
Nieuwsbrief september 2022 
De Koets’n Keerls  

Twentse koetshuizen ten pronk 
 
In het weekend van 15 en 16 oktober stelt een 
aantal enthousiaste Twentse Koets’n Keerls en 
Vrouwleu hun koetshuizen open voor publiek. 
Achter de deuren van deze koetshuizen bevindt 
zich een schat aan rijtuigen uit lang verloren tijden! 
 

 
 
Aan het eind van de 19e eeuw werd het 
straatbeeld gedomineerd door paard en wagen. 
Een grote verscheidenheid aan type rijtuigen was 
hiervan het gevolg. 
 
Immers een adellijke familie had een chiquer rijtuig 
dan de plaatselijke kolenboer. Voor iedere 
gelegenheid was er een passend rijtuig: rijtuigen 
geschikt voor het afleggen van bezoeken, het 
maken van plezierritjes, vervoer op het platteland 
tot het uitventen van brood en kruidenierswaren, 
veel van deze specifieke rijtuigen zullen te zien zijn. 
 
De 5 deelnemende koetshuizen geven samen een 
zo breed mogelijk beeld van de wijze waarop 
adellijke en toonaangevende families maar ook 
boeren en venters in Twente zich rond de vorige 
eeuwwisseling verplaatsten. 
 
15 en 16 oktober van 10.00 – 17.00 uur 
 
Meewerkende verzamelaars zijn: 
 
Jan & Ria Maathuis  
Lemselosestraat 9, Weerselo  
 
Erik Eshuis 
Ootmarsumseweg 33, Albergen,  
 

Gerhard en Hannelies  Oude Holtkamp 
Venweg 17, Noord Deurningen 
 
Arie en Gerda Middelkamp 
Kupersweg 2, Wierden 
 
Gerard en Marianne Engbers 
Akkerhuisweg 1, Saasveld 
Bart en Mirthe Klaasen 
 
Toegang tot alle koetshuizen is gratis. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Liesbeth Hassink 
Twickelerlaan 17,  
7495 VG Ambt Delden 
06-55118139 - email: foresyard@hotmail.com 

 
 

Afscheid Henk ter Boo  

Op 14 augustus jongstleden, 1 dag na zijn 73e 
verjaardag is na een ernstige ziekte in zijn eigen 
vertrouwde omgeving overleden een trouw en 
betrokken lid van de Koets’n Keerls. 

Al meerdere keren zat Henk in het bestuur en de 
laatste fase zat hij ruim 10 jaar. Zijn betrokkenheid 
was groot bij het aangespannen rijden. Daarnaast 
was hij een verbinder en mensenmens. Met name 
het authentieke rijden had zijn aandacht en zijn 
specialiteit. Jaarlijks zette hij de Twickelrit uit maar 
hij is ook betrokken geweest bij landelijke 
wedstrijden waaronder het Nederlands 
Kampioenschap authentiek aanspannen rijden. Hij 
was een graag geziene deelnemer bij diverse 
authentieke ritten in de omgeving.  

Als bestuurslid was hij erg 
betrokken en kon goed 
luisteren en schatte zijn 
medebestuursleden op hun 
waarde, maar hij 
schroomde niet om zijn 
duidelijke mening en visie 
te geven. 
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In september vorig jaar werd bij hem een tumor bij 
zijn oor vastgesteld en ook hierin was hij 
daadkrachtig en toonde een ongelofelijk 
doorzettingsvermogen.  

Als bestuur kijken wij met veel respect terug naar 
de wijze waarop hij zelf met zijn ziekte is 
omgegaan. Dagelijks voor behandeling naar 
Amsterdam maar toch bleef de deur ook altijd voor 
iedereen open staan en zelfs 14 dagen voor zijn 
overlijden heeft hij nog door het door hem zo 
geliefde Twickel gereden. 

Wij zullen zijn kennis, kunde en betrokkenheid 
zeker missen en wij wensen zijn vrouw, zoon en 
schoondochter heel veel kracht en steun toe.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinden door verbondenheid 
 
Door corona zijn de afgelopen jaren meerdere 
regiovergaderingen niet doorgegaan. Gelukkig 
hangt de vlag er nu anders voor en wij hopen van 
ganse harte dat díe vervelende tijd niet meer 
terugkomt.  
 
Toch zijn er in die periode mensen gestopt met de 
sport of hebben een stapje terug gedaan. Dat 
houdt direct in dat wij elkaar ook minder zien en 
dat willen wij juist nu gaan aanpakken.  Wij willen 

graag dat die verbondenheid weer terug komt en 
dat wij weer gezellig kunnen spreken over de 
dingen die een Koets’n keerl of Vrouwleu bezig 
houdt.  
 
Daarom zijn komende maand de 
regiovergaderingen. Ze beginnen allemaal om 
20.00 uur.  
 
Maandag 3 oktober 2022 Regio 4 

Locatie Bam’s Bar 
Kerkweg 22, Deuringen  
06-5350648 

 
Dinsdag 4 oktober 2022 Regio 3 

Proggiehoes 
Beckummerschoolweg 38, Beckum  
06-52351803 
 

Donderdag 6 oktober 2022 Regio 1 & 5 
Manege Sand 
Voshaarsweg 15, Harbrinkhoek  
06-23509706 
 

Laat wel even weten of je komt ! 

 

Vacature bestuur 
 
Met het overlijden van Henk ter Boo is er een 
vacature in het bestuur. Henk was vice-
voorzitter en tevens had hij de portefeuille 
authentiek. Het is belangrijk dat er iemand 
deze tak weer op gaat pakken. Interesse?  
Meldt je dan bij een van de bestuursleden.  
 

Komende ritten 
 
Moosrit – 9 oktober 2022 
Ootmarsumseweg 375, 7667 PB Reutum 
Tel 06-50953820 
 

Herfsttintentocht – 16 oktober 2022 
Oelerschoolpad 14,  Hengelo  
Tel: 06-52351803 
 

Hubertusrit  – 6 november 2022 
TInkerhoeve, Zeilkerweg 8 Zenderen  
Tel: 06-40283726 
 
Wij hopen dat u allen deel zult nemen aan de 
laatste drie ritten van het jaar.  
 

Aanmelding vooraf wordt wel gewaardeerd.  


