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BOEKE-LOOS 
 

April 2014: 
 

Met deze keer o.a.:  
Heropening Dorpshart en uitslag ballonnenwedstrijd 

Functieverdeling in de nieuwe Dorpsraad 
Kindercentrum Boekelo geopend 

Herinnering subsidieaanvraag 
Een nieuwe Dorpsraad 

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Boekelo 
De Marke 

Uitbreiding boorterrein Ganzebos 
Boekelo.DOET 

Ziekenboeg in de praktijk 
Wijziging in de indeling 

Leren mediteren 
Boekelo Bokaal 

Programma Koningsdag 
Faunafort 

Fleuranthus 
High Tea Zonnebloem 
Paasvuur in Boekelo 
Palmpasenoptocht 

Naam nieuwe ontmoetingsplek 
Paaseieren zoeken 
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FEESTELIJKE HEROPENING DORPSHART 
 

 
(Foto: Carolien Abbink Fotografie) 

Op vrijdag 14 maart jl. is het 
vernieuwde dorpshart feestelijk 
heropent. Na toespraken van Jeroen 
Verhaak en Steffan Nijmeijer 
(voorzitters van resp. de Dorpsraad 
en de Boekelose Ondernemers 
Vereniging), onthulde wethouder 
Patrick Welman een zonnewijzer op 
het Mr. Schierbeekplein met daarop 
een plaquette met de tekst: 
’BOEKELO BLIJFT BIJ DE TIJD’. 
Kort daarvoor hebben enkele 
schoolkinderen op de plek waar  
22 november 2013 een koker met 
tekeningen is begraven, klinkers 
onthuld met de inscriptie:  
’HIER KINDERTEKENINGEN 
TOEKOMSTVISIE 2013-2053’,  
een ontwerp van de Boekelose 
kunstenaar Bert Nijenhuis. 

 
Op 22 november 2013, vlak voor de intocht van Sinterklaas, werd aan het 
eind van de middag de laatste wegafzetting definitief weggehaald en de 
laatste hand gelegd aan de nieuwe bestrating. Ter gelegenheid van de 
bereikbaarheid van het dorpshart gaven kinderen toen hun ballonnen de 
vrije ruimte.  
De winnaars van deze ballonnenwedstrijd zijn: 

1. Timo Heupink: 1024 km Viaud (Frankrijk) 
Prijs: kinderfeestje voor 10 personen bij Apart Hotel Delden 

2. Tim Beugelink: 979 km Orvault (Frankrijk) 
Prijs: een geschenk van Polleke Kinderwinkel 

3. Zoe Wachtmeester: 655 km Romilly sur Andelle (Frankrijk) 
Prijs: giftbag + waardebon fotoshoot 1 kind Abbink Fotografie 

4. Pim van Offenbeek: 480 km Eterpigny (Frankrijk) 
Prijs: verwenpakket voor in bad Geur- en Zeepshop Fleuranthus 

5. Teje Bat: 465 km Aubencheul aux Bois (Frankrijk) 
Prijs: snoeppakket van Coop ter Wengel 

Bovenstaande prijswinnaars kunnen hun prijs ophalen bij Fleuranthus 
Bloembinders! 
 
Namens de BOV, Dorpsraad Boekelo en Stichting BART:  
allemaal hartelijk dank voor het meedoen! 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (18 MAART 2014). 
 
“Het waren 4 fantastische jaren.” 
 
Alle 13 Dorpsraadleden en 13 belangstellenden (waaronder 2 
gemeenteraadsleden en een vertegenwoordigster van het 
Stadsdeelmanagement-West) horen en zien Jeroen Verhaak om enkele 
minuten over acht op deze dinsdagavond de laatste openbare 
vergadering van de Dorpsraad 2010-2014 openen. 
De voorzitter heet allen welkom en schakelt direct door naar de notulen 
van de februarivergadering.  
In dat verslag worden enkele wijzigingen aangebracht: p.2 (Notulen 21 
januari 2014) “op de basisscholen” vervalt; p.4. (Jaarrekening en Balans 
2014) Daar moet 2013 staan i.p.v. 2014; Aanvulling: Kascontrole-
commissie adviseert interne controle te verbeteren; p.6. (R.O.M.) “half 
mei” moet “half april” zijn; p.7. (Rondvraag) Moet zijn: geldGROENwassen 
en Welkomstbeukske.  
Naar aanleiding van de notulen: p.3. (Postlijst) Ben Bel heeft contact 
gehad met dhr. B. Witbreuk, eind april gesprek gepland. Dorpsraad heeft 
intussen verkeerstelling op Beldershoekweg aangevraagd; p.6. (R.O.M.) 
Aan Ter Steege is de wens om informatie aan een bredere kring van 
omwonenden te geven m.b.t. de bouwplannen aan de Bernard 
Roerinkstraat doorgegeven; p.7. (Rondvraag) Klacht over ontstaan 
illegaal “zandpad” bij Magazijn ligt bij Ter Steege; Jan Haven heeft 
geïnformeerd naar reden van niet verhogen van 2 bushaltes. Reden: 
geldgebrek! p.8. (Verkiezingen etc.) Stemgerechtigde leeftijd was en is  
18 jaar! 
Uiteraard is er ook weer aandacht voor de in- en uitgaande post. 
We ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan het project “Digitaal 
Dorpsplein”. We nemen het advies van de redactie van Boekelo.info over 
en zullen niet deelnemen.  
Ben Bel krijgt het woord over De Marke (Marcellinuscomplex). Hij 
schetst de ontstaansgeschiedenis. De betrokken Stichting gaat op zoek 
naar vrijwilligers om later dit jaar een financiële actie te kunnen houden. 
Interne controle op de financiën. Naar aanleiding van het advies van de 
kascontrolecommissie stelt het dagelijks bestuur voor dat: 1. Betalingen 
van de bankrekeningen van de Dorpsraad van meer dan 500 euro alleen 
mogelijk zijn met instemming van de penningmeester én een ander 
bestuurslid; 2. Er maar voor maximaal 250 euro per week kasgeld kan 
worden opgenomen; 3. De administratie (van betalingen, kasopnames, 
uitgaande facturen en de aangifte btw) eens per kwartaal door een ander 
lid van de Dorpsraad gecontroleerd wordt. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 maart 2014) 
 
Alle aanwezige Dorpsraadleden stemmen in met dit voorstel. 
Ben Bel vraagt of e.e.a. in het Huishoudelijk Reglement zal worden 
opgenomen. We zullen de per 25 maart a.s. aantredende Dorpsraad 
adviseren dit te doen. 
Bij het agendapunt Nieuws uit de commissies en 
vertegenwoordigingen komt het volgende aan de orde: 
Dorpsbudget (Ben Schoppert). Er liggen momenteel geen aanvragen bij 
de adviescommissie. De nieuwe Dorpsraad zal de gewijzigde bemensing 
van de adviescommissie moeten realiseren!  
Dorpsplan+ (Jeroen Verhaak). Dorpshart: Gonny ten Veen maakt een 
aantal opmerkingen over geconstateerde onvolkomenheden op het 
Schierbeekplein, wordt vervolgd! Natuurlijk spelen: Saskia Duesmann 
zegt dat het Plan van aanpak binnenkort ter sprake komt in een gesprek 
met de gemeente. Men hoopt het plan achter De Mans (achter 
tennisbaan) nog voor de zomervakantie uit te voeren. Het RABO-
stimuleringsfonds wil € 2.500,- bijdragen aan de inrichting van een plek 
voor Natuurlijk Spelen op De Bleekerij.  
R.O.M. Bungalowpark Rutbeek (Henk Abbink/Jeroen Verhaak).  
Er zijn perikelen rond de beoogde toevoerweg. Er zal nader onderzoek 
gedaan worden. Wij houden een vinger aan de pols i.v.m. mogelijke 
gevolgen voor bewoners in ons werkgebied. Pastoor Schneiderstraat 
(Henk Guchelaar). De geconstateerde gevaarlijke verkeerssituaties 
ontstaan o.i. vooral door verkeerd verkeersgedrag. Wonen in Boekelo 
(Ben Bel). De Woonplaats heeft huurder(s) benaderd met de vraag of 
men betrokken woning wil kopen. Er kan o.i. nooit sprake zijn van een 
koopverplichting! Buytenplaets (Gerard Roossink). Er wordt door de 
eigenaar om een gesprek met de Dorpsraad gevraagd. 
R.S.C.J. Speeltoestellen Schierbeekplein (Gonny ten Veen). Er zullen,  
als de grasmat voldoende op sterkte is, 3 speeltoestellen worden 
geplaatst. We blijven ruim binnen het budget, mede dankzij sponsering 
van een aanwonende (waarvoor hartelijk dank!). Wandelpaden/Faunafort 
(Ben Schoppert). Er is ons gevraagd het voortouw te nemen in het (laten) 
onderhouden van de wandelroutes rond Boekelo. Dit zou samen met de 
Stichting Bart kunnen. We geven deze vraag door aan de nieuwe 
Dorpsraad. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van het te bouwen 
Faunafort aan het tussen de Beckumerstraat en de Stemlandeweg aan te 
leggen wandelpad. 
Naamgeving Ontmoetingsplek Boekelosestraat (Gonny ten Veen/Ben 
Schoppert). Een adviescommissie heeft uit een vijfentwintigtal namen er 3 
gekozen. De vergadering stelt d.m.v. een schriftelijke stemming de naam 
vast: De Zoutveste. 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 maart 2014) 
 
M.F.A.(Jan Haven). Er wordt gebouwd, maar aangezien één van de buren 
bezwaar heeft aangetekend tegen een gemeentelijk gedoogbesluit ligt de 
bouw van een gedeelte van het M.F.A.-complex stil. Hierdoor zullen ook 
wij later dan gepland naar dit nieuwe onderkomen verhuizen. E.e.a. heeft 
financiële consequenties, we zijn hier “bepaald niet blij mee”!  
Nico van der Veen zegt desgevraagd dat hij ons op “niet-structurele 
basis” tot de verhuizing naar de M.F.A. van koffie en thee zal blijven 
voorzien! 
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5 (Jeroen Verhaak). Stagnatie in de 
bouw van de M.F.A. heeft gevolgen voor de huur-duur van ons huidig 
onderkomen. Hierover zal met de kerkrentmeesters gesproken worden. 
Rondvraag en sluiting. 
Dorpsraadleden: Ben Schoppert: de nieuwe informatieborden bij de 
invalswegen (Boekelosestraat en Windmolenweg) zijn bepaald niet 
klantvriendelijk ingericht. Er is hierover al contact met de gemeente 
geweest, we wachten antwoord af. Saskia Duesmann: bocht 
Windmolenweg/Boekelosebleekweg is beschadigd. Corrie Jaran 
(Stadsdeelmanagement-West, aanwezig als belangstellende) speelt 
opmerking door aan Jan ten Elzen. 
Henk Guchelaar: Plattegrond Boekelo bij vm. Rabokantoor en Hotel 
Boekelo. Beide zijn verleden tijd! Henk Abbink: bermen Beldershoekweg, 
ter hoogte van naamloze weg, zijn er door aanwezigheid van obstakels 
naast verharde bermrand niet veiliger op geworden. Ben Schoppert:  
“Het waren vier fantastische jaren!” 
Belangstellenden: Margriet Visser (gemeenteraadslid, lid Stadsdeel-
commissie - West, aanwezig als belangstellende): jullie bedankt en 
succes! André Boersma (idem): sluit zich hierbij aan en wijst ons op de 
afsluiting van de fietsbrug over de Auke Vleerstraat tijdens de meivakantie 
wegens reparatiewerkzaamheden. Fleur ter Kuile: klein leed weliswaar, 
maar jammer dat het fundament van de tijdelijke brandweerkazerne 
gebruikt wordt voor het parkeren van een (vracht) auto! Roelant 
Lawerman (voorzitter verkiezingscommissie): we verwachten een goede 
opkomst; compliment aan redactie Boeke-loos voor aanpak 
verkiezingsnummer; er kan alleen mét stempas gestemd worden; 
morgenavond verkiezingscafé in De Buren, komt allen! 
 
Het laatste woord is uiteraard aan de voorzitter. Hij bedankt alle 
Dorpsraadleden voor hun inzet, een speciaal dankwoord voor de niet-
herkiesbaren onder ons: Saskia Duesmann, Carry Hilbink, Brenda Tiecke 
en Jan Haven! 
Alle trouwe gasten hartelijk dank! 
Om 21:54 uur klinkt de voorzittershamer, voor wat betreft deze 
zittingsperiode, voor het laatst! 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 maart 2014) 
 

 
UITNODIGING 

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 
dinsdag 15 april 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 vóór de vergadering op de website 
www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad). 

 
 
 

FUNCTIES IN DE NIEUWE DORPSRAAD 
 
Op 25 maart zijn in een besloten vergadering de functies verdeeld in de 
nieuwe Dorpsraad. 
 
Voorzitter:  Jeroen Verhaak 
Vice-voorzitter: Kas de Vries 
1

e
 secretaris:  Ben Schoppert 

2
e
 secretaris:  Ben ter Stal 

Penningmeester: Henk Guchelaar 
 
Commissie ROM: Henk Abbink,  Joost Brunink, Gerard Roossink 
   Ben ter Stal, Bart Stokkers, Kas de Vries 
OC:   Ben Bel 
RSCJ:   Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek,  
    Ben Schoppert, Ben ter Stal, Bart Stokkers 
   Gonny ten Veen 
 
In een volgende Boeke-loos wordt een korte uitleg gegeven over de 
werkzaamheden van de diverse commissies. 
 
 

DAMESGROEP 40+ 

 
wo. 23 april Jaarlijks uitje met een leuk middagprogramma en als 

afsluiting gezellig samen eten. 
Vertrek: 12:30 uur parkeerplaats bij De Buren. 
Graag op 2 april € 15,- meenemen om een deel van de 
kosten te dekken.  

 

http://www.boeke-loos.nl/
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KINDERCENTRUM BOEKELO CENTRAAL GEOPEND 
 

SKE kinderopvang is trots op haar nieuwe 
kindercentrum in Boekelo aan de Boekelose 
Stoomblekerij 27. Kinderen van 0 tot 13 jaar 
zijn van harte welkom in onze dagopvang, 
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. 
Veel partijen hebben meegewerkt aan de 
realisatie van dit moderne kindercentrum. 

 
Op 15 maart heeft Christien van Wijk, directeur van SKE kinderopvang, 
de opening verricht samen met de heer 
Hatenboer, wethouder van de gemeente 
Enschede. Na de officiële opening, 
waarbij tevens de nieuwe naam van het 
kindercentrum, “Boekelo Centraal” werd 
onthuld, was er tijd voor ouders, 
kinderen en genodigden om het nieuwe 
kindercentrum te bezichtigen. 
 
Maak kennis met Boekelo Centraal 
Kinderen van 0 tot 4 jaar zitten gezellig bij elkaar in de groep, veelal net 
zoals thuis. We hebben een prachtige grote centrale speelhal waar we 
heerlijk kunnen klimmen, klauteren en ravotten en ook buiten is er veel 
ruimte voor bewegen, spelen en ontdekken. 
 
Ben je 4 jaar of ouder? Dan kletsen we na school eerst even gezellig bij 
onder het genot van een kop thee of een glas ranja met wat fruit. Daarna 
kiezen de kinderen zelf welke activiteiten ze willen doen. Er zijn heel veel 
leuke en afwisselende activiteiten die - uiteraard - bijdragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Maar er is natuurlijk ook ruimte 
voor leuke uitstapjes, workshops en gekke feestjes. 
 
Kom je ook een keer kijken bij Boekelo Centraal? Loop gerust eens 
binnen of bel 053 - 480 00 20 voor meer informatie en/of inschrijving. 
 
SKE Kinderopvang ‘Boekelo Centraal” 
 

HERINNERING SUBSIDIEAANVRAAG 
 
Mocht uw vereniging, commissie of club nog in aanmerking willen komen 
voor een subsidie van Grolsch, dan moet uw aanvraag uiterlijk  
1 mei 2014 zijn ingediend bij de secretaris: 
Carla Hassing, Saffierstraat 29, 7548 CC Boekelo,  
e-mail: carlahassing@hetnet.nl 
 
Stichting Koepel Boekelo, Usselo en omstreken 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:carlahassing@hetnet.nl


www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos             april 2014             36e jaargang, nr. 370             blz. 15 

EEN NIEUWE DORPSRAAD 
 
De stemming zat er goed in, de avond van de 19

e
 maart. Er was muziek 

in het Verkiezingscafé in De Buren, er waren veel mensen, het was reuze 
geanimeerd. En om kwart voor twaalf was er de uitslag van de 
verkiezingen voor de Dorpsraad. Een feestelijke avond, tijdens welke de 
verkiezingen en de uitslag werden gevierd. Voor alle vrijwilligers die bij de 
stemhokjes de stembiljetten verstrekten, die de stembussen ophaalden, 
die de uitgebrachte stemmen telden, die de uitslag berekenden, was dít 
de beloning! Voor ons als Verkiezingscommissie ook trouwens. En voor 
de kandidaten voor de Dorpsraad was dit het uur van de waarheid.  
Die waarheid zag er als volgt uit: 
Stemgerechtigd waren 2.895 personen (in 2010 2.705). Daarvan hebben 
1.515 mensen daadwerkelijk gestemd (in 2010 1.222).  
Het opkomstpercentage is dus 52,3% (in 2010 45,2%), iets lager dan het 
opkomstpercentage in Boekelo voor de gemeenteraadsverkiezingen.  
Dat was namelijk 61,2% (in 2010 61,8%)*. Het opkomstpercentage voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen voor heel Enschede was overigens 
43,5% (in 2010 45,2%).  
In de tabel hieronder kunt u lezen hoe de kandidaten voor de Dorpsraad 
hebben gescoord. 
 
Rangnr. Naam Aantal 

stemmen 
Percentage 

1 Jeanet van Offenbeek-Nijhuis 587 11,48 
2 Jeroen Verhaak  573 11,20 
3 Bart Stokkers 455 8,90 
4 Ben Bel 402 7,86 
5 Gerard Roossink 385 7,53 
6 Kas de Vries 320 6,26 
7 Henk Guchelaar 289 5,65 
8 Ben Schoppert 283 5,53 
9 Joost Brunink 277 5,42 
10 Gonny ten Veen 271 5,30 
11 Ben ter Stal 257 5,03 
12 Natascha Nijman 249 4,87 
13 Henk Abbink 223 4,36 
14 Jules Overzee 201 3,93 
15 Hajé Nordbeck 192 3,75 
16 Bernd Weijers 92 1,80 
17 Gerrit Berteler 58 1,13 
 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  5.114. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Een nieuwe Dorpsraad 
 
De personen waarvan de naam in de tabel vetgedrukt staat zijn 
daadwerkelijk als Dorpsraadlid gekozen. 
We zijn ook erg blij met de medewerking van de gemeente Enschede, die 
de organisatie van de verkiezing heeft vergemakkelijkt. Wij konden voor 
deze verkiezing namelijk voor het eerst gebruik maken van stempassen, 
en de gemeente heeft de vermenigvuldiging en verspreiding hiervan op 
zich genomen. 
Rest ons nog de kiezers te bedanken voor het vertrouwen dat zij de 
kandidaten hebben geschonken, en de Boekelose bevolking te feliciteren 
met de nieuwe Dorpsraad. 
 
De Verkiezingscommissie Dorpsraad Boekelo, 
Roelant Lawerman, Tanja Dijkstra, Jaap Hilbink, Roel Bruinsma 
 
 

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BOEKELO 
 
Uitslag gemeenteraads- 
verkiezingen Boekelo 

Totaal 
aantal 

stemmen 

%  
Boekelo 

%  
Enschede 

Partij van de Arbeid 133 8,3 13,5 
VVD 316 19,8 11,0 
D’66 303 19,0 15,8 
CDA 283 17,7 11,8 
Burgerbelangen E’de 122   7,6 12,3 
GroenLinks 131   8,2   6,9 
Socialistische Partij SP 129   8,1 12,0 
ChristenUnie   50   3,1   6,9 
Enschede Solidair   12   0,8   1,3 
Enschede Anders   65   4,1   2,7 
Liberalen 053    4   0,3   0,6 
Stadspartij    9   0,6   1,4 
OuderenPolitiekAktief OPA   38   2,4   3,2 
 
Totaal aantal stemmen        1.595 
Opkomstpercentage              61,2%*  43,5% 
 
* Het opkomstpercentage is overigens niet precies bekend. Er kunnen 
Boekeloërs elders in Enschede hun stem hebben uitgebracht; ook kunnen 
Enschedeërs van elders hun stem in Boekelo hebben uitgebracht. Heel 
veel zal het wel niet schelen. 

http://www.boeke-loos.nl/
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DE MARKE 
 

KOM IN ACTIE VOOR HET KERKCOMPLEX DE MARKE! 
 

Eindelijk komt er meer duidelijkheid over de herbestemming van de 
gebouwen: 
 De Pastorie blijft de woonfunctie behouden. 
 De tussenbouw wordt verbouwd als mortuarium met twee huiskamers. 
 De kerk krijgt een multifunctionele bestemming. 
 
De naamgeving 
De Marke. Deze naam is verkozen uit meerdere inzendingen en sluit aan 
bij de historische kennis over de plek. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
naar de herbestemming van de Marcellinuskerk. 
De uitkomsten van dit door Saxion Hogescholen uitgevoerde onderzoek 
waren kort weergegeven: 
 
In stand houden:    86 % 
Financieel ondersteunen: Jaarlijks 36% 
     Eenmalig 34% 
 
Waardoor een zogenoemd Maatschappelijk Cultureel Complex voor alle 
gezindten ontstaat. Dit MCC kan zo een prachtige aanvulling en 
versterking zijn voor MFA De Zweede. 
 
Onder voorstanders waren 54 mensen die bereid waren om als vrijwilliger 
te participeren. Als bestuur kunnen we nog niet het groene licht geven, dit 
is mede afhankelijk van de financiële, nog toe te zeggen, bijdragen van 
inwoners. 
 

OPROEP 
 
In het mei-nummer van Boeke-loos komt de wijze van geldwerving aan de 
orde. Wij vragen nu: 
 
KOM IN ACTIE door u als vrijwilliger vóór 16 april met naam, adres, 
telefoonnummer te melden bij de secretaris:  
Jan Vos, Meester de Wolfstraat 90, 7548 AZ te Boekelo 
of via mail: vriendenmarcellinus@ziggo.nl. 
 

We hebben uw steun bij de geldwerving hard nodig.  
Door u aan te melden laat u zien wat het behoud van de 

Marcellinuskerk u waard is! 
 
Stichting Vrienden van de Marcellinus 

http://www.boeke-loos.nl/
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UITBREIDING BOORTERREIN GANZEBOS 

 

 

Veel Boekeloërs vragen 
zich af waarvoor de 
blauwe leidingen dienen 
die vanaf de 
Kwinkelerweg door de 
weilanden richting 
Ganzebosweg lopen.  
 
Ook er is een 
opslagplaats van 
materiaal op de hoek 
Kwinkelerweg/Molenveld.  
 
Is deze blijvend? 
 
(foto: Ingrid Kuster) 

 
Wij hebben contact opgenomen met Akzo en hierop de volgende reactie 
ontvangen: 
AkzoNobel is bezig met het ontwikkelen van het nieuwe zoutwingebied 
Ganzebos, tussen Beckum en Boekelo. De blauwe leidingen dienen voor 
het transporteren van water vanaf de fabriek van AkzoNobel in Hengelo 
naar de zoutboringen in Ganzebos en voor het transport van zout water 
(pekel) terug naar de fabriek van AkzoNobel. De blauwe leidingen zullen 
het huidige zoutwingebied dus verbinden met het nieuwe. 
De opslagplaats voor het benodigde materiaal is tijdelijk en zal na het 
voltooien van de werkzaamheden, eind april of begin mei, weer in 
oorspronkelijke staat worden hersteld. 
 
De redactie. 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

 

 
Nieuw in Boekelo: REIKI TWENTE 

Breng balans en ontspanning in je leven. 
Kennismaken?  

De hele maand april 30% korting op alle 
behandelingen! 

Mirjam Top-Termaat 
Doolhof 28, 7548 BZ Boekelo 

tel. 06 81 42 95 78 of www.reikitwente.nl 
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BOEKELO.DOET WEER SUCCES! 
 
De Boekelo.DOET actie op zaterdag 22 maart, onze eigen unieke versie 
van NL.doet, waarbij zwerfafval langs een aantal straten in het 
buitengebied is verzameld, was een groot succes!  
De grote verrassing was dat er 25 deelnemers waren, bijna een 
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! Die verrassing bleek niet uit de 
voorinschrijving en werd pas op de dag zelf duidelijk.  
Het andere “succes” was dat er in totaal 319 kg bij elkaar is gebracht.  
Dat is ruim 12 kg per vrijwilliger, door hen in 1½ uur verzameld.  
Hoewel de vrijwilligers door deze grote hoeveelheid weten waar ze het 
voor doen is het natuurlijk veel te veel afval, waarbij blikjes en flesjes 
(Energy-blikjes met stip op 1….) de grootste “favoriet” waren. 
 
Een speciaal woord van dank voor de vrijwilligers uit Enschede,  
het gehele team van Beheer onder ‘aanvoering’ van Hans Koning ter 
Heege. Maar minstens zo belangrijk, de bewoners van Boekelo zelf. 
Velen van hen verzamelen al regelmatig zwerfvuil in het buitengebied  
en in Boekelo zelf. Hun inzet via StraatAdoptie mag ook wel eens 
genoemd worden!  
We hopen hierbij veel andere bewoners en ook de jeugd in actie te krijgen 
voor een schoon Boekelo, en enthousiast om ook een straat te adopteren. 
 
Even terug naar de dag zelf. Ter afsluiting waren er voor iedere 
deelnemer broodjes en lekkere soep naar keuze. De dames die hiervoor 
hebben gezorgd: onze hartelijke dank voor jullie bijdrage. 
 
Anton Heuven - Coördinator StraatAdoptie - Boekelo 
Jan ten Elzen - Wijkbeheerder Enschede - West 
Joost Brunink - namens de Dorpsraad Boekelo 
 

ZIEKENBOEG IN DE PRAKTIJK 
 
Dokter Smulders was afwezig vanwege een TIA met nasleep.  
Hij probeert nu een aantal taken weer op te pakken. We hopen op een 
restloos herstel. 
De huisartsen Jansen, Van Gestel en Van Welij hadden de afgelopen 
weken al een flink aantal zaken overgenomen.  
Het spreekuur van Smulders wordt tijdelijk bijgestaan door een ervaren 
waarnemend huisarts: dokter Doveren. 
 
De doktersassistentes dan: met Deborah gaat het redelijk. Ze zit in het 
behandeltraject met de nodige ups en downs. Aanvullingen in de persoon 
van Renate Peters op vrijdag, Tieneke van Goor en Gül Ok op meerdere 
dagen. Alle drie met de nodige ervaring en ingewerkt voor hun taken. 
 
Luciën Jansen 

http://www.boeke-loos.nl/
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VAN DE WETHOUDER 
 

 
In de aanloop naar de verkiezingen kom je als 
lijsttrekker veel verschillende mensen tegen. 
Mensen die al jaren trouw zijn aan een partij, 
mensen die iedere keer weer ‘zwevend’ het 
stemhokje begroeten en mensen die uit principe 
hebben besloten om niet meer te gaan stemmen. 
Een besluit dat ze vaak beargumenteren met de 
woorden ‘dat het toch allemaal niets uitmaakt en dat 
hun stem er niet toe doet’. 
 

Het is een opvatting die haaks staat op de dagelijkse praktijk in 
Enschede. We leven immers in een gemeente waar een idee van ieder 
willekeurig individu het verschil kan maken. Een idee dat door meerdere 
mensen wordt omarmd en vervolgens plezier geeft aan een hele buurt, 
wijk, dorp of stad. Sinds een paar jaar wordt dit georganiseerd onder de 
vlag van "Jij maakt de buurt". De gemeente stelt wijkbudgetten 
beschikbaar en de mensen in de wijk of het dorp bepalen hoe deze 
budgetten besteed worden. Of ze mogen meebeslissen over de 
wijkbeheerplannen. 
 
Ook dit jaar zijn er weer wijkbudgetten beschikbaar. Hebt u een idee dat 
bijdraagt aan een leukere buurt, waar het prettig leven is? Draag het aan 
en wie weet hebt u straks het verschil weten te maken. 
  
Het was ook de strekking van wat ik tegen die mensen heb gezegd die mij 
vertelden niet te gaan stemmen. Stemmen is een recht en wie daar 
gebruik van maakt, maakt samen met al die andere stemmers het 
verschil. Overigens hebben 3.888 inwoners van Enschede de moeite 
genomen om hun stem op mij uit te brengen.  
Daar ben ik erg trots op en ook wel een beetje stil van. 
 
Goodgoan! 
 
Patrick Welman 
 
 
N.B. Vanaf nu kunt u de column van de wethouder nog eens per 

kwartaal lezen. Zie verder op de volgende bladzijde. 
 

De redactie 
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WIJZIGING IN DE INDELING 
 
Op de voorgaande bladzijde heeft u de laatste maandelijkse editie van de 
column van wethouder Patrick Welman kunnen lezen. 
 
Wij krijgen voor Boeke-loos, gelukkig, iedere maand heel veel kopij 
binnen over zaken die van belang zijn voor u.  
Omdat wij gebonden zijn aan een maximale hoeveelheid ruimte, komt het 
(helaas te vaak) voor dat wij artikelen moeten weigeren, vooruitschuiven 
naar een later tijdstip, foto’s niet bij artikelen kunnen plaatsen, kortom 
mensen moeten teleurstellen. 
 
In overleg met de heer Welman is besloten om zijn column voortaan aan 
het begin van ieder kwartaal te plaatsen. Mochten er tussendoor zaken te 
melden zijn die uw directe aandacht vragen dan komt daar natuurlijk een 
melding van in Boeke-loos. 
 
De redactie 
 
 

LEREN MEDITEREN? 
 
Al ruim een jaar beoefen ik heel actief Vipassana meditatie.  
Dit is een concentratie- en inzichtmeditatie die gericht is op het vergroten 
van het bewustzijn. Ik heb daar in mijn dagelijks leven heel veel aan. Wat 
sport is voor het lichaam is meditatie voor de hersenen. Het is op een heel 
eenvoudige manier te leren. Vanuit mijn eigen ervaring en enthousiasme 
wil ik dan ook graag andere mensen helpen om te leren mediteren. 
 
Na een eerste training in januari organiseer ik nu opnieuw een aantal 
avonden waarop u kunt kennismaken met Vipassana meditatie. Ik mag 
daarvoor de speelzaal gebruiken van OBS Molenbeek, locatie Boekelo. 
Aan eventuele deelnemers vraag ik een vrijwillige gift, die ik vervolgens 
zal afdragen aan de school voor het gebruik van de ruimte.  
 
De eerste trainingsavond is 12 mei 2014 om 
20:00 uur.  
De andere avonden zijn 16, 19, 23 en 26 mei.  
Per avond zullen we ongeveer 2 uur bezig zijn.  
Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via  
het mailadres: jmvanrees@kpnmail.nl. 
 
Jan Martin van Rees 

http://www.boeke-loos.nl/
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BOEKELO BOKAAL 2014 

 
GOLFWEDSTRIJD op 2e Paasdag (21 april 2014) 

 
Alweer voor de 4e keer wordt er gestreden om de titel beste korte baan 
speler (i.b.v. GVB) van het jaar. Alle inwoners van Boekelo, Usselo en 
Twekkelo, die in het bezit zijn van GVB, worden uitgedaagd om deze titel 
op hun naam te zetten. 
 
Programma 21 april:  
09:30 uur Ontvangst 
10:00 uur Aanvang 1e wedstrijd 
Lunch 
13:00 uur Aanvang 2e wedstrijd 
 
Wedstrijdvorm: 
Strokeplay 
 
Kosten: 
Green fee € 10,-p.p. 
Prijzen geld € 5,- p.p. 
Deelname lunch € 5,- p.p. 
 

Het is de bedoeling dat het een 
gezellig, terugkerend 
dorpsevenement wordt, waarbij de 
nodige support niet mag ontbreken. 
Alle niet-spelende inwoners worden 
bij deze van harte uitgenodigd om de 
deelnemers te komen aanmoedigen. 
 
Shortgolf Spielehof 
Spieleweg 24, 7548 RR Boekelo 
tel. 053 - 428 13 63 
info@spielehof.nl , www.spielehof.nl 

 
 
Noteer ook in uw agenda: 

 

 

 
6 april: OPEN DAG SPIELEHOF 
10:00 tot 16:00 uur. Maak kennis met 
de golfsport op onze accommodatie. 
Onze golf pro is aanwezig om 
iedereen van informatie te voorzien. 
Ook zijn er interessante 
aanbiedingen. 
Entree: gratis 
 
24 augustus: SPIELEHOF OPEN 
Hierbij wordt gespeeld om de titel 
beste speler van de Spielehof 2014 
(met/zonder GVB). 
 

U bent van harte welkom! 
 



St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Stichting Oranje Comité Boekelo organiseert:

KONINGSDAGLOOP  
BOEKELO 2014 
Afstanden: 

1 km kidsrun kinderen t/m 8 jaar € 1,00 p.p.

2,5 km kinderen t/m 12 jaar € 2,00 p.p.

5 km vanaf 10 jaar € 4,00 p.p.

Inschrijven:  Vanaf 11:00 uur bij café de Buren in hartje Boekelo.

Start Koningsdagloop:
Kidsrun 1 km: 11:30 uur  
2,5 en 5 km: 12:00 uur 

Prijsuitreiking:  direct na afloop.

Meer weten?  Detmar Roessink (detmar.roessink@kpnmail.nl) of
  of  Marcel Spek ( mkspek@ziggo.nl).

Zaterdag  
26 april 2014

St. Oranje Comité 
Boekelo e.o.



10:00 RONDGANG MUZIEKVERENIGING UNISSON
Vertrek vanaf “de Buren” met de schutterskoning 2013,  
Jaap ter Wengel en schuttersprinses Britt Been.  
Optocht versierde fietsen/skelters e.d. 
Deelname voor iedereen en alles wat beweegt en versierd  
kan worden!

11:00 – 14:00 KINDERVRIJMARKT OP HET NIEUWE DORPSPLEIN
Geld verdienen! Op je eigen kleedje, je spulletjes verkopen.
Whipe-out baan voor de jeugd, springkussen voor de allerkleinsten.
En stoepkrijten voor de kleine en grote kunstenaars.

11:00 – 11:45 INSCHRIJVEN KONINGSDAGLOOP BIJ “DE BUREN”

Cat A 1 km kinderen t/m 8 jaar € 1,00 p.p.

Cat B 2,5 km kinderen t/m 12 jaar € 2,00 p.p.

Cat C 5 km vanaf 10 jaar € 4,00 p.p.

11:30  START KIDSRUN 1 KM
Voor de allerkleinste sportievelingen.

12:00 START 2,5 EN 5 KM KONINGSDAGLOOP
Met aansluitend de prijsuitreikingen.

11:00 – 15:00 EETKRAAMPJES

13:00 – 13:30 FIETSPUZZELTOCHT INSCHRIJVING 
Wordt verzorgd door BSC/Unisson

KONINGSDAG BOEKELO – 26 APRIL 2014 

PROGRAMMA



ZIE OOK ONZE FACEBOOK PAGINA
https://www.facebook.com/StichtingOranjecomiteBoekelo  

13:30 START PUZZELTOCHT

13:00 – 16:00  GEZELLIGE MUZIKALE MIDDAG 
Een middag vol muziek door jong en oud, klein en groot.

15:00 – 16:00  INSCHRIJVING ZESKAMP & VOGELSCHIETEN 
Zeskamp: voor kinderen van de basisschool gr. 3 t/m 8.
Vogelschieten:

Cat A 12 t/m 16 jaar € 2,50 p.p.

Cat B 17 jaar en ouder € 5.00 p.p.

* Let op: bij inschrijving vogelschieten legitimatie verplicht!

16:00 CLOWN
Ballonnen clown voor kinderen tot 7 jaar.

16:00 START VOGELSCHIETEN

Cat A 12 t/m 16 jaar luchtbuks 4,5mm

Cat B 17 jaar en ouder vuurbuks 6mm

16:30  START ZESKAMP
Voor kinderen van de basisschool groep 3 t/m 8.

18:00  HALVE HANEN KANEN
Lekker bourgondisch eten bij ‘De Buren”.

19:00 PRIJSUITREIKING
Fietspuzzeltocht, Zeskamp & Vogelschieten en onder alle betalende 
deelnemers kans op een rondvlucht!

Alle deelname is voor eigen risico.

STICHTING ORANJE COMITÉ BOEKELO E.O.
Mede mogelijk gemaakt door onze trouwe burgers en sponsoren
Mocht u ook een financiële bijdrage willen leveren?  
Bankrek.nr NL69RABO0316731846 op naam van Stichting Oranje Comitè Boekelo e.o.

St. Oranje Comité 
Boekelo e.o.



B.O.V. Boekelose ondernemers Vereniging

KONINGSDAG BOEKELO WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOREN:
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FAUNAFORT 
 
Wellicht heeft u al iets gezien en zich afgevraagd wat er gaande is:  
de aanleg van een pad aan de rechterkant van de Beckumerstraat, net 
buiten het dorp richting Beckum.  
Dit pad leidt naar een toekomstig aan te leggen Faunafort. Wat is nou een 
Faunafort? 
 
De uitvoeringscommissie van de landinrichting is al een tijdje bezig met 
het vormgeven van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) in het gebied 
Boekelo-Twekkelo; ongeveer 50 hectare natuur wordt aangelegd, voor 
een deel liggend langs de Rutbeek.  
Binnen de EHS is de Rutbeek/Boekelerbeek een belangrijke verbinding. 
 
Inmiddels is het hele gebied volgens plan ingericht en nadert het eind van 
de uitvoering van de landinrichting. Mede daardoor ontstond het idee om 
ter afsluiting binnen de EHS die zo vlak bij/door Boekelo loopt, iets extra’s 
toe te voegen om de kwaliteit van de natuur te verhogen, een plek te 
realiseren waar we van dichtbij kunnen genieten van de leefbaarheid en 
beleefbaarheid van de Twentse natuur.  
Een mooi en zinvol object: het Faunafort.  
 
Niet alleen het Faunafort, maar de hele EHS is zowel voor de beestjes als 
de plantjes (fauna en flora) geschikt als leefgebied, maar ook als 
verspreidingsmogelijkheid en uitwisselingsmogelijkheid met andere 
gebieden. Natuurlijk kunnen we niet alleen genieten, maar ook nog wat 
opsteken en ons bewust worden van de schoonheid van de natuur, en 
van alles leren over de soorten bloemen, planten, beestjes en dieren die 
leven in de prachtige natuur rondom ons dorp.  
 
Op www.boekelo.info staan de tekeningen van 
het gebied met een uitleg over de verschillende 
elementen die gebruikt zijn en worden, en een 
beeld geven van hoe het er allemaal uit gaat 
zien.  
 
Mocht u vragen hebben over de EHS en het 
Faunafort, dan kunt u kijken op 
www.herinrichtingenschedezuid.nl, of contact 
opnemen met de heer Geert Tuinstra, 
secretaris van de commissie, mail: 
g.w.tuinstra@dlg.nl. 
 
De redactie 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.boekelo.info/
http://www.herinrichtingenschedezuid.nl/
mailto:g.w.tuinstra@dlg.nl
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FLEURANTHUS: MEER DAN BLOEMEN 
 
 

 

Zoals u vorige maand in Boeke-loos heeft 
kunnen lezen, bestaat Fleuranthus  
10 jaar. Eén van de eigenaren Steffan 
was, na 12 jaar werkzaam te zijn bij de 
Kwekerij en Bloemisterij Rosink in Usselo, 
toe aan een nieuwe uitdaging.  
Hij had zijn oog al laten vallen op het 
pand van de voormalige schoenenzaak 
Bezoen in Boekelo, toen eind 2003 
Rosink besloot te stoppen. Op maandag 
1 februari 2004 opende Fleuranthus haar 
deuren, de zaterdag eraan voorafgaand 
sloot Rosink haar poorten. 

 
Uiteraard is hier veel voorbereiding aan vooraf gegaan. 
Samen met partner Wilfried, volgens Steffan de creatief directeur, hebben 
ze een zaak met ‘een eigen stempel’ neergezet. 
De naam ’Fleuranthus’ is gekozen uit de combinatie van Galanthus 
(sneeuwklokje), fleur (bloem) en fleurig.  
 
Momenteel zijn er 4 medewerkers (waarvan 2 afkomstig van de 
voormalige Kwekerij Rosink) en 2 stagiaires.  
De verse bloemen komen uit Aalsmeer. Niet alleen voor verkoop in de 
winkel, maar ook voor de vele boeketten en decoraties die ze maken. 
Zo wordt er veel gedaan in opdracht van bedrijven, horeca en 
hotelketens.  
 
De Universiteit Twente behoort ook tot een van de opdrachtgevers.  
Bij grote evenementen, zoals een koninklijk bezoek of internationaal 
congres, zijn de voorbereidingen gigantisch: de locatie wordt bekeken, 
alles wordt van begin tot eind doorgenomen. Hierbij bleek eens dat een 
logo op een gebouw niet in beeld mocht komen. Dit werd vervangen door 
een bloemenpracht van 6 meter breed!  
Ook heeft Fleuranthus voor een firma, die de nieuwe lentecatalogus 
uitbracht, een internationale mail verzorgd, waarbij een bos tulpen werd 
‘meegezonden’. En, na een strenge winter, verzorgen zij in opdracht van 
de regionale milieudienst de bloemen voor de echtgenotes van de 
chauffeurs van de strooiwagens. 
Daarnaast is Fleuranthus vriend van de Enschedese voetbalclub  
FC Twente Vrouwen! Ze voelen zich hiertoe aangetrokken omdat dit een 
jonge, sportieve club is die ervoor knokt! 
 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Fleuranthus: meer dan bloemen 
 
Geur & Zeep. 
Vanaf het begin heeft Fleuranthus geurkaasjes in het assortiment. 
Dit is inmiddels uitgegroeid tot 3200 verschillende artikelen die ze 6 jaar 
geleden hebben ondergebracht als een ‘shop-in-a-shop’ onder de eigen 
handelsnaam ‘Geur & Zeep’. 
 
Via internet worden veel bestellingen gedaan en geleverd. 
De websites (3 in totaal) worden onderhouden door Wilfried die, naast zijn 
dagelijkse werkzaamheden elders, ook veel meewerkt in en buiten de 
winkel. Hij heeft een goed gevoel voor inrichting en kleuren, dit wordt door 
Steffan aangevuld met sfeer en emotie. 
Samen met hun medewerkers vormen ze een ondernemend team dat 
enthousiast, inventief en vooruitstrevend is. 
Wat hen en ons betreft nog 10 jaar erbij! 
 
De redactie 
 
 

HIGH TEA BIJ DE BERKE 
 

 
 
Een leuke High Tea middag was het op donderdag 30 januari jl. in het 
dienstencentrum van De Berke! 
De middag was georganiseerd door De Zonnebloem en iedereen kon er 
aan deelnemen. Na een kopje thee met een soesje traden de dames op 
die vroeger bij de Plattelandsvrouwen waren aangesloten.  
Deze vereniging heet nu “Vrouwen van nu”. 
Deze dames voerden ons in een vlot tempo over de wereld onder 
begeleiding van liedjes en dansjes. Ook was erg leuk hoe een van de 
dames ons middels een kleine tekst met wat wetenswaardigheden over 
het te bezoeken land alvast wegwijs maakte.  
Na het optreden werden we verrast met een zeer uitgebreide Tea.  
Hartige en zoete hapjes te kust en te keur en bovendien door de dames 
zelf bereid. 
Hulde aan de dames, ook de vrijwilligers van De Berke, die de moeite 
hebben genomen om velen een leuke en lekkere middag te bezorgen.  
 
Els Bijl 
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PAASVUUR IN BOEKELO 
 
Het is nog bijna een maand tot Pasen en dat betekent dat wij u als 
paasvuurcomité nog een berichtje over het paasvuur brengen. 
Sinds we in februari gestart zijn ligt er inmiddels al een grote, niet te 
missen hoeveelheid hout op het land, waar we het paasvuur zullen 
aansteken. Zaterdag 5 april zal de laatste brengmiddag zijn, in de week 
daarna zullen wij met de hulp van loonbedrijf Hoenink het paasvuur 
opbouwen. Er kan dan niets meer gebracht worden! 
Als comité nodigen wij iedereen van harte uit om op eerste paasdag,  
20 april aanwezig te zijn bij het aansteken van het paasvuur. Dat zal 
gebeuren om 20:30 uur aan de Beckumerstraat (vlak voor u het dorp 
uitrijdt aan de rechterkant). 
Graag vragen wij uw aandacht nog voor het volgende. De eigenaar van 
het paasvuurland heeft belangeloos zijn land ter beschikking gesteld.  
Wij mogen genieten van zijn gastvrijheid, beloont u dat door in ruil 
daarvoor geen rommel op zijn land achter te laten. 
 
Tot ziens op eerste paasdag,  
het Boekelose paasvuurcomité 
 
 

TREFPUNT NIEUWS 

 
22 april Bezoek aan de Rubens-tentoonstelling in het Rijksmuseum 

Twenthe. De entreeprijs bedraagt € 7,- per persoon.  
Voor bezitters van een museumjaarkaart is de toegang gratis. 
Trefpunt 50+ neemt de kosten voor de rondleiding voor haar 
rekening. Vertrek om 14:30 uur vanaf de parkeerplaats bij  
De Buren. De rondleiding begint om 15:15 uur. Na afloop eten 

we bij Sprakel in Lonneker. Opgave graag vóór 18 april. 
 
Opgave bij: 
Jenny Wevers tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58 e-mail: jhaven@ziggo.nl 
Nettie Overzee tel. 428 21 38 e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl 

(let op: dit e-mailadres is gewijzigd) 
 
Vooruitblik mei: 
27 mei Bezoek aan de Japanse tuin op het landgoed ‘De Keizer’. 

Hiervoor graag nu aanmelden. 

 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:redder@planet.nl
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NIEUWSBRIEF DE ZWEEDE MAART 2014 
 
Bouw 
Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, hebben we met 
ontsteltenis vernomen dat een deel van de bouw vertraging gaat oplopen. 
Er is (dit keer met succes) bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente 
genomen beslissingen aangaande het vergunningentraject. Om een lang 
verhaal kort te maken: ongeveer een vijfde van het gebouw (o.a. voor de 
dorpsraad en MV Unisson) zal later dan gepland gebouwd kunnen worden 

en er zullen voorzieningen moeten worden 
getroffen om deze vertraging bouwtechnisch op te 
vangen. Alles zal in het werk gesteld worden om 
BSC Unisson na de zomer op ons nieuwe 
sportpark te laten voetballen, en de lopers te laten 
genieten van de nieuwe atletiekbaan! 
Dit is voor alle betrokkenen zeer teleurstellend, 

maar ook hier zullen weer oplossingen voor zijn. 
Ons doel is het realiseren van een mooie en 
multifunctionele accommodatie waar de jeugd tot 
en met de senioren van Boekelo en omstreken 
samen actief kunnen zijn. En dat doel blijven we 
voor ogen houden! 
 
Stenen actie 
De afgelopen weken hebben de ondernemers en bedrijven rondom 
Boekelo een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat ook zij een 
steen(tje) kunnen bijdragen aan de realisatie van “De Zweede”. Hopelijk 
zullen hieronder vele gulle gevers zijn, zodat we ook de inrichting en 
aankleding stijlvol en “Boekelo-waardig” kunnen uitvoeren. 
 
Algemeen 
Voor de inrichting hebben we een interieurarchitecte gevraagd om 
voortouw te nemen in dit proces. Zij heeft de afgelopen weken al contact 
gehad met de verschillende gebruikers. 
We zijn ook bezig met het inrichten van de nieuwe bestuursorganisatie. 
Het uitgangspunt is dat we niet in het vaarwater van de bestaande 
commissies komen, vooral de taken en activiteiten die de gebruikers 
afzonderlijk overstijgen, zullen moeten worden opgepakt in de nieuwe 
commissie(s). 
Zoals al eerder vermeld staat er ook een feestelijke opening op de 
planning. Over de details van deze opening zullen we later meer 
communiceren. 
 
Tot zover, met strijdvaardige en standvastige groet, 
Stichtingsbestuur MFA De Zweede 
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KLEIN ZAKELIJK  
 

WORKSHOP INTERIEURDESIGN IN HET PAKHUYS! 
woensdag 16 april van 19:00 tot 22:00 uur. 

Gegeven door Janine van Ieperen van Interieuradviesbureau i4living. 
U maakt een kleurenpallet en interieurontwerp voor een door u gekozen 

ruimte. Na afloop ontvangt u een bewaarmap met daarin o.a. 
 een tegoedbon van Het Pakhuys. 

Dit voorjaar kost de cursus geen € 59,- maar € 49,- (incl. hapje/drankje). 
Inschrijven via info@hetpakhuys.nl, in de winkel of tel: 053 – 428 21 12 

 
 

 
 

 
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 
 

 
PILATES EN YOGALESSEN 

Zoek je een actieve, dynamische vorm van bewegen? 
Kom dan op maandagochtend of donderdagavond naar Het Kruispunt! 

Je traint je spieren, houdt je gewrichten soepel en verbetert je 
bloedsomloop, hormoonhuishouding en stofwisseling. Ook fysieke en 

emotionele klachten zullen merkbaar verminderen. 
Meer informatie vind je op www.lotus-yoga.nl. 

Je kunt me ook bellen: 06 14 40 58 40. Lotus Yoga - Wilma Azink 
 
 

TE KOOP: woning aan de Ganzenbosdijk 9 te Beckum. 
In het buitengebied van Beckum gelegen vrijstaande woning met garage 

op een royaal perceel van 2.550 m².  
Met lichte woonkamer, woonkeuken en 4 slaapkamers.  

Inhoud woning ca. 420 m3, bouwjaar 1961.  
Vraagprijs: € 350.000,-- k.k. 

Voor informatie: Hofstede en Kamp Makelaars: 074 – 376 34 55 
 

 
IPAD, IPHONE EN IPOD SCHERMREPARATIE  

gewoon in Boekelo. 
Andere apparaten doen we in overleg ook.  

Snelle service en scherpe tarieven. 
Bel ons voor prijzen op 053 – 428 30 78  

of kijk op www.scherm-reparatie.com 
Scherm-reparatie.com is gevestigd aan de 

Boekelose Stoomblekerij 49. 
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
In maart vroegen we uw hulp bij een zoekvraag. U blijkt deze bladzijde 
goed te lezen en we kregen dan ook enkele mondelinge en schriftelijke 
reacties. Daarvoor dank. Met uw hulp kunnen we nauwkeuriger onze 
publicaties voorbereiden. 
 
Deze keer doen we opnieuw een beroep op u en wel met het volgende: 
 
In verschillende archieven in het 
land worden grote aantallen 
bidprentjes verzameld.  
Ook wij hebben een bescheiden 
verzameling aangelegd van 
momenteel zo’n 200 stuks.  
U kunt ze op onze computers 
komen bekijken en er desgewenst 
kopieën van laten maken.  
Ze zijn toegankelijk op 
overlijdensdatum en binnenkort 
ook op familienamen. 
Naast bidprentjes bewaren we in 
deze verzameling ook kopieën 
van rouwkaarten en 
familieadvertenties uit het gebied 
van onze Historische Kring.  
Deze gegevens zijn vooral 
interessant voor mensen die hun 
stamboom onderzoeken.  
Als u thuis dergelijke prentjes of 
kaarten hebt bewaard, dan willen 
we daar graag een kopie van 
maken om de verzameling uit te 
breiden.  
 
U kunt ze persoonlijk komen brengen, of in onze brievenbus: 
Boekelosestraat 400, 7548 AW Boekelo bezorgen.  
Geeft u wel even aan of u ze terug wilt krijgen, of dat wij ze in het archief 
mogen bewaren. En vergeet niet uw naam en adres te vermelden! 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank, 
Jaap de Boer, medewerker van de Historische Kring. 
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PALMPASENOPTOCHT IN BOEKELO 
 
Zondag 13 april (Palmpasen) is de Palmpasenoptocht in Boekelo. 
Voorafgaand kun je om 14:00 uur naar een viering in de Marcellinuskerk 
waar het verhaal van Palmpasen wordt verteld met hedendaagse muziek 
en beelden. Na afloop vertrekt vanaf de parkeerplaats een open wagen 
richting optocht. 
 
De optocht start om 14:45 uur bij OBS Molenbeek, Dirk Papestraat in 
Boekelo. Alle kinderen tussen 1-9 jaar kunnen, met hun Palmpasenstok, 
zittend plaatsnemen op platte wagens. Ouders en begeleiders lopen 
naast en achter de wagens mee. In een bonte 
stoet wordt een rondje door het dorp gemaakt, 
voorafgegaan door de muziek.  
Het eindpunt is de tuin van de familie Hulscher 
(hoek Beckumerstraat/Windmolenweg).  
Daar zal de jury prijzen uitreiken voor de 
mooiste, meest traditionele of juist meest 
originele Palmpasen.  
Alle deelnemers worden op iets lekkers 
getrakteerd. 
Kinderen, ouders en andere belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd! 
 
Voor meer informatie:  
Palmpasen comité, Esther Kolthof, 
T: 06 23 43 26 05 / 053 - 230 45 87 
M: Esther.kolthof@gmail.com  
 
 

NAAM ONTMOETINGSPLEK 
 
In de Dorpsraadvergadering van 18 maart is een naam gekozen voor de 
eind vorig jaar geplaatste ontmoetingsplek aan de Boekelosestraat. 
Er zijn 25 namen ingezonden, waarvan door een adviescommissie, 
bestaande uit twee leden van de Dorpsraad en twee Boekelose jongeren, 
drie namen zijn voorgedragen. De Dorpsraad koos uiteindelijk voor:  
“De Zoutveste”, bedacht door Justin ten Veen.  
 
De Dorpsraad bedankt bij deze alle inzenders! 
 
Ben Schoppert 
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O. 

 
09 april Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Juliennesoep, riblapje, boterboontjes, gekookte aardappelen, 
fruitsalade, vla. Opgave voor 7 april 10:00 uur. 

10 april Activiteiten en informatiemiddag van Efke’s d’r Oet 
16 april Paasbrunch, aanvang 12:00 uur, de kosten zijn € 12,50. 

Opgave noodzakelijk voor 12 april 10:00 uur. 
16 april Laatste filmavond. Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. 
17 april Paaseieren maken. Opgave niet meer mogelijk (vol) 
23 april Power Point presentatie over dementie door Mevrouw School-

Schoolderman. Aanvang 14:00 uur. 
30 april Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Koninginnesoep, macaronischotel, geraspte kaas, rauwkost- 
salade, vla. Opgave voor 28 april 10:00 uur. 

01 mei Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur 
07 mei Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Heldere bospaddenstoelensoep, kippenpoot, doperwten, 
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, aardbeien. 
Opgave voor 5 mei 10:00 uur. 

08 mei Activiteitenmiddag van 14:00 - 16:30 uur 
Gelegenheid tot het betalen van de busreis naar Ootmarsum  
op 13 mei a.s. 

 
Opgave aan één van onderstaande personen: 
A. Eggers tel. 428 28 01 J. Groothuis tel. 428 20 68 
J. Schoeman tel. 428 17 84 J. Veldhuis tel. 428 28 59 
  
Of via het Dienstencentrum, 428 04 51. 
 

De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk! 
Alle activiteiten beginnen om 14:00 uur. 

 
Voor de maand mei kunt u de volgende data noteren. 
 
13 mei Bustocht naar het schooltje in Ootmarsum, vertrek 13:30 uur 
14 mei Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
15 mei Voorjaars modeshow en verkoop door de Firma Jansen. 
21 mei Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
22 mei Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
28 mei Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
29 mei Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 
zondag 06 april 
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk 
                10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde 
                Kerk, Usselo. Inzameling producten voor Voedselbank. 
 
woensdag 09 april 
19:30 uur Oecumenisch avondgebed m.m.v. de oecumenische cantorij in 
                Marcellinuskerk 
 
Palmzondag 
zondag 13 april 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo  
14:00 uur Kinderbijeenkomst in Marcellinuskerk, aansluitend 
                Palmpasenoptocht  
 
Witte Donderdag 
donderdag 17 april 
19:30 uur Viering Heilig Avondmaal Protestantse Gemeente in 
                Johanneskerk, Twekkelo 
Goede Vrijdag 
vrijdag 18 april 
19:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk. 
19:30 uur Gedachtenisdienst Protestantse Gemeente in Johanneskerk, 
                Twekkelo 
 
Stille Zaterdag 
zaterdag 19 april 
22:00 uur Lof van het Licht Protestantse Gemeente in Johanneskerk,  
                Twekkelo 
1

e
 Paasdag 

zondag 20 april 
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk 
                Inzameling producten voor Voedselbank. 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond in Johanneskerk, 
                Twekkelo 
 
zondag 27 april 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
 
zondag 04 mei 
10:00 uur Oecumenische dienst m.m.v. de oecumenische cantorij in 
                Hervormde Kerk, Usselo 
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KALENDER APRIL 
 

za-05 Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 - 16:00 u. 
za-05 Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-06 Open Golfdag Spielehof, 10:00 – 17:00 uur 
zo-06 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-06 Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk 
di-08 ’t Verborgen Theater: Tom Sligting, 20:30 uur 
za-12 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
zo-13 Palmpasenviering, Marcellinuskerk, 14:00 uur. 

Palmpasenoptocht, vanaf OBS Molenbeek Boekelo, 14:45 uur 
di-15 Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur 
di-15 Openb. Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur 

wo-16  Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
wo-16 Extra Whiskyproeverij, Breukers Dranken, 19:30 uur 
za-19 Voorjaarsproeverij (hele dag), Breukers Dranken 
zo-20 Paasvuur, Beckumerstraat, 20:30 uur 

ma-21 Paaseieren zoeken, vanaf schoolplein OBS M’beek, 9:45 uur 
ma-21 Golftoernooi, Spielehof, vanaf 9:30 uur 

di-22 Trefpunt, RM Twenthe, tent. Rubens, vertrek 14:30 u P-Buren  
di-22 ’t Verborgen Theater, Verborgen Talent, 20:30 uur 

wo-23 Damesgroep 40+, jaarlijks uitje, vertrek 12:30 uur P-Buren 
vr-25 Folkclub Twente: Hans Theessink, 20:30 uur 
za-26 Viering Koningsdag, Dorpskern: zie flyer middenpagina 
di-29 Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur 
di-29           ●●●● Laatste dag inleveren kopij mei●●●● 

wo-30 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
 

    Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 59. 
 

VOORINFORMATIE MEI 
 

do-01 Inzameling oud papier, container klaarzetten vanaf 17:30 uur 
do-01 Laatste dag indienen subsidieaanvraag De Koepel 
zo-04 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
di-06 Biedermeier Bridgeclub, einddrive, Usselo, 13:30 uur 

wo-07 Bridgeclub Boekelo, slotdrive, De Buren, 19:45 uur 
vr-09 Bezorgers ophalen Boeke-loos 

ma-12 Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur 
di-13 ’t Verborgen Theater, Thijs Kemperink, 20:30 uur 

wo-14 Breukers Dranken, Aspergediner bij De Buren, 19:30 uur 
za-16 Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur 
za-17 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-27 ●●●● Laatste dag inleveren kopij juni●●●● 

do-29 t/m 1 juni ‘Kunst In Boekelo’  
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PAASEIEREN ZOEKEN 

 
Traditiegetrouw organiseert Muziekvereniging Unisson dit jaar weer het 
eieren zoeken op Tweede Paasdag (maandag 21 april 2014).  
Ook dit jaar mogen de peuters en de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
van de basisscholen in Boekelo en Usselo weer meedoen.  
De Paashaas zal er ook weer bij zijn, en uit alle versierde mandjes 
waarin.de kinderen de eieren gaan verzamelen drie prijswinnaars kiezen. 
Dus doe je best en versier je mandje mooi voor de wedstrijd! 
 
Jullie worden 's morgens om 9:45 uur op het schoolplein van OBS 
Molenbeek aan de Dirk Papestraat verwacht. Alleen daar zul je een 
deelnamebewijs krijgen. Onder begeleiding van Muziekvereniging 
Unisson vertrekken jullie met ouders, broers, zussen, opa's, oma's en 
andere belangstellenden. Tijdens het zoeken is er voor de aanwezigen 
een kopje koffie. Rond 11:30 uur zijn we weer terug op het schoolplein. 
 
Op de basisscholen en de peuterspeelzaal zijn in de week van 31 maart 
inschrijfformulieren uitgedeeld aan de kinderen. U kunt uw kind ook 
inschrijven via het digitale inschrijfformulier op onze website 
www.mvunisson.nl. Dit kan nog tot en met zondag 13 april 2014. 
 

Wij hopen op veel aanmeldingen,  
want hoe meer zielen hoe meer vreugde! 
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