
 

 

Jury-rapport BART Boekelo Award 2012. 
 
 
 
De jury 
De jury van de BART Boekelo Award is woensdag 26september 2012 bijeen gekomen. 
De jury, bestaat uit: 

- De heer Robert Zandstra namens Military Boekelo, winnaar van de Bart Boekelo Award 2011  
- Mevrouw Monique Richters, namens de Stichting Enschede Promotie 
- De Heer Patrick Welman, stadsdeelwethouder �West� 
- De heer Wilfried Terhürne, namens Stichting BART 
- Mevrouw Carry Hilbink, namens Stichting BART 

 
 
Het uitgangspunt 
Stichting BART (Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme) is een gezamenlijk initiatief van de 
Boekelose Ondernemers Vereniging, Dorpsraad Boekelo, VVV Boekelo en Gemeente Enschede. 
BART heeft als doelstelling het stimuleren van recreatie en toerisme in en rondom Boekelo. 
Om goede initiatieven te ondersteunen heeft BART een jaarlijkse prijs ingesteld; de  
BART Boekelo Award, die in 2006 voor het eerst uitgereikt werd aan een persoon of organisatie die 
een bijzondere betekenis heeft of een bijzondere prestatie heeft geleverd, voor toerisme en recreatie 
in en rond Boekelo. Sinds 2009 is besloten om deze prijs eens in de twee jaar uit te reiken om de 
winnaar optimaal de gelegenheid te geven alles uit de prijs te halen bijvoorbeeld in de zin van 
drukwerk en naamsbekendheid. 
 
 
Spelregels 
Iedereen is in de gelegenheid om, middels een breed verspreid formulier, kandidaten op te geven die 
naar zijn/haar mening in aanmerking zouden moeten komen voor de BART Boekelo Award. 
Zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon (bedrijf, vereniging, enzovoort) kan in aanmerking 
komen. 
De prijs kan op basis van verschillende criteria worden toegekend: 
 Voor een (verrassend) nieuw initiatief op gebied van recreatie en/of toerisme in de regio 
 Voor een bestaande �speler� die een grote stap vooruit heeft gezet 
 Voor iemand die een bijzonder hoge kwaliteit levert in zijn product en een voorbeeld is voor 

anderen 
 Voor iemand die een significante bijdrage heeft geleverd aan de landelijke (of zelfs internationale) 

bekendheid van Boekelo 
De jury heeft de kandidaten verzameld en beoordeeld en vervolgens een winnaar aangewezen.  
De winnaar krijgt de nodige publiciteit en kan/mag zijn positie als Winnaar van de BART Boekelo 
Award 2012-2013 het hele jaar commercieel gebruiken. 
Aanmeldingen konden tot 20september  2012 worden ingeleverd bij Fleuranthus, de Coop en worden 
uitgebracht via de website Boekelo.info. 
 
Dit jaar zijn meer dan 130 aanmeldingen ontvangen. Dat is bijna twee keer zo veel als 2 jaar geleden. 
Opvallend is dat veel bedrijven campagne hebben gevoerd onder hun gasten. De wil om deze award 
te winnen neemt dus duidelijk toe. 
Uit deze aanmeldingen heeft de jury 3 genomineerden bepaald. En alle genomineerden krijgen een 
certificaat van nominatie. Ook deze nominatie heeft dus een bepaalde betekenis, namelijk dat u 
sowieso een belangrijke bijdrage levert aan het toerisme en recreatie in Boekelo en omgeving. 
 



 

De  genomineerden voor 2012 zijn: 
o De Wissinks Moll 
o Café de Buren 
o Oude Voertuigendag van de Boekelose ondernemersvereniging 

 
Waard om vernoemd te worden 
Een van de voordrachten dit jaar was Hotel Bad Boekelo. Vele mensen zagen de belangrijke functie 
voor de toerist. Maar ook werd gelijk de zorg uitgesproken over het �stoffige imago� van dit hotel. 
 
Ook is Waterskicentrum Twente dit jaar voorgedragen. Dit prachtige bedrijf is het eveneens waard om 
genoemd te worden, hoewel niet genomineerd. Met zijn landelijke bekendheid trekt deze veel mensen 
naar het Rutbeek en dus ook naar deze regio. Helaas heeft het waterskicentrum nog weinig 
samenwerking met de lokale bedrijven.  
 
Dit jaar waren er ook voordrachten voor Bouwbedrijf Ter Steege. Zij hebben met veel aandacht 
prachtige historische gevels gerestaureerd. Hierdoor is het aanzicht van de Bleekerij een aanwinst 
voor Boekelo.  
 
De jury stond werkelijk waar ook dit jaar weer voor een moeilijke keuze. een genomineerde is volstrekt 
nieuw en ook in vorige jaren niet aangemeld. Dat kan een extra aantrekkelijke factor zijn om de keuze 
op te laten vallen. Aan de jury uiteraard toch om een keuze te maken. Dat viel ook dit jaar echt niet 
mee maar we zijn er zoals altijd natuurlijk uitgekomen. 
 
Het oordeel 
De jury is van mening dat de Award een beloning moet zijn voor een bewezen of geleverde prestatie 
en tegelijkertijd bij voorkeur "prikkelend" moet zijn voor nieuwe of toekomstige initiatieven.  
Er is verder in de overweging rekening gehouden met: 
- Ten eerste natuurlijk de geleverde prestatie, 
- Hoe zal de winnaar anderen � en andere initiatieven �  naar de toekomst toe stimuleren, 
- Zorgen dat we niet onderschatten wat de laatste 10 jaar rondom Boekelo toeristisch al tot stand is 

gebracht. 
- Het publicitaire effect dat gekoppeld is aan de nominaties en de aan te wijzen winnaar, 
- Indien mogelijk zowel terug kijken als vooruit kijken. 
 
De genomineerden zijn om de volgende redenen gekozen: 
 
De stichting Wissinks Moll: - Enthousiaste vrijwilligers  die actief samenwerken om de molen van 
bouwjaar 1802 draaiend te houden. Door de status van deze molen is dit een unieke blikvanger en 
toeristische trekpleister. Met alle activiteiten betrekken ze jong en oud bij de molen.  
 
Café de Buren:- Ook dit jaar staan zijn ze weer vernieuwend bezig geweest door middel van het 
voortzetten van het verborgen theater, maar ook steeds nieuwe activiteiten te bedenken zoals nu 
bijvoorbeeld de pub quiz.  
 
Oude voertuigendag Boekelo door de Boekelose ondernemersvereniging:: - Enkele ondernemers van 
de BOV zetten zich elk jaar opnieuw in om van deze dag weer een bijzonder evenement te trekken. 
Bijna 30jaar komen hier honderden voertuigen op af om het jaar af te sluiten, maar ook duizenden 
bezoekers. Dit evenement zit Boekelo regionaal duidelijk op de kaart. 
.   
 
 
De winnaar: Café de Buren! 
 



 

De jury is na rijp beraad unaniem tot het oordeel gekomen dat dit jaar absoluut de winnaar moet zijn 
van de BART Boekelo Award 2012, Café de Buren!! 
De Award wordt toegekend aan het  volledige team van café de buren. Die gezamenlijk het café 
hebben gemaakt naar wat het nu is! De Award wordt overhandigd aan de eigenaars van café de 
buren, Gerold en Diane Beekman. 
 

Onderbouwing van de jury 

Café de Buren is onmiskenbaar van onschatbare waarde voor dit dorp. Dankzij dit café kunnen vele 
vergaderingen en feestjes en andere sociale gelegenheden plaatsvinden in Boekelo. Maar ook voor 
de toerist is het een duidelijk herkenbaar ontmoetingspunt. 

Café de Buren scoort op alle vier van de vier criteria voor de toekenning van de BART Award, 
namelijk: 

1. Voor een (verrassend) nieuw initiatief op gebied van recreatie en/of toerisme in de regio 
Ze hebben diverse activiteiten ontwikkeld die een breed publiek naar boekelo trekken. Hierbij 
noemen we o.a. de DJ draaien door, het verborgen theater, Pub quiz, beachvolleybal  

2. Voor een bestaande �speler� die een grote stap vooruit heeft gezet 
Zijn van een buurtcafé, gegroeid naar een bedrijf met allure, die herkenbaar en zeker Boekelo 
op de kaart in de regio en misschien zelfs wel landelijk. 

3. Voor iemand die een bijzonder hoge kwaliteit levert in zijn product en een voorbeeld is 
voor anderen 
Door steeds nieuwe dingen te bedenken, blijft het bruisen in het café. Hierdoor is het voor de 
toerist altijd een verassing wat ze aantreffen. Actief blijven en je afzetmarkt goed in de gaten 
houden. 

4. Voor iemand die een significante bijdrage heeft geleverd aan de landelijke (of zelfs 
internationale) bekendheid van Boekelo 
Door het communiceren in de media als ook in de Social media word boekelo steeds opnieuw 
vernoemd en genoemd. Dit werkt zeker in het voordeel van de naamsbekendheid.  

 
Graag noemen we ook enkele opmerkingen die op de aanmeldingen vermeld stonden: 
 
- Ontmoetingsplek van Boekelo 
- Gezellige sfeer 
- De buren is de Huiskamer van Boekelo 
- Een thuis voor iedereen 
- Omdat één wc pot lager hangt dan de anderen 
 
Kleine kritische noot: 
De jury hoopt dat deze prestigieuze prijs een stimulans zal zijn voor het team om nog meer de 
samenwerking te zoeken met de andere bedrijven in Boekelo, om zo een nog sterkere vuist te 
kunnen maken met activiteiten.  Afgelopen jaren is café de buren vaker genomineerd geweest, en 
helaas hebben ze hem steeds net niet gewonnen. In die jaren heeft de jury goed en 
weloverwogen de winnaar gekozen. Door het niet winnen van de award is er regelmatig met grote 
teleurstelling gereageerd, wat de jury eigenlijk wel prettig heeft gevonden. Hiermee geeft de 
ondernemer toch graag aan, dat ze de prijs graag willen winnen. En in 2012 is het dan zover, 
geduld en inzet wordt beloond! 

 

 

 



 

Het winnen van de BART Boekelo Award tenslotte beoogt een prikkeling te zijn voor anderen om zich 
ook, en ieder natuurlijk op zijn of haar eigen wijze, in te zetten voor de toeristisch-recreatieve sector 
van Boekelo. De komende 2 jaren is café de Buren ons voorbeeld! 

 

 

 

Enschede, 11 September 2012 

Namens de voorzitter van jury en de uitreiker van de Bart Boekelo Award 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfried Terhürne       Patrick Welman 

 


