de kerk). U bent van harte

uitgenodigd, de koffie staat vanaf
19.30 uur klaar. Tijdens de avond
wordt er gedeeld waar het bestuur
en de commissies het afgelopen
jaar mee bezig zijn geweest. En we
vragen u om over de agendapunten
mee te denken en over de
speerpunten die er voor Usselo liggen.
Het is mogelijk om agendapunten
aan te leveren via secretaris@usselo.
nl. Heel graag tot dan!
Voorlopige agenda
Opening
1.
2.	Voorstellen (nieuwe)
bestuursleden
3.	Notulen jaarvergadering 2019
(in 2020 en 2021 geen ALV
i.v.m. corona)
Ingekomen stukken
4.
5.
Mededelingen
6.
Jaarverslagen
7.	Presentatie
commissie Herinrichting
Usseler Es
8.	Financieel verslag
2019-2020-2021
Verslag kascommissie
9.
10.	Benoeming nieuw
kascommissielid
11. Wijkbudgetten
12. Energievisie
13. Dorpsvisie
14. Dorpsplein
15. Rondvraag
16. Sluiting

info@usselo.nl | www.usselo.nl | www.facebook.com/buurtkringusselo
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
VAN BUURTKRING USSELO
AFTREDEN AGNES BIJMOLD
Helaas heeft Agnes Bijmold
haar werkzaamheden voor de
Buurtkring moeten opzeggen. Haar
werkzaamheden voor de buurtkring
en haar overige werkzaamheden
waren niet langer te combineren.
Agnes heeft als secretaris van de
buurtkring, naast haar reguliere
taken, een database aangelegd
waarin alle documenten en de
communicatie van de buurtkring
ordelijk en overzichtelijk zijn
opgeslagen. Wij danken Agnes voor
haar inzet en goede werk.

HERHAALDE OPROEP:
DRINGEND NIEUWE
BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Er is veel te doen in Usselo. Onder
ander door het vertrek van Agnes
zijn wij dringend op zoek naar meer
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
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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 een periodieke
openbare Algemene
Ledenvergadering (ALV).
Wilt u graag eerst weten wat
het inhoudt om bestuurslid te zijn
van Buurtkring Usselo, kom dan
naar de openbare Algemene
Ledenvergadering op donderdag
29 september (zie pag. 3) zodat
u hoort wat er zoal leeft en speelt
en om kennis te maken met de
bestuursleden. Een mail sturen
kan ook: secretaris@usselo.nl of
bel voorzitter Herman Tabor op
06-53617449. We zien uit naar uw
reactie!

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

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.

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.

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, inwoners nog
meer 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.

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.

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.

NIEUW BESTUURSLID:
KORNÉ POT

Korné Pot (39) woont sinds 2013 in
Usselo, aan de Haaksbergerstraat bij
B&B de Koepel (zie elders in Rondjes
Usselo). Hij is getrouwd met Moniek
en vader van drie kinderen en één
pleegkind.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN
BUURTKRING USSELO (VERVOLG)
Korné is eigenaar van
Almexx, waaronder meerdere
internetbedrijven vallen, zoals
ikzoekeenwittewerkster.nl,
liberoaankoop.nl of
www.degoudentips.nl. Hij houdt van
squash, golfen bij mooi weer, voetbal
kijken of voetbal spelen in de kooi
op het dak van zijn kantoor. Ook is hij
liefhebber van boeken lezen en hij
heeft een sterke voorkeur voor het
sorteren van boeken op kleur. Met zijn
pleegzoon, die hem inmiddels flink in
maakt, speelt hij vaak tafeltennis.

het qua tijd behapbaar zou zijn heb
ik toegezegd.
Wat zou jij graag veranderd willen
zien in het dorp?
Usselo is door alle doorkruiste wegen
een bijzonder dorpje; sommige
mensen wonen hemelsbreed dichtbij
elkaar, maar het kan zo 4 kilometer
rijden zijn om elkaar te bezoeken. Ik
denk dat het gemeenschapsgevoel
ook versterkt zou kunnen worden.
Daarom vind ik activiteiten die
inwoners meer samenbrengen, zoals
de activiteiten van Kids in Usselo, zo
mooi. Ook organiseert de buurtkring
op zondag 28 mei een fietstocht voor
inwoners. Doe dus mee!
Wat vind je mooi aan Usselo?
Ik geniet erg van de ruimte in en
rondom het huis en woon dan ook
met heel veel plezier in Usselo. Je zit
dicht bij Enschede, maar je woont
toch buitenaf.

Waarom ben jij toegetreden tot het
bestuur van Buurtkring Usselo?
Ik werd door bestuurslid Gerrit Jan
van Munster gevraagd. Ik vind het
goed om me voor mijn buurt in te
zetten. Onder de voorwaarde dat
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Wat wil je nog kwijt?
We zijn als inwoners samen
verantwoordelijk voor de
leefbaarheid en het woongenot
in Usselo. Vind jij dat, net als ik,
belangrijk? Toon je betrokkenheid
dan en meld je aan voor het bestuur,
de commissie Natuur Toerisme en
Recreatie of voor de redactie.
Of denk mee over de dorpsvisie en/
of energievisie. Je kunt nu beter
zelf de regie pakken dan achteraf
klagen, ha ha.

FIETSTOCHT

Op zondag 28 augustus organiseert Buurtkring Usselo een fietstocht door
een prachtige omgeving. Stap die dag op de fiets en geniet van de
mooiste plekken! Onderweg is er een tussenstop met een hapje en drankje.
Bij terugkomst staat er een foodtruck klaar met een puntzak patat, een
broodje hamburger en andere snacks.
Locatie start en finish
Verenigingsgebouw aan de
Lammerinkweg in Usselo
Inloop met koffie/thee
10.00 - 10.30 uur
Starttijd fietstocht
10.30 - 11.00 uur
Terugkomst
14.30 - 15.00 uur

Kosten
Volwassenen 15,- en kinderen t/m 10
jaar 7,50, inclusief hapje en drankje
onderweg en onbeperkt eten bij
de foodtruck ‘t Kamphuuske uit
Reutum. Drankjes zijn voor eigen
rekening voor slechts 1,- per
consumptie.
Opgave
uiterlijk 21 augustus via Herman
Tabor: hjh.tabor@hetnet.nl
of Gerrit Jan Hunting:
gerrit.jan.hunting@gmail.com

Elk jaar organiseert een buurtkring de fietstocht. Dit jaar is de beurt aan
Buurtkring Usselo. We nodigen onze inwoners dan ook van harte uit om
mee te doen!
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Door: Elsberth Dirkzwager

NOABERS
In deze rubriek vertelt een inwoner
zijn of haar verhaal. Zo leren we
elkaar beter kennen. Deze keer
is Stephan Bornebroek (47) de
noaber. Hij woont met zijn gezin
in een gezellige huis, op de hoek
van de Helmerstraat met de
Haaksbergerstraat.
‘Als ik iets ben’, vertelt Stephan, ‘is
het wel hulpverlener’. Dit geldt voor
mijn werk als brandweerman, maar
zeker ook in mijn vrije tijd. Ik vind
het prettiger om iemand te kunnen
helpen, leuker dan dat ik zelf in de
schijnwerpers sta. Het is mijn overtuiging dat sociale verbanden
belangrijk zijn, niet alleen nuttig.
Ik vind het leuk om mensen te
ontmoeten en probeer open te
staan voor verschillende meningen
en denkwijzen, hierdoor kom je ook
makkelijker met mensen in contact.

WAT IS VOOR JOU
BELANGRIJK IN HET LEVEN?

De vraag der vragen: familie,
gezondheid, vrienden, liefde en
gelukkig zijn is het eerste wat bij me
opkomt.

HOE BEN JE IN USSELO
TERECHT GEKOMEN?

Ik ben geboren en getogen in Enschede. Het huis waarin ik nu woon
was van mijn grootouders. Ik kwam
er als kind al graag. Toen mijn oma
overleed hebben we de mogelijkheid gekregen het te kopen.

8

binnen de organisatie, zoals de
technische dienst, ademlucht
werkplaats, afdeling opleidingen,
etc. Of zijn we aan het oefenen om
vakbekwaam te blijven. In de
avonduren hebben we wachtdienst.
Zelf ben ik naast de uitrukdienst
verantwoordelijk voor de jaarlijkse
fysieke keuring van alle repressieve
medewerkers binnen de Veiligheidsregio, een soort APK voor brandweermensen. Binnen Twente is
Enschede wel de stad met de
meeste meldingen op jaarbasis.
We hebben drie type meldingen:
brand, hulpverlening of ongeval
gevaarlijke stoffen.

Na ruim een jaar renoveren zijn we
er in 2008 met onze kinderen gaan
wonen. Ons huis ‘de Tol’ heeft een
historie die al eens is beschreven in
de rubriek Toen en Nu in de editie
april-mei 2021 van Rondje Usselo.
Het minpunt van Usselo is dat we
niet echt een ontmoetingsplaats
hebben. Ik hoop door de nieuwe
ontwikkelingen in de kern van
Usselo dat we elkaar wat vaker
kunnen ontmoeten op het terras of
in het café. Dat zou echt mooi zijn,
want dat heeft een dorp nodig.

“Ik hoop dat we door
de nieuwe dorpskern
elkaar wat vaker kunnen
ontmoeten.”
JE BENT FULLTIME
BRANDWEERMAN. WAT
HOUDT DAT IN?

Sinds januari 2000 ben ik in dienst
bij Brandweer Twente in Enschede.
Dit was vlak voor de vuurwerkramp,
een periode die binnen de
organisatie, maar ook op mij, grote
impact heeft gehad. In die tijd
waren we nog onderdeel van de
gemeente Enschede. Tegenwoordig
zijn we geregionaliseerd en daarmee onderdeel van Veiligheidsregio Twente (VRT) met in totaal
29 kazernes. We hebben binnen
Enschede twee beroepskazernes:
Hoofdpost Centrum en een

HOE ZIET JE FAMILIE ERUIT?

Ik woon samen met Marloes en onze
kinderen Tess (18) en Stef (15) en
onze Duitse herder Ike. De kinderen
hebben een leuke basisschooltijd
gehad in Usselo.
Noordpost. En daarnaast twee
vrijwillige posten in Boekelo en
Glanerbrug. Ik werk als brandweerman in ploegendienst in één
van de beroepskazernes. Dit is ons
tweede huis, waar we als ploeg
per dienst 24 uur aanwezig zijn en
waar we dus ook overnachten. Een
bezetting voor een dienst bestaat
uit 14 personen; 8 personen op de
Hoofdpost en 6 op de post Noord.
Als het alarm gaat, rukken we uit.
Overdag tussen 08.00 en 17.00 uur,
wanneer er geen alarm is, is iedereen werkzaam op zijn/haar afdeling

WAT ZIJN JE HOBBY’S?

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan
sporten en klussen. Voor de ontspanning (erg belangrijk) lees en wandel
ik en luister ik graag naar muziek.
Voor een borrel met vrienden maak
ik ook graag tijd vrij.

WIE IS DE VOLGENDE
NOABER?
Dat is Kitty Bakker die vorig jaar
verderop in de straat is komen wonen.
Ik ben benieuwd hoe het haar bevalt
in Usselo.
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BEDRIJVIGHEID

BEESTENBOEL
BLOEDARMOEDE

Uitgeput staat de hond in de
spreekkamer. Een prachtige jonge
flatcoated retriever die zich te
moe voelt om ook maar een stap
te verzetten. Bij het lichamelijke
onderzoek valt direct op dat de
hond papierwitte slijmvliezen
heeft. Dit is een ernstige situatie,
want dit duidt op fors bloedverlies
of bloedcelafbraak. We nemen
bloed af en twintig minuten later
is het duidelijk. De hond Bowie lijdt
aan hele ernstige bloedarmoede
door bloedcelafbraak. De vraag
is dan waardoor dit wordt
veroorzaakt. Dat kunnen we door
laboratoriumonderzoek uitzoeken,
maar dat kost tijd. Die tijd hebben
we eigenlijk niet, gezien de slechte
toestand van de hond.

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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tweede keer bloed toe wilt dienen,
dan is deze bepaling ook bij honden
belangrijk. Maar voor Bowie maakt
het nog niet uit. Het bloed wordt via
een infuussysteem toegediend en
in de uren erna knapt hij zichtbaar
op. Een transfusie is op zich niet
genezend, maar we krijgen hierdoor
extra tijd om verder onderzoek te
doen. Ook heeft de medicatie nu
de tijd om aan te slaan. En dat lukt
gelukkig.
Een paar dagen na de transfusie en
medicatie zien we dat zijn lichaam
zich begint te herstellen en zelf
heel veel jonge rode bloedcellen
aanmaakt. Wat fijn om zo’n dier dan
enkele dagen later als herboren
terug te zien.

“De hond krijgt zo
snel mogelijk een
bloedtransfusie om hem
te redden.”
Na overleg met de eigenaren
besluiten we om een bloedtransfusie
te geven. Bij de veterinaire
bloedbank in Nijverdal laten we
een zak bloed ophalen. Bij honden
kun je de eerste zak bloed vrijwel
zonder risico toedienen, je hebt
geen bloedgroep en rhesusfactorbepaling nodig zoals bij de mens.
Dat wordt anders als je voor de

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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Coproductie: Debbie Voogsgeerd en
PR-afdeling Tuckerville

TUCKERVILLE

“Ilse DeLange praat ook
mee over hoe het festival
eruit gaan zien.”

Op zaterdag 10 september is er eindelijk weer Tuckerville! Dit festival is de
ideale plek voor liefhebbers van popmuziek met invloeden van roots, folk en
Americana. Met het prachtige Rutbeek als decor, een uitgebreid aanbod aan
lekker eten en een speciale area voor kinderen is Tuckerville ook een echt
familiefestival en de ideale afsluiter van de zomer.

ARTIESTEN

Dit jaar worden er zo’n 20.000
bezoekers vanuit het hele land
verwacht die kunnen genieten van
bekende topartiesten, maar zich ook
kunnen laten verrassen door nieuw
muzikaal talent. Dit jaar betreden
onder andere Krezip, Danny Vera
en Matt Simons het podium, maar is
ook opkomend talent, zoals MEAU,
Jana Mila en The Blue Stones, te
bewonderen. Als gezicht van het
festival is Ilse de Lange natuurlijk
betrokken bij de muzikale invulling,
maar ze praat bijvoorbeeld ook
mee over hoe het festival eruit zal
zien. Daarnaast opent ze ieder jaar
feestelijk de poorten van het festival
en treedt ze natuurlijk ook zelf op.

begint het facilitaire werk, zoals
de aanleg van de waterleiding,
stroomaansluitingen en het sanitair.
Daarna plaatst de bouwploeg alle
podia en bars. Tot slot wordt alles
mooi aangekleed.

OPBOUW EN VRIJWILLIGERS

TUCKERVILLE EN DE
OMGEVING

De voorbereidingen beginnen al een
jaar van tevoren. Na de evaluatie
van de vorige Tuckerville begint
de organisatie al met het boeken
van nieuwe artiesten en worden
er bijvoorbeeld verbeteringen
doorgevoerd in de terreinindeling. Een
week van tevoren worden de eerste
houten paaltjes in het festivalterrein
geslagen. De plaatsen van onder
andere alle podia, bars en foodtrucks
worden met lint aangegeven. Hierna
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De op het terrein benodigde
strobalen en rijplaten komen uit de
regio en de organisatie werkt samen
met Enschedese ‘stage hands’die
ervoor zorgen dat alles op en rondom
de podia soepel verloopt. In totaal
werken er zo’n 500 mensen mee
aan Tuckerville, zowel betaalde als
vrijwillige krachten. Zonder vrijwilligers
is er geen Tuckerville, dus daar is de
organisatie altijd erg blij mee!

Een festival levert aan- en afrijdend
verkeer op in de omgeving en
verloopt nooit geruisloos. De overlast
voor de omgeving wordt natuurlijk
zoveel mogelijk beperkt. Direct
omwonenden worden geïnformeerd
via een brief en ontvangen
vrijkaartjes, zodat zij zelf ook kunnen
genieten van het festival!
Meer info op www.tuckerville.nl.
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Door: Hennie Rietman

Mijn Vrolijke Taartjeshoek
Voor iedere feestgelegenheid wat lekkers!

• Cupcakes
• Koekjes
• Macarons
• Taarten

HET WISSINK

Het oude erf ‘Het Wissink’ aan de
Helmerstraat 410 heeft als een van
de oudste erven van Usselo een
lange geschiedenis. Er behoorden
meerdere boerderijen bij dit
moedererf, onder andere ‘De Rots’
aan de Lammerinkweg 102, ‘De
Hertjes’ op nummer 109 en ‘Het
Brugman’ aan de Helmerstraat 400.
Tot 1770 was het erf eigendom
van de abdij van Vreden. In dat
jaar kochten bewoners Marten en
Tyas Wissink het voor een bedrag
van 3500 gulden. Tyas’ zoon Jan
Hendrik, geboren in 1758, besloot
om er een korenmolen te bouwen.
Na wat protesten van naburige
boeren, werd op 26 juli 1802 beslist
dat de bouw door mocht gaan en
nog datzelfde jaar werd de molen
gebouwd. Hierdoor is er aan de
boeren in de buurt een belangrijke
dienst bewezen.

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 het begin van de vorige eeuw
omvatte erve Wissink de vier eerder
genoemde erven die samen veel
grond hadden. Naast erf Het Wissink,
aan de Helmerstraat 412, stonden
een bakkerij en een winkel. Aan de
Helmerstraat 420 stond boerderij ’n
Kremer van waaruit een marskramer
zijn kruidenierswaren rond bracht.
Ook was er een klompenmaker. In
de 19e eeuw leidden de Wissinks in
Usselo een bloeiend bestaan.

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 het begin van de 20e eeuw
vonden er grote veranderingen
plaats die gevolgen hadden voor

de molenaar en
zijn molen. Er kwam
in Enschede een
landbouwbank, waar
het graan machinaal gemaald
kon worden. Dat ging sneller en
men was niet meer afhankelijk van
de wind. In 1922 werd er daarom
besloten om de molen af te breken.
Door bemiddeling van Van Deinse
is er voor gezorgd dat de molen
door J.B. van Heek, bewoner
van het Zonnebeek, weer werd
opgebouwd in het Buurserzand, als
onderdeel van een te ontwikkelen
openluchtmuseum, dat overigens
nooit gerealiseerd is.
In 1981 is na veel getouwtrek
Wissink’s Möl weer op de
oorspronkelijke plaats op ’n
Mölnbeld teruggeplaatst.
Jo Wissink (1917-2003) was de laatste
persoon die met deze achternaam
op het erf heeft gewoond.
Zij trouwde met Herman Scholten en
kregen één zoon, Gerrit.
Na Gerrits overlijden erfde de familie
de boerderij, die eerst een aantal
jaren verhuurd werd en uiteindelijk
verkocht is. Nu wonen Menno en
Marina Jorritsma er.
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KORT NIEUWS
BLOEMRIJKE RANDEN
INGEZAAID IN USSELO

Eind april en begin mei zijn
de bloemenranden langs
landbouwpercelen en op
particuliere grond weer ingezaaid.
In Usselo gebeurde dat onder
andere op de Usseler Es, bij
Melkveebedrijf Aalpol-Pasman
en op de hoek Haaksbergerstaat/
Usselerveenweg. Rondom Enschede
werd in totaal ruim 16 kilometer met
een oppervlakte van 5 hectare
ingezaaid.
Bloem- en kruidenrijke randen
zijn een bron van voedsel
voor allerlei soorten vogels,
zoogdieren en insecten en bieden
broedgelegenheid en leef- en

schuilgebied voor vogels en veel
andere dieren. Bovendien zorgen
deze randen dat dieren zich
makkelijker kunnen verplaatsen van
het ene naar het andere gebied.
De bloemrijke randen worden
mogelijk gemaakt dankzij financiële
bijdragen van Landschapsfonds
Enschede en de gemeente
Enschede. Ondersteuning bij
de uitvoering is in handen van
Stawel, die ook de aanmeldingen
coördineerde. Er kwamen maar liefst
40 aanvragen binnen, verspreid over
het hele landelijk gebied. Na het
aanmelden kon Loonbedrijf Roossink
eind april starten met het inzaaien.
En nu maar wachten op groeizaam
weer en prachtige bloemen!

GV UNISSON BIEDT
BADMINTON AAN

Is het tijd voor een nieuwe
uitdaging? Dat komt goed uit,
want GV Unisson gaat badminton
aanbieden. 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.
Als de Westerveldhal (nieuwe
sporthal bij De Zweede) af is, gaan
we gratis badminton aanbieden op
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drie ochtenden en drie avonden,
om het te proberen. 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. Heb
je interesse? Geweldig! Stuur een
berichtje naar
badminton@gv-unisson.nl, dan
houden we je op de hoogte
wanneer we van start gaan.
GV Unisson

GRATIS OPHAALSERVICE
VOOR (GEWIPTE) TEGELS

Gaat u tegels vervangen door gras,
bloemen, planten of bomen, dan
kunt deze gewipte tegels gratis laten
ophalen. De Tegelservice van de
gemeente Enschede is speciaal
opgezet voor het NK Tegelwippen
en loopt tot 31 oktober 2022.
Zo werkt de Tegelservice
• Wip tegels uit je tuin en plant hier
groen voor in de plaats.
• Maak een foto van de situatie voor
en na het tegelwippen.
• Tel het aantal gewipte tegels.
• Ga naar
www.enschede.nl/tegelwippen
en vul het aanvraagformulier voor
de tegelservice in.
• Zet de tegels klaar aan de
straat op de dag die u heeft
afgesproken.
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(VERVOLG)

BEDRIJVIGHEID

KORT NIEUWS
Ontspanningsmassage
Activerende massage
Ayurveda lichaamsmassage
Ayurveda hoofdpijn massage
Lomi Lomi massage
Hotstone massage

Als u gaat tegelwippen kunt u van
de gemeente een bijdrage in de
kosten krijgen.
Maak Enschede kampioen in het
NK Tegelwippen
In het NK Tegelwippen gaat het
advertorial

Enschede buitengebied
www.krianmassages.nl
krianmassages@gmail.com
tel. 06 1329 1083

hofuitvaartzorg.nl

advertorial

Turtle Personal
Training
Trainen doe je bij TurtL omdat:
•H
 et maar 5 minuten fietsen vanaf
Usselo is;
• J e traint volgens onze Slowmotion
High Intensity Training;
• J e binnen 20 minuten klaar bent;
• J e slechts 1x per week traint;
• J e alle spiergroepen met
• 6 apparaten traint;
• E n je goede 1-op-1 begeleiding
van een Personal Trainer krijgt!

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

erom zoveel mogelijk verharding
te verruilen voor groen. Het doel is
meer dan 160.000 tegels wippen:
voor elke inwoner één.

Hoe dit precies werkt?
Kom 1x gratis trainen en ervaar het zelf!
Maak nu een afspraak via
www.turtl.nl/proberen en we zien je snel
op de Bruggertstraat 390 in Enschede.

Actie en plezier bij
Snow & Outdoorvalley Enschede
Ontdek de prachtige omgeving van
het Rutbeek. Huur bij ons je kickbike,
mountainbike, e-chopper, kano of sup.
Of kom bij ons tuben op de skipiste
of klimmen in ons Klimbos.
Een leuk dagje uit voor jong en oud!
Snow & Outdoorvalley Enschede is te
vinden aan de Blikkersmaatweg 15
in Enschede (Het Rutbeek).
www.skicentrummoser.nl
053-2033602

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

Karen Hof
06 81454362
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Door: Gerrit-Jan Hunting

GROLSCH EN USSELO
GROLSCH, USSELO EN JAAP
HULSHOF: ONLOSMAKELIJK
MET ELKAAR VERBONDEN

Officieel staat Koninklijke Grolsch
op Usseloos Grondgebied. De
bierbrouwerij voelt zich dan ook
zeker verbonden met ons dorp. Als
‘goede buur’ blijft de Grolsch graag
op de hoogte van ons wel en wee
in relatie tot hun bedrijfsactiviteiten,
zo staat op de advertentie die op
de achterkant van elke Rondje
Usselo pronkt. De afzender is de
afdeling Corporate Affairs. Daar
blijkt Jaap Hulshof achter te zitten,
voor veel Usseloërs, Boekeloërs en
andere Twentenaren het gezicht en
aanspreekpunt van Grolsch. ‘Wie
kent hem niet’, zou je bijna zeggen.

DUURZAAMHEID STAAT
HOOG IN HET VAANDEL

Jaap Hulshof (56) is geboren in
Enschede, getrouwd met Mirjam en
vader van twee volwassen zoons.
Inmiddels werkt hij al meer dan 20
jaar bij onze Twentse trots: Grolsch.
Jaap is medeverantwoordelijk
voor het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen van de
bierbrouwerij, de Public Relations en
is lid van het Duurzaamheidsteam.
Hij is nauw betrokken bij de
duurzaamheidsplannen van Grolsch
om in 2025 energieneutraal te zijn.
“Een ontwikkeling die ik omarm. Ten
eerste omdat iedereen hierin zijn
verantwoordelijkheid moet nemen.
En ook omdat de maatschappij
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steeds in ontwikkeling is en jezelf
mee moet ontwikkelen zodat je niet
vastroest in je werk”, aldus Jaap.

WAAR MOGELIJK STAAT
GROLSCH MIDDEN IN DE
REGIO

De brouwerij probeert een goede
werkgever te zijn en waar mogelijk
midden in de regio te staan door
regionale leveranciers en noabers
te betrekken en te informeren. Jaap:
“Ik neem ieders mening serieus. Wat
niet wil zeggen dat ik daarmee ook
iedereen kan helpen. Zo is en blijft
Grolsch een commercieel bedrijf
dat ook geld moet verdienen. Ik
ontkomt er helaas niet aan om
soms minder leuke gesprekken te
voeren als het bijvoorbeeld om
sponsoring gaat van activiteiten
of evenementen in de regio. Zeker
het afgelopen jaar hebben de
budgetten van Grolsch onder druk
gestaan en moesten we minder
populaire beslissingen nemen.”

DE KOEPEL ADVISEERT
GROLSCH OVER
MAATSCHAPPELIJK ROL

“Ik heb regelmatig contact met
Stichting de Koepel, die initiatieven
initieert die het sociale leven in
Usselo en Boekelo ten goede
komen. Deze instelling adviseert
ons ook over de invulling van onze
maatschappelijke rol.
Via de Koepel kunnen projecten
en initiatieven voor sponsoring

aangedragen worden. Als die
voldoen aan de criteria en
bijdragen aan het bevorderen
van het maatschappelijke leven
in Boekelo of Usselo komen ze in
aanmerking voor een donatie
vanuit de brouwerij’, meldt Jaap.
Inmiddels zijn er lokaal zoal de
volgende donaties verstrekt:
verlichting survivalbaan van de
Rutbeek Survivalvereniging, een
beamer en partytent voor Wissink’s
Möl, brandwerend podiumdoek
en led-buitenverlichting voor
Stichting Popfeesten Usselo en obs
Molenbeek Usselo, oefentoestel
in het water voor de Wake Club,
picknicktafels en inrichting
dorpsplein namens Buurtkring Usselo
en vlaggen en vlaggenmasten voor
de Halifax Werkgroep (monument).

daar hechten we veel waarde aan.
Via dit overleg krijgen we veel inzicht
in wat er speelt en hoe er over
bepaalde zaken wordt gedacht.
Heeft u vragen, opmerkingen of
suggesties voor Grolsch? Neem
dan gerust contact met me op via
j.hulshof@grolsch.nl of 06 55 398 112.”

KLANKBORDGROEP

Daarnaast maakt Jaap deel uit
van de klankbordgroep, een
overleg dat twee keer per jaar
plaatsvindt en waarin deelnemers
- omwonenden of anderszins
betrokkenen- zich kunnen uitspreken
over hun gevoelens, meningen en
informatiebehoeften ten aanzien
van Grolsch. Grolsch draagt zelf
ook onderwerpen, ontwikkelingen
en ideeën aan, met het doel
daarop een reactie te krijgen
(klankbordfunctie). “Het overleg met
de klankbordgroep moet ervoor
zorgen dat wij als brouwer een zo
goed mogelijke noaber kunnen zijn,
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Door: Debbie Voogsgeerd

opening: donderdag 16 juni

Openingsacties

Gratis verse braadworst

Gratis koffie of thee

Bij een vers gebakken punt
appelgebak met slagroom. Oftewel:

Bij aankoop van €25,- aan
vleesproducten van de
ambachtelijke slagerij De Hoeve
uit Eibergen.

Gratis verse jus d'orange

Bij aankoop van een 'Stoet met
Twentse Carpaccio' Parmigiano
Reggiano DOP, pijnboompitten,
truffelmayo en rucola €6,95
of
Bij aankoop van 'Stoet Land en
Water' Twentse kalfsrosbief en
huisgemaakte tonijnmayo,
oude boer'nkaassnippers, olijven
en kappertjes €6,95

Dientje's favoriet
Dientje's appelgebak met slagroom
€3,75

Gratis bakje Heks'nkaas®

Bij aankoop van onze ovenverse
Twentse gegrilde Veldhoeve Kip.

Gratis emmer Boer'n Yoghurt®
Bij aankoop van 1 kilo boerenkaas naar
keuze. Wij scheppen de yoghurt vers
voor je in.

Gratis 3e bolletje ijs!
Uit onze eigen ijsmakerij
spaar mee
met de

noabertj
spaarkaaerst
voor gratis ijs
milkshakes! &

Uit de streek

Bijna alle producten die wij in onze
streekwinkel verkopen zijn ambachtelijk
bereid en komen uit de streek. Kom ook
vooral langs voor een lekkere lunch of
een gezellig koffiemoment. Of geniet van
onze verse maaltijden, bereid in eigen
keuken. Altijd 'onmeunig lekker'!

Bij aankoop van twee bolletjes vers
bereid ijs uit onze eigen ijsmakerij,
krijg je het 3e bolletje
naar keuze gratis!

Bistro Hanninkshof

Medio oktober heropent Restaurant Hanninkshof
haar deuren onder de naam: 'Bistro Hanninkshof'.
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of zoek
naar een locatie voor jouw bruiloft en feest? Kijk
dan op hanninkshof.nl of neem contact op met
Arjen Löwenthal via info@hanninkshof.nl

Dorpsplein Usselo | Usselerhofweg 5 | Usselo | info@hanninksdientje.nl
hanninksdientje.nl

22

Deze acties zijn geldig van donderdag 16 juni t/m zondag 3 juli

Streekwinkel Hannink's Dientje is
vernoemd naar onze oma Dientje
Hannink.
Samen met haar man Johan runde
zij het café en kruidenierswinkel in
Usselo.

OPENING
HANNINK’S DIENTJE
In vorig Rondje Usselo schreven
wij over de mooie plannen van
Hanninkshof. Inmiddels kan
eigenaresse Diane Roerink ons
vertellen dat de streekwinkel,
ijssalon en lunchroom met de naam
Hannink’s Dientje op donderdag
16 juni officieel open gaat! Ze
gaan al wel eerder proefdraaien
in de ijsmakerij, dus ga gerust
vast een ijsje proeven. Tijdens het
Pinksterweekend is zelfs het tweede
bolletje ijs gratis.
Diane Roerink: “De verbouwing
van de schuur tot Hannink’s Dientje
verloopt volgens planning. Bij de
opening zal alleen het pleintje nog
niet helemaal af zijn, daar werken
we hard aan door. De bistro opent
in het najaar, die verbouwing
vraagt wat meer tijd. Afgelopen
weken zijn we al druk geweest met
proefdraaien van het ijs voor de
ijssalon. Daarnaast hebben we fijne
leveranciers gevonden voor de
streekproducten in de streekwinkel
(zie kader) waar we ook het
assortiment van De Zuivelhoeve
verkopen, zoals kaas en noten.
Inmiddels hebben we ook contact
gelegd met wat noabers voor een
samenwerking. Zo zijn we te vinden
op ‘s fairpreum’n in Össel (proeverij)
van de Popfeesten Usselo, hebben
de leerlingen van obs Molenbeek
Usselo een ijsjesbon ontvangen
tijdens de lentemiddag en hebben
we de kinderen en ouders die
deelnamen aan het kids event

De volgende leveranciers
verkopen producten in de
streekwinkel:
• Vlees van Vleesboerderij
de Hoeve uit Eibergen van
eigen vee (limousine vlees en
Blonde d’ Aquitaine)
• Veldhoeve Kip uit Albergen
• Fruitboerderij Oolde Bleank
uit Rossum
• La Française Bosbessenkwekerij
uit Usselo
• Hans Joosten mosterd
uit Boekelo
• Kaasboerderij Mollink
uit Delden
• Masselink paddestoelenkwekerij
uit Tilligte
‘bos en vos outdoor middag’
voorzien van wat lekkers en een
ijsjesbon. We kunnen niet wachten
om jullie welkom te heten en kennis
met elkaar te maken!”
Gaat u naar Hannink’s Dientje?
Dan liggen de noaberpas en
spaarkaart voor u klaar. Voor
de jeugd is er een speciale
noabertjeskaart.
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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

terecht
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Door: Jules Pieters

HISTORISCHE
KRING
Foto: Robert Hoetink

Ons Historisch Centrum is weer
geopend! U bent elke vrijdag tussen
10 tot 12 uur van harte welkom aan
het toegangsplein van de Bleekerij.
De koffie staat klaar!.

TERUGBLIK
DONATEURSAVOND

Dolf Ruesink, oud-journalist bij
o.a. Tubantia, heeft onlangs een
succesvolle avond voor onze
donateurs verzorgd over de jaren ‘50
en ‘60 en toonde ons voorwerpen
uit die tijd. Het was een feest der
herkenning voor velen van ons. In
november organiseren we weer een
filmavond. Meer hierover in volgend
Rondje Usselo.

BERMMONUMENT

Op vrijdag 21 januari jl. is het
bermmonument ter nagedachtenis
aan de vermoorde verzetshelden
Johannes ter Horst en Roelof
Blokzijl op zijn definitieve plek aan
de Haaksbergerstraat geplaatst.
Hier werden hun lichamen op 24
september 1944 aangetroffen. Wij
zijn Dorpsraad Boekelo, Buurtkring
Usselo en Dove Natuursteen
erkentelijk voor de sponsoring
van de steen. En Dove voor het
verplaatsen van het bermmonument
naar de definitieve plek.

OLGA LOWINA

Op 21 maart jl. waren we aanwezig
bij de onthulling van het fietsbord
met daarop de historie van Olga
Lowina, de bekende jodelaar uit
Boekelo. Herman Finkers onthulde

het bord dat één van de 56 borden
is uit het Twentse Routenetwerk met
een historisch verhaal.

HALIFAX-MONUMENT

Het Halifax-monument aan
de Kwinkelerweg in Boekelo is
gerenoveerd. Dankzij financiële
en materiële bijdragen zijn er
twee esdoorns en vijf lindebomen
bij geplant ter nagedachtenis
aan de twee overleden en de vijf
overlevende bemanningsleden
van de vliegtuigcrash. De
esdoornbladeren symboliseren het
blad in de vlag van Canada. Op 4
mei jl. is om 10.00 uur het monument
in gebruik genomen. Vader en
zoon Heijink hebben de vlaggen
van Nederland en Canada halfstok
gehesen.

IN MEMORIAM:
FLEUR TER KUILE (1933-2022)

Fleur ter Kuile was een van de
grootste aanjagers van het
vastleggen van de geschiedenis
van Boekelo, Usselo en Twekkelo.
Haar gedrevenheid leidde ertoe dat
de Historische King een onderkomen
kreeg in het portiershuisje van de
Boekelose Stoombleekerij.
Met haar heengaan gaan we
ook een persoon missen die oog
had voor de menselijke maat in
de geschiedenis. Dat kwam tot
uitdrukking in haar gastvrouwschap
op de vrijdagochtenden.
Meer over Fleur ter Kuile op
www.historische-kring-boekelo.nl.

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

De lente is in volle gang,
dus alles in de tuin groeit
weer volop.
Voor een mooie bloeiende tuin is
onderhoud nodig.

VIVEST ORGANIZING
Het gevoel van ruimte, rust en overzicht. Dat is wat Noortje Harwig kan creëren
als professional organizer. Ze helpt bij het op orde brengen van ruimtes omdat er
‘geleefd moet kunnen worden’. In het Latijns: Vivendum est, afgekort Vivest, de
naam van Noortjes bedrijf waar ze in april 2021 mee is gestart.

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

Waarom ben je met
Vivest begonnen?
Er kwam een aantal dingen samen,
zoals de vele spullen van mijn grote
gezin en de voldoening om dat
geordend te houden, mijn passie om
anderen te helpen en de ervaring die
ik al had opgedaan met organiseren
en opruimen bij anderen. Wat ik
het liefste doe, daar heb ik na het
volgen van de opleiding professional
organizer mijn werk van gemaakt.
Wat doet een professional organizer?
Ik help op een vakkundige manier bij
het proces van opruimen, ordenen
en structuur aanbrengen. Daardoor
ontstaat er rust, ruimte en overzicht in
je huis én in je hoofd. Soms heb je zelf
even niet de motivatie, kracht of tijd.
Wat ondersteuning kan dan verlichting
en opluchting bieden. Door goed te
luisteren en de ruimte(s) en situatie
te bekijken, maak ik een aanpak die
past bij iemands persoonlijkheid en/of
leefwijze.
In welke situaties bied jij een
helpende hand?
Ik help bij het uitzoeken, inpakken
en uitpakken bij verhuizingen. Bij het
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verlies van een dierbare bied ik steun
om samen het huis op te ruimen met
ruimte voor emoties en rouw. Ook kom
ik graag bij mensen over de vloer die
veel spullen hebben en dat handig
gestructureerd willen hebben én
willen houden.
Wat onderscheid jou?
Ik steek graag zelf de handen uit
de mouwen en bied een luisterend
oor, zodat ik mijn begeleiding altijd
aanpas op iemands behoefte. Dat
kan eenmalige hulp zijn of vaker.
Soms is het een heel proces om te
ontspullen of overzicht te creëren
waar ook emoties bij komen kijken.
Dat begrijp ik goed en geef daar
de ruimte en tijd voor. Nadat ik ben
geweest, ervaren mensen dat ze een
nieuwe start hebben kunnen maken.
Dat vind ik zo mooi aan dit vak!

Meer informatie op www.vivest.nl.
Bellen of mailen met Noortje kan ook:
06-18952700 en noortje@vivest.nl.
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Door: Joyce Pol

KIDS
In de zomer is er veel te doen in en rondom Usselo, check hiervoor de
zomertips op pagina 34. Ook in je eigen tuin kun je genoeg doen, zoals deze
leuke waterspelletjes.
 innata met waterballonnen
P
Vul een aantal waterballonnen met
water en hang ze aan een touwtje in de
boom. Een theedoek (of slaapmasker)
gebruik je als blinddoek en een stok of
knuppel om tegen de ballonnen te slaan.
Gegarandeerd lachen!
Waterverven
Een emmer en kwasten heb je nodig
om te verven met water. Op de
tegels of op de muren, je maakt de
mooiste creaties én er blijft geen
rotzooi achter. Win-win!
IJseieren maken
Willekeurige speelgoedjes
doe je in bakjes water om
in te vriezen. (bijvoorbeeld
duplo, lego, dino’s, autootjes
etc.). Wat volgt is een hoop
uitdaging en creativiteit om de
speelgoedstukken uit het ijs te
bevrijden.

Knikker-tenen-spel
Neem een bak water en
knikkers. Zet er een krukje bij
om op te zitten en probeer
met je tenen de knikkers
uit het water te vissen.
Behendigheidsklusje
Waterballonenrace
Maak een parcours, neem een
pollepel en leg hier waterballonnen
op. De race kan van start!

Superleuk als je iets op social media deelt en op Instagram @beleef_usselo tagt
of de hashtag #rondjeusselo gebruikt. Geniet van de zomer in Usselo!
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EVEN VOORSTELLEN!

JET ZWIERS, 7 JAAR
Woont aan de:Usselerveenweg
School: obs Molenbeek Usselo,
groep 4
Broer: Bart (10)

Wat is je lievelingseten?
Pasta met spinazie en spekjes.
Welk dier zou je willen zijn?
Een poes of een hond, die vind ik
allebei leuk. Mijn tante heeft net een
puppy en die vind ik super schattig.
Welke sport doe je graag?
Ik wil graag op tennis en heb
ponyrijles gehad. Dat wil ik een nog
een keertje doen.
Wat was je leukste vakantie?
Camping de Rammelbeek
in Lattrop, Tenerife en in het
vakantiepark in Bad Bentheim.
Waar kijk je graag naar op de tv/
tablet?
Naar ‘Meisje Djamila’ van Roblox.
Ook vind ik op tv de ‘Regels van
Floor’ heel grappig.
Wie nomineer je voor de volgende
keer?
Mijn beste vriendin Nina Euverman.
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TERUGBLIK
TWEEDE KIDS
EVENT USSELO

KIDS (VERVOLG)
EVEN VOORSTELLEN!

ANDREA BAARDINK,
11 JAAR
Woont aan de: Helmerstraat
School: o
 bs Molenbeek Usselo,
groep 8
Zus: Bente (13)

Wat doe je graag?
Ik bouw graag hutten en speel met
vrienden op de Playstation.
Ga je nog op vakantie?
In de zomer niet, maar ik ben laatst
een weekje in Turkije geweest.
Daar heb ik met een parachute achter
een boot gehangen, heel spannend
en mooi!
Wat is het grappigste dat je hebt
meegemaakt?
Heel veel, maar het was hilarisch dat ik
van een stoeprand viel.
Wat is je lievelingseten?
Stamppot met rauwe andijvie,
macaroni en snert met rookworst.
Welke sport doe je graag?
Ik ben vaste keepster bij
hockeyvereniging EHV in het team
MD3. Echt leuk! Op school speel ik
graag voetbal en basketbal.
Wie nomineer je voor de
volgende keer?
Mijn goede vriend en buurjongen
Sem Nagenborg.

De BOS EN VOS OUTDOOR MIDDAG
was het tweede kids event in
Usselo (na de lampionnenoptocht
in november 2021) dat we op
zaterdag 14 mei jl. hebben
georganiseerd voor 54 kinderen en
48 ouders. Het was een middag met
een gouden randje, die plaatsvond
bij Buitencentrum De Voshaar. We
hadden hier alle ruimte op het
prachtige natuurterrein en konden
gebruik maken van de faciliteiten
in en rondom de blokhut. Het weer
was perfect: zo’n 22 graden met
een zonnetje. In het bos hadden
we tijdens een spannende zeskamp
heerlijke schaduw en tijdens de
pauze met een broodje knakworst
konden we in de zon genieten. Na
de pauze gingen de kids wat dieper
het bos in, speurend naar de schat.
Dat bleek voor elk groepje een zak
marshmallows te zijn die ze daarna
konden roosteren bij het vuur in
de kampvuurkuil. Een straatartiest
zorgde voor een gezellig muziekje
bij het kampvuur en jongleerde
zelfs met vuur. Een heerlijke afsluiter
van een geweldige dag, waarop
we weer kinderen uit Usselo en

omgeving bij elkaar hebben
gebracht!
We hadden de BOS EN VOS
OUTDOOR MIDDAG niet kunnen
organiseren zonder studente Kasia
van de opleiding Sociaal Cultureel
Werk van ROC van Twente. Zij
had veel werk gemaakt van de
zeskamp en speurtocht en alles
tot in de puntjes uitgewerkt. Twee
medestudenten hielpen haar op
de dag zelf met de uitwerking.
Buurtkring Usselo zorgde voor een
financiële bijdrage omdat dit
initiatief bijdraagt aan de Usselose
samenleving, wat zij erg waardeert.
Streekwinkel/lunchroom/ijssalon
Hannink’s Dientje (van Hanninkshof)
zorgde voor een tasje met lekkers
en voor elke kind een ijsjesbon.
Natuurlijk bedanken we ook de
ouders die hun kinderen hebben
opgegeven, hebben geholpen en
hebben gezorgd voor een hele fijne
sfeer. En het allerbelangrijkste: de
kinderen voor hun enthousiasme.
Op naar het volgende event!
Groetjes Wilma, Joyce,
Sylvia en Debbie

Onze missie is om met de kids
events kinderen uit Usselo
meer met elkaar in contact
te laten komen. Wil je op de
hoogte blijven? Stuur dan
een mail naar kids@usselo.
nl, dan zetten we je op de
mailinglijst. Of word lid van de
Facebookgroep ‘Kids in Usselo’.
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Door: Debbie Voogsgeerd

ZOMERTIPS 2022
IN EN RONDOM USSELO
Ook deze zomer is er genoeg te doen en te beleven in en rondom Usselo.
Vooral met deze tips. Alvast veel plezier!
• Hapje en drankje op de terrassen
van De Forelderij, Waterski Twente,
Eetcafé Rutbeek (bij Skicentrum
Moser), Theetuin Usselo, Koffietuin
van Mijn Vrolijke Taartjeshoek en
bij ijssalon en lunchroom Hannink’s
Dientje, dat in juni opent in de
dorpskern.
• Z onnen, zwemmen, wandelen,
vliegeren, windsurfen, suppen en
zeilen bij Het Rutbeek.
• S portieve uitdagingen aangaan
als klimmen bij Klimbos Rutbeek,
bushcraft, survival en goud en
edelstenen zoeken bij Adventure
Twente, buitensportactiviteiten
en een Escape Room bij
Buitenhoff, waterskiën bij Waterski
Twente, survivallen bij Rutbeek
Survivalvereniging, tubing en
skiën bij Skicentrum Moser en
paintballen bij Paintball Warriors.
 andelen en fietsen volgens de
•W
officiële wandelroutes en het
fietsnetwerk. Vertrekpunt voor
diverse routes is het Toeristisch
Infopunt (TIP) naast Makelaardij
Meerman aan de Usselerhofweg 1.
Of huur een e-chopper via
www.e-chopperpleziertwente.nl
die gestald staan bij Skicentrum
Moser.
 ardlopen/trimmen, nordic•H
walking (en natuurlijk ‘gewoon’
wandelen) en skeeleren op de
mooie paden, bijvoorbeeld
rondom Het Rutbeek.
•M
 ountainbiken via de speciale
MTB-route rondom Het Rutbeek.
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• Paard- en ponyrijden bij de
verschillende maneges in de buurt
(o.a. Ponystal Banjer) en op de
ruiterpaden.
• Vissen in Het Rutbeek en bij
De Forelderij.
• Bloemen plukken bij de De
Forelderij, de Inspiratiehoeve in
Boekelo en bij het maisdoolhof
in Buurse (ook een leuk uitje voor
kinderen).
• Fruit en/of groente plukken bij De
Forelderij en bij Bosbessenkwekerij
La Française.
• Spelen in het speelbos op Het
Rutbeek, de natuurspeeltuin bij De
Forelderij of op het schoolplein van
obs Molenbeek Usselo.
• Varkens kijken bij de Varkensstal
Nijhof aan de Oude Boekelosedijk
112 in Haaksbergen (kant van
Boekelo). Dit kan elke dag tussen
10.00 en 16.00 uur via de speciale
inloopdeur.
• Ontsnappen uit de koeienstal
van Boerderij ‘Hof te Langelo‘
in Haaksbergen, die een
escaperoom heeft voor gezinnen.
• De historie induiken bij de
Laag van Usselo, Wissink’s Mol,
de Historische Kring BoekeloTwekkelo-Usselo en op de
Usseler Es.
• Het spoor op met de speciale
spoorfiets tussen Hengelo en
Twekkelo of met een oude
stoomtrein van Museum
Buurtspoorweg tussen Boekelo en
Haaksbergen.

 iertjes proeven tijdens de
•B
Grolsch Brouwerij Tour.
•H
 et ambachtelijke maakproces
van glas in lood bekijken bij Diana
Glas in Lood aan de Morsweg 55.
• L ogeren bij de Bed & Breakfasts De
Oale Zessprong, De Koepel, Erve
Kleef, B&B Usselo en Bek’n Schop,
VanJewelste en De Lariks.
•K
 amperen bij campings ’t
Kippeboertje, Twente, Bek’n
Schop, Ostana, De Loeks en de
Buytenplaets.
•R
 ondleiding op de diverse
(melkvee-)boerderijen, zoals ‘n
Pol en Aalpol-Pasman (zie ook
verderop in dit Rondje Usselo).
• Z elf melk tappen bij ’t Melkhuuske
aan de Leppepaalweg 30.
 ven uitrusten met koffie/thee/
•E
fris met wat lekkers of boerderij-ijs
bij Rustpunt ‘De Blauwe kip’ in de
fruitboomgaard aan de
Helweg 75.
 aya fietst ook deze zomer rond
•M
met haar IJsfiets. Volg haar op
Instagram maya.s_ijsfiets om te
weten waar ze die dag is.
 llerlei leuke activiteiten en
•A
evenementen, check www.usselo.
nl en bekijk de agenda achterin
dit Rondje Usselo.

Check voordat u op pad gaat de
websites en/of social mediakanalen
van de bovenstaande bedrijven
voor de openingstijden, kosten en
mogelijkheden.
NB. Deze lijst is vast niet compleet.
Heeft u tips, laat het dan weten via
redactie@usselo.nl. Dan voegen we
het toe aan de tips op de website.

TIP VAN EEN LOCAL

Bezoek Rustpunt De Blauwe Kip aan
de Helweg 75. Je kunt er heerlijk
zitten in de fruitboomgaard van
de oud-Twentse boerderij ‘het
Antvelink’ onder aan de Usseler Es.
Maak een kopje koffie of thee, pak
iets lekkers erbij, zoals het boerderijijs, en geniet van de omgeving
en van de dieren op het erf. Dit
Rustpunt ligt dichtbij knooppunt 40
en aan de route Rondom Enschede,
een leuke tussenstop dus! Geopend
van donderdag t/m zondag.

FOTOWEDSTRIJD

Inmiddels is de fotowedstrijd niet meer weg te denken.
Dus ga je deze zomer op pad, maak dan een leuke foto
en stuur ‘m uiterlijk 3 september naar redactie@usselo.nl.
We publiceren in de oktobereditie een collage met alle
inzendingen. De winnaar wordt beloond!
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OBS MOLENBEEK
USSELO

BEDRIJVIGHEID

Wat een leuke ontwikkelingen
en activiteiten zijn er weer! Er
zijn nieuwe kinderen op school
gekomen en we hebben veel
ondernomen met de leerlingen.
Niet alleen op school, maar ook
daarbuiten. Want ‘leren doen wij
overal’.

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.

vragen stellen. ‘s Middags was er
een lekkere lunch, georganiseerd
door de ouderraad. Daarna was
er een speurtocht met onderweg
allerlei leuke activiteiten. Wat staat
de school toch op een prachtige
plek!

KIEKEBOEREN

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

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

Welkom bij Thuys
Gek van bloemen? Een nieuw geurtje?
Of Verwen je jezelf graag? Dan ben je bij
ons aan het goede adres. Middenin het
mooie Boekelo. Wij staan 6 dagen per
week voor je klaar. Tot snel!

de wei in gingen. De leerlingen
vonden het geweldig om de koeien
te zien dansen!

Bezoek nu

ook onze

online bloemist

LENTEOCHTEND

thuys-boekelo.nl

Mis niets!

Volg onze socials @thuysboekelo

Vul je

Thuys

met bloemen
Beckumerstraat 11 | 053 428 2670 | info@thuys-boekelo.nl
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Dinsdag 5 april was het Nationale
Buitenlesdag. Met de hele school
zijn wij naar de boerderij van de
familie Aalpol-Pasman gegaan. Dit
melkveebedrijf is aangesloten bij
Boerderij-educatie Kiekeboer’n. We
kregen een rondleiding en deden
opdrachten. Daarna mochten we
zelf boter maken en dit op een plak
ontbijtkoek smeren en opeten. Een
paar weken later gingen we weer
naar hun boerderij om te kijken naar
de koeien die voor het eerst weer

Vlak voor de Pasen vierden we het
lentefeest op school. ‘s Ochtends
hadden alle leerlingen glazen
potjes versierd, die we bij de kerk
hebben neergezet voor de viering
van de Kinder Passion. De kinderen
mochten ook in de kerk kijken en

ANWB STREETWISE

Half mei kwam de ANWB langs om
met het programma Streetwise
leuke en leerzame verkeerslessen te
geven. De leerlingen van groepen
1 t/m 4 leerden veilig oversteken
en begrijpen waarom ze in de auto
een gordel en kinderzitje moeten
gebruiken. Groepen 5 en 6 leerden
over de remweg van een auto en
de invloed van reactietijd op die
remweg. De kinderen mochten in
de ANWB-auto zelf remmen. De
leerlingen van groep 7 en 8 fietsten
over een uitdagend parcours en
trainden moeilijke manoeuvres.
Ook reden ze met een zware rugtas
op de rug, waarmee ze worden
voorbereid op het zelfstandig fietsen
naar de middelbare school.
We kijken nu vooral uit naar de
Bonte Avond op vrijdag 24 juni in
de tent van de Popfeesten Usselo,
eindelijk kan het weer! De leerlingen
zijn volop aan het oefenen voor hun
optredens. Kom kijken!
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UPDATE SPORTEN CULTUURHAL
DE ZWEEDE

Ieder afscheid is ook een nieuw begin

Eindelijk, na bijna een jaar bouwen komt het einde in zicht. De laatste fase
loopt zoals gepland en de eerste oplevering is geweest. We kunnen ons nu
langzaam richten op de ingebruikname en de opening,

EIND OP WEG MET
AFWERKING EN INRICHTING

1 april 2007

-

Afgelopen maand is er veel werk
verzet en zijn we met de afwerking
een goed eind op weg. Bosan
Sportinstallaties heeft alle toestellen
opgeleverd en geplaatst en de
technische installaties, zoals de
warmtepomp, de zonnepanelen,
de luchtverversing en de branden beveiligingsinstallaties, zijn
operationeel. Midden juni worden ze
nog ingeregeld.

1 april 2022

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat ik als uitvaartbegeleidster
ben begonnen. Ik mocht in al die jaren met vele families meelopen op het pad van afscheid en uitvaart. Voor het vertrouwen
dat ik daarbij kreeg ben ik heel dankbaar. Maar na 15 jaar is het
tijd om een andere weg te bewandelen en daarom heb ik per
1 mei 2022 mijn uitvaartwerkzaamheden beëindigd.
Met hartelijke groeten, Caroline van Munster - Doornbos

OUDE EN NIEUWE
GYMMATERIALEN

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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De bestrating rondom de hal en
van de parkeerplaatsen is bijna
klaar, net als de inrichting van het
buitenterrein. Ook zijn de nieuw
bestelde gymmaterialen bijna
allemaal binnen. We nemen zoveel
mogelijk gymmaterialen mee uit de
oude gymzaal, maar omdat er nu
twee zaaldelen zijn en met twee
groepen tegelijkertijd wordt gesport,
hebben we veel meer materiaal
nodig.

SCHOOLKINDEREN
HEBBEN DE PRIMEUR
OM DE HAL TE TESTEN

Zo langzamerhand is de hal
klaar om de eerste gebruikers te
verwelkomen. De leerlingen van
obs Molenbeek Boekelo en Usselo
en de Marcellinus hadden 3 juni

de primeur tijdens hun sportdag
op De Zweede. Een mooie eerste
gebruikerstest. Hierna lossen we in
alle rust eventuele kinderziektes op
voordat we de hal na de zomer
volop in gebruik nemen.

HELP MEE MET DE LAATSTE
LOODJES!

Vanaf nu beginnen we met de
laatste afwerking en aankleding;
er moet nog wat geschilderd en
schoongemaakt worden. Al met al
meer werk dan gedacht. Hiervoor
hebben we vrijwilligers nodig om het
af te krijgen. Vele handen maak licht
werk, dus als u een paar uurtjes kunt
helpen: heel graag! Laat het weten
via Gerrit Waanders: 06 - 5022 3497.

BIJNA EEN KLOPPEND HART

In september zal het sport- en
cultuurhart van Boekelo, Usselo en
Twekkelo eindelijk gaan kloppen
en kunnen we met z’n allen trots
zijn op het resultaat. In de week
van 29 augustus t/m 3 september
zijn er allerlei activiteiten voor de
‘inwijding’ van de hal. Op zaterdag
24 september is de officiële opening.
Meer informatie volgt later, eerst is
er nog werk aan de winkel! Heeft u
overigens initiatieven die in de hal
kunnen plaatsvinden, laat het dan
weten aan Ben ter Stal:
mail@warmstal.nl of 06 - 1250 8149.
Bestuur MFA de Zweede
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Door: Debbie Voogsgeerd

BED & BREAKFAST IN USSELO
Usselo telt inmiddels aardig wat Bed & Breakfasts. Omdat je er als Usseloër
waarschijnlijk zelf nooit zal slapen, vroeg de redactie een aantal eigenaren
hoe het er aan toe gaat in hun Bed & Breakfast. Vijf B&B’s delen hun
ervaringen.

B&B USSELO,
KLEIN FIJN EN UNIEK
Haaksbergerstraat 984

BED & BREAKFAST
DE LARIKS

Eigenaren: Sander en Kitty Bakker
Aantal kamers/bedden:
twee kamers
Bestaat sinds: 2019 (in 2021
overgenomen)
www.benb-usselo.nl

Broekmaatweg 50 Usselo

Eigenaren: Claire en Gijs
Aantal kamers/bedden:
een tweepersoonskamer en
eenpersoonskamer met uitschuifbed
Bestaat sinds: 2021 (overgenomen van
de oud-eigenaren Els en André)
www.delariksusselo@gmail.com

CAMPING EN BED &
BREAKFAST BEK’N SCHOP
Usselermarkeweg 251

BED & BREAKFAST
DE OALE ZESSPRONG

Eigenaren: Gerri en Karst Kleine
Aantal kamers/bedden:
twee kamers, vier bedden
Bestaat sinds: 2020
www.bekn-schop.nl

Boekelosestraat 155

Eigenaren: Carin en Rick Bollegraf
Aantal kamers/bedden:
één kamer met een tweepersoonsbed
Bestaat sinds: 2007
www.deoalezessprong.nl

BED & BREAKFAST
DE KOEPEL ENSCHEDE
Haaksbergerstraat 707

Eigenaren: Korné en Moniek Pot
Aantal kamers/bedden:
twee slaapkamers, vier bedden
Bestaat sinds: 2013
www.koepelenschede.nl
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WORDEN DE B&B’S IN
USSELO GOED BEZOCHT EN
WAT IS DE DRUKSTE TIJD?
Claire en Gijs/De Lariks:
We zitten voor zo’n 80% vol, omdat we
ook zakelijke gasten hebben.
Carin en Rick/De Oale Zessprong:
In het begin 90%, nu alleen als we er
zin in hebben. In het voor- en najaar is
‘t het drukst.

Korné en Moniek/Koepel:
We zitten het hele jaar behoorlijk vol,
vooral van april t/m oktober, daarna is
het iets rustiger.
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
Nu zo’n 50%, naast onze camping.
In het voorjaar en de zomer is het bij
ons het drukst.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
Wij zijn gemiddeld genomen het hele
jaar goed bezet, al was januari het
minst.
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BED & BREAKFAST (VERVOLG)
WAAR KOMEN GASTEN
ZOAL VANDAAN EN WAT
ZIJN HET VOOR GASTEN?

HEB JE WELEENS HELE
BIJZONDERE GASTEN
GEHAD?

Claire en Gijs/De Lariks:
Van over de hele wereld, ook
Nederlanders. Wij ontvangen vooral
zakelijke gasten en toeristen.

Claire en Gijs/De Lariks:
Wel bijzonder leuke gasten!

Carin en Rick/De Oale Zessprong:
Vooral uit het westen van ons land,
maar ook uit Duitsland, België en
Denemarken. Het zijn meestal vrolijke
gasten die willen genieten van Twente.
Soms ook mensen die een tijdje
moeten werken in de buurt.
Korné en Moniek/Koepel:
We hebben gasten uit alle continenten
inmiddels gehad. Maar de meeste
gasten komen uit Nederland. Door de
week veel gasten voor het werk, in het
weekend vaak voor een ander doel.
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
In heel Nederland weten ze ons
inmiddels wel te vinden. Bij ons komen
mensen die willen recreëren in onze
mooie omgeving.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
De meeste gasten komen uit
Nederland en Duitsland, maar wij
hebben gasten uit alle windrichtingen
gehad. Het is een echt een mix:
jong, oud, zakenman, monteur,
vrienden, gezinnen, partygangers,
wandelaars, etc.

Carin en Rick/De Oale Zessprong:
We hebben eens een joodse Rabbijn
gehad, geheel in klederdracht. En
gasten die steeds terugkomen, zoals
een enthousiast stel uit Kopenhagen
dat in augustus terugkomt op
huwelijksreis.
Korné en Moniek/Koepel:
Er zitten wel eens ‘bekende’ mensen in
de B&B, maar ik vind het niet netjes om
namen te noemen :)
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
Jazeker. Een mevrouw die wat extra
geld wilde verdienen in de coronatijd.
Daar is onze B&B natuurlijk niet voor
bedoeld.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
Eén van onze gasten komt van
oorsprong uit Enschede, vliegt de
hele wereld over als steward en
woont in Melbourne. Toen zijn moeder
afgelopen jaar ziek was sliep hij in
onze B&B om rust te ervaren. Nu zijn
moeder is overleden komt hij weer om
haar graf te bezoeken.

HEB JE EEN LEUKE
ANEKDOTE OVER JE B&B
EN/OF OVER JE GASTEN?
Claire en Gijs/De Lariks:
De oorspronkelijke Lariks (boom) is al
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jaren dood en inmiddels vervangen
door een Bonsai.
Carin en Rick/De Oale Zessprong:
Onze allereerste gasten hadden,
door een foutje op een website, het
verkeerde nummer gebeld om te
boeken. Toen ze aankwamen bij een
B&B in Boekelo zag het er heel anders
uit. Daarna kwamen ze toch bij ons
terecht en waren dolgelukkig toen ze
het stalletje zagen.
Korné en Moniek/Koepel:
Dat Willem Wilmink in de B&B
gewoond heeft. We hebben
een aantal van zijn gedichten
opgehangen en meegewerkt aan zijn
biografie van Elsbeth Etty.
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
Sinds ons korte bestaan nog geen
opvallende verhalen.
Sander en Kitty/B&B Usselo: Toen we
in juni 2021 open gingen, stonden de
eerste en inmiddels vaste gasten al te
trappelen.

WERKEN JULLIE OOK
SAMEN MET ANDERE
ONDERNEMERS/PARTNERS
IN USSELO OF OMGEVING?
Claire en Gijs/De Lariks:
Als wij vol zitten, verwijzen we naar een
collega B&B.
Carin en Rick/De Oale Zessprong:
Als het stalletje niet beschikbaar is,
sturen we gasten door naar B&B’s in
de buurt. We geven vaak ook tips voor
restaurants in de buurt.

Korné en Moniek/Koepel:
Als we vol zitten, sturen we gasten
door naar andere B&B’s
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
Nog niet.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
Voor de fietsverhuur werken we samen
met Landewé Enschede en we bieden
kortingsmogelijkheden.

WELKE TIPS GEVEN
JULLIE GASTEN?
Claire en Gijs/De Lariks:
Genieten van de natuur, Brouwerij
Tour Grolsch, dagje Enschede en de
Stoomtrein Boekelo.
Carin en Rick/De Oale Zessprong:
We hebben folders met ideeën en
afhankelijk van wat gasten zoeken,
vertellen we graag wat er te doen is.
Zoals wandelen en fietsen, shoppen in
Enschede of Duitsland of zwemmen in
het Rutbeek.
Korné en Moniek/Koepel:
De meeste gasten hebben een
duidelijk doel en vragen hooguit om
een restaurant. Als Hanninkshof weer
open is, gaan we daar weer naar toe
verwijzen.
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
Vooral dat mensen lekker kunnen
fietsen en dat de molen in Usselo te
bezoeken is.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
Wij vertellen onder andere over de
Forelderij en de Haarmühle nabij
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BED & BREAKFAST (VERVOLG)
Buurse en we tippen gasten op
restaurants en musea.

WAT VINDEN GASTEN HET
MEEST VERRASSEND AAN
USSELO?
Claire en Gijs/De Lariks:
De rust van de natuur en toch zo in het
centrum van Enschede.
Carin en Rick/De Oale Zessprong:
Dat mensen elkaar hier nog groeten
op straat, dat zijn ze vaak niet
gewend.
Korné en Moniek/Koepel:
Ze vinden de omgeving heel mooi.
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
De prachtige omgeving.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
Restaurant Hanninkshof. Wij verheugen
ons op de nieuwe bistro Hanninkshof
en de binnenkort te openen
streekwinkel. De molen blijft met name
voor buitenlandse gasten interessant.

WAT WAARDEREN GASTEN
AAN JULLIE?
Claire en Gijs/De Lariks:
Dat we behulpzaam en vriendelijk
zijn en dat we een hele schone
accommodatie hebben. En vanuit de
kamer met het dakterras kun je veel
dieren spotten.
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Carin en Rick/De Oale Zessprong:
Dat we open, toegankelijk en gastvrij
zijn. In onze theetuin worden gasten bij
aankomst met huisgebakken lekkers
ontvangen. En het bubbelbad is
favoriet.
Korné en Moniek/Koepel:
Dat ze bij ons een eigen woonkamer
en keuken hebben maar ook de
geschiedenis van het pand. En het
uitgebreide ontbijt valt in de smaak.
Gerri en Karst Kleine/Bek’n Schop:
De gastvrijheid en de vriendelijke
ontvangst. Ook verhuren we de B&B
zonder ontbijt.
Sander en Kitty/B&B Usselo:
Onze gastvriendelijkheid en
hygiëne. Ook worden de grote privéparkeerplaats, het mooie uitzicht
vanuit de tuin en de mogelijkheid
om e-bikes en stadsfietsen te huren
gewaardeerd. Heb je als Usseloër
familie, vrienden of collega’s die in
Usselo willen overnachten, dan bieden
we op aanvraag een
speciale Noaberovernachting
(gunstige prijs) aan.

EVENEMENTEN
EN ACTIVITEITEN
CONCERT AAN DE VIJVER:
ZONDAG 12 JUNI

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
Teesinklandenweg en de Badweg.
Er is gewerkt aan een spectaculair en
gevarieerd programma, met muziek
voor iedereen!
JongNBE
We zijn heel blij dat het jong
Nederlands Blazers Ensemble, kortweg
‘jongNBE’ komt optreden. Een
ensemble van jonge talentvolle musici
van Nederlandse conservatoria.
Sommigen zijn al klaar met hun
opleiding, anderen zijn nog bezig. Het
ensemble bestaat uit 10 musici op: fluit,
hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet,
saxofoon, trombone, slagwerk en
contrabas/basgitaar.

OPEN TUINEN-WEEKEND
OP ZATERDAG 18 EN
ZONDAG 19 JUNI

In mei was het alweer drie jaar
geleden dat wij de sleutel kregen
van ons nieuwe huis met forse
tuin. De eerste tijd hebben we ons
voornamelijk bezig gehouden met
het onderhoud, maar dit voorjaar
hebben we de tuin wat meer naar
onze eigen smaak veranderd. Dus wilt
u eens bij ons achter de heg kijken?
Dat kan tijdens het open tuinenweekend op 18 en 19 juni. U bent van
harte uitgenodigd bij ons aan de
Teesinklandenweg 90!
Vanaf 10.00 uur is de koffie klaar en we
sluiten om 17.00 uur.

Corine & Friends
Het tweede deel van de middag
speelt het vertrouwde combo met
zangeres Corine Leferink, die wordt
begeleid door muzikanten uit Boekelo,
Usselo en Haaksbergen. De repetities
zijn al in volle gang. Er wordt o.a.
muziek gespeeld van
Eric Clapton, Carly Simon, Rogier van
Otterlo en Bart Peeters.
Na afloop wordt er 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 kunnen we uitwijken naar de
werkplaats van Bouwbedrijf Stokkers
aan de Kwinkelerweg 223.

Hartelijke groet,
Gerrit en Thea Kleine Wiecherink
Teesinklandenweg 90, 7548 PG Usselo

Pauline & Hajé Nordbeck

MV Unisson en Inspiration

VADERDAGCONCERT
ZONDAG 19 JUNI

Op zondag 19 juni geven
Muziekvereniging Unisson en het koor
Inspiration uit Boekelo gezamenlijk
een vaderdagconcert bij eetcafé
De Buren’ in Boekelo. Van 15.00 uur
tot 16.30 uur spelen en zingen ze
prachtige passende nummers bij
vaderdag. Dus kom met je vader,
man, vriend en iedereen die zin heeft,
lekker genieten en luisteren op het
terras. De entree is gratis, een vrije gift
voor onze onkosten is altijd welkom.
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EVENEMENTEN
EN ACTIVITEITEN (VERVOLG)
OUDE DEURENCUP:
ZONDAG 28 AUGUSTUS

1, 2, 3, 6 EN 7 JULI:
CONCERTEN LANDGOED
ZONNEBEEK

Bijna 300 jaar geleden schreef
J.P. Rameau de opera ‘Les Indes
Galantes’ over liefde in verschillende
culturen. Het gezelschap De Barok
Bende brengt de opera deze zomer in
een moderne uitvoering op Landgoed
Zonnebeek. Zij nemen het publiek mee
op reis naar Turkije en Amerika. Twee
liefdesverhalen in twee verschillende
culturen. Het verhaal speelt zich af
in het heden en gaat over keuzes
maken, spanning en natuurlijk de
liefde. Samen met moderne dansers
en zangers krijgt deze opera een
hele nieuwe uitvoering, zonder de
oorspronkelijke stijl aan te passen. Een
uitvoering die past in de huidige tijd,
met thema’s die tot op de dag van
vandaag nog belangrijk zijn.
De concerten vinden plaats op
Landgoed Zonnebeek aan de
Zonnebeekweg 110, 7546 RH Usselo/
Enschede op de volgende data:
•v
 rijdag 1 juli 2022, 20.00 uur
• z aterdag 2 juli 2022, 20.00 uur
• z ondag 3 juli 2022, 15.00 uur
•w
 oensdag 6 juli 2022, 20.00 uur
•d
 onderdag 7 juli 2022, 20.00 uur
De tickets kosten 20 euro p.p. en zijn te
koop via www.concordia.nl
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Deze zomer is alweer de derde editie
van de ‘Oude Deuren Cup, Rutbeek
Surfivors’ op het Rutbeek in Enschede.
Door het grote succes van de eerste
twee edities komen er steeds meer
surfplanken op het water, met steeds
meer wedstrijden in Europa. Op
het Rutbeek vindt op zondag 28
augustus tussen 10.00 en 17.00 uur
zelfs het grootste longboard windsurf
spektakel van Europa plaats, ofwel de
‘European Championship Old School
Windsurfing’. De windsurfplanken die
meedoen zijn vaak tussen 30 en 40
jaar oud, de leeftijden van de surfers
ligt nog iets hoger.
Deelnemen?
Kijk op www.oudedeurencup.nl voor
meer informatie en meld je aan!
Wil je meedoen, maar heb je geen
‘deur’? Wij hebben nog oude deuren
op voorraad. Natuurlijk wordt er
tussentijds fanatiek getraind tijdens
de clubwedstrijden en ook in de
weekenden (met mooi weer).
Programma voor niet-surfers
Alleen het kijken naar de surfers, op
hun oude deuren is al vermakelijk,
een soort reisje terug in de tijd met
op de achtergrond een lekker retromuziekje. Voor kinderen vanaf 7 jaar
is het mogelijk om kennis te maken
met zeilen in een echte ‘optimist’
(klein eenpersoons zeilbootje). Of
neem deel aan een ‘Yoga Sup’ sessie.
De organisatie is nog druk bezig
om verschillende extra activiteiten
te plannen, volg ons daarvoor op
Facebook of Instagram of check de
website. Je kunt je via de website ook
aanmelden voor de activiteiten, maar

vol=vol. Na afloop is er een barbecue.
Wel vooraf even reserveren via de
website.
Heb je naast dit spektakel interesse
in zeilles voor kinderen (optimist) of
windsurfles, kijk dan op onze website
en stuur ons een berichtje.
www.oudedeurencup.nl | www.
facebook.com/RutbeekSurfivors |
Intsta: oudedeurencup.
Organisatie Oude Deurencup Rutbeek
Surfivors

ZONDAG 11 SEPTEMBER:
OPEN MONUMENTENDAG
BIJ WISSINK’S MÖL

Op deze dag kunt u de trots van Usselo
bewonderen: de stendermolen die in
1802 werd gebouwd en in 1921 werd
verplaatst naar het Buurserzand. In
1970 kwam de molen op de lijst van
Rijksmonumenten te staan en werd
in 1981 weer opgebouwd in Usselo.
Tussen 10.00 en 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.

RUTBEEK TRIATHLON:
ZONDAG 18 SEPTEMBER

De Triathlonclub Twente (TCT)
organiseert op zondag 18 september
op en rondom het Rutbeekterrein
de Rutbeek Triathlon. Die dag sluiten
meer dan 150 atleten van de club
hun wedstrijdseizoen af. Voor hen
zijn zwemmen, fietsen en hardlopen
de ultieme uitdaging. Het terrein
van het Rutbeek is ideaal voor deze
wedstrijd; zwemwater en een loop- en
fietsparcours in een mooie omgeving.
Er is ook voldoende ruimte voor de
start en finish.
Triathonlon-dag
Voor publiek en de recreatieve
sporter wordt, naast de wedstrijd, de
triathlon-dag gehouden. Dit is een
laagdrempelig evenement, bedoeld
om kennis te maken met de sport en
een mooie, sportieve dag te beleven.
Kom kijken of doe mee. Er is een
jeugdafstand, een sprintafstand, een
‘achtste’ en een ‘kwart’ triathlon. Er
zijn ook aparte startseries speciaal
voor de dames. Voor iedereen is er wel
een afstand die bij hem/haar past.
Ouder-kind triathlon
Een van de ‘afstanden’ is een
ouder-kind-triathlon, hierbij worden
alle onderdelen in estafette-vorm
afgelegd. Ouders kunnen dan
samen met de kinderen sporten. Dit is
natuurlijk ook heel leuk om samen met
vriendjes, vriendinnetjes en hun ouders
te doen. Begin dus vast met trainen!
Inschrijving kan t/m 11 september, nainschrijving is niet mogelijk. Ga naar
www.triathlonclubtwente.nl/rutbeektriathlon en klik op ‘inschrijven’.
Kijk hier ook voor meer informatie.
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Op bezoek bij de koe!
Kom kijken bij de koeien. Ga mee op
rondleiding bij een melkveebedrijf en
zie wat de koe daar allemaal doet.
In de zomervakantie (week 29 t/m
34) kan je bij verschillende boerderijen op
koeien bezoek.
RESERVEREN is verplicht.
Bel of app tot uiterlijk 10 uur op
de dag van de rondleiding met het
bedrijf.

in de zomerv

akantie

De rondleiding duurt 1/1,5 uur,
kost € 3,- p.p. (t/m 2 jaar gratis)
en start om 14:00 uur.
Honden zijn niet toegestaan en de
rondleiding is op eigen risico.

facebook:
rondleidingen op de boederij

maandag
06-12516567

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

06-20982888

06-10051803

06-83444236

06-22537056

06-13793855

melkveebedrijf
Smelt-Luttikhedde

melkveebedrijf
Voogd / Melktap Hof
Espelo
Enschede

melkveebedrijf
de Brookmoat
Pasman-Aalpol

biologisch
melkveebedrijf melkveebedrijf
melkveebedrijf
de Veldgeuver
Stokkers
‘n Pol (Stokkers)
(Schukkink-Olink)
Boekelerhofweg
100
7548 RA
Boekelo
50

Lutje bruninkweg
25
7544 RD
Broekheurne

Veldgeuverweg
20
7547 RG
Twekkelo

Braamweg
12a
7481 RB
Buurse

Weerseloseweg Haaksbergerstraat
1006
235
7548 PC
7522 PS
Usselo
Enschede

AGENDA
Open Boerderijdag
Maandag 6 juni | 10.00 - 16.00 uur
Melkveebedrijf Pasman-Aalpol
Pinksterfestival Boekelo
Maandag 6 juni| 11.00 - 17.00 uur
Concert aan de vijver
Zondag 12 juni | 14.30 - 17.00 uur
Teesinkbos, vijver langs fietspad
Open Tuinenweekend
Zaterdag 18 en zondag 19 juni
10.00 - 17.00 uur
Teesinklandenweg 90
Vaderdagconcert
Zondag 19 juni | 15.00 - 16.30 uur
Cafe De Buren, Boekelo
Popfeesten Usselo
Vrijdag 24 t/m zondag 26 juni
Terrein Wissink’s Möl, Helmerstraat
Concerten Landgoed Zonnebeek
1,2,3,6 en 7 juli | Zonnebeekweg 110
Rondleidingen op de boerderij
18 juli t/m 26 augustus, zie hiernaast
Fietstocht Buurtkring Usselo
Zondag 28 augustus | 10.00 - 14.30 uur
Verenigingsgebouw, Lammerinkweg
Oude Deurencup Rutbeek Surfivors
Zondag 28 augustus | Het Rutbeek
Kopij Rondje Usselo, editie okt-nov
Vrijdag 2 sept. | redactie@usselo.nl
Tuckerville
Zaterdag 10 september | Het Rutbeek
Monumentendag Wissink’s Mol
Zondag 11 sept.| 10.00 - 16.00 uur
Rutbeek Triathlon
Zondag 18 sept.| Het Rutbeek
Opening sport- en cultuurhal
Zaterdag 24 september | De Zweede

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 editie oktober-november 2022:
vrijdag 3 september
Bestuur Buurtkring Usselo: Herman (voorzitter),
Gerrit-Jan Hunting (vice voorzitter),
Gerrit Jan van Munster (secretaris),
Adri Berger (penningmeester), Hans Leusink en
Korne Pot (algemene bestuursleden).
Wijkbeheerder Usselo/Boekelo: Raimond Senger
| r.senger@enschede.nl | 053-481 7600.

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

51

