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BOEKE-LOOS
Mei 2014:
Met deze keer o.a.:
Lintje in Boekelo en Usselo
Nieuwe winkel Thuys
Bedankje van Rudy en Yanke
Tandartspraktijk breidt uit
Voorjaarsconcert Muziekvereniging Unisson
Kunst in Boekelo
Bookels Höltink
Geen overname Marcellinuskerk
Onderzoek ondernemersklimaat
Prikpost Boekelo
KeepItClean
Mariakapellendag
Zin om te handballen?
Bookels Open
Eieren zoeken met MV Unisson
Bridgeclub Boekelo
Ruilopvang
Inbraken in Boekelo
Fotogroep Boekelo
Open dagen Museum Buurtspoorweg
Uitslagen en verslag Koningsdag
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LINTJE IN BOEKELO EN USSELO
Op vrijdag 25 april was het 'lintjes-dag'! Op deze bijzondere dag werden
Henk Scholte in ’t Hoff uit Boekelo en Hannie Haarman-Giesbers uit
Usselo door burgemeester Den Oudsten verrast met een lintje.

Henk heeft dit lintje ontvangen vanwege zijn diverse vrijwilligersactiviteiten in het dorp. Zo was hij 33 jaar lid van de redactie Boeke-loos
en vervulde hij 8 jaar een rol in diverse commissies bij de Dorpsraad.
Ook bij de carnaval is hij niet onbekend: 17 jaar Raad van Elf,
versiercommissie, bouw raadswagen, verzorging geluid etc..
Al 22 jaar verzorgt Henk de techniek tijdens de Boekelo Avonden,
waarvan hij eveneens een aantal jaren voorzitter/secretaris was.
Veel tijd besteedde Henk aan de Military Boekelo, Computerclub
BITMAIL, volkstuinen aan de Badweg, molenaar Wissink’s Möl,
organisatie JeugdViva, Rondo Boekelo, organisatie culturele activiteiten
o.a. Schemeruren Boekelo Toont Talent,de huidige Kunstmanifestatie.
Hannie heeft dit lintje ontvangen vanwege haar jarenlange inzet als
penningmeester en gastvrouw van de Wissink’s Möl. Voor het feit dat ze
zich al decennia inzet als 'gymjuf' voor de Damesgymclub van Usselo en
Twekkelo (DUT). Tevens was Hannie jarenlang voorzitster van de
plattelandsvrouwen, thnas Vrouwen van Nu. Ook zet Hannie zich in voor
De Zonnebloem, de kerk en in het verleden heeft zij zo als vrijwilligster bij
meerdere verenigingen haar steentje bijgedragen.
Al met al hebben Henk en Hannie hun lintje meer dan verdiend!
Na een dag vol verrassingen en een afsluitend Koningsontbijt met de
burgemeester zijn beiden ondertussen weer een beetje van de schrik
bekomen. Beiden zullen verder gaan met hun vrijwilligersactiviteiten,
omdat dit een vanzelfsprekend iets in hun leven is geworden.
De redactie
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (15 APRIL 2014)
Van een vertraagde start, schamppalen en een omlegging …
Wegens koffieperikelen - en ook onze vergaderingen worden met koffie
gesmeerd, dus dat vocht moet er zijn - gaat de eerste vergadering van de
Boekelose Dorpsraad in haar vernieuwde samenstelling enkele minuten
over acht van start. Op 25 maart jl. hebben we de functies verdeeld,
hierdoor kan Jeroen Verhaak als voorzitter de starthandeling verrichten.
Hij spreekt de hoop uit dat wij er in de komende periode, waarin o.a. een
grote klus als het Bleekerijplein en de aansluiting daarvan met het
intussen heringerichte Dorpshart op het programma staat, weer iets
moois van zullen maken!
De Dorpsraad is met 11 mensen aanwezig ( Natascha Nijman en
Henk Abbink zijn afwezig), op de “publieke tribune” zit ook een elftal, o.a.
Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Peter Dijkstra, Jan ten Elzen
(Stadsdeelbeheer-West) en Peter Colijn (wijkagent).
Onze voorzitter stelt de nieuw benoemde bestuursleden voor:
Kas de Vries, vicevoorzitter; Henk Guchelaar, penningmeester;
Ben ter Stal en Ben Schoppert, secretariaat; Jeroen Verhaak, voorzitter.
Ben Bel meldt de medische malheur van Jules Overzee (voormalig
Dorpsraadlid, lid Ouderencommissie). Peter Colijn licht ons in over zijn
aanstaand vertrek als wijkagent in Boekelo. Binnen de Nationale Politie
zijn er afspraken gemaakt over het rouleren van bepaalde functies en ook
die van Peter valt daar onder. Wordt vervolgd! Deze spreker refereert ook
aan de actuele “wijkscan”: een overzicht van allerlei maatschappelijke en
politionele wijkkenmerken dat in de maak is en waarover op korte termijn
ook onze Dorpsraadmening gevraagd zal worden.
De notulen van de laatste vergadering van de “oude” Dorpsraad
(18 maart jl.) worden besproken en met één wijziging (punt 2: “M”. i.p.v.
“B”. Witbreuk) vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag: (punt 6)
De commissie R.O.M. gaat de geconstateerde onveilige verkeerssituatie
in de Pastoor Schneiderstraat onder de loep nemen; (punt 7) De op
18 maart genoemde “obstakels naast de verharde bermrand” zijn intussen
vervangen door z.g. schamppalen. Van de geconstateerde
geluidsoverlast aan de Kwinkelerweg is geen sprake meer.
In het kader van de in- en uitgaande post wordt gesproken over een
kennismakingsactiviteit van bewoners/Dorpsraad met de aanstaande
leden van de Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit
Gemeenteraadsleden). Uitnodiging volgt.
De Dorpsraadverkiezingen van 19 maart jl. werden georganiseerd door
een z.g. Verkiezingscommissie.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 april 2014)
Drie (Tanja Dijkstra, Roel Bruinsma en Roelant Lawerman; Jaap Hilbink is
verhinderd.) van de vier leden zijn vanavond aanwezig om de intussen
verschenen “Evaluatie” toe te lichten.
Ben Bel laat weten dat wat hem betreft in de informatie die over de
kandidaten wordt gegeven geen privégegevens zouden moeten staan.
We nemen de Verkiezingscommissie-adviezen over! De commissie zal
het verslag met de gemeente Enschede bespreken. Na dat gesprek zal
de commissie opgeheven worden. Jeroen Verhaak bedankt de
commissieleden, de stembureauzitters en de tellers voor hun inzet!
In de agenda voor vanavond is een presentatie door de gemeente
Enschede over het onderhoud van de openbare ruimte aangekondigd.
Deze presentatie en bijbehorende gedachtenwisseling, waarvan er in
totaal 23 in de gemeente Enschede worden gehouden, staan in het teken
van de aangekondigde bezuinigingen. Er zal op termijn 2 miljoen (budget
nu 12 miljoen) minder te besteden zijn voor “Grijs en groen” (Openbare
ruimte: wegen en begroeid gebied.)
Spreker schetst de noodzakelijkheid van deze bezuinigingsronde en de
items waarvan de burgers kunnen aangeven waar al dan niet op
bezuinigd zou moeten worden. Er ontspint zich een gesprek tussen
presentator en aanwezigen waaruit duidelijk naar voren komt dat we als
aanwezige Boekeloërs de door de gemeente gekozen vraagstelling
bepaald “niet handig” vinden. De geplande stickersplakactiviteit wordt
door ons als niet relevant gezien en daarom ook niet uitgevoerd.
We zullen de gemeente Enschede laten weten dat wij uiteraard op een
constructieve wijze mee willen denken en praten, maar niet op deze
manier! (Een “omlegging” dus).
Jeroen Verhaak zal dit ook onder de aandacht brengen van het ACWO
(overleg voorzitters dorps- en wijkraden).
Wat de geagendeerde bespreking en vaststelling van de voorgestelde
wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement betreft: alle Dorpsraadleden
kunnen via de mail op de voorstellen reageren. In de meivergadering
zullen we dan tot vaststelling kunnen overgaan.
De “Procedure totstandkoming NIEUWS en NOTULEN” wordt
vastgesteld. Omdat Agenda en Notulen ook op de site Boekelo.info
worden gepubliceerd, vragen wij ons af of het systeem van
e-mailabonnees voor deze stukken nog wel in stand moet worden
gehouden.
Vanwege het aantreden van een nieuwe Dorpsraad en bijbehorende
vertragingen als gevolg van overdracht van werk, is er uit de commissies
en vertegenwoordigingen minder nieuws dan anders.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 april 2014)
Daarom deze keer (mede op verzoek van de redactie) per item een korte
werkomschrijving.
B.A.R.T. (De naam Stichting “Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme” is
direct ook de werkomschrijving.)
Natascha Nijman en Henk Abbink vertegenwoordigen ons hierin.
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Dit voormalig kerkgebouw wordt
sinds enkele jaren gebruikt als tijdelijk dorpshuis, daarvoor is een
commissie in het leven geroepen. Jeroen Verhaak is voor ons daarin de
afgevaardigde. Van de PKN Usselo (eigenaresse van het pand) hebben
we de toezegging gekregen dat met de verlenging/beëindiging van de
huur - in verband met de nog onzekere ingebruiksnamedatum van de
M.F.A. - soepel omgegaan zal worden. Onze dank voor deze toezegging!
Bookels Höltink (voor uitgebreide toelichting: zie elders in dit blad).
Gonny ten Veen en Ben Bel zijn onze mensen in dat zorgoverleg.
Dorpsbudget. Dit is de adviescommissie (bestaande uit Kas de Vries,
Bart Stokkers, Jeanet van Offenbeek, Ben Bel en nog enkele aan te
zoeken niet-Dorpsraadleden) waarin de aanvragen van bewoners voor
een bijdrage van de Dorpsraad worden besproken. Deze groep komt zeer
binnenkort bijeen om een drietal aanvragen te bespreken en van een
advies te voorzien om het daarna in de meivergadering aan ons voor te
leggen.
Klankbordgroep Grolsch. In dit overleg worden de gezamenlijke belangen
van omwonenden en bedrijf besproken. Ben Bel is daarin onze man.
Groep komt 22 april bijeen.
Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk. Werkt aan het behoud van dit
complex en wil daarin allerlei activiteiten onderbrengen, o.a. een
mortuarium. Ben Bel is daarin actief.
M.F.A. De (in aanbouw zijnde) MultiFunctionele Accommodatie aan de
Boekelosestraat. Ben ter Stal is in het M.F.A.-bestuur als adviseur onze
vertegenwoordiger.
Ouderencommissie. Deze behartigt in de ruimste zin van het woord de
belangen van de oudere Boekeloërs. Leden: Ben Bel en Jules Overzee
(als niet-Dorpsraadlid).
Publiciteit. Deze groep bestaat uit de gezamenlijke redacties van Boekeloos en Boekelo.info. Ben Schoppert heeft daarin voor de Dorpsraad
zitting. Actuele stand van zaken: integratie van sites Boeke-loos en
Boekelo.info vordert. Er wordt aan een redactiestatuut gewerkt.
Redacties behoeven uitbreiding! Hoe social media in te zetten?
Hoe social media in te zetten?
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 april 2014)
R.O.M. Via de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu komen alle
zaken op dit gebied op de Dorpsraadtafel.
De leden zijn: Kas de Vries (vz), Bart Stokkers, Ben ter Stal,
Gerard Roossink, Joost Brunink en Henk Abbink. Men heeft vergaderd,
de diverse dossiers zijn besproken en de organisatie van schouwen is aan
de orde geweest.
R.S.C.J. Houdt zich bezig met Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd.
Bestaat uit: Gonny ten Veen, Natascha Nijman, Jeanet van Offenbeek,
Ben ter Stal, Bart Stokkers (“aantekenaar”) en Ben Schoppert
(“agendist/woordvoerder”). Ook hier veel onderwerpen: speeltoestellen,
wandelpaden, faunafort, banken, schoolschaken,
T.I.P. (bij De Buren)-inrichting, straatbibliotheek, openluchttheater,
Natuurlijk Spelen (op De Mans/Bleekerij), jeugd betrekken bij dorpsactiviteiten, publiciteit.
Ook deze vergadering wordt besloten met de gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Jeanet van Offenbeek: status Bibliotheekbus? Blijft!
Henk Guchelaar: er zijn plannen voor het aanleggen van meer
wandelpaden om/in het dorp. Hoe zijn wij daar bij betrokken?
Via R.S.C.J.!
Gonny ten Veen: Dorpshart? We wachten nu eerst op het aanpakken van
de geconstateerde onvolkomenheden!
Jeroen Verhaak: aansluiting Haimersweg/ Windmolenweg.
De genomen verkeersmaatregelen in het kader van het meer verkeersluw
maken van Twekkelo leiden tot gevaarlijke situaties!
Commissie R.O.M. gaat zich met dit hoofpijndossier bemoeien!
De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 uur.
Ben Schoppert

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 20 mei a.s., 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).
boeke-loos
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BEDANKT!
29 maart 2014: dankzij u is het voor ons een dag geworden om nooit te
vergeten, daarom:
Beste allemaal,
bedankt voor de mooie woorden,
voor de warme handdrukken.
voor alle goede wensen.
Bedankt voor de vele leuke cadeaus en presentjes
voor de méér dan 120 kaarten.
In één woord: GEWELDIG!!
Bedankt voor alles, het waren voor ons 34 fantastische jaren.
Wij wensen Dennis en Odette Homeijer heel veel succes toe en feliciteren
hen én Boekelo met hun nieuwe zaak “Thuys”.
Rudy en Yanke van Ulzen
Ook namens mij heel hartelijk dank.
Ik ontmoet u binnenkort graag weer in de winkel!
Dolores ter Borg

DE ZONNEBLOEM
Toneelvoorstelling 14 juni
Zaterdag 14 juni is het zover.
Net als vorig jaar treedt Jong Lonneker weer voor ons op in ‘t Verborgen
Theater.
De voorstelling begint om 14:00 uur. De zaal is open vanaf 13:30 uur.
Het stuk handelt over het opzetten van een zorgboerderij om uit de
financiële problemen te geraken en alle gebeurtenissen die zich dan
voordoen met en tussen Harm, Rinus en Albert.
Een lastige tante, liefdesverdriet en de dagelijkse voetangels en klemmen
zorgen voor een vrolijke en gezellige middag.
De kosten voor de voorstelling inclusief een kopje koffie of thee voor
aanvang en een drankje in de pauze bedragen € 5,--.
U kunt zich opgeven bij:
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BACK TO THE SEVENTIES MET MV UNISSON
Op zondagmiddag 18 mei 2014 geven wij ons
voorjaarsconcert. Dit keer nemen wij u mee
terug naar de 70’s! We spelen veel bekende
melodieën, zoals The Beach Boys, Stevie
Wonder, Boney M. en The Carpenters.
We hebben gekozen voor een zondagmiddag,
zodat ook kinderen mee kunnen komen
luisteren naar het concert. De slagwerkgroep
zal ook van zich laten horen, deze keer met
een gevarieerd programma. Onze jeugdleden zullen bij een aantal
stukken meespelen in het grote orkest. De middag heeft een informeel
karakter, daarom dit keer niet in uniform. Wij nodigen u allen van harte uit
voor ons concert. Het concert begint om 14:30 uur in het Kerkje aan de
Kwinkelerweg. De toegang is gratis en er staat koffie voor u klaar.
Muziekvereniging Unisson

VERBOUWING IN HET KRUISPUNT
Tandartspraktijk Boekelo is momenteel bezig met het uitbreiden van de
praktijkruimte door een verbouwing in Kruispunt Boekelo aan de
Mr. de Wolfstraat 40. De bedoeling hiervan is meer ruimte te bieden voor
de behandelingen van bestaande en nieuwe patiënten, en voor uitbreiding
van de faciliteiten op gebied van mond- en gebitsverzorging.
Op het moment dat de verbouwing afgerond is, naar verwachting in juni,
zullen wij u op de hoogte stellen van de veranderingen die hebben
plaatsgevonden. De praktijk is open voor nieuwe aanmeldingen, u kunt
hiervoor contact opnemen via tandartspraktijkboekelo.nl of via
telefoonnummer 053 – 428 27 93.

KLEIN ZAKELIJK
Nieuw in Boekelo:
REIKI TWENTE
Breng balans en ontspanning in je leven.
Kennismaken? Ook in mei nog 30% korting!
Mirjam Top-Termaat
Doolhof 28, 7548 BZ Boekelo
06 81 42 95 78 of www.reikitwente.nl
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KUNST IN BOEKELO
VAN DONDERDAG 29 MEI T/M ZONDAG 1 JUNI 2014
Autobedrijf verandert vier dagen in een kunstgalerie.
De glimmende bolides van Autobedrijf Hulscher in Boekelo zijn, net als
vorige jaren, eind mei weer wat dagen verbannen naar de buitenlucht.
Gedurende een extra lang weekend, van Hemelvaartsdag tot en met de
volgende zondag, is het bedrijf omgetoverd in een vijfhonderd vierkante
meter grote kunstgalerie: Galerie Hulscher aan de Windmolenweg 92 in
Boekelo.
Vele kunstenaars uit Twente en zelfs uit Schotland hebben zich inmiddels
aangemeld als exposant. Professioneel en divers kun je het werk noemen
dat zij presenteren. Het varieert van tekeningen en schilderijen tot
fotografie, keramische objecten wisselen af met beeldhouwwerk en zelfs
houtbewerking is er te vinden. Daarnaast exposeren zes plaatselijke
kunstenaars in hun eigen atelier.
Nieuw is het KUNSTPUNT op het kruispunt van de Saffierstraat en de
Diamantstraat, waar breiwerkjes denken dat ze bloemen zijn, een tak
zielig is (!) en andere gedaantewisselingen. Dit alles onder de bezielende
leiding van Anneke Malingré.
Wederom is de jeugd present op deze dertiende ‘KUNST IN BOEKELO’
Ook de Boekelose jeugd geeft voor de tweede keer acte de présence.
Zo’n twintig leerlingen van OBS Molenbeek hebben hun fantasie de vrije
loop gelaten en tonen trots hun originele kunst. Hun creaties moeten
tijdens de expositiedagen kinderen, die even genoeg hebben van al die
volwassen kunst, inspireren om het zelf ook eens te proberen.
Een catalogus met informatie over de deelnemers is tijdens de
kunstmanifestatie verkrijgbaar in Galerie Hulscher. Een routekaartje naar
de ateliers aan huis is erin opgenomen. Deze catalogus kunt u ook
downloaden vanaf de site www.boekelo.info.
Nadat de expositie op donderdag 29 mei om 11:30 uur wordt geopend
kan men in Boekelo vier dagen lang van elf tot vijf uur genieten van het
boeiende werk van jonge en oudere regionale kunstenaars.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Edith Howard
tel.: 053 - 428 35 52 of 06 29 007 007
e-mail: kunstinboekelo@gmail.com
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BOOKEL’S HÖLTINK
Tijdens de Dorpsraadvergadering van 18 februari jl. werd gesproken over
“Bookel’s Höltink”. De redactie van Boeke-loos vroeg ons naar aanleiding
daarvan om een toelichtend artikel.
Bookel’s Höltink is de naam van de bijeenkomst waarin vrijwel alle
zorgaanbieders (wijkagent, huisarts, predikant, pastor, ouderenzorg,
Open Ouderenwerk Boekelo, De Zonnebloem, Livio, De Posten,
homeopaat, Zorgloket gemeente Enschede, de beide basisscholen,
maatschappelijk werk, Steunpunt Mantelzorg) in Boekelo en Usselo
vertegenwoordigd zijn. Men komt sinds 2003 minimaal drie maal per jaar
bijeen. Deze bijeenkomsten, in De Berke-zaal, hebben de vorm van een
werklunch waarvan de kosten door de Dorpsraad worden betaald.
Deze raad levert ook de voorzitter. Aanvankelijk werd deze groep
“Home Team” genoemd, later ging men de huidige naam gebruiken.
Tijdens de bijeenkomsten worden de zorg-zorgen gedeeld, informatie
uitgewisseld en ontstaan er soms samenwerkingsverbanden tussen
verschillende zorgaanbieders. Voor alle duidelijkheid: het gaat nooit over
individuele zaken, namen van cliënten worden uiteraard nooit genoemd!
De naam Bookel’s Höltink vraagt om een toelichting: wijlen Jan Boomars
(Boekeloër) gaf de volgende uitleg: “De naam höltink bestaat uit twee
duidelijk herkenbare delen, nl. hölt en ding. Hölt betekende vroeger op de
eerste plaats bos; denk aan plaats- of veldnamen zoals bijv. Holten of
Holterbroek. In het tweede deel van höltink herkennen we het woord
“ding” dat in vroeger tijden onder meer bijeenkomst, een rechtsprekende
vergadering, betekende. Een höltink werd ook wel een markevergadering
genoemd en daarmee wordt de naam meteen veel duidelijker.
e
De 1 beschrijving van een höltink stamt uit 1616 in Buurse. De bewuste
landbouwer is veroordeeld wegens ontvreemding van een stuk
landbouwgrond welke hij aan zijn tuin had toegevoegd. Hij bood aan om
een ton bier te betalen als boete voor dit vergrijp.
Höltinks werden onder andere gehouden op Hof te Boekelo, Hof Usselo
en op erve Brunink in de Broekheurne. Zo’n bijeenkomst was veeleer om
problemen op te lossen en zo mogelijk om die te voorkomen.
Volgens Anne van der Meiden is er in de tijd dat het markenstelsel bloeide
een vergadering van de bestuurders van de Marke geweest met de naam
Höltink. Hout (holt) heeft te maken met het beheer en de verdeling
daarvan onder hen die het minder goed hadden. In de loop van de tijd
werden daar ook allerlei zaken van algemeen belang geregeld.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Bookel’s Höltink
We denken dan aan de opvang van armen en langdurig zieken door
bepaalde boerengezinnen of anderen en de vergoedingen die daarvoor
moesten worden betaald, c.q. opgebracht.
Ook de lijkbezorging was regelmatig in zo’n vergadering aan de orde.
In het Twents woordenboek komt ook het woord Holtink voor (zonder
Umlaut). Dit is de vergadering van alle stemgerechtigden in de Marken.”
Hopelijk is e.e.a. nu qua naam duidelijk geworden.
Hoofdzaak is voor ons “Het in stand houden van zorg voor anderen, zowel
oud als jong”. De ervaring leert dat door deze bijeenkomsten de “lijntjes”
bij bepaalde problemen verkort worden omdat men elkaar kent. Dit komt
dan een mogelijke oplossing ten goede.
Gonny ten Veen en Ben Bel

TREFPUNT NIEUWS
27 mei

Rondleiding door de Japanse tuin van de familie Gaymans op
Landgoed De Keizer aan de Keizersweg 25 in Boekelo.
Mevr. Gaymans zal vertellen over de geschiedenis van de tuin,
en we hopen dat de rododendrons dan nog in bloei staan.
Stevig schoeisel wordt aangeraden. Met een rollator kan om de
tuin gewandeld worden. We worden verwacht om 15:00 uur.
Na afloop eten we á la carte, vanaf 17:00 uur bij De Zevenster
in Oele. Ook leden die niet de tuin bezoeken zijn van harte
uitgenodigd om een hapje mee te eten.

Graag aanmelden voor 23 mei bij:
Jenny Wevers
tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl
Nettie Overzee
tel. 428 21 38 e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl
Vooruitblik juni:
24 juni Bezoek aan De Forelderij met eten.

KLEIN ZAKELIJK
APPLE en SAMSUNG
SCHERMREPARATIE
Andere apparaten doen we
in overleg ook.
tel. 053 – 820 09 52
Boekelose Stoomblekerij 49
www.scherm-reparatie.com
boeke-loos
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ONDERZOEK ONDERNEMERSKLIMAAT BOEKELO
Mijn naam is Joyce Kremer, student aan de Hogere Hotelschool van
Saxion Hogescholen. Momenteel ben ik bezig met mijn
afstudeeronderzoek in Boekelo in opdracht van de Stichting BART, de
Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV) en de Dorpsraad.
Stichting BART, de BOV en de Dorpsraad hebben geconstateerd dat de
kwaliteit van Boekelo op toeristisch-recreatief gebied achteruit gaat.
Er is gebrek aan opvolging bij de huidige winkeliers en er is weinig animo
van nieuwe ondernemers om zich te vestigen in Boekelo, met leegstand
als gevolg.
Daarnaast zijn er onvoldoende gegevens over de huidige en potentiële
bezoekers, waardoor het voor nieuwe ondernemers onduidelijk is op
welke doelgroepen zij zich kunnen richten.
In het onderzoek ga ik middels een enquête de bezoekers in Boekelo in
kaart brengen. Ik neem merendeels persoonlijk de enquêtes af, daarnaast
liggen er ook enquêtes bij een aantal winkeliers die ingevuld kunnen
worden.
De bezoekers worden ingedeeld in zeven verschillende leefstijlen, waarna
ondernemers hun aanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften van
de bezoekers. Het onderzoek moet inzicht geven over welke leefstijlen
aanwezig zijn en hoe het vrijetijdsaanbod daarop aangepast kan worden.
De resultaten van het onderzoek moeten een positieve impuls geven aan
het ondernemersklimaat in Boekelo. Nieuwe ondernemers hebben direct
een beeld van de bezoekers en kunnen daarmee goed inschatten of
Boekelo aantrekkelijk genoeg is om zich te vestigen.
Het uiteindelijke doel is om Boekelo als bestemming voor bewoners en
toeristen aantrekkelijker te maken.
Met vriendelijke groet,
Joyce Kremer

PRIKPOST BOEKELO IEDERE WERKDAG GEOPEND
SHO Centra voor medische diagnostiek breidt in samenwerking met
huisartsen Jansen en Smulders in Medisch Centrum De Windmolen haar
openingstijden uit. Sinds 7 april kunnen patiënten iedere werkdag van
8:00 tot 10:00 uur aan de Windmolenweg 42 in Boekelo terecht om bloed
te prikken of urine in te leveren. SHO kent geen wachttijden en patiënten
worden snel en kundig geholpen.
Voor meer informatie over de diensten die SHO Centra voor medische
diagnostiek aanbiedt, kunt u kijken op www.sho.nl en voor locaties op
www.diagnostiekplanner.nl
boeke-loos
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KEEPITCLEAN DAY BOEKELO
Op woensdag 23 april werd de KeepItCleanDay actie in Boekelo
gehouden voor de kinderen van de groepen 5 en 6 van de
Marcellinusschool en OBS Molenbeek. Ook Kinderopvang De Jungle
van SKE heeft zich dit jaar aangesloten!

Tussen 10:30 en 12:00 uur zorgden ongeveer 80 kinderen ervoor dat
menig straat in de bebouwde kom en het groene buitengebied van
Boekelo afvalvrij werd. Zonder subsidies maar met veel enthousiasme bij
alle betrokkenen, van jong tot oud, organiseerden we een actie waarbij
we weliswaar iets eenvoudigs deden, (zwerf)afval opruimen, maar met
een groot effect!
Naast opruimen wilden we ook het bewustzijn voor (de gevolgen van)
afval bij deze kinderen vergroten. Daarom werd voorafgaand aan de
opschoonactie een presentatie gegeven om de effecten van het
ongewenst weggooien van afval te verduidelijken.
Allemaal bedankt: de kinderen voor hun kritische vragen en natuurlijk het
opschonen, de leraren en de schoolleiding voor het vrijmaken van tijd en
het afstemmen om tot een optimale invulling te kunnen komen, en last but
not least de ouders die aanwezig waren voor de begeleiding.
Deze actie werd door de diensten Handhaving Openbare Ruimte en
Wijkbeheer Enschede-West ondersteund en begeleid.
Jan, Nursan, Ronald: ook aan jullie onze dank.
Namens de initiatoren van deze actie:
Dorpsraad Boekelo en Groen Beraad Enschede,
Joost Brunink
boeke-loos
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TWENTSE MARIAKAPELLENDAG
Een jaarlijkse Twentse traditie: zondag 25 mei ook in Boekelo.
Op de laatste zondag in mei wordt voor de zevende keer de jaarlijkse
Twentse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn op
deze zondag open. Op vier plaatsen, waaronder in Boekelo, worden bij de
Mariakapel korte vieringen gehouden.
Deze vieringen sluiten volgens een bepaalde route op elkaar aan.
Deze route begint in Haaksbergen met een viering om 13:30 uur, daarna
komt het gezelschap om 14:45 uur in Boekelo. Om 16:30 uur begint in
Markelo een viering, waarna de deelnemers om 18:00 uur in Zeldam bij
de kapel ontvangen worden. Daar zal ook een eindviering plaatsvinden in
de vorm van een plechtig lof. U kunt op deze zondagmiddag de gehele
route volgen of u beperken tot het bezoeken van één of twee kapellen.
Landkruizen en kappellen.
De Twentse Mariakapellen worden beschreven in het boekje
‘Landkruizen en kapellen’. Onze kapel zal in de nieuwe druk opgenomen
worden, maar is al wel op de bijbehorende landkaart aangegeven.
De nieuwe landkaart is op 25 mei bij de vier kapellen verkrijgbaar.
Op andere dagen bij de VVV. Kosten € 3,-.
Twents Ave Maria bij de Mariaviering in Boekelo.
In Boekelo vindt de viering plaats bij de
Mariakapel op het kerkhof.
De viering bestaat uit gebed, het zingen
van Marialiedjes, luisteren naar
gedichten en verhalen.
Het dames- en herenkoor zorgt voor de
muzikale omlijsting.
Bijzonder daarbij is het zingen van het
Twents Ave Maria.
De kapel wordt met vele bloemen en
kaarsen versierd.
Het geheel zal ongeveer een half uur
duren.
Er zullen voldoende zitplaatsen zijn.

Pastorale Raad,
Marcellinus Geloofsgemeenschap.
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ZIN OM TE HANDBALLEN?
Oproep nieuwe handballeden TVO Handbal te Beckum.
Zoekt uw dochter of zoon (vanaf 5 jaar) een leuke teamsport?
Dan is handbal misschien wel de juiste optie!
Handbal is een uiterst beweeglijke en veelzijdige wedstrijdsport waarbij
samenwerken een belangrijk element is. TVO Handbal heeft diverse
jeugdteams, seniorenteams en recreanten.
Lijkt handbal je wat? Kom dan eens kijken en/of meedoen!
De dagen en tijden waarop de verschillende teams trainen, kunt u vinden
op onze website (www.tvohandbal.nl, ->wedstrijdzaken -> trainingen).
Jong, oud, iedereen is welkom!
TVO Handbal is een gezellige vereniging waarbij
‘plezier’ één van de belangrijkste voorwaarde is.
TVO Handbal ziet haar ledenbestand graag
groeien. Hoe meer leden, hoe meer draagkracht
en levensvatbaarheid. Nieuwe leden krijgen een
kennismaking met tekst en uitleg over de
vereniging.
Aanmelden kan via het secretariaat bij Angelique
Nijland: info@tvohandbal.nl.
Graag tot ziens!
Vriendelijke groeten,
Geraldine Abbink, PR en communicatie TVO Handbal.

KLEDINGBEURS RODE KRUIS
Afdeling Enschede van het Rode Kruis houdt op zaterdag 7 juni a.s. weer
een kleding-speelgoed-boekenbeurs van 9:30 – 12:30 uur en van
13:00 – 15:00 uur in het Rode Kruis gebouw aan de Blekerstraat 81.
Na 13:00 uur kost elk kledingstuk € 0,50. De opbrengst komt ten goede
aan het Rode Kruis Enschede.
Gré Bel-Post
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OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE
Dank!
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood die in maart in Boekelo
is gehouden, heeft 500 kilo kleding
opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.
Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
danken! Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van
Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie
of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl.
De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer
een kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie.
Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen
om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw
kleding aan ons willen geven, dan kunt u voor de dichtstbijzijnde
container- of depotadressen bellen naar 073 - 687 10 60 of kijken op
www.samskledingactie.nl.

OPBRENGST ZOA-COLLECTE
Hulp, hoop en herstel
ZOA is een christelijke hulpverleningsorganisatie.
Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief
te bieden en herstel door samen met de mensen te
werken tot zij weer in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
De huis-aan-huiscollecte van ZOA in Boekelo en Usselo heeft een bedrag
van € 661,85 (vorig jaar € 443,07) opgebracht.
De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan projecten van ZOA
in vijftien landen. ZOA biedt hulp aan slachtoffers van natuurrampen en
gewapende conflicten in Afrika, Azië en het Midden Oosten.
De hulpverleners werken dus niet in de gemakkelijkste gebieden.
In Afghanistan en in het oosten van Congo ondersteunt ZOA bijvoorbeeld
terugkerende vluchtelingen, die door de oorlog alles kwijt zijn geraakt.
In Jordanië krijgen Syrische vluchtelingen materiële en psychosociale
ondersteuning. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.
Helprich ten Heuw, rayoncoördinator ZOA
boeke-loos

mei 2014

36e jaargang, nr. 371

blz. 37

www.boeke-loos.nl

BOOKELS OPEN
Dit jaar vindt al weer de 40ste editie van het Bookels Open tennistoernooi
plaats, van 16 t/m 22 juni. Een prachtig evenement, waar al jaren een
trouwe groep tennissers aan meedoet, zowel van onze eigen vereniging
als van clubs uit de regio. Dit jaar zijn ook spelers in de categorie 4 voor
het eerst welkom. Dat betekent dat het niveau van de wedstrijden nog
verder omhoog zal gaan. Leuk voor het publiek.
Maar publiek en spelers zullen ook naast de baan kunnen genieten van
een aantal leuke activiteiten. Woensdag 18 juni speelt Nederland om
18:00 uur haar tweede poulewedstrijd van het WK-voetbal tegen
Australië. Deze wedstrijd kan op een groot scherm worden bekeken.
Donderdag is er wederom de cocktailavond; na het succes van vorig jaar
nu al niet meer weg te denken. Vrijdag is er een feestavond met BBQ.
We zouden het leuk vinden u te mogen verwelkomen op het tennispark
aan De Mans 6, als deelnemer, toeschouwer of sponsor. Want samen
met u kunnen wij er weer een mooi toernooi van maken!
De toernooicommissie
P.S.: mocht iemand nog iets kunnen vertellen over het allereerste toernooi
of hiervan foto's hebben, dan zouden we graag met u in contact komen.
U kunt hiervoor bellen met Jeroen Blomesath, 06 55 36 65 67 of mailen
naar bo@boekelosetennisclub.nl.

EIEREN ZOEKEN WEER GESLAAGD!
Op tweede paasdag hebben wij met ruim 50 kinderen uit Boekelo eieren
gezocht in het bos. We hebben een gezellige morgen gehad en de
kinderen hebben veel eieren gevonden! Ook heeft de paashaas drie
mandjes uitgezocht die het mooiste waren. Jinte (groep 3/4), Tijmen (1/2),
en Kyonne (peuters) kregen een leuke prijs.
Graag bedanken wij de familie
Hissink dat we ook dit jaar
weer gebruik mochten maken
van hun mooie stuk grond!
Muziekvereniging Unisson
Foto: Bas Hassink
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BRIDGECLUB BOEKELO
Maak kennis met bridge.
Kom naar de instuif voor iedereen op 21 mei a.s. bij De Buren.
De bridgeclub in Boekelo bestaat meer dan 50 jaar en heeft altijd een
groot aantal leden gekend. Zoveel zelfs dat er een periode is geweest dat
we een ledenstop hebben moeten instellen. Momenteel heeft de club zo’n
50 tot 60 leden.
Zoals ook bij een aantal andere bridgeclubs is er nu echter een teruggang
van leden te constateren. Het bestuur is van mening dat het tijd is om
actie te ondernemen. We hebben besloten om een instuifbridgeavond te
organiseren op 21 mei 2014, waar nader met onze bridgeclub kennis
gemaakt kan worden. Op deze avond is iedereen welkom.
Of u nu een beginnende of gevorderde bridger bent of nog helemaal niet
kunt bridgen, als u interesse heeft om in een gezellige club te spelen,
kom dan!
Bridgeclub Boekelo zal de opleidingsmogelijkheden faciliteren, we zoeken
eventueel per individueel geval naar een geschikte oplossing.
Op deze avond zal ook een flink aantal leden van de bridgeclub aanwezig
zijn. Natuurlijk gaan we ook bridgen, zodat u kunt ervaren hoe het er aan
toe gaat.
Kunt u al bridgen? Dan bestaat de mogelijkheid om mee te spelen en
ondervindt u de bridgesfeer aan den lijve.
Bent u de bridgekunde nog niet machtig, dan kunt u eens zien hoe bridge
werkt in de praktijk.
Bridgeclub Boekelo is een gezelligheidsclub. We spelen een jaarlijkse
clubcompetitie en organiseren verschillende drives per jaar.
De contributie is laag.
Bent u op enige manier geïnteresseerd in bridge, komt u ons dan
woensdag 21 mei 2014 bezoeken bij Café De Buren (Cobra bar)
in Boekelo. Aanvang 19:45 uur.
Parkeergelegenheid aanwezig.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het bestuur:
Bart Stuiver
tel. 428 12 04
Marga Westera
tel. 428 24 33
Pepi Biemans
tel. 428 16 99
Bente Langkamp
tel. 428 34 96
Hendrik Stuiver
tel. 433 95 44
Hans Bolck
tel. 428 12 61
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RUILOPVANG ENERGIEK BOEKELO
Vanuit Energiek Boekelo is er een commissie voor Kinderopvang
opgericht met het idee om met gesloten beurs structurele en incidentele
kinderopvang binnen Boekelo te verzorgen. Al snel bleek ruilopvang te
voldoen aan alle wensen en eisen.
Het principe van ruilopvang is dat ouders elkaars kinderen opvangen.
Er kan hier op vele manieren invulling aan worden gegeven.
Zo kun je bijvoorbeeld een vaste dag in de week elkaars kind opvangen:
zorg jij op maandag voor mijn kind dan zorg ik op donderdag voor dat van
jou. Maar ook buiten de reguliere opvangtijden kan opvang worden
geruild. Denk aan een paar uur, een avond, ’s ochtends voor schooltijd of
een dag in het weekend. Eigenlijk is alles mogelijk.
We hebben hiervoor een geschikte website gevonden: www.ruilopvang.nl.
Deze website is opgericht om ouders een platform te geven voor vraag en
aanbod voor kinderopvang; ouders kunnen elkaar hier vinden en het
eerste contact leggen. Als het contact gelegd is kan men onderling (of
zelfs in een groep) afspraken maken over de voortgang en hoe in de
toekomst contact te houden.
Interesse? Meld je dan aan op www.ruilopvang.nl
Namens de kinderopvangcommissie van Energiek Boekelo,
Ingrid Nota en Maaike Akkerman.
www.energiekboekelo.nl
Energiek Boekelo is een groep Boekeloërs die zich hebben verenigd om ervoor
te zorgen dat we in Boekelo meer dingen samen gaan doen. Initieel is Energiek
Boekelo gestart als initiatief voor buurtenergie, als onderdeel van een landelijke
beweging om het opwekken van energie lokaal te gaan doen. Gaandeweg bleek
dat de mensen die bezig waren om dit initiatief van de grond te krijgen, eigenlijk
vonden dat alleen over energie nadenken te beperkend was. Daarmee was de
kiem gelegd voor de huidige gedachtegang om het samen doen van dingen in
Boekelo te ondersteunen en stimuleren.

BOEKE-LOOTJE
TE HUUR GEVRAAGD:
appartement of woning in Boekelo.
Huurprijs tot € 625,- per maand (exclusief GWE).
Minimaal twee slaapkamers. Geen onderhuur.
Reacties graag via 06 22 88 86 76
boeke-loos
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BOEKELO EN WONINGINBRAKEN
In de dorpsraad werd mij gevraagd hoe het is gesteld met de woninginbraken in Boekelo. Op dit moment, 28 april 2014, hebben we dit jaar
nog geen enkele woninginbraak gehad. Ik denk dat het voor een groot
deel is te wijten aan de sociale controle, maar ook dat de Boekeloërs zelf
alerter zijn op hun spullen.
Bij woninginbraken valt het de politie op dat de meeste inbraken gebeuren
tussen 12:00 en 24:00 uur. Ook is opgevallen dat vorig jaar een aantal
woninginbraken is geweest in het buitengebied van Boekelo en Usselo.
De bewoners hebben vaak niet alle deuren op slot. Men sluipt dan de
woning binnen en haalt daar weg wat men kan gebruiken. Ook zien we
dat er in het buitengebied gebruik is gemaakt van een babbeltruck.
De mensen worden aan de voordeur aan de praat gehouden en via de
achterdeur komt er iemand binnen, die de diefstallen pleegt.
Wat we in Enschede de laatste tijd constateren is het aantal
schuurinbraken. Mensen sluiten hun woning wel af, maar vergeten hun
schuur af te sluiten. We zien vaak dat mensen toch wel kostbare
goederen in de schuur hebben staan, zoals zitmaaiers of ander elektrisch
gereedschap. Het is zelfs voorgekomen dat de inbreker de vriezer leeg
haalde. Met andere woorden: let op uw spullen en bij verdachte situaties
waarschuw de politie. Vergeet geen aangifte te doen. Ik hoor vaak
mensen zeggen: ”Ik kan wel aangifte doen, maar mijn spullen krijg ik toch
niet terug”. Dat kan wel zo zijn, maar met de cijfers wordt ook de inzet van
de politie bepaald.
Ook wat fietsendiefstallen betreft zien we vaak dat mensen geen aangifte
doen. Jammer. Twee weken geleden zijn we nog bij een bekende van ons
geweest die 11 vrij nieuwe fietsen in zijn schuur had staan. Wij wisten
haast wel zeker dat deze fietsen van diefstal afkomstig waren. Naast de
fietsen lagen ook diverse doorgeslepen sloten. Vervolgens hebben wij de
framenummers nagetrokken en kwamen tot de conclusie dat geen enkele
fiets als gestolen stond vermeld. Dit doet ons politiehart zeer.
We konden vervolgens alle fietsen terug geven aan deze persoon.
Het doen van aangifte kan in veel gevallen digitaal. Dit is zeer eenvoudig
via de site www.politie.nl.
Boekelo veilig maken doen we met z’n allen.
Peter Colijn,wijkagent Boekelo.
peter.colijn@twente.politie.nl
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
13 mei
14 mei

15 mei
21 mei

22 mei
28 mei

29 mei

Bustocht naar het schooltje in Ootmarsum, vertrek 13:30 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Gebonden kippensoep, sukadelapje, sperziebonen,
aardappelpuree, appelmoes, vla.
Opgave voor 12 mei 10:00 uur.
Voorjaars modeshow van de firma Jansen, aanvang 14:30 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Minestronesoep, kipbraadlapje, witlof á la crème, gekookte
aardappelen, rauwkostsalade, vla.
Opgave voor 19 mei 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uu.r
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Chinese bamisoep, boerenkipburger, stamppot raapstelen,
fruitsalade, vla.
Opgave voor 26 mei 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 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

Of via het Dienstencentrum, 428 04 51.
De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk!
Alle activiteiten beginnen om 14:00 uur tenzij anders vermeld!
Voor de maand juni kunt u de volgende data noteren.
4 juni

5 juni

Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur
Chinese tomatensoep, spareribs, sperziebonen, gekookte
aardappelen, rauwkostsalade, aardbeien.
Opgave voor 2 juni 10:00 uur
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. Tevens gelegenheid
tot het betalen van de bustocht op 12 juni naar Warnsveld.

DAMESGROEP 40+
Op Donderdagmiddag 15 Mei a.s. wordt, wegens succes van voorgaande
keren, een modeshow georganiseerd door Ruben Jansen in de Berke.
Dit is op uitnodiging van het Open Ouderen Werk Boekelo e.o..
Aanvang 14:00 uur. Koffie wordt u aangeboden.
boeke-loos
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FOTOGROEP BOEKELO
INLOOPAVOND FOTOGROEP BOEKELO
VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN.
Op maandag 16 juni houdt de FotoGroep Boekelo voor alle mensen uit
Boekelo en Usselo van 20:00 – 22:00 uur een open avond in
De Berke.Op deze avond kunt u terecht met vragen over fotografie:
Hoe kan ik mijn camera het best instellen bij een gegeven onderwerp.
Maar ook vragen over diafragma, sluitertijd, witbalans enz.
Ook kan men hier terecht met vragen over een mooie compositie, of hoe
maak ik een mooi portret, hoe fotografeer ik een zonsondergang.
Voorbeelden zullen worden getoond aan de hand van foto’s met
verschillende scherptedieptes en sluitertijden.
Kortom, een mooie manier om je voor te bereiden op de fotowedstrijd met
het thema “VAKANTIE”.
1E FOTOWEDSTRIJD
VOOR ALLE BOEKELOËRS EN USSELOËRS
Vakantie is meestal een grote gebeurtenis. Ontspanning, (even) weg uit
de dagelijkse beslommeringen, nieuwe culturen ontdekken, de zon
opzoeken of liever naar IJsland, verre bestemmingen of dicht bij huis?
Bovenstaande is voor de FotoGroep Boekelo aanleiding om een
fotowedstrijd te organiseren met het thema “VAKANTIE”.
De wedstrijdvoorwaarden kunt u opvragen via: fgboekelo@gmail.com.
De fotowedstrijd is voor alle inwoners van Boekelo en Usselo.
De foto(s), maximaal 2, moeten afgedrukt (minimaal 20x25 cm en
maximaal 20x30 cm) ingeleverd worden bij:
Edith Howard, Topaasstraat 12 te Boekelo of
Roelant Lawerman, Mr. de Wolfstraat 63 te Boekelo.
De foto's moeten vóór 1 oktober a.s. 12:00 uur binnen zijn.
De foto's worden door de leden van de FotoGroep Boekelo onder andere
beoordeeld op:
• technische kwaliteit
• compositie en opbouw
• idee en originaliteit
• creativiteit
De uitslag wordt vóór 1 november 2014 bekend gemaakt.
Deze zal ook worden vermeld in Boeke-loos plus uiteraard de winnende
foto’s.
Voor de drie winnaars ligt een leuke prijs klaar!
Namens de FotoGroep Boekelo,
Roelant Lawerman
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OPEN DAGEN MBS: NIEUW VERLEDEN
Museum Buurtspoorweg (MBS) houdt op
zaterdag 10 en zondag 11 mei a.s. het evenement ‘Nieuw Verleden’.
Tijdens deze dagen worden twee gerestaureerde topstukken aan het
publiek getoond. Een bijzondere motorwagen en een
tramdiesellocomotief. De bezoeker wordt geconfronteerd met een nieuw
stukje verleden.
Op 10 mei 1969 hield de jonge Museum Buurtspoorweg haar eerste open
dag. Met twee net aangeschafte motorwagens werden ritten gemaakt
vanaf het voormalige station Enschede-Zuid naar grensstation
Broekheurne.
Precies 45 jaar later, op zaterdag 10 en zondag 11 mei, is er bij de MBS
opnieuw open dag. Daarbij worden alle facetten van het Twentse
spoorwegmuseum belicht. Aanleiding voor dit evenement, dat is
omgedoopt tot ‘Nieuw Verleden’, is de ingebruikname van diverse
materieelstukken die de afgelopen twee jaar na een grondige restauratie
op de baan zijn verschenen. De beide hoofdrolspelers zijn dieselloc 451
(ex Nederlandse Spoorwegen) uit 1956 en de Wismar motorwagen T1
van de Kleinbahn Delmenhorst-Harpstedt uit 1936. Het laatstgenoemde
voertuig bevindt zich in de afrondende fase van een twaalf jaar durende
restauratie.
Behalve het rollend materieel krijgt de bezoeker ook het vernieuwde
emplacement Haaksbergen te zien, waar de afgelopen twee jaar hard is
gewerkt om de aantrekkelijkheid en authenticiteit te vergroten.
Op 10 en 11 mei rijdt de MBS met historische stoom- en diesellocomotieven vijf retourritten Haaksbergen - Boekelo.
De eerste trein vertrekt om 11:00 uur uit Haaksbergen.
In Haaksbergen zal onder andere de werkplaats van 10:00 tot 17:30 uur
geopend zijn voor publiek en is het mogelijk mee te rijden op een
stoomlocomotief. Verder zijn diverse historische stads- en streekbussen
te bewonderen. Tenslotte is het voor de jonge bezoekers mogelijk diverse
spoorgerelateerde spellen te doen in een onlangs gerestaureerde
goederenwagen van de NS.
In Boekelo is de museumloods geopend. Hier geeft onder meer de
bovengenoemde historisch waardevolle motorwagen T1 acte de
présence. Verder zijn hier oude goederenwagens te bewonderen die
samen het verhaal van het goederenvervoer per spoor vertellen.
De eerste trein uit Boekelo vertrekt om 12:00 uur.
HEMELVAARTSDAG 29 MEI: NATIONALE STOOMTREINDAG
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Eén van de activiteiten van de Historische Kring is het vastleggen van de
geschiedenis van bestaande winkels in Boekelo. In de serie Winkels en
Bedrijven verscheen deze maand het vijfde deel. De titel is:
Beckumerstraat 22 tot en met 30 – Van groente en kruidenierswaren
naar meubels en couture.
Het boekje telt 33 bladzijden met
daarin ongeveer 100 jaar
geschiedenis van de panden op de
foto en de mensen die erin gewerkt
hebben. Aan de hand van
archiefonderzoek en vele interviews
is interessante informatie gevonden.
In een tekst met 100 afbeeldingen,
waaronder meer dan zestig oude
en nieuwe foto’s, is een stuk historie
beschreven, dat voor de huidige
generatie Boekeloërs, maar ook voor hen die hun leven lang in Boekelo
hebben gewoond, veel nieuws zal bevatten.
Om inzicht te krijgen in het leven en de herkomst van de belangrijkste
personen, zijn tien korte parentelen (verwantschapstabel van ouders,
kinderen, kleinkinderen) opgenomen. Verder zijn bijzondere voorvallen uit
de Tweede Wereldoorlog en een aantal andere anekdotes vermeld.
De tekst en de beelden nemen de lezer mee in lang vervlogen tijden.
Bent u geïnteresseerd in het boekje, dan kunt u het bij ons bestellen.
Wij drukken dan in eigen beheer voldoende exemplaren. De kosten zijn
voor onze donateurs afgehaald € 8,50 en voor anderen € 11,-.
Bij verzending per post komen daar verzendkosten bij. U kunt bestellen
per mail bij jabo1941@planet.nl onder vermelding van naam, adres,
aantal exemplaren en of u wel of niet donateur bent. U krijgt dan bericht
van ons. Hebt u geen computer, dan kunt u op maandagavond of
vrijdagochtend een exemplaar afhalen in ons Historisch Centrum. Voor de
liefhebber zijn de eerder verschenen boekjes nog steeds verkrijgbaar.
Zoals ieder jaar zal de Historische Kring tijdens de Pinkstermarkt een
kraam bemannen. In aansluiting op onze boekjes over de historie van de
winkelpanden voeren we dit jaar als thema: “De ontwikkeling van het dorp
Boekelo rond het jaar 1900”. We proberen zoveel mogelijk aandacht te
schenken aan de oude situatie, de aanleg van de spoorlijn, de bouw van
de fabrieken en de komst van nieuwe inwoners, waardoor toen pas het
dorp tot ontplooiing kwam.
Jaap de Boer,
medewerker van de Historische Kring
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UITSLAGEN KONINGSDAG 2014
Versierde fietsen:
1. Christiaan Hulscher
2. Tom Roose
3. Lana Winkelhorst
Trimloop kidsrun:
Jongens:
1. Marijn Klein Poelhuis
2. Siep Roessink
3. Dion Morsink

Meisjes:
1. Sophie Den Held
2. Myrle Middelbos
3. Mijs Roessink

Trimloop 2,5 km:
1. Mats Klein Poelhuis
2. Bram de Buck
3. Bram Klein Poelhuis
Trimloop 5 km:
Heren:
1. Tom van der Laan
2. Coen Swidde
3. Maurits Heinen

Dames:
1. Hasse Keulstra
2. Jolein de Buck
3. Aukje Bentvelsen

Teamprijs trimloop:
D1 BSC- Unisson
Fietspuzzeltocht:
17 jaar en ouder:
1. Fam. Asveld
2. Wim en Ammelie Nijhuis
3. Fam. Esendam

t/m 16 jaar:
1. Cindy en Danique
2. Hanne, Anneroos en Lynette

Vogelschieten:
Senioren 17 jaar en ouder:
Schutterskoning: Tom Nijhuis
Snavel: René Oldenhof
Vleugel links: Henri Ansink
Vleugel rechts: Gijs Ludden
Staart: Wim Nijhuis

Junioren t/m 16 jaar:
Schuttersprins: Ruben Wiebing
Snavel: Luuk Weterholt
Vleugel links: Coen Swidde
Vleugel rechts: Axel Roozeboom
Staart: Ruben Wiebing

Zeskamp:
Groep 6 t/m 8:
1. Bente ter Stal
2. Sam de Jong / Hanne Hassink

Groep 3 t/m 5:
1. Jolien Zoetman
2. Lotte Homeijer / Jasmijn Slot

Rondvlucht:
Vincent Venerius, Daan van Offenbeek, Wilbert Mandemaker
boeke-loos
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EEN GESLAAGDE KONINGSDAG
Dit jaar vierden wij op zaterdag 26 april de eerste Koningsdag voor
Koning Willem-Alexander. Dit werd weer uitbundig gevierd door de
bewoners van Boekelo en omstreken. De dag begon met de rondgang
van Schutterskoning Jaap ter Wengel en Schuttersprinses Britt Been,
gevolgd door de prachtig versierde fietsen en onder leiding van
Muziekvereniging Unisson.
Wij openden dit jaar de Koningsdag op het vernieuwde dorpsplein, waar
het Wilhelmus gezongen werd en de ballonnen de lucht in gingen.
Nu afwachten welke ballon het verst komt.
Vervolgens begon bij De Buren de inschrijving voor de trimloop.
Dit jaar was er een kidsrun voor de jongste deelnemers en een parcours
van 2,5 en 5 km. De trimloop werd goed bezocht en voor het eerst gestart
bij ’t Spoortje. De jongste deelnemers renden heel knap hun 1km ronde!
Vervolgens was de start van de 2,5 en 5 km. De nieuwe route was niet
voldoende goed aangegeven, waardoor er minder ver is gerend, maar dat
mocht de pret niet drukken, iedereen rende recordtijden
Wij hebben de tijden niet kunnen vastleggen, doordat er een hele grote
groep tegelijk over de finish kwam. Dit betreuren wij en wij zullen dit
leermoment meenemen naar volgend jaar!
Aansluitend ging de inschrijving van de fietspuzzeltocht van start,
georganiseerd door BSC Unisson. Heel veel mensen stapten op de fiets
om de uitdaging van de tocht door de mooie omgeving van Boekelo aan
te gaan. Onderweg was er nog een stop met leuke spellen en onderweg
een aantal vragen.
Ondertussen waren er in het dorp verschillende springkussens en een
wipe-outbaan. Bij Fleur de Sel kon je terecht voor een heerlijk broodje
beenham. Ondertussen werd u daar vermaakt door ‘Drive-in-Uit-Boekelo’
(D.U.B.). Op het terras van De Buren speelde de band Cartoon Puur.
Een leuke variant van Cartoon.
Tegen het einde van de middag begon de spanning te stijgen…
Wie worden de nieuwe schutterskoning(in) en schuttersprins(es) van
Boekelo? Er waren ook dit jaar weer twee categorieën: jeugd en
volwassenen. De vogel werd stukje bij beetje neergeschoten, maar
uiteindelijk waren het Tom Nijhuis en Ruben Wiebing die de vogel er
afschoten. Traditiegetrouw zullen onze nieuwe schutterskoning en
schuttersprins volgend jaar op maandag 27 april de rondgang in de koets
maken.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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KALENDER MEI
vr-09
za-10
za-10
zo-11
ma-12
di-13
wo-14
vr-16
za-17
za-17
zo-18
ma-19
di-20
wo-21
wo-21
vr-23
vr-23
zo-25
ma-26
di-27
di-27
do-29
do-29
za-31

Opening Thuys, Beckumerstraat
Museum Buurtspoorweg, “Nieuw Verleden”, museumloods
Batavierenrace, door Boekelo via Weleweg
Museum Buurtspoorweg “Nieuw Verleden”, museumloods
Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur
’t Verborgen Theater, Thijs Kemperink, 20:30 uur
Breukers Dranken, Aspergediner bij De Buren, 19:30 uur
Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
FYON, opendag oefenzaal,Windmolenweg 40, 10:00 uur
MV Unisson, Voorjaarsconcert, Kerkje, 14:30 uur
Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Bridgeclub, instuifbridge-avond, De Buren, 19:45 uur
Dames 40+, samenkomst Dorpshuis, 10:00 uur
Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur
Folkclub Twente: Balkanswingband Sultan, 20:30 u., Buren
Viering Mariakapellendag Boekelo, Marcellinuskerk, 14:45 u.
Vipassana meditatie, OBS Molenbeek Boekelo, 20:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij juni●●●●
Trefpunt nieuws, Bezoek Japanse tuinen, De Keizer, 15:00 u.
Nationale Stoomtreindag bij MBS
t/m 1 juni ‘Kunst In Boekelo’ (zie blz 19)
Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
VOORINFORMATIE JUNI

zo-01
zo-01
do-05
vr-06
za-07
za-07
ma-09
di-10
vr-13
za-14
ma-16
ma-16
di-17
di-24

Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
Inzamelen oud papier; container klaar zetten vanaf 17.30 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
t/m ma 9 juni Internationaal B-jeugd toernooi, De Grobbe.
Kledingbeurs Rode Kruis, Blekerstraat 81, 9:30 uur.
Pinksterfestival + activiteiten dorpskern
’t Verborgen Theater, Randal Panday, 20:30 uur
Folkclub Twente: Blue Dew, 10:30 uur, De Buren
De Zonnebloem, optreden Jong Lonneker, 14:00 u. De Buren
t/m 22 juni Bookels Open, tennistoernooi, BTC De Borg
FotoGroep Boekelo, inloopavond, 20:00 uur, De Berke
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij juli/augustus●●●●
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 49
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Verder: Een geslaagde Koningsdag
Tijdens het vogelschieten was er een zeskamp georganiseerd voor de
basisschoolkinderen. Deze deden hier vol enthousiasme aan mee.
Ondanks dat de zon het even liet afweten, maakte het de kinderen weinig
uit dat ze nat werden.
Bij de zeskamp hebben ze ervaren hoe het is om een kameel te zijn en
moesten ze met echt teamwerk zo snel mogelijk een parcours afleggen
met een skippyslurf.

Een nieuw momentje van Koningsdag was Hanenkanen. Bij De Buren kon
je een halve haan met lekkere dikke frieten verorberen. Om je vingers bij
af te likken.
Kortom, wij kijken terug op een zeer geslaagde eerste Koningsdag en
hopen u volgend jaar ook zeker weer te mogen ontmoeten!
Bent u benieuwd naar mooie foto’s die de hele dag door Roelant
Lawerman en Edith Howard zijn gemaakt?
Kijk dan op onze facebook pagina:
www.facebook.com/stichtingoranjecomiteboekelo
VERMIST: Sinds zondag 27 april is een van onze nieuwe spandoeken
ongevraagd meegenomen. Heeft u iets gezien?
Laat het ons a.u.b. weten.
Namens het Oranje Comité,
Petra Nijland
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