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BOEKE-LOOS
VERKIEZINGSEDITIE
Maart 2014:
Met deze keer o.a.:
De kandidaten stellen zich voor
Verkiezingsprotocol
Bij volmacht stemmen
Verkiezingscafé
Rudy en Yanke: bedankt!
Tour de Boekelo (slot)
Feestelijke heropening dorpshart
Fleuranthus 10 jaar
Oproep ‘Kunst in Boekelo’
Boekelo.DOET
Samenwerken aan De Zweede

DORPSRAADSVERKIEZINGEN
In deze Boeke-loos is veel plaats ingeruimd voor de Dorpsraadsverkiezingen die op 19 maart tegelijk met de
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
De kandidaten stellen zich aan u voor.
Een aantal kandidaten zult u vast wel kennen, en om het herkennen
makkelijk te maken hebben we er foto’s bij geplaatst.
Verder hebben we alle kandidaten acht denkbeeldige projecten
voorgelegd, waar ze slechts een beperkt totaal-budget voor kregen.
Hoe ze dat budget besteden kunt u in het schema op de middenpagina
van deze Boeke-loos lezen. Daar kunt u constateren dat de kandidaten er
vaak heel verschillende voorkeuren op na houden.
Kijk maar of er kandidaten zijn met dezelfde voorkeuren als u.
Dit is wat er voor u is gedaan. Op 19 maart bent ú aan de beurt.
Dan gaat u de Dorpsraad kiezen waar Boekelo recht op heeft.
We hopen dat u deze Boeke-loos met aandacht en plezier leest, en er
extra gemotiveerd door wordt uw stem uit te brengen.
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FLEURANTHUS: VAN HARTE GEFELICITEERD!

Het zal u niet ontgaan zijn:
1 februari bestond Fleuranthus 10 jaar!

In de volgende uitgave van Boeke-loos kunt u meer lezen!

WELKOMSTBEUKSKEN: ALLERLAATSTE OPROEP
Het Welkomstbeuksken 2014 is op een oor na gevild.
Dit is een allerlaatste oproep aan ieder die alsnog vermeld wil worden of
de tekst uit het vorige boekje nog wil aanpassen.
Voorwaarden waar de tekst aan moet voldoen:
De tekst moet geschreven worden in een maximale lettergrootte 12 of 14.
Probeer zoveel mogelijk te vertellen over uw vereniging/bedrijf/instelling.
Een logo kan worden toegevoegd en dient in JPEG-formaat te worden
aangeleverd.
Het mag GEEN advertentie zijn.
Vertel wie u bent, wat uw bedrijf doet of welke activiteiten uw vereniging
ontplooit.
Het beschikbare formaat is 8 cm hoog en 10 cm breed.
Het Welkomstbeuksken is bedoeld voor nieuwe inwoners van Boekelo en
Usselo. Het is dé gelegenheid om u als bedrijf/vereniging/instelling
kosteloos te presenteren.
De laatste inleverdatum is 15 maart a.s.
welkomstbeuksken71@gmail.com
boeke-loos
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (18 FEBRUARI 2014)
Volle bak!
Met een forse hamerslag opent Jeroen Verhaak (de voorzitter van de
Boekelose Dorpsraad) om enkele minuten over acht op deze
dinsdagavond de op één na laatste vergadering van de zittingsperiode
2010/2014.
Deze bijeenkomst staat voor een flink deel in het teken van de
verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad (2014/2018) op 19 maart a.s.
Dit is ook één van de redenen voor de aanwezigheid van veel “publiek”,
onder hen vertegenwoordigers van Stadsdeelmanagement-West en de
politie. Van de leden heeft Gonny ten Veen laten weten vanavond niet
aanwezig te kunnen zijn, hetzelfde geldt voor Jan ten Elzen van
Stadsdeelbeheer-West. Een speciaal woord van welkom is er voor twee
leden van de Verkiezingscommissie t.w. Jaap Hilbink en Roelant
Lawerman, en Frits Hylkema van de kascontrolecommissie. Zijn
collega-lid, Arend Stokkers, schuift later op de avond ook nog aan.
De voorzitter zegt dat de “gedroomde marsorder” er voor vanavond als
volgt uitziet: tot ongeveer negen uur de reguliere Dorpsraadvergadering,
daarna neem Roelant Lawerman van de Verkiezingscommissie de
voorzittershamer over en regisseert hij vanaf dat moment o.a. de
presentatie van degenen die zich kandidaat hebben gesteld voor een plek
in de Dorpsraad 2014/2018.
De notulen van de vergadering van 21 januari jl. worden ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de verkeersdrempel
bij Van der Peet intussen is aangepast en dat Peter Colijn (wijkagent) in
de januarivergadering heeft toegezegd de fietsverlichtingscontroles op de
basisscholen ook de komende tijd op zijn actielijst te zullen zetten.
De postlijst wordt besproken. Het antwoord aan de heer Witbreuk,
Beldershoekweg (poststuk 3508) zal verstuurd worden, een lid van de
commissie R.O.M. zal hem dit mondeling toelichten.
Nr.3510 betreft de via Peter Colijn ontvangen Boekelose “misdaadcijfers”.
Deze licht e.e.a. toe. We wonen in een criminaliteitsarm dorp! Onze
wijkagent zal in Boeke-loos een artikel wijden aan deze statistiek.
Hierna is het woord aan Henk Guchelaar, onze penningmeester.
Hij presenteert met “gepaste trots” de Jaarrekening en Balans 2013.
De diverse bijbehorende overzichten worden door hem toegelicht. Ben Bel
stelt voor de tekst bij de “Toelichting bij de balans”, waar het gaat over de
aanwending van het Dorpsraadfonds, anders te redigeren. Bestuur zegt
toe dit te zullen doen. Ook heeft Ben Bel een aantal vragen aan de
penningmeester, die deze (uiteraard!) naar genoegen weet te
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 februari 2014)
beantwoorden. Hierna is het woord aan de kascontrolecommissie bij
monde van Frits Hylkema. De commissie heeft vastgesteld dat de
boekhouding een “uiterst verzorgde indruk” maakt en dat “de balans een
getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de Stichting”.
“De administratie is op zorgvuldige wijze gevoerd”. Kortom: prima gedaan
Henk! Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering
de penningmeester decharge!
Hierna wordt de begroting voor 2014 vastgesteld. Hierbij wordt
opgemerkt dat de begroting voor de beheerscommissie van
Kwinkelerweg 5 (ons huidig onderkomen) enige onzekerheid in zich heeft
omdat we niet weten wanneer er verhuisd wordt naar de M.F.A.
Wat het “Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen” betreft
passeert: Dorpsbudget (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). Op 11 februari
jl. heeft de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit
gemeenteraadsleden) onze verantwoording voor de besteding van de
Dorpsbudgetgelden 2013 goedgekeurd. De Dorpsraadleden gaan
akkoord met het beschikbaar stellen van kredieten voor: Boekelo.DOET
(22 maart) maximaal € 150,-, Opening Dorpshart (14 maart) € 750,(Dorpsbudget 2013), Organisatie Dorpsraadverkiezingen € 180,- ten laste
van Dorpsbudget 2014; Vervanging speeltoestellen Schierbeekplein
maximaal € 5.000,- (Dorpsbudget 2013).
De begroting Dorpsbudget 2014 (€ 19.000,-) wordt ongewijzigd
vastgesteld. Er is ruim € 6.000,- beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
Aanvragen voor deze plannen passeren eerst de adviescommissie, deze
zal in de komende Dorpsraadperiode bestaan uit zowel Dorpsraadleden
als niet-Dorpsraadleden. De bemensing van deze commissie zal in
maart/april plaatsvinden.
Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: er wordt nog steeds aan de
complementering van de herinrichting gewerkt. Op vrijdag 14 maart a.s.,
16:00 uur (Schierbeekplein) is de feestelijke opening.
R.O.M. (Jeroen Verhaak). In de Stadsdeelcommissie-West zijn op
11 februari jl. de Bestemmingsplannen Noordwest en Rutbekerveld aan
de orde geweest; Enkele leden van de commissie R.O.M. hebben een
gesprek met projectontwikkelaar Ter Steege (Bleekerij) gevoerd. Deze wil
aan de Bernard Roerinkstraat een rijtje van 6 starterwoningen bouwen
vanwege de actuele marktomstandigheden i.p.v. enkele tweekappers. Dit
past binnen het bestemmingsplan. Brenda Tiecke dringt er op aan dat Ter
Steege bewoners in de ruime omtrek van de bouwlocatie informeert;
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Joost Brunink meldt dat wij tot half mei 2014 de tijd hebben om te
reageren op de binnenkort te publiceren AKZO Nobel-plannen met de
instabiele zoutcavernes.
M.F.A. (Jan Haven). Na aanvankelijke aanloopproblemen zal de bouw
binnenkort voortvarend ter hand worden genomen! Ben Bel informeert
naar de betaling van de M.F.A.actie-stenen. IBAN-perikelen blijken de
betalingen te vertragen.
B.A.R.T (Henk Abbink). Het Toeristisch Informatie Punt (TIP, dus) is
intussen geplaatst bij de Buren. Het creatieve deel is compleet, nu het
informatieve nog! Er zijn plannen om een inventarisatie van herkomst van
toeristen op te zetten. Er zal meer aandacht gegeven worden aan de
Duitstalige toerist. Men is nog steeds op zoek naar een ander
onderkomen voor de “VVV”. De gemeentelijke subsidie aan de Stichting
B.A.R.T. komt te vervallen.
Bookels Höltink (Ben Bel/Ben Schoppert). In de bijeenkomst van
11 februari jl. werd o.a. gesproken over de bezuinigingen die alle
zorgverleners voelen en de intensieve samenwerking tussen de
basisscholen in Boekelo/Usselo, de SKE en de peuterspeelzaal om de
doorgaande ontwikkelingslijn van elk kind optimaal te monitoren.
De rondvraagoogst: Ben Bel vraagt en krijgt tijd in de maartvergadering
voor de presentatie van een financiële actie voor De Marke
(Marcellinuskerkcomplex); Ben Schoppert vraagt aandacht voor de
slechte staat van de Nieuwe Beekweg en de busdienstregeling BoekeloEnschede v.v.. Wordt vervolgd; Henk Guchelaar: voetpad langs
Boekelosestraat nog steeds niet optimaal. Bij het Magazijn (Bleekerij) is in
het grasveld een zandpad ontstaan waar sommige automobilisten met te
hoge snelheid misbruik van maken. Jeroen Verhaak meldt dit bij Ter
Steege; Jan Haven, hem is opgevallen dat een tweetal bushaltes blijkbaar
niet op hoogte worden gebracht. Hij zal dit opnemen met Peter ter Velde
van de gemeente Enschede; Joost Brunink zegt dat de actie
GELDGROEN vervolg krijgt, de KeepItCleanDay op 23 april gehouden zal
worden en Boekelo.DOET op 22 maart, start 9:30 uur aan de
Kwinkelerweg 5 (’t Kerkje) met een kop koffie of thee.
Vanuit de zaal: Welkomstbeuksken gedateerd! Carry Hilbink reageert:
aan update wordt gewerkt!
De vergadering wordt om 21:15 geschorst. Hierna stellen 15 van de 17
kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen op 19 maart zich voor (Gonny
ten Veen en Gerrit H. Berteler waren verhinderd).
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Roelant Lawerman,
benadrukt dat alle kiesgerechtigden in het werkgebied van onze
Dorpsraad TWEE STEMPASSEN krijgen toegestuurd: 1 voor de
gemeenteraad, de andere voor de Dorpsraad. Op de avond van 19 maart
is er vanaf 21:00 uur een verkiezingscafé in De Buren. In de Boeke-loos
van begin maart presenteren de kandidaat-leden zich met tekst en foto.
Om 22:04 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.
Ben Schoppert
UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 18 maart 2014, aanvang 20:00 uur in het voormalig kerkgebouw
aan de Kwinkelerweg 5.
U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de
gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.
De agenda vindt u enkele dagen voor de vergadering op de website
www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

FEESTELIJKE HEROPENING VERNIEUWD DORPSHART
Wij zijn trots op ons vernieuwde dorpshart. De voorbereiding duurde lang,
maar het resultaat mag er zijn!
Op vrijdag 14 maart a.s. om 16:00 uur zal Patrick Welman,
stadsdeelwethouder West, het door Abbink Boekelo B.V. in de afgelopen
maanden grondig gerenoveerde dorpshart van Boekelo officieel openen.
Na enkele woorden van de voorzitters van de Dorpsraad en de BOV
(Boekelose Ondernemers Vereniging) voert de wethouder het woord.
Aansluitend verricht hij een tweetal openingshandelingen:
• er worden op de plek, waar op 22 november jl. een koker met
tekeningen is begraven, enkele stenen onthuld ontworpen door Bert
Nijenhuis. In de koker bevinden zich tekeningen van kinderen van de
beide basisscholen, waarin deze hun visie getekend hebben van
Boekelo in 2053.
• de tweede handeling is het onthullen van een plaquette ter ere van de
heropening op 14 maart.
Boekelose Ondernemers Vereniging
Dorpsraad Boekelo
Stichting BART
boeke-loos
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VAN DE WETHOUDER
Carnaval is en blijft een bijzonder feest, vooral in
Boekelo. Graag wil ik nog een keer mijn
complimenten uitspreken aan iedereen die het
feest der zotten in Boekelo vormgeeft.
Evenals voorgaande jaren blonken veel
Soaltkloet’ns weer uit in creativiteit, vooral tijdens
de Boekelo-avonden. Het carnaval in Boekelo is
dan ook beslist geen zouteloos gebeuren!
Carnaval is boven alles een sociaal gebeuren,
gevierd vanuit een sterk gevoel van saamhorigheid.
Hoewel er maar één zich Prins mag noemen, is iedereen gelijk. Het toont
maar weer eens aan wat je met elkaar kunt bereiken. Niet ik of jij, maar
wij!
Vrijwilligerswerk was en is in onze familie vanzelfsprekend.
Met een groep mensen aan de slag om samen iets te realiseren.
Dat is uitermate bevredigend. Dat kan op verschillende plekken: school,
kerk, carnavalsvereniging, dorpsraad, vrijwillige brandweer,
muziekvereniging, etc.
Helaas heb ik weleens het gevoel dat het een mooi hoofdstuk is uit een
ver verleden. Je inzetten voor een ander is niet meer vanzelfsprekend.
En dat terwijl de huidige maatschappij juist vraagt om meer
samenwerking. Niemand, ook de overheid, kan het meer alleen.
Het vraagt van ons allemaal een mentaliteitsverandering. Het gaat niet om
jou, dat moet de boodschap zijn. Natuurlijk ben je belangrijk, maar je
vormt onderdeel van een groter geheel, een gezin, een familie, een
gemeenschap, een wereld. Niet ik, maar de ander. Niet de ander, maar
samen. Samen verantwoordelijk voor Boekelo. Verantwoordelijkheid
nemen heb ik de afgelopen jaren ook als wethouder gedaan.
Niet 'wij', niet 'zij', maar: samen verantwoordelijk. Juist nu!
Goodgoan!
Patrick Welman

VERKEERDE INFORMATIE
In tegenstelling tot wat wij in de vorige Boeke-Loos vermeldden, is het
jubileumconcert van Inspiration op vrijdag 20 juni a.s. in
Theater de Kappen te
Haaksbergen.
boeke-loos
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VERDER MET DE TOUR DE BOEKELO
Na de wandeltocht van vorige maand zijn we nu weer terug in het dorp,
waar we genieten van een kopje koffie op het terras van één van onze
horecagelegenheden aan de Beckumerstraat.
Een prima plek om enkele locatieloze activiteiten te bespreken:
de werkgroep AED van de B.O.V. kreeg in 2013 een fors bedrag voor
AED-batterijen en bijscholing; Stichting B.A.R.T., waarin twee
Dorpsraadleden zitting hebben, is actief op het gebied van activiteiten,
recreatie en toerisme en werkt op dit gebied samen met de Zoutmarke.
Er zijn plannen om een Zouttorenroute op te zetten.
Sinds 2013 draagt de Dorpsraad (bescheiden) bij in de kosten voor de
gladheidbestrijding; onze Ouderencommissie heeft zich het afgelopen jaar
o.a. bezig gehouden met de huurperikelen op De Mans; één van onze
leden was de afgelopen jaren aanjager van wat nu bekend staat als
“Energiek Boekelo” en de organisatie van “Straatadoptie” waarbij
vrijwilligers het zwerfafvalvrij maken van een straat op zich nemen;
het Oranjecomité ontving een bijdrage. Genietend van een consumptie
horen we het carillon op het Meester Schierbeekplein. Het werd twee jaar
geleden gerepareerd met gelden die via de Dorpsraad bijeen werden
gebracht.
Verder maar weer, richting Beckum.
De ABRI bij de Marcellinuskerk kwam er op initiatief van een
buurtbewoonster en door de inzet van de Ouderencommissie.
In de Stichting die ijvert voor de herbestemming van dit kerkcomplex is
ook de Dorpsraad vertegenwoordigd. Er zijn o.a. vergevorderde plannen
voor de inrichting van een mortuarium, een voorziening waarvan een flink
deel van de bewoners aangegeven heeft dit initiatief te steunen.
We rijden door de onlangs herbestrate Pastoor Schneiderstraat, ook het
trottoir aan de noordzijde kreeg een opknapbeurt. Hierachter ligt het
binnenplein van de Dr. de Jongstraat waarover al eerder in dit overzicht
werd gesproken. Bij één van de woningen aan de Smaragdstraat wappert
de Boekelose vlag, deze wijkt iets af van de oudere versie. De Dorpsraad
greep deze aanpassing aan om haar logo drastisch te vernieuwen!
Via via komen we aan de Kwinkelerweg, waar in 2013 een monument
ter herinnering aan het neerstorten van een Brits vliegtuig in WOII werd
geplaatst. Onze raad maakte de plaatsing van een bank bij dit
gedenkteken mogelijk.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Verder met de Tour de Boekelo
Nu we toch in het Boekelose buitengebied zijn: de ontwikkelingen rond
de zandwinning en recreatie in het Rutbekerveld waren de afgelopen
jaren regelmatig aan de orde in onze vergaderingen en zullen dat ook de
komende jaren zijn. Hetzelfde geldt voor het bestemmingsplan
Buitengebied Noordwest en de plannen langs de Boekelerbeek tussen
De Mans en de Lansinkweg.
Aan de rand van dat gebied (op het grasland achter de tennisbaan) zal
op korte termijn een terrein voor “Natuurlijk spelen” worden ingericht.
In het oorspronkelijke plan was naast dat natuurlijk spelen ook een
kleinschalig dierenverblijf gepland, maar dat laatste gaat vooralsnog niet
lukken!
Via de gereconstrueerde Dirk Papestraat – let daar ook even op het met
steun van Dorpsbudget gerenoveerde schoolhek - en dito Weleweg
eindigen we onze tocht in de Jan van Elburgstraat. De bewoners van deze
straat sloten onlangs opnieuw een overeenkomst met de gemeente
waarin zij toezegden de komende drie jaar de openbare ruimte in hun
straat te zullen onderhouden. Wij leverden hier een bescheiden financiële
bijdrage aan.
Aan het eind van deze straat staat “De Postenzaal”, onderdeel van het
complex De Berke. Vier keer per jaar komt hier “Bookels Höltink” bijeen.
In deze groep, mede op initiatief van de Dorpsraad opgericht en ook door
één van haar leden voorgezeten, zijn vrijwel alle Boekelose
zorgaanbieders vertegenwoordigd. In één van de volgende uitgaven van
Boeke-loos kunt u hierover meer lezen.
Hopelijk is het u als lezer(es) uit deze “Tour de Boekelo” duidelijk
geworden dat we als Dorpsraadleden bepaald niet stil hebben gezeten,
en geprobeerd hebben in de eigen vergaderingen, en die waarin we de
Dorpsraad vertegenwoordigden, de Boekelose belangen in de ruimste zin
van het woord zo goed mogelijk te behartigen!
Ben Schoppert,
lid Dorpsraad

OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL
Met genoegen kan ik meedelen dat de collecte voor Amnesty International
in Boekelo begin februari voorspoedig is verlopen. De collecte heeft
namelijk € 1.353,19 opgebracht, dat is ruim € 80,- meer dan de € 1.271,die we vorig jaar ophaalden.
boeke-loos
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IN BOEKELO WERKEN WE SAMEN
Vrijwilligers gevraagd voor diverse werkzaamheden!
Zoals iedereen intussen weet, en inmiddels kan zien, zijn we druk bezig
met de realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie op het
nieuwe sportpark De Zweede. Naast BSC Unisson zullen hier ook de
muziekvereniging Unisson, de dorpsraad, de fysiotherapie en kinderfysio
gebruik van gaan maken. En mogelijk in de toekomst nog andere partijen,
zoals de gymnastiek Unisson.
Met de realisatie van het geheel zijn grote bedragen gemoeid.
Recent is daarom al de actie "draag een steentje bij" gehouden, waarvan
de opbrengst inmiddels is opgelopen tot een zeer respectabel bedrag van
ruim € 27.000,-.
Er valt echter ook het nodige te besparen op de bouwkosten.
Als bouwgroep van de Stichting MFA De Zweede hebben we ons ten doel
gesteld om, in overleg met de bouwcombinatie, een hoeveelheid werk met
behulp van vrijwilligers uit te voeren. Dit alles natuurlijk om de bouwkosten
te drukken. Tevens komt dit de samenwerking en exploitatie ten goede en
betekent dat uiteindelijk minder huur voor alle partijen.
Werkzaamheden waar wij aan denken zijn bijvoorbeeld:
• Schilderwerk, mogelijk deels
• Aanbrengen systeemplafonds
• Aanbrengen vloerplinten
• Aanbrengen straatwerken
• Aanbrengen inrichtingen archief en bergingen
• Niet te vergeten het schoonhouden van de bouw en het
bouwterrein
Met dit laatste kunnen we zo snel mogelijk beginnen. Misschien zijn er al
mensen die op gezette tijden, in overleg met ons en uiteindelijk ook met
de uitvoerder, ter plaatse opruimwerkzaamheden willen verrichten.
Helemaal mooi zou zijn als er meerdere aanmeldingen zijn zodat we in
groepjes kunnen werken. Vele handen maken immers licht werk!
Mogelijk heeft u nog andere ideeën die met zelfwerkzaamheid uit te
voeren zijn. Alle ideeën zijn bij ons welkom.
U kunt zich op meerdere manieren opgeven en tevens uw vragen stellen:
Stuur een mail met uw belangstelling naar een van de volgende
mailadressen:
info@dezweede.nl
info@bscunisson.nl
secretariaat@mvunisson.nl
info@gv-unisson.nl
of maak gebruik van het contactformulier op www.bscunisson.nl/contact
boeke-loos
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RUDY & YANKE BEDANKT!
Elke dag is hetzelfde maar elke dag is ook anders!
20 maart 1980: opening van de winkel van Rudy en Yanke in Boekelo.
Rudy, 25 jaar, wilde graag een eigen zaak. Destijds waren er 2 opties,
waarvan Boekelo er één was. Er werd gekozen voor Boekelo. De eerste
jaren was het een soort “Welkoop” winkel. Dierenvoeding, tuinartikelen en
gereedschappen. In de loop der jaren werd het assortiment uitgebreid met
bloemen, planten en cadeaus.
Daarnaast hebben zij jaren 2 winkels in Enschede-Zuid gehad.
Wat vonden jullie bijzonder aan het hebben van een winkel in het
hart van het dorp?
We vinden het bijzonder dat er mannen en vrouwen in de winkel komen,
die hier als kind al zijn geweest en dat óók nog heel goed weten.
We hebben talloze leuke dingen meegemaakt, maar ook verdriet en
menigmaal hebben we de verhalen van een klant, in de keuken met een
kopje koffie, aangehoord.
Rudy: “De gemoedelijkheid, samen één, ik voor de klant en de klant voor
mij, dát vind ik belangrijk”.
Rudy en Yanke geven aan dat het sociale aspect en de
laagdrempeligheid voor hen belangrijk zijn.
Waar kijken jullie op terug?
We kijken terug op hele mooie jaren samen, waarin we geprobeerd
hebben er voor de inwoners van Boekelo en omgeving te zijn. Wij zijn
heel blij dat de bloemenshop zich zo goed heeft ontwikkeld en daarvoor
willen we Dolores écht bedanken. Met haar creativiteit heeft zij dit verder
uitgebouwd. Dat klanten dit hebben gewaardeerd, bleek wel uit de vele
positieve reacties. Ook Irene heeft hierin de laatste jaren een belangrijk
aandeel gehad.
Verder willen wij iedereen die in de afgelopen 34 jaar ons op de een of
andere manier geholpen heeft, bedanken voor hun inzet.
Hoe weten jullie dat de klanten tevreden zijn?
Rudy: “Als wij bestellingen bezorgen, dan worden we negen van de tien
keer gevraagd om even binnen te komen voor een kop koffie, dat is toch
mooi! Maar we hebben ook nooit moeilijk gedaan als iemand om iets
verlegen was en op zondag belde, dan kon diegene dat gewoon komen
ophalen”.

(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos
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Verder: Rudy en Yanke bedankt!
Zaterdag 29 maart is de laatste dag, hoe is dat?
Formeel stoppen we per 1 april. Dit betekent dat zaterdag 29 maart de
laatste dag is dat de winkel open zal zijn. We hebben bewust voor april
gekozen omdat we dan de zomer tegemoet gaan. Yanke: “Ik heb 34 jaar
fulltime in de zaak meegewerkt, en het zal voor ons allebei emotioneel
gezien op de laatste dag best pittig zijn. Desondanks willen we er een
feestelijk tintje aan geven.”
Wat gaan jullie met alle vrije tijd doen?
Genieten!
We zijn altijd heel druk geweest in onze winkels en alles wat daar bij komt
kijken. Daardoor hebben we op andere gebieden, waaronder de sociale
contacten, veel moeten inleveren. Onze beide kinderen wonen in het
westen, de een in Amsterdam en de ander in Rotterdam en die willen we
graag vaker bezoeken. We hebben nog weinig gezien van de beide
steden en daar willen we verandering in brengen. Genieten van onze vrije
tijd! Later misschien vrijwilligerswerk als er wat moois voorbij komt.
We zullen zien!
Boekelo en omstreken,
bedankt voor jullie klandizie en graag tot ziens!
Rudy en Yanke van Ulzen.
Monique Voulon

RABOBANK HAAKSBERGEN IS VERHUISD
Sinds 10 februari kunnen klanten van de Rabobank in Haaksbergen
terecht in het nieuwe kantoor aan De Kalter 2. De openingstijden zijn
gelijk gebleven: op werkdagen tot 20:00 uur en op zaterdag tot 13:00 uur.
De officiële opening van het nieuwe kantoor vindt plaats op
vrijdag 28 maart. Op zaterdag 29 maart houdt de Rabobank aan
De Kalter open huis voor alle belangstellenden.
De geld- en sealbagautomaten bij de vorige locatie aan de Spoorstraat
zijn buiten gebruik gesteld. De dichtstbijzijnde Rabo geldautomaat is aan
de Veldmaterstraat 174.
Simone Bruins,
communicatieadviseur Rabobank Enschede-Haaksbergen
boeke-loos
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VERKIEZINGSPROTOCOL






U bent stemgerechtigd als u 18 jaar of ouder bent, woont in het
werkgebied van de Dorpsraad Boekelo, en uw naam voorkomt in
het kiezersregister.
U moet uw stempas die u voor de Dorpsraadsverkiezingen thuis
gestuurd hebt gekregen meenemen naar het stembureau.
Als u zich in het stembureau meldt voor de Dorpsraadsverkiezingen zult u daar functionarissen aantreffen die voor die
verkiezingen zijn aangesteld. Zij zullen u vragen naar uw
legitimatie, en uw stempas innemen. Als alles in orde is
bevonden krijgt u vervolgens een stembiljet.
In het stemhokje maakt u 1 tot maximaal 5 hokjes rood van de
kandidaten van uw keuze.

Geldig zijn stembiljetten met 1, 2, 3, 4 of 5 roodgemaakte hokjes.
Ongeldig zijn:
- blanco stembiljetten
- stembiljetten met meer dan 5 roodgemaakte hokjes
- stembiljetten waarop u iets anders hebt aangebracht dan de
rode kleur in het hokje van de kandidaat of kandidaten van uw
keuze

U moet uw stembiljet één keer dichtvouwen en in de stembus
deponeren.

Een kiezer, die verhinderd is te stemmen kan een
medestemgerechtigde machtigen. Daarvoor kan deze kiezer de
stempas gebruiken. Daarop is een volmachtbewijs aangebracht
dat kiezer en gemachtigde moeten invullen.
Met deze ingevulde stempas mag de gemachtigde voor de
verhinderde kiezer stemmen (zie uitleg elders in deze Boeke-loos).

Een gemachtigde kiezer mag maximaal voor twee medestemgerechtigden stemmen en moet de volmachtstem(-men)
gelijk met zijn/haar stem uitbrengen.

Het maakt niet uit in welk van de 3 stembureaus u bij volmacht
stemt.
Mensen die per 19 maart 2014 volgens de Burgerlijke Stand in (het
werkgebied van de Dorpsraad) Boekelo wonen, en volgens diezelfde
Burgerlijke Stand daar reeds vóór of op 4 februari 2014 zijn komen
wonen, mogen voor de DR stemmen. Mensen die pas ná 4 februari 2014
in (het werkgebied van de Dorpsraad) Boekelo zijn komen wonen hebben
voor de DR géén stemrecht.

boeke-loos
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KANDIDATEN DORPSRAAD 2014 - 2018
Hier dan de 17 kandidaten voor de Dorpsraad 2014-2018, die zich aan u
voorstellen. Het is slechts een beknopte intro: naam plus foto (met dank
aan Edith Howard), achtergrond en waarom stellen ze zich verkiesbaar?
Meer informatie over de kandidaten kunt u vinden op de website
www.boekelo.info (klik op de banner ‘DR Verkiezingen’ in de rechterkolom
bovenaan).
De volgorde waarin de kandidaten staan vermeld is volgens de
rangschikking op het Stembiljet Verkiezing Dorpsraad Boekelo
Kies de kandidaat die bij u past!
Ga stemmen op 19 maart a.s.

JULES OVERZEE

KAS DE VRIES

boeke-loos

(74). 2 kinderen, 4 kleinkinderen.
HTS Electro en HTS applicatiecursus Koude
techniek + div. management cursussen.
Loopbaan in techniek en management, gewerkt
in Afrika en Midden-Oosten.
In de Dorpsraad wil ik graag betrokken zijn bij
alle projecten en veranderingen die zowel in het
voordeel als in het nadeel voor ons dorp kunnen
uitpakken. Sinds ca. 1 jaar in de Commissie
ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu). Bezig
geweest met b.v. permanente bewoning op
campings en snelheidsbeperkingen. Aanspreekpunt voor Stichting Open Ouderenwerk Boekelo.
(58). Woon sinds ’92 in Boekelo. Samenwonend
met Bente Langkamp. Aan UT gewerkt als
directeur P&O. Sinds 2008 zelfstandig interimmanager en adviseur, vooral voor onderwijs.
Graag kandideer ik voor de dorpsraad om zo
mijn vergaderkwaliteiten, tijd, enthousiasme,
netwerk en hersens in te zetten voor het dorp.
Vanuit mijn studie (geografie) en werkervaring
(in een politiek-bestuurlijke omgeving) meen ik
zinvol bij te kunnen dragen aan het beleid voor
Boekelo, aan het overleg met de gemeente en
aan de voorbereiding en begeleiding van unieke
opgaven.
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KANDIDATEN DORPSRAAD 2014 - 2018
(1960). Opleiding HTS Weg- en Waterbouw,
projectleider bij ingenieursbureau
Witteveen+Bos. Samenwonend, 3 studerende
kinderen. Ik ben sinds kort inwoner van Boekelo
en het dorp geeft mij een goed gevoel.
Vanuit mijn werk heb ik te maken met grote en
kleine projecten, met elk hun eigen dynamiek en
verschillende belangen. Daarnaast ben ik 6 jaar
OR-lid geweest. Met deze ervaring heb ik mij
kandidaat gesteld omdat ik graag een bijdrage
wil leveren aan de verschillende ontwikkelingen
en plannen binnen het dorp.
BERNDT WEIJERS

JOOST BRUNINK

BEN BEL
boeke-loos

51 jaren jong, gehuwd, 2 pubers in huis.
Als techneut gepromoveerd in Twente.
In mijn (schaarse) vrije tijd liefst sportend,
mediterend, “groen” bezig!. Eén periode in de
Dorpsraad zit er op. Inmiddels een contactennetwerk gerealiseerd, veel geleerd maar nog
niet uitgeleerd. Mijn hart ligt bij R.O.M.-zaken
en groen-projecten. Bij de eerste natuurlijk het
Dorpshart! Bij “mijn” groen-projecten gaat het
om: KeepitCleanDay, voor milieubewuste
kinderen de Boekelo.DOET dag en het
StraatAdoptie-team. Allemaal om het
buitengebied zwerfafvalvrij te houden.
77 jaar, getrouwd, drie getrouwde kinderen en
zes kleinkinderen.
Stopte mijn avondstudies tot ik me accountant
mocht noemen. Probeer al vele jaren iets voor
het dorp en haar inwoners te betekenen. Met
veel geduld lukt dat aardig. In de komende
periode probeer ik mijn ervaringen weer ten
gunste van het dorp te gaan gebruiken.
Mijn motto is:
ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.
Aan u het woord bij het stemmen.
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KANDIDATEN DORPSRAAD 2014 - 2018

HAJÉ NORDBECK

(63). Getrouwd met Pauline, vader van vier
kinderen. Geboren en getogen in Enschede.
Na de middelbare school Studies Economie
(R’dam) en Bedrijfskunde (in Delft).
Afwisselende loopbaan in bedrijfsleven, semipublieke sector, ontwikkelingswerk en als
zelfstandig ondernemer. Wat ik meebreng is
veertig jaar werkervaring in verschillende
omgevingen en een beetje verstand van
mensen en werkprocessen. Die wil ik graag
voor Boekelo inzetten. Ik zal me ook graag
beschikbaar stellen voor commissiewerk.

HENK GUCHELAAR

Ik woon inmiddels 5 jaar met Jennet, Lucian en
Lynnette in Boekelo. De laatste 4 jaar lid van de
Dorpsraad. Graag word ik herkozen, zodat ik
verder kan bijdragen aan het behoud van een
leefbaar Boekelo. Eén van de belangrijke zaken
die op het programma staan is het Bleekerijplein met vijver. Een mooie afsluiting van de
reconstructie van het dorpshart. Minstens zo
belangrijk is het behoud van voorzieningen en
het mooie buitengebied van ons dorp, zodat ook
vele volgende generaties prettig in Boekelo
kunnen wonen.

JEROEN VERHAAK

(1948). Gehuwd, 4 kinderen, 10 kleinkinderen.
Woon sinds 1984 in Boekelo. Na studie
werkzaam voor en bij m.n. gemeenten als
(interim)manager en adviseur. Sinds 2006 lid
van de Dorpsraad, vanaf 2008 voorzitter.
Nauw betrokken geweest bij grote projecten als
Sportcomplex/MFA, dorpshart. Goede contacten
opgebouwd met gemeenteraad en ambtenaren
om voor Boekelo belangrijke punten te
realiseren. De komende tijd wil ik me in overleg
met andere betrokkenen inzetten voor o.a. de
aansluiting van het Bleekerijplein/Dorpshart en
sportzaal bij De Zweede.
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Voor een toelichting op dit schema

zie bladzijde 41

veel voor uitgetrokken
tamelijk veel voor uitgetrokken
een doorsnee bedrag voor uitgetrokken
tamelijk weinig voor uitgetrokken
relatief weinig of niets voor uitgetrokken

Kandidaten

Zelfbedacht project

omschrijving
Jules Overzee

Kas de Vries
Bernd C.J. Weijers
Joost A.J. Brunink

Ben H. Bel
Hajé Nordbeck
Henk. J. Guchelaar

Jeroen Th. M.M. Verhaak
Gerard A.J. Roossink
Natascha Nijman
Henk.G. Abbink
Gonny ten Veen
Gerrit H. Berteler
Ben G. ter Stal
Bart Stokkers
Ben Schoppert
Jeanet v. Offenbeek-Nijhuis

Bijdrage
voor
aansluiting
Bleekerijplein op
(gerenoveerd)
dorpshart

ondersteuning van de Stichting Open
Ouderenwerk Boekelo, Trefpunt,
Historische kring e.a. verenigingen.
Versterking winkelfunctie
xxx
Continuering lopende en extra 'groen'projecten; versterken dorpseconomie; en
potje 'onvoorzien'
xxx
xxx
Mogelijk maken dat jongeren in Boekelo
blijven, behoud/aantrekken van winkels en
bedrijven, gezondheidszorg, enz.)
xxx
buitengebied: onderhoud wegen,
verlichting kruispunten en afslagen
xxx
3 st zouttorens
t.b.v.schuilhut/expositieruimte
Bevorderen bewegen ouderen
Drempels Weleweg vanaf kruising
Boekelosestraat
tot 30 km
extra bijdrage uitbouw
MFAbord
Tegengaan van leegstand in het dorp
Vervoersmuseum
Betrokkenheid van dorpsbewoners
vergroten

Extra

Bijdrage

Natuurlijk

aankleding voor bouw

spelen

verfraaiing

nieuwe

xxxxxxxxxx

dorp,

sportzaal bij xxxxxxxxxx

entree,

MFAxxxxxx xxxxxxxxxx

groenvoor- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
zieningen

xxxxxx

xx

Wandelroutessxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx

Gladheid-

Bijdrage
bestrijdingx voor
xxxxxxxxxx permanent
openluchtxxxxxxxxxx
theaterxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxx

Bevordering
toerismexx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx

bedrag
€ 19,000

€ 40,000

€ 12,500

€ 25,000

€ 3,500

€ 7,500

€ 7,500

€ 15,000

€ 5,000

€ 30,000
€0
€ 20,000

€ 25,000
€ 50,000
€ 25,000

€ 20,000
€ 25,000
€ 25,000

€ 40,000
€ 50,000
€ 25,000

€ 4,000
€ 3,000
€ 10,000

€ 3,000
€ 3,000
€ 10,000

€ 3,000
€0
€ 10,000

€0
€0
€0

€ 10,000
€ 4,000
€ 10,000

€0
€0
€ 27,000

€ 12,000
€ 35,000
€ 25,000

€ 12,000
€ 10,000
€ 10,000

€ 100,000
€ 25,000
€ 35,000

€ 500
€ 10,000
€ 7,000

€ 10,000
€ 5,000
€ 10,000

€ 500
€ 10,000
€ 7,000

€0
€ 35,000
€ 7,000

€0
€ 5,000
€ 7,000

€0
€ 35,000

€ 50,000
€ 10,000

€ 10,000
€ 10,000

€ 50,000
€ 15,000

€ 10,000
€ 10,000

€ 5,000
€ 15,000

€ 10,000
€ 5,000

€0
€ 25,000

€0
€ 10,000

€0
€ 16,000

€ 25,000
€ 50,000

€ 25,000
€ 10,000

€ 50,000
€ 40,000

€ 5,000
€ 3,000

€ 5,000
€ 3,000

€ 10,000
€ 2,000

€ 5,000
€ 1,000

€ 10,000
€ 10,000

€ 15,000
€ 35,000
€ 35,000
€ 20,000
€ 35,000
€ 5,000

€ 30,000
€ 25,000
€ 15,000
€ 50,000
€0
€ 27,500

€ 15,000
€ 10,000
€ 10,000
€0
€ 25,000
€ 12,500

€ 25,000
€ 25,000
€ 50,000
€ 50,000
€0
€ 50,000

€ 10,000
€ 10,000
€ 3,000
€ 5,000
€0
€ 10,000

€ 5,000
€ 10,000
€ 5,000
€0
€0
€ 5,000

€ 10,000
€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€0
€ 10,000

€ 20,000
€0
€ 7,000
€0
€ 50,000
€ 5,000

€ 5,000
€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 25,000
€ 10,000
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67 jaar, getrouwd met Erna. Drie zonen, run
samen met de oudste, Bert-Jan, een loonbedrijf
(zie advertentie in Boeke-loos).
Nevenactiviteit: koster protestantse kerk en
begraafplaats Usselo.
Hobbies: bijenhouden, toneelspelen (o.a.
buutreden Boekelo-avonden).
Ik ben 16 jaar dorpsraadslid.
Als dorpsraadslid meeste aandacht voor :
buitengebied, natuur en milieu (ROM), wandelen fietsvoorzieningen, en sport & recreatie.
GERARD ROOSSINK

NATASCHA NIJMAN

HENK ABBINK

boeke-loos

Geboren en getogen in Enschede. Sinds 2007
woonachtig in Boekelo, getrouwd met Carry,
werkzaam in de horeca.
Mijn beweegreden om me verkiesbaar te
stellen: me inzetten voor het dorp en haar
inwoners. Speerpunten zijn recreatie en
toerisme, het bewaren van het groene karakter
van het dorp. Ik had niet verwacht me als stadse
zo thuis te gaan voelen in Boekelo, maar het
noaberschap en het gevoel van ergens bij te
horen dragen daar aan bij. Mijn hobby’s zijn:
koken, lezen en wandelen met Jasper.
Geboren en getogen in Boekelo/Usselo.
Door de economie te stimuleren en lokale
verbindingen te leggen, ontstaat in Boekelo en
haar omgeving synergie waardoor krachtiger en
doeltreffender gewerkt kan worden.
Boekelo is een sterk merk. Het heeft een
prachtige omgeving en mooie bedrijven.
Dit inzetten voor bevordering toerisme in
Boekelo. Door maatschappelijke taken te
omschrijven en uit te zetten bij werkgroepen
wordt er door Boekeloërs actief meegeholpen
deze doelen te bereiken.
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GONNY TEN VEEN

Sinds 1985 met veel plezier woonachtig in
Boekelo. Ik ben getrouwd en heb twee zonen.
Daarnaast ben ik parttime werkzaam als
Z-verpleegkundige.
Als lid van de Dorpsraad heb ik me de
afgelopen vier jaar ingezet voor de belangen
van de jongeren, het plaatsen van 20 banken in
en rond Boekelo en natuurlijk (in 2013) de
ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat.
De komende periode wil ik me inzetten voor de
aankleding van het dorpshart, het Bleekerijplein
en het realiseren van “Natuurlijk Spelen”.

GERRIT BERTELER

(66), getrouwd met Wilma Teunissen,
2 dochters, 3 kleinkinderen. Postbezorger in
Boekelo voor Postnl. Voorheen als vertegenwoordiger gewerkt. Woon sinds 2000 aan de
Weleweg 12. Van mijn 9e tot mijn 26ste gewoond
aan de Weleweg 4. Ik wil graag wat doen voor
ons dorp en de inwoners van Boekelo. Echte
specifieke doelen heb ik nog niet, maar in
samenwerking met de andere dorpsraadsleden
komen die wel naar voren. Het gaat er toch om
het leven in Boekelo zo aangenaam en prettig
mogelijk te maken.

BEN TER STAL

boeke-loos

Tukker (1958), sinds ‘92 inwoner van Boekelo.
Gehuwd, 2 dochters. Studie natuurkunde/technische bedrijfskunde aan UT. In diverse
(management)functies 17 jaar gewerkt bij Stork.
Sinds 2002 zelfstandig ondernemer met een
bureau voor Internet en Design. Een verzorgde
openbare ruimte, woning- en winkelaanbod,
ruimte voor sport en verenigingen, ouderenvoorzieningen en actieve ondernemers zijn
bepalend voor leefbaarheid op langere termijn.
De Dorpsraad is bij deze lange ademprojecten
van groot belang. Door mijn betrokkenheid bij
De Koepel en de MFA heb ik ervaren hoe
belangrijk mensen zijn die iets kunnen doen.
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BART STOKKERS

BEN SCHOPPERT

JEANET VAN
OFFENBEEK-NIJHUIS

boeke-loos

Geboren (1986) en getogen Boekeloër. In 2010
opleidingen Bouwtechnische Bedrijfskunde
afgerond.
Ik ga mij inzetten voor een sportzaal bij het MFA
waardoor alle sportactiviteiten altijd op één plek
kunnen plaatsvinden en die daarnaast een
locatie vormt voor de muziekvereniging van
Boekelo; goede bereikbaarheid van het dorp
zonder al te veel overlast voor aanwonenden;
jonge Boekeloërs enthousiasmeren mee te
doen; terugdringen leegstand in dorpskern
waardoor deze nog aantrekkelijker wordt.
(65), leraar b.d. (sinds 2011); getrouwd, “heeft”
kinderen en kleinkinderen; campert, wandelt,
vergadert, leest en schrijft graag; is sinds 2010
Dorpsraadlid. Kandidaat DR omdat dit boeiende
werk nooit af is. Ik zet me graag nog eens vier
jaar in voor het dorp Boekelo en zijn
buitengebied. Mijn belangstelling is breed en als
niet-(betaald)werkende heb ik tijd voor dit werk.
Zowel het vergaderen, het regelen, maar ook
het praktisch bezig zijn (zoals notulen schrijven,
banken plaatsen) in het kader van de
Dorpsraad geeft mij veel voldoening!
Geboren en getogen Boekelose. 38 jaar.
Getrouwd met Daan, 1 zoon. 17 jaar werkzaam
in het onderwijs. Ik ben spontaan, eerlijk en een
doorzetter. Durf voor mijn mening uit te komen.
Heb een brede interesse: voorzieningen voor
het dorpshart (m.n. winkelbestand), veiligheid,
recreatie/toerisme. Mijn hart ligt bij jeugd /
jongeren, sport, natuurlijk spelen. Belangrijkste
is communicatie en samenwerking! Dus: laat u
horen, laat uw kwaliteiten zien om zo samen
met deze dorpsraad ons Boekelo te laten leven!
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BIJ VOLMACHT STEMMEN
U vindt de Dorpsraadverkiezingen wel belangrijk, maar u bent niet in
de gelegenheid zelf uw stem voor de dorpsraad uit te brengen.
Wat dan?
Net als bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u dan iemand anders aan wie
u het toevertrouwt voor u laten stemmen. Dat heet ‘stemmen bij volmacht’
en gaat als volgt in zijn werk:
1. U heeft voor de Dorpsraadsverkiezingen een stempas gekregen.
Rechtsonder ziet u daarop “Volmachtbewijs’ staan.
U vult daar naam en adres in van uw ‘gevolmachtigde’, dat is degene
die voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening in het daarvoor
bestemde vakje.
2. Uw gevolmachtigde zet zijn handtekening in het vakje daaronder.
3. Uw gevolmachtigde levert bij het stemmen de stempas met het
ingevulde volmachtbewijs in, en ontvangt vervolgens het stembiljet.
N.B.

Uw gevolmachtigde moet zelf stemgerechtigd zijn voor de
Dorpsraadsverkiezingen!

KOM NAAR HET VERKIEZINGSCAFÉ
Op 19 maart aan het eind van de avond wordt in De Buren de uitslag van
de Dorpsraadsverkiezingen bekend gemaakt. Iedereen is daar die avond
vanaf 21:00 uur van harte welkom.
U treft daar een gezellige sfeer, live muziek, u heeft een glaasje bier of
iets anders in de hand, allicht raakt u aan de praat met een (kandidaat)dorpsraadslid. Dan, op zeker moment, is het zover: de uitslagen worden
aangekondigd. D.m.v. een beamer worden de scores van de kandidaten
op een scherm één voor één zichtbaar. Spannend!
Zo bent u meteen op de hoogte van de samenstelling van de Dorpsraad
voor de komende 4 jaar. Nog even napraten, en tevreden (of niet) met de
uitslag gaat u weer ‘op hoes an’.
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UITLEG BESTEDING PROJECTGELD
Uitleg over besteding projectgeld door kandidaten
(zie schema middenpagina).
In deze editie van Boeke-loos, en op boekelo.info, hebben de kandidaten
voor de Dorpsraad zich aan u voorgesteld. U weet zo’n beetje hoe ze er
uitzien, wat hun leeftijd is, wat ze gedaan hebben en wat ze doen.
Of ze vrouw zijn of man. U weet iets over hun levensloop. Maar is dat
genoeg om te weten op wie u wilt stemmen?
Op de middenpagina ziet u een overzicht dat u wellicht verder helpt.
Wij hebben acht (denkbeeldige) projecten bedacht voor Boekelo.
Daarnaast mocht elke kandidaat zelf een project bedenken, dat hij of zij
belangrijk vindt voor Boekelo. Voor al die projecten is € 135.000,beschikbaar. Nu was de opdracht aan elke kandidaat die dit bedrag naar
eigen voorkeur te verdelen over de projecten. In dit overzicht kunt u
gemakkelijk zien welke kandidaat prioriteiten heeft gesteld die u ook
gesteld zou hebben. We hebben zelfs met kleur aangegeven of een
kandidaat relatief veel of juist weinig aan een bepaald project besteedt.
En zeg nu zelf: nu u dit weet gaat u toch zorgen dat de juiste mensen in
de nieuwe Dorpsraad komen?
Stemmen dus op 19 maart!

PROEF BUSLIJN 6 VERLENGD
De proef met de buslijn 6 tussen Enschede Centraal Station en Boekelo
wordt tot december 2014 verlengd. Regio Twente, Syntus en de
gemeente Enschede hebben dit besloten. In het afgelopen jaar reed deze
bus als proef twee keer per uur. Daarvoor was dit één keer per uur.
Het afgelopen jaar is op verschillende momenten het aantal reizigers op
de lijn geteld. De conclusie is dat meer mensen kiezen voor deze buslijn.
Het aantal reizigers is gemiddeld echter nog te laag om te besluiten of
deze ritten ook in de toekomst mogelijk blijven.
Wegens de langdurige wegwerkzaamheden in het havengebied in
Enschede hebben we de verbetering nog niet echt kunnen ontdekken en
de proef verlengd.
Rond de zomer besluiten de partijen of de frequentieverhoging
gehandhaafd blijft. In die periode moet de nieuwe dienstregeling van
Syntus voor het jaar 2015 namelijk worden bepaald.
Gerda Dekker,
Communicatie Regio Twente
boeke-loos
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BOOTTOCHT DE ZONNEBLOEM
Ook dit jaar wordt er weer een boottocht georganiseerd en wel op
vrijdag 28 maart. Het is dit jaar vroeger dan vorig jaar.
De opstapplaats is, net als andere jaren, de Havenkade 52 in Hengelo.
De boot vertrekt om 10:00 uur en u kunt zich inschepen vanaf
9:15 uur. Tijdens de tocht krijgt u koffie, thee en andere drankjes
aangeboden en tussen de middag wordt een warme maaltijd geserveerd.
Natuurlijk zal de dag opgevuld worden met gezellige activiteiten.
Om ongeveer 17:00 uur is de boot weer terug in de haven van Hengelo.
De kosten zijn € 32,- per persoon.
U kunt zich opgeven vóór 10 maart bij:
Jacky Willems
433 18 87
Gerda Floors
428 15 47
Thea Agelink
428 21 20
De Zonnebloem

KLEIN ZAKELIJK
AANGEBODEN:
een in prima staat functionerend HP alles in 1 apparaat:
fax, printer, kopieer en scan.
Tegen vergoeding van deze advertentiekosten.
Tel. 428 27 83 of 06 44 98 01 73
Potgrondactie MARCELLINUSSCHOOL
Op zaterdag 15 maart a.s. komen ouders en kinderen van de
Marcellinusschool weer bij u langs met 40 L zakken potgrond e/o tuinturf
voor slechts € 4,25 per zak. De opbrengst van de actie komt ten goede
aan activiteiten voor de kinderen van de Marcellinusschool.
Wilt u er zeker van zijn dat u ons niet misloopt, bestel dan vooraf via mail:
potgrondmarcellinus@gmail.com. Ook kunt u een bestelformulier bij
Rudy van Ulzen invullen en inleveren in de daarvoor bestemde box.
STUDIO MONIQUE
Natuurlijke voetverzorging
Monique Busscher, PEDICURE en meer....
Past. Eppinkstraat 58, Beckum
tel. 074 - 367 65 77 of 06 23 55 08 50
Behandeling na afspraak
boeke-loos
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ZOA COLLECTEWEEK

Collecteer mee: een uurtje maakt verschil
Van 23 t/m 29 maart gaat de ZOA-collecteweek weer van start.
Ook in Boekelo en Usselo wordt dit jaar de ZOA-collecte gehouden.
We vragen uw steun voor het werk van ZOA. Dat kan door te geven aan
de collectant die bij u langs komt, of door als collectant mee te helpen.
Meer informatie is verkrijgbaar bij:
Helprich ten Heuw, tel: 06 53 67 49 75, e-mail: h.tenheuw@zoa.nl
U kunt ook kijken op www.zoa.nl/collecte.

TREFPUNT NIEUWS
25 mrt

Bezoek aan het St. Ephrem de Syriër Klooster in Glane, waar
we om 15:00 uur worden verwacht.
N.B.: Voor het bezoek aan het klooster moeten we een trap op,
maar voor de kerk niet. Ook is de begraafplaats te bezichtigen.
Na de rondleiding aldaar gaan we om 17:00 uur eten bij
restaurant Dolphia aan de Gronausestraat.
We eten à la carte en er is voor elk wat wils. Ook is er een
seniorenkaart en kan vegetarisch worden gegeten.
We vertrekken om 14:15 uur vanaf het parkeerterrein achter
De Buren. Opgave graag vóór 22 maart.

Opgave bij:
Jenny Wevers
Bonnie Haven
Nettie Overzee

tel. 428 14 23
tel. 428 15 58
tel. 428 21 38

e-mail: redder@planet.nl
e-mail: jhaven@ziggo.nl
e-mail: nettie.overzee@kpn.nl

Vooruitblik april en mei:
22 april Nadere informatie volgt
27 mei Nadere informatie volgt

DAMESGROEP 40+
wo. 19 mrt
do. 27 mrt

do. 24 mrt

boeke-loos

Programma wordt nog bekend gemaakt.
TAXATIEMIDDAG in De Berke. Iedereen is welkom!
U kunt uw antiek, schilderijen, porselein, sieraden e.d. laten
taxeren door een erkende taxateur, de heer Temmink uit
Hengelo. Aanvang 14:00 uur. Kosten € 3,- incl. koffie/thee.
Verkoop Wielens ondergoed, nachtkleding e.d.
De Berke, aanvang 14:00 uur.
Vergeet uw stempelkaart niet.
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VRAAG VAN DE HISTORISCHE KRING
Deze maand hebben we een zoekvraag voor de oudste inwoners van
Boekelo. Op de historische foto staat het pand van modewinkel “La Deut”.
Het is ongeveer in 1900 gebouwd. In 1917 werd er een winkel
aangebouwd van de Coöperatie “Tot Steun in de Strijd“.

Onze vragen:
• Wie weet precies wanneer dit pand gebouwd is en door wie?
• Wie waren de eerste en latere bewoners tussen 1900 en 1925?
• Waren er direct al winkeltjes gevestigd in dit pand?
• Weet u iets te vertellen over dit plaatje of over de winkel van
“Het Pakhuys” voor 1930, dan horen we dat graag.
Jaap de Boer, medewerker van de Historische Kring,
tel. 428 89 09 of e-mail: jabo1941@planet.nl
boeke-loos
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STICHTING OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
11 mrt
12 mrt

13 mrt
19 mrt

19 mrt
20 mrt
26 mrt

27 mrt
02 april
02 april
03 april

Bustocht naar het klompenmuseum in De Lutte. Vertrek 13:.30u
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 ur
Broccolicrêmesoep, kip op grootmoeders wijze met bonne
femme garnituur, appelmoes, vla.
Opgave voor 10 maart 10:00 uur
Informatie over de Postenclubs door medewerkers van
De Posten
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:00 uur.
Minestronesoep, braadworst, tuinbonen in groentesaus,
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, vla.
Opgave voor 17 maart 10:00 uur
Filmavond, aanvang 19:30, zaal open 19.00 uur.
Verkoop van dames en heren ondergoed door de fa. Wielens
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Heldere groentesoep, gehaktbal, rode bieten met blokjes appel,
aardappelpuree, rauwkostsalade, vla.
Opgave voor 24 maart 10:00 uur.
Komt de heer Temmink, taxateur, om uw meegebrachte
spulletjes te taxeren. Zie verdere informatie op blz. 47
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Vermicellisoep, kippenpoot, stampot raapstelen, appelmoes,vla.
Opgave voor 31 maart 10:00 uur.
Filmavond , aanvang 19:30, zaal open 19:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 - 16:30 uur
ALLE ACTIVITEITEN BEGINNEN OM 14:00 UUR.

Opgave aan één van onderstaande personen:
A. Eggers
tel. 428 28 01
J. Groothuis
J. Schoeman
tel. 428 17 84
J. Veldhuis

tel. 428 20 68
tel. 428 28 59

De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk!
Voor de maand april kunt u de volgende data noteren.
09 april Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur
10 april Informatiemidaag van Efkes d’r Oet
16 april Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur
16 april Laatste filmavond, aanvang 19:30, zaal open 19:00 uur.
17 april Paaseieren maken. Kosten € 8.-. Opgave noodzakelijk.
23 april Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur
24 april Power Point Presentatie over dementie.
30 april Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur
boeke-loos
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond

zondag 09 maart
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te
Usselo
zondag 16 maart
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te
Usselo
woensdag 19 maart
19:30 uur Oecumenisch avondgebed m.m.v. de oecumenische cantorij in
Marcellinuskerk
zondag 23 maart
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te
Usselo
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond in Johanneskerk te
Twekkelo
woensdag 26 maart
19:30 uur Oecumenisch avondgebed m.m.v. de oecumenische cantorij in
Marcellinuskerk
zondag 30 maart
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te
Usselo
zondag 06 april
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te
Usselo

PAROCHIE ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË

Voor vieringen binnen de Parochie St. Franciscus van Assisië BoekeloBuurse-Haaksbergen kunt u de website van de parochie raadplegen:
www.franciscusparochie.nl of het weekblad Rondom Haaksbergen,
pagina “Op Weg”.
boeke-loos
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GV UNISSON STELT VOOR: TJARDA WISSINK
Een nieuwe dansjuf voor de Dance Workout
(elke donderdag van 19:45 - 20:45 in de gymzaal)
Vanaf 6 maart neemt Tjarda Wissink de Dance Workout lessen over,
hieronder stelt ze zich even voor:
”Hoi! Mijn naam is Tjarda en ik ben 26 jaar. Sinds september woon ik in
het mooie Boekelo! Ik dans al sinds mijn 5e met veel passie en plezier.
Vervolgens heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken en werk ik nu
als dansdocente (Showdance en Klassiek ballet) in Haaksbergen.
Een aantal jaren geleden ontdekte ik Zumba en heb ik een cursus tot
Zumba-instructor gevolgd.
Toen ik hoorde dat er een nieuwe docent voor de Dance Workout werd
gezocht, werd ik enthousiast en ging ik een kijkje nemen!
Een gezellige club dames die van sporten graag een feestje maken!
Hoogzwanger zat ik aan de kant te balen dat ik mijn sportkleding niet had
meegenomen. Ik heb er dan ook zin in om vanaf 6 maart aan de slag te
gaan!”.
Tijdens deze lessen worden er, op lekkere muziek, verschillende
dansstijlen geoefend en iedereen kan hier op eigen niveau aan
deelnemen. Een losser lijf en (nog) opgewekter humeur worden
gegarandeerd na dit uurtje dansen.
Mocht je zin hebben om een keer mee te doen, dan ben je van harte
welkom! De eerste 3 lessen zijn gratis en daarna betaal je maandelijks
minder dan € 10,-.
Annemiek Muller Kobold,
GV Unisson

OPROEP
BENT U EEN KUNSTENAAR UIT BOEKELO OF OMGEVING ?
Op Hemelvaartsdag 29 mei 2014 en de drie daarop opvolgende
dagen zal de traditionele Kunstmanifestatie, ook wel ‘Kunst In Boekelo’
genoemd, plaatsvinden.
Vindt u het leuk een keer te exposeren zodat honderden bezoekers uw
werk kunnen bewonderen? Neem dan contact op met:
Stichting Kunstmanifestatie Boekelo
Edith Howard, tel.: 428 35 52
of meldt u aan via e-mail: kunstinboekelo@gmail.com
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KALENDER MAART
za-08
di-11
wo-12
do-13
vr-14
vr-14
za-15
za-15
za-15
za-15
di-18
di-18
wo-19
wo-19
za-22
za-22
ma-24
di-25
di-25
wo-26
do-27
do-27
vr-28
za-29
za-29

Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 - 16:00 u.
’t Verborgen Theater: Jeffery Spalburg, 20:30 uur
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Informatiemiddag De Posten, De Berke, 14:00 – 15:00 uur
Feestelijke heropening Dorpshart, 16:00 uur
Folkclub Twente: Beggar’s Row, De Buren, 20:30 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
Laatste dag inleveren tekst Welkomstbeuksken
Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 - 16:00 u.
Potgrondactie Marcellinusschool
Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Verkiezingen Dorpsraad + Vekiezingscafé de Buren, 21:00 u.
Damesgroep 40+, programma wordt nog bekend gemaakt
Boekelo.DOET opschoonactie, Kerkje,10:30 uur,
Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 - 16:00 u.
t/m za 29 Collecte ZOA
●●●● Laatste dag inleveren kopij april●●●●
Trefpunt, Bez. St. Ephrem de Syriër Klooster, Glane, 15:00 u.
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Wijn- spijsavond (mediterraan), Breukers Dranken
Taxatiemiddag in De Berke, door de heer Temmink
Boottocht De Zonnebloem, vertrek 10:00 uur, Hengelo
Sam’s kledingactie, brengen Marcellinuskerk
Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 - 16:00 u.
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 55.
VOORINFORMATIE APRIL

di-01
wo-02
do-03
vr-04
za-05
za-05
zo-06
zo-06
di-08
za-12
di-15
di-29

Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Inzameling oud papier, container klaarzetten vanaf 17:30 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 - 16:00 u.
Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk
’t Verborgen Theater: Tom Sligting, 20:30 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij mei●●●●
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BOEKELO.DOET ROEPT VRIJWILLIGERS OP
Evenals vorig jaar houden we ‘traditiegetrouw’ de Boekelo.DOET
opschoondag. Ditmaal wél tegelijk met de landelijke actie NL.Doet op
22 maart aanstaande. Tijdens deze actie zullen een aantal straten en
bermen in het buitengebied opgeschoond worden. Joost Brunink fungeert
hierbij als kartrekker namens de Dorpsraad, Anton Heuven treedt op als
coördinator en Jan ten Elzen (wijkbeheerder Enschede-West) zal de actie
ondersteunen, zowel persoonlijk als met materieel.
U kunt dus alvast in uw agenda noteren:
Zaterdag 22 maart BOEKELO.Doet: opschoonactie
voor een zwerfafval-vrij Boekelo.
De start is om 10:30 uur bij ’t Kerkje aan de Kwinkelerweg 5 met een
wakker makende kop koffie of thee.
Opgave als vrijwilliger bij heuven@bc-enschede.nl.
Anton Heuven, coördinator StraatAdoptie
Joost Brunink, namens de Dorpsraad Boekelo

HELAAS: VOL = VOL
Zoals u ziet, staat deze Boeke-loos voornamelijk in het teken van de
komende Dorpsraadsverkiezingen.
Aangezien wij aan een maximaal aantal bladzijden gebonden zijn, hebben
wij niet alle ingekomen stukken kunnen plaatsen. De artikelen die niet
tijdgebonden zijn, zullen wij doorschuiven naar een van de volgende
uitgaven. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
De redactie.

Zondag 30 maart is het weer zomertijd!
boeke-loos
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