BOEKE-LOOS IS EEN UITGAVE VAN DE
STICHTING DORPSRAAD BOEKELO
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• goede service
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BOEKE-LOOS
Boeke-loos is een uitgave van Stichting
zoals het maandelijkse verslag van de
Dorpsraad. Daarnaast delen wij boeiende
verhalen en nieuws voor - en door - de
inwoners van Boekelo en omstreken
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Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.
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BESTE LEZERS
DOOR: PIETER HOF

Wat een pech voor de carnavalsvierders dit jaar: de optocht moest geannuleerd worden
vanwege de slechte weersomstandigheden. Maar al snel kwam carnavalsvereniging
De Soaltkloet’ns met een alternatief: Boekelo verplaatst de optocht naar de zomer en
gaat voor de langste optocht van Twente op een mooie zomerdag. Uiteraard moet de
vergunning nog aangevraagd worden, maar men gaat er voor.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland en Boekelo bevrijd werden na 5 jaren onderdrukking door de Duitse bezetter. Het is amper nog voor te stellen wat het betekent om niet
in vrijheid met elkaar samen te kunnen leven en de dingen te doen die we vandaag de dag
zo gewoon vinden. Het is daarom zeer waardevol dat de Historische Kring ons helpt deze
bijzondere dag in herinnering te brengen op 1 april aanstaande met een herdenkingsbijeenkomst op het Schierbeekplein.

Daarnaast leuk nieuws over dorpswinkel ‘Thuys’ die uit handen van wethouder Niels van den
Berg een duurzaamheidscertificaat mocht ontvangen. U leest wat dat betekent voor deze
bekende winkel in het hart van Boekelo en met name voor u als klant.
En misschien moet u toch ook eens nadenken over fietsen bij B@ts, helpen opschonen van
ons dorp, patchworken en quilten, meezingen bij Inspiration of hardlopen bij de Boekelopers.
In deze Boeke-loos doen we daarvoor graag een beroep u. En voor elk wat wils uiteraard…
We wensen u weer veel plezier met het lezen van deze nieuwe Boeke-loos.
DE REDACTIE
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En eigenlijk waren we ook wel benieuwd hoe het verder gaat met de bouw van de nieuwe
sport- en cultuurhal op de Zweede. Geen nood aan de man, de organisatie heeft ons opgezocht en doet verslag van de voortgang in deze Boeke-loos.

WWW.BOEKELO.INFO
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: JEROEN VERHAAK

Algemeen
•	De Dorpsraad heeft samen met de Historische Kring het initiatief genomen om de
bevrijding van Boekelo 75 jaar geleden op 1 april aanstaande te herdenken. Het voorlopige programma vindt u na het nieuws.
•	Op het spreekuur heeft een inwoonster gevraagd om aandacht voor de kwaliteit van
het Teesinkbos (het bos, niet de wijk) en het gebruik daarvan door de Military. Dit is van
het Overijssels Landschap. Wij zullen hier in een brief aandacht voor vragen.
•	Het bestuur van het MFA heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
Meer over de stand van zaken van de nieuwe sport- en cultuurhal vindt u verderop in
deze Boeke-loos.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•	Oversteek De Zweede: de commissie Fysiek heeft opnieuw gesproken over de oversteek
bij De Zweede. Met de gemeente wordt overlegd over het verplaatsen van de fietsoversteek
naar de kruising met de Verzetslaan. We streven ook naar een tweede ontsluiting voor
fietsers en voetgangers via de Landsteinerlaan en achterlangs de voormalige manege.
•	Toewijzing huurwoningen De Mans: De Woonplaats heeft antwoord gegeven op onze
brief over de toewijzing van woningen aan De Mans. De brief geeft geen antwoord
op alle vragen. Ook schijnen er meer Boekeloërs op de wachtlijst te staan dan De Woonplaats aangeeft. We gaan vragen om een gesprek.
•	Bocht viaduct Badweg: de gemeente heeft op onze brief over meer grasbetonblokken
in de bocht bij het viaduct Badweg geantwoord dat er geen redenen zijn om deze uit te
breiden. Wij delen deze mening niet en gaan hierover in overleg.
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Dorpsplan 2020-2030
Alweer bijna een jaar geleden werd op initiatief van de Dorpsraad de Doe-groep Dorpsplan
Boekelo 2020-2030 opgericht. Een enthousiaste groep Boekeloërs die zich, ieder op eigen
wijze, heeft ingespannen om dromen over de toekomst van Boekelo op te halen bij bewoners!
Nu moet er een plan komen; of in elk geval een ‘kompas’ dat ons richting geeft voor
gewenste acties in de komende 10 jaar. Maar daarvoor moet eerst de opgehaalde informatie op hoofdlijnen gedeeld worden met Boekelo! Dat gaan we doen op dinsdagavond
31 maart om 20.00 uur in de Zweede. Bent u nieuwsgierig en/of wilt u toch nog even
meepraten: wees welkom!

WWW.BOEKELO.INFO
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl

•	Duurzame energie: we streven nog steeds samen met Usselo en Twekkelo naar het
sluiten van een intentieverklaring waarin we ons gezamenlijk verplichten om minimaal
onze eigen energiebehoefte zelf op te wekken. Wij willen graag meedenken over de
energietransitie, onder voorwaarde dat we mee mogen praten. Wij zijn tegen het plan
om windmolens te plaatsen op de Marssteden en langs de N18.
•	Snelheid Boekelosestraat: het voorstel van de Buurtking Usselo om een snelheidslimiet
van 60 km/u in te voeren op de Boekelosestraat wordt door ons ondersteund onder de
harde voorwaarde dat te allen tijde het bestaande fietspad gehandhaafd blijft.
•	Laadpalen elektrische auto’s: naar aanleiding van een verzoek van de gemeente over de
beste plaats voor twee laadpalen voor elektrische auto’s hebben we de parkeerplaatsen
langs de Boekelosestraat bij het Bleekerijplein geadviseerd.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
•	Herdenking bevrijding: uit het Dorpsbudget steunen we het initiatief van de Historische
Kring om rond 1 april een uitgave te publiceren en te verspreiden met een bijdrage van
50%, circa € 1.000. In deze uitgave staan onder andere herinneringen van inwoners die
de bevrijding meegemaakt hebben. Ook de kosten van de herdenking zelf op 1 april laten
we ten laste komen van het Dorpsbudget. Geraamd is circa € 1.100.
•	Renovatie Halifaxmonument: over de aanvraag voor een bijdrage aan de renovatie van
het Halifaxmonument is geen vervolggesprek gevoerd. De Historische Kring heeft van
overleg afgezien en het stadsdeel om een bijdrage voor een zitbank gevraagd.
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Nieuws uit de commissie Sociaal
•	Kinderboerderij: de commissie Sociaal voert gesprekken met verschillende organisaties
om te komen tot een kinderboerderij. Met een school is er contact over de opstelling van
een businessplan.
•	Hanging baskets centrum: ons plan om in het centrum aan een aantal lantaarnpalen
hanging baskets te plaatsen stuit op problemen. De gemeente staat bevestiging aan
lantaarnpalen niet toe. We onderzoeken op welke wijze dit toch kan.
•	Bookels Höltink: in een vergadering van Bookels Höltink is onder andere gesproken over
het Dorpsplan 2020-2030, activiteiten voor de oudere jeugd, een initiatief voor bewegen
van ouderen en de achterstand bij de gemeente met betrekking tot WMO indicaties.
Er komt een alternatief voor het Mantelzorgcafé vanwege te lage bezoekersaantallen.
De Zonnebloem constateert dat er minder behoefte is aan huisbezoeken. Voor de
teruglopende interesse in bezorgde maaltijden komt een ander initiatief: samen koken.
Gesproken is met een initiatiefnemer tot een “Ootmarsum in Boekelo”. Wij wachten een
voorstel af.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O

WWW.BOEKELO.INFO
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BOVAG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE
Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

Bosch car service

Uitnodiging
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag
17 maart. U bent van harte welkom in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275,
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur.
Op dinsdag 10 maart houdt de Dorpsraad spreekuur van 19.00 - 19.30 uur in M.F.A.
De Zweede, Boekelosestraat 275. Wilt u komen? Meld u dan aan via dorpsraad@
boekelo.info of telefonisch bij de voorzitter, Jeroen Verhaak via 053 - 4282 225 of de
vicevoorzitter, Kas de Vries via 053 - 4283 496.

BOEKELO.DOET OPSCHOONDAG

Onze wijkbeheerder Enschede-West, Jan ten Elzen, en de Dorpsraad zullen de actie ondersteunen, zowel persoonlijk als met materieel.
Helpt u ook mee?
We zoeken vrijwilligers die zaterdag 14 maart willen helpen bij de opschoondag. We starten
om 9.15 uur bij MFA De Zweede met koffie/thee en krentewegge en sluiten om circa 13.00
uur af met een kop soep. De coördinatie is in handen van Anton Heuven en het straatadoptieteam.
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Traditiegetrouw houden we zaterdag 14 maart de BOEKELO.doet opschoondag, tegelijk
met de NL.doet klusdag. Tijdens deze Boekelose actie is het de bedoeling dat vrijwilligers
de bermen van een aantal straten in het buitengebied zwerfvuilvrij maken. Het betreft
voornamelijk de bermen die ernstig vervuild zijn en/of niet door het straatadoptieteam
worden onderhouden.

hofuitvaartzorg.nl

Niet zoals het ‘hoort’,
maar zoals jij het wilt.

Karen Hof
06 81454362

WWW.BOEKELO.INFO
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HERDENKING BEVRIJDING BOEKELO 1 APRIL 1945
Op 1 april aanstaande is het 75 jaar geleden dat er in 1945 na bijna 5 jaar een einde kwam
aan de Duitse bezetting van Boekelo. Rond 8.00 uur ’s ochtends trokken troepen van het
Engelse 86e Veldregiment door het centrum van Boekelo richting Enschede. De Dorpsraad
en de Historische Kring zijn van mening dat we deze dag niet onopgemerkt voorbij moeten
laten gaan. Daarom organiseren we een herdenking op 1 april aanstaande op het Schierbeekplein, bij het monument ter herinnering aan 50 jaar bevrijding.

De herdenking wordt muzikaal omlijst door het Semi Militair Tamboerkorps Liberation en
het koor Inspiration.
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Voorlopig programma
•	18.45 uur: het Semi Militair Tamboerkorps Liberation uit Hengelo loopt in uniformen
van de Airborne Divisie van het plein bij Momentum (Marcellinuskerk) naar het Schierbeekplein. Waarschijnlijk rijden hierachter enkele voertuigen van Keep them Rolling. Dit
is afhankelijk van de uitkomsten van overleg met de gemeente aangezien we hiervoor
waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig hebben. Het koor Inspiration zingt op
het Schierbeekplein.
•	19.00 uur: de voorzitter van de Dorpsraad, Jeroen Verhaak, opent de herdenking. Aansluitend interviewt Ben Bel enkele inwoners die de bevrijding hebben meegemaakt. Ook
enkele kinderen worden bevraagd over de oorlog. Vervolgens wordt aan deze inwoners
de herdenkingsuitgave uitgereikt. Deze uitgave wordt begin april onder alle inwoners
verspreid.
•	19.30 uur: de stadsdeelwethouder zal kort spreken over bevrijding en vrijheid waarna we
gezamenlijk het Wilhelmus zingen.
•	20.00 uur: aan het slot van de bijeenkomst wordt aan de aanwezigen een herdenking uit
de Tweede wereldoorlog uitgedeeld.

WWW.BOEKELO.INFO
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VOORJAARSMODESHOW
17 MAART 2020 I RESORT BAD BOEKELO

www.ladeutmode.nl

BOEKELOSE VLAG OP HET HOOGSTE PUNT VAN AFRIKA
DOOR: SUSANNE HARPERINK

In onze mailbox ontvingen wij een bijzondere foto: de vlag van Boekelo prijkte bovenop de
Kilimanjaro, het hoogste punt van Afrika. Daar werden we wel nieuwsgierig van, dus het
was tijd voor een belletje naar Bart Tiecke, de eigenaar van de vlag.
Bart, hoe komt de vlag van Boekelo op de top van de Kilimanjaro terecht?
“In januari ben ik met twee vrienden richting Tanzania vertrokken om daar de Kilimanjaro te
beklimmen. En in de rugzak ging mee de vlag van Boekelo! Door het thuisfront werd aangegeven dat het wel leuk zou zijn om met die vlag bovenop de top te staan. Het was dus eigenlijk
een spontaan idee. Ik vind het een mooie vlag en ik ben er trots op om, als ‘import Boekeloër’,
alweer bijna 12 jaar in ons mooie dorp te wonen. En dat wil ik dan ook graag uitdragen.”

Deden jullie al wel aan klimmen?
“Nee, onze weekendjes weg waren altijd heel overzichtelijk. Het merendeel van de tijd werd
in de kroeg doorgebracht of in het voetbalstadion en dat was het wel. Nee, dat klimmen is
gewoon zo ontstaan. Ik had het al een tijdje in mijn hoofd zitten en toen heb ik het bij de
jongens geopperd en die vonden dat ook wel een mooi plan.”
Hebben jullie er wel voor getraind? Het lijkt me toch niet dat je zo zo’n klim doet?
“We hebben wel hardgelopen, maar dat deden we al en hoogte kun je niet trainen in Nederland. Dan houdt het bij de Holterberg wel op. Om het gevoel te krijgen zijn we een paar keer
gaan wandelen in het Teutoburgerwald in Duitsland. En dat was het eigenlijk wel.”
En toen moest het dus maar gebeuren…
“Ja, toen moest het maar gebeuren en moet je je er maar aan overgeven en zien dat het
allemaal goed uitpakt. We hebben wel bewust gekozen voor een wat langere route om met
name aan de hoogte te kunnen wennen en dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt.”

15
JAARGANG 42 | MAART 2020 | NR. 434

Was dit de eerste keer dat jullie zoiets deden?
“Ja, normaal gaan wij ieder jaar naar Engeland, naar de voetbal of naar de rugby. Dit jaar was
het de 15e keer dat we met z’n drieën op pad gingen en we werden allemaal 40, dus twee
jaar geleden heb ik geopperd om er in 2020 iets speciaals van te maken en daar is deze
tocht uitgekomen.”

www.deposten.nl

‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’
16

“Ja, de Posten
doet ook thuiszorg.
En hoe!
Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

BART TIECKE (LINKS) EN TWEE GIDSEN MET DE VLAG VAN BOEKELO OP DE TOP VAN DE KILIMANJARO

En heb je nog voornemens om de vlag op meerdere bergtoppen neer te zetten?
“Haha, nou moet ik oppassen wat ik zeg.”
Zeker, want dan staat het ‘zwart op wit’, hè?
“Nou, we hebben voor volgend jaar niks in de planning staan, maar wie weet. Ik denk wel dat
het smaakt naar meer. Maar welke berg het dan wordt, moeten we maar eens even bekijken.
Degene bij wie we de reis geregeld hebben, zei ook al: “Op naar de volgende top”. Maar voor
we weer zo’n reis kunnen ondernemen moeten we a) eerst de kas weer even spekken en b)
weer credits opbouwen bij het thuisfront. Maar wie weet. Er wordt al voorzichtig geopperd
om in 2025 weer iets speciaals te gaan doen.”
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Hoe lang zijn jullie bezig geweest om boven te komen?
“We zijn zondag 19 januari vertrokken en we waren zaterdagochtend boven, dus 6 dagen. Op
25 januari om 7.30 uur waren we op de top. Onderweg sliepen we in tenten. Er gaat een heel
gevolg mee en die breken ‘s morgens de tent voor je af en die zetten hem bij het volgende
kamp weer op. Eigenlijk wordt alles voor je geregeld. Het enige dat we zelf moesten doen is
naar boven lopen. Dat voelt wel een beetje gek en soms ook wel een beetje decadent, maar
aan de andere kant is het voor de mensen die dat werk doen een bron van inkomsten. Ik denk
ook niet dat ze het waarderen als je zegt: laat mij het zelf maar doen. Want dan ontneem je ze
ook het inkomen. Maar goed: ik vond het dus best wel een ding, dertien man gevolg voor ons
drieën, en had er af en toe wel moeite mee, maar zo gaat het daar nou eenmaal.”
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UIT INEKE’S RECEPTENBOEKJE
Ineke Clark is met haar cateringbedrijf Gezina Maria
een bekend culinair gezicht in Boekelo. In deze rubriek
deelt zij haar heerlijke recepten met u. Voorzien van
een anekdote, passend bij het recept.
“Ik vond zuurkool als kind echt niet lekker. Maar dat lag
meer aan de kookkunsten van mijn moeder dan aan de
zuurkool. Ik had wel een hele lieve moeder want ik kreeg altijd iets anders te eten als er zuurkool
op het menu stond. Maar ik was ook nogal een verwend nest. Nu vind ik zuurkool heerlijk en
dat is gekomen door, jawel, mijn Indische schoonmoeder die de lekkerste zuurkoolgerechten
maakte. Dit is mijn favoriet: gestoofde zuurkool met Eisbein.”

Smelt een flinke klont boter en bak daarin het spek.
Haal het spek eruit als het mooi bruin is en bak
vervolgens in het spekvet de uien op laag vuur tot ze
gaan karameliseren. Voeg vervolgens de zuurkool,
spek, kruiden en de suiker toe en roer goed om. Voeg
dan een gedeelte van de bouillon en de wijn toe en
houd de rest achter om zo nodig toe te voegen als het
te droog wordt. Doe het deksel op de pan en laat het
vervolgens een half uur stoven op zacht vuur. Dit mag
ook wel langer, dat is persoonlijk. Ik vind het lekker als
de zuurkool zacht is.

Serveer er een lekkere aardappelpuree bij of kook vastkokende aardappels (bijvoorbeeld
Annabelle of Nicola) gaar in de schil. Pel ze en verwarm ze in flink wat boter met spekjes.
De allerlekkerste Eisbein koop ik kant en klaar bij slager Huesmann in Nordhorn.
Eet smakelijk!
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Gestoofde zuurkool met Eisbein
750 gram zuurkool
6 jeneverbessen geplet
Vers gemalen peper
Volle theelepel karwijzaad
2 laurier bladeren
1 eetlepel bruine suiker
Runderbouillon
Witte wijn
1 flinke ui
140 gram gerookt spek

Nu ook op zaterdagochtend open

Onze praktijk is vanaf januari 2020 ook op zaterdagochtend open.
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur is er vrije inloop om te sporten. Dit is
voor mensen die een abonnement hebben.
Van 11.00 uur tot 13.00 uur is er een fysiotherapeut beschikbaar
voor patiënten. Dit gaat op afspraak. Om een afspraak te maken,
kunt u bellen met 053 – 428 80 11.

www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

27 e internationaal
U16 voetbaltoernooi
30, 31 MEI EN

GASTGEZINNEN
IN BOEKELO EN OMGEVING

MEER INFO! Neem contact op met:
Gerrit Waanders - Tel. 06 502 234 97
of stuur een mail naar:
b-toernooi@bscunisson.nl
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WIE HELPT ONS
OM TIJDENS
HET U16 TOERNOOI
ALLE SPELERS/LEIDERS
ONDERDAK TE BIEDEN?

BSC UNISSON • De Zweede • Boekelosestraat 275 • Boekelo

volg ons op:

JAARGANG 42 | MAART 2020 | NR. 434

GEZOCHT

1 JUNI 2020

WWW.BOEKELO.INFO
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

TUINHOUT
VERANDA’S
PICKNICKTAFELS
PELLETS
MOLLEN VERDRIJVER
TUINGEREEDSCHAP
Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

CULTUURCORNER

In zijn derde theatervoorstelling ‘In de lift’
neemt Marlon je mee van het verleden, naar
het heden en de toekomst. Wie kwam hij
tegen? En wat staat hem nog te wachten?
Met een humoristische blik becommentarieert Marlon Kicken de wereld om zich
heen. Deze meester-verteller zorgt ervoor
dat iedereen zich bijzonder voelt en als hij
over zijn avonturen praat, is het net alsof je
er zelf bij bent geweest!
Wanneer: Dinsdag 10 maart
Waar:
‘t Verborgen Theater
Aanvang: 20.30 uur
Entree:
€ 15

St. Patrick’s Day Party bij Folkclub Twente
Folkclub Twente viert zoals ieder jaar het
Ierse St.Patrick’s Day in de theaterzaal van
De Buren. De muziek wordt verzorgd door
The Beggars Clan. Een fantastische “Ierse
band” uit Vriezenveen. Zoals gebruikelijk
zorgt de Folkclub weer voor Ierse hapjes en
drankjes. Reserveren (aanbevolen) kan via
folkclub@dds.nl of 06 - 5387 3390 of 06 1447 2456. Kijk voor meer informatie op
www.folkclubtwente.nl.
Wanneer: Vrijdag 13 maart
Waar:
Theater De Buren
Aanvang: 20.30 uur
Entree:
€ 13 (donateur) of student € 10

Comedy Express
Tijdens de Comedy Express treden drie
comedians op en zal een vierde optreden als
MC (Master of Ceremony). Laat u verrassen!
Wanneer: Vrijdag 20 maart
Waar:
‘t Verborgen Theater
Aanvang: 20.30 uur
Entree:
€ 15
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Marlon Kicken - In de lift
De meest goedlachse cabaretier uit Brabant
komt weer naar Boekelo! Hij begon als
tonprater, werd stand-up comedian en
speelt nu de theaterzalen plat als cabaretier. Marlon Kicken zit letterlijk in de lift!
Dit is natuurlijk de makkelijkste en snelste
manier om boven te komen, maar is het
soms niet slimmer om de trap te nemen?



Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste verdiepte ik mij in diverse
merken.Het exclusieve merk Maria
Galland sluit het beste aan bij mijn
verwachtingen.
Laat u verrassen door de aangename
geur, van een prachtig product, dat de
conditie
de huid
verzorgt
én
(24 van
uur
per
dag)

Kraamzorg

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.

088 - 000 52 15

Nu
nieuw bij schoonheidsinstituut
info@maartje.nl
Regina
diverse dames- en herengeuren.
www.maartje.nl
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

WWW.BOEKELO.INFO
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

DUURZAAMHEIDSCERTIFICAAT VOOR THUYS
Op 28 februari hebben Dennis en Odette Homeijer van Thuys van locoburgemeester en
wethouder duurzaamheid Niels van den Berg het certificaat duurzame bloemist uitgereikt
gekregen.
Dennis en Odette vinden het belangrijk om
beter om te gaan met het milieu. “Ook zien
we dat steeds meer bedrijven aandacht
voor duurzaamheid hebben en alleen met
een gecertificeerde bloemist willen werken.
Met dit certificaat denken we niet alleen
goed na over duurzaamheid, wij garanderen
ook dat we duurzaam ondernemen en onze inkoop duurzamer is”, zegt Dennis. In de winkel
zult u geen verandering merken, maar ze hopen wel dat u zich ook wat meer bewust wordt
van duurzaamheid.

Bewustwording
Thuys voldoet naast een duurzamer assortiment aan verschillende duurzaamheidseisen,
zoals nauwgezette afvalscheiding, gebruik van chloorvrij en recyclebaar verpakkingsmateriaal, overstap naar een duurzame energieleverancier en LED-verlichting en het gebruik van
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Toch waren de veranderingen, al met al, niet zo
heel groot. Dennis: “Wij waren al behoorlijk bewust bezig, maar doordat alles zwart-op-wit
komt te staan, word je je nog bewuster. Dat is interessant, maar vooral heel belangrijk voor
mens en milieu!”
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Van zilver naar goud
Voordat Thuys het certificaat kon ontvangen, was het bedrijf een jaar verder. “Soms moet
je anderen van duurzaamheid overtuigen. Maar toen wij eenmaal begonnen, werden we
steeds enthousiaster en bewuster. Dan zie je steeds meer zaken die anders kunnen”, zegt
Odette. Thuys heeft nu de zilveren status behaald van het officiële keurmerk Barometer
Duurzame Bloemist. In de toekomst willen Dennis en Odette zeker de gouden status halen.
“Wij proberen alles eruit te halen wat erin zit. Qua inkoop van de bloemen zijn wij afhankelijk
van de groothandels en kwekers, waarvan er veel nog geen certificering hebben. Maar het
komende jaar zullen steeds meer kwekers zich gaan certificeren”, weet Dennis.

WWW.BOEKELO.INFO
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START MET HARDLOPEN BIJ DE BOEKELOPERS
Je kunt in je eentje beginnen met hardlopen, maar je kunt je ook aanmelden bij de
Boekelopers voor de hardloopclinic. Het hardlopen in een groep werkt voor veel mensen
motiverend en is gezelliger dan in je eentje hardlopen. Maar het belangrijkste is dat je bij
de Boekelopers op een verantwoorde gestructureerde manier gaat leren hardlopen.
In de hardloopclinic van 12 weken ga je kennis maken met de hardloopsport. Tijdens de
clinic bieden we je gevarieerde trainingen. Je traint uithoudingsvermogen, beweeglijkheid,
looptechniek, spierkracht ontwikkeling en snelheid. Dit onder begeleiding van een enthousiaste, deskundige, door de Atletiekunie gediplomeerde trainer.
De clinic hardlopen voor beginners start op dinsdag 31 maart om 19.30 uur met een informatiebijeenkomst op De Zweede. Op deze avond wordt ingegaan op het trainingsschema,
kleding, schoeisel en andere zaken die van belang zijn voor het hardlopen. Ook kun je hier
alle vragen die je hebt stellen.

De kosten voor deze clinic, onder begeleiding van onze trainer, inclusief koffie/thee,
een functioneel hardloopshirt, een trainingsschema en inschrijving voor de eindloop in
De Lutte bedragen €55.
Schrijf je in via het formulier op de website
https://bscunisson.nl/.
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail
aan lopers@bscunisson.nl of kom naar de
informatieavond op 31 maart.
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Vanaf dinsdag 7 april starten de trainingen, gedurende een periode van 12 weken met als
doel de 5 km van de Dorpsloop in De Lutte op 27 juni. We trainen op De Zweede. Er is kleeden doucheruimte aanwezig.

… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52
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Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.
Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Met plezier samen muziek maken!
Ook na 125 jaar blijven we ons vernieuwen
Jubileumjaar
Muziekvereniging Unisson bestaat dit jaar 125 jaar! U zult dit jaar nog
veel van ons gaan horen. Noteer 6 juni en 22 november vast in uw
agenda, dan zijn onze concerten.
Repetitieavond
De repetitie van het orkest is verhuist! Het orkest repeteert nu op de
donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Slagwerkgroep
Natuurlijk ben je ook van harte welkom bij de slagwerkgroep.
Zij repeteren op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Leerlingen orkest
De repetitie van het leerlingenorkest verhuist ook. Zij repeteren nu ook
op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur.

Muzieklessen
Op dit moment wordt er lesgegeven op saxofoon, klarinet, trompet,
dwarsfluit en slagwerk in Boekelo. De lessen worden verzorgd door docenten van Kaliber en onze eigen instructeur. Informeer naar de mogelijkheden en onze aantrekkelijke tarieven.

Wij zijn op zoek naar jou!
info@mvunisson.nl

mvunisson

mvunisson.nl

De Zweede, Boekelosestraat 275
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Doe mee!
Heb je altijd al bij het orkest willen spelen, maar ben je gestopt of ben je
nooit gestart vanwege de repetitie op vrijdagavond? Dit is je kans! Kom
gezellig op donderdag een keer meedoen!
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MEEZINGAVOND KOOR INSPIRATION

GEVONDEN VOORWERPEN
Bril
Op maandag 3 februari is deze bril gevonden aan de
Pastoor Schneiderstraat. Is deze van u? Bel dan naar
06 - 2907 6241.
Horloge
Op zondag 9 februari is dit horloge gevonden voor de
Marcellinus. Is deze van u? Neem dan contact op met de
redactie via boekeloosredactie@gmail.com.
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Zing je graag en zou je hier iets meer mee willen doen dan alleen onder de douche of in de
auto? Dan is dit je kans! We organiseren op woensdag 18 maart een meezingavond waaraan
iedereen kan deelnemen. Ook heren zijn van harte welkom! Tijdens deze speciale repetitie
studeren we een nieuw lied in zodat je een goed beeld krijgt of zingen in een koor ook wat
voor jou is. Zien wij jou op woensdag 18 maart van 19.45 tot 22.00 uur in Momentum aan
de Beckumerstraat 169?

WWW.BOEKELO.INFO
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STAND VAN ZAKEN UITBREIDING MFA DE ZWEEDE
Op 2 november 2019 was de grote fundraisingactie om vanuit de dorpen Boekelo,
Twekkelo en Usselo het laatste geld in te zamelen voor de nieuw te bouwen sport- en
cultuurhal bij MFA De Zweede. Deze actie was een overweldigend succes, want ons
nieuwe sporthart gaat echt kloppen! Hierbij geven we u graag de laatste stand van zaken.

33
JAARGANG 42 | MAART 2020 | NR. 434

Start van de bouw
•	Naar verwachting wordt er direct na de bouwvakvakantie gestart. Dat is later dan
gepland (was voorjaar 2020). Dit heeft een aantal oorzaken:
•	De grenzen van het bouwblok (oppervlakte van de grond waarop gebouwd wordt)
bleken bij nader inzien iets anders dan eerst bekend. Inmiddels zijn de grenzen vastgesteld en is de bouwtekening aangepast en besproken met de (toekomstige)
gebruikers, zodat we zeker weten dat alle wensen goed ingevuld worden.
•	Er heeft veel afstemming plaatsgevonden met omwonenden en met de welstandscommissie (Oversticht) over het ontwerp van de hal door BCT Architecten, met name
over de inpassing in het buitengebied.
•	We wachten momenteel op het akkoord voor de garantiestelling van de gemeente
Enschede voor de bouw. B&W heeft hier op 11 februari mee ingestemd en dit zal naar
verwachting bekrachtigd worden met een raadsbesluit op 6 april. De contacten met de
gemeente zijn goed en intensief.
•	Alles rondom de bouw van de nieuwe hal wordt gedaan door vrijwilligers, naast hun
banen, dus in hun vrije tijd. Het is soms even puzzelen om de tijd te vinden goed met
elkaar af te stemmen en acties uit te zetten.

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu
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De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl

Omgevingsvergunning
Voor het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft het bestuur
van MFA De Zweede kritisch gekeken naar de plannen en kosten en deze ook uitgebreid
besproken. Begin februari is door hen fiat gegeven en de aanvraag is op 5 februari jl. ingediend. We verwachten de vergunning half mei.
Incasseren machtigingen fundraising
Naar verwachting hebben we eind mei, begin juni alles op de rit om te starten met het incasseren van de toegezegde bedragen. Hiervoor nogmaals onze dank aan u!
Voorbereidingen op de bouw
Deze vinden plaats voor de bouwvakvakantie, zodat daarna direct gestart kan worden met
de bouw. We houden wel een slag om de arm ten aanzien van de omgevingsvergunning. De
tussenliggende periode geeft ons de kans om de bouwkosten te controleren op basis van
definitieve offertes, zodat we exact weten wat we kunnen realiseren.

Leerlingenvervoer
Als de nieuwe hal er is, vinden hier ook de gymlessen plaats van de scholen obs Molenbeek
en de Marcellinus. Het bestuur van MFA De Zweede is druk bezig om het leerlingenvervoer
van school naar de hal te regelen. Hiervoor wordt er regelmatig overlegd met de scholen en
de gemeente.
Inrichting
Samen met de (toekomstige) gebruikers worden momenteel de details voor de inrichting
van de hal bepaald.
We zitten dus niet stil! Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en
cultuurhal. We houden u op de hoogte! Heeft u vragen? Laat het ons vooral weten en stuur
een e-mail naar info@dezweede.nl.
Hartelijke groet, Stichting Vrienden van De Zweede en Bestuur van MFA De Zweede
www.vriendenvandezweede.nl | www.facebook.com/vriendenvandezweede
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Oplevering sport- en cultuurhal
Als alles meezit, neemt de bouw 6 à 8 maanden tijd in beslag. De nieuwe hal kan dus in het
voorjaar van 2021 klaar zijn.

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg
Gerry: ‘Het zit in mijn karakter er voor ieder mens te zijn in
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie
en sta open voor nieuwe dingen.’ www.uitvaarthengelo.nl.
Momentum:
Voel je thuis bij Momentum. Naast uitvaarten worden in dit
multifunctionele centrum lezingen, concerten en open avonden
georganiseerd.

06 - 511 707 04
www.momentum-boekelo.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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STILTEVIERINGEN ‘OP WEG NAAR PASEN’
Op de woensdagavonden tussen Aswoensdag en Pasen zijn er zes stiltevieringen
(vespers). Dit zijn laagdrempelige meditatieve momenten van een klein halfuur
waarin stilte omlijst wordt met gebed, bijbellezing en zang.
Iedereen is welkom: mensen geworteld in de één of andere geloofsgemeenschap
net zo goed als mensen zonder binding met een (geloofs)traditie. We willen elkaar
de ruimte bieden stil te worden en af te stemmen op de innerlijke stem.
De stiltevieringen (vespers) zijn op woensdagavond
van 19.00 tot 19.25 uur op verschillende locaties:
11 maart Haaksbergen in de Protestantse Kerk aan de Jhr. V. Heijdenstraat 4
18 maart Boekelo in Momentum aan de Beckumerstraat 169
25 maart Haaksbergen in de Protestantse Kerk aan de Jhr. V. Heijdenstraat 4
1 april
Usselo in de Protestantse Kerk aan de Haaksbergerstraat
8 april
Haaksbergen in de Protestantse Kerk aan de Jhr. V. Heijdenstraat 4
37
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De Protestantse Gemeenten Usselo en Haaksbergen-Buurse hebben dit jaar de
handen ineengeslagen om dit open en oecumenische vorm te geven. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot via 053 - 7851 695 of
ds. Job Stein via 06 - 4990 4878.

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!
Gespecialiseerd in:
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning,
emotionele en/of psychische druk en wil je daar
wat aan doen? Wil je gewoon even bijtanken?
Zwanger of net bevallen?

Kom in balans door middel van de
juiste voeding en voetreflextherapie!
Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een
consult wordt in veel gevallen vergoed via de
aanvullende zorgverzekering.
Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595

Kinder-Passion
Kinder-Passion
Usselo
Usselo
Zaterdag 11 april
om 16:3011uur.
Zaterdag
april
om 16:30 uur.

Tocht van donker naar licht;
beginnend
de schuur
van Twentseschuttingen.nl
Tochtinvan
donker
naar licht;
van
de familieinDiepeveen,
811, Usselo
beginnend
de schuurHaaksbergerstraat
van Twentseschuttingen.nl
en eindigend
in de kerk.
van de familie Diepeveen,
Haaksbergerstraat
811, Usselo
en eindigend in de kerk.
Doelgroep: kinderen basisschool met (groot)ouders
Doelgroep: kinderen basisschool met (groot)ouders
Parkeren fiets/auto:
Parkeren fiets/auto:
Verenigingsgebouw
Lammerinkweg
Verenigingsgebouw Lammerinkweg

U bent van harte welkom!
U bent van harte welkom!
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Het verhaal van Pasen,
Het verhaal
van Pasen,
verteld
op kindvriendelijke
verteld
op kindvriendelijke
en eigentijdse
wijze.
en eigentijdse wijze.

Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie
In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten,
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting.

De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart.

WWW.BOEKELO.INFO
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Particuliere winterpremie = € 40 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie = € 20 per man/per dag!
Profiteer nu
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal
3 mandagen werk bestaat.
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak.
De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor
woningen ouder dan 2 jaar.
Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.
Barink Schilderwerken
Loodsstraat 18
7553 ED Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl

PALMPASENVIERING EN -OPTOCHT
Zondag 5 april is het Palmzondag en wordt in Boekelo Palmpasen gevierd. Er is een viering
in Momentum en ook de traditionele Palmpasenoptocht door Boekelo vindt weer plaats.

Palmpasenoptocht
De optocht start om 14.45 uur bij basisschool Molenbeek aan de Dirk Papestraat.
Alle kinderen tussen 1 en 9 jaar kunnen, met hun versierde Palmpasenstok, zittend plaatsnemen op platte wagens. Ouders/verzorgers en begeleiders lopen naast en achter de
wagens een rondje door het dorp mee. Het eindpunt is bij goed weer de tuin van de familie
Hulscher (hoek Kwinkelerweg/Windmolenweg) en bij slecht weer De Zweede. Daar zal de
jury prijzen uitreiken voor de mooiste, meest traditionele of juist meest originele Palmpasenstok én voor de mooiste kleurplaat. Alle deelnemertjes worden op iets lekkers getrakteerd.
Alle kinderen en hun ouders/verzorgers, maar ook belangstellenden
zijn van harte uitgenodigd.

41
JAARGANG 42 | MAART 2020 | NR. 434

Palmpasenviering
De kinderviering in Momentum (Marcellinuskerk) is van 14.00 tot 14.30 uur. Tijdens de vrolijke
viering wordt het prentenboek “Vogeltje lief” van Kristien Aertssen voorgelezen. Een eigentijds verhaal voor klein en groot over geluk, liefhebben, verliezen en terug vinden. Na afloop
staan er bij Momentum open wagens klaar om de kinderen naar de start van de Palmpasenoptocht te brengen.

Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- internet aansluiting

- Glasvezel TV Internet
- Printers
- MKB, service op locatie
- Verkoop computers

Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo, Tel:053-7501136
Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl
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KOM FIETSEN BIJ B@TS!
B@tsers kom je alle seizoenen tegen op de fiets: onze leden zijn wielrenners en ATB’ers.
Naast fietsen is het sociale aspect belangrijk binnen de B@ts. Dit zie je terug in de verschillende evenementen die er jaarlijks georganiseerd worden: een familiefietstocht
waarbij ook de allerkleinsten meegaan, een barbecue en een nieuwjaarsborrel waar ook
gezinsleden van harte welkom zijn.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!
Heb jij zin in een sportieve uitdaging en spreken bovengenoemde aspecten jou aan, neem
dan contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken om een aantal keren
vrijblijvend mee te fietsen. Mail naar info@bats-boekelo.nl of neem contact op met Michel
Boedeltje op 06 - 4272 3073. We nodigen je alvast van harte uit voor een van onze eerste
wegtochten in maart. Als je overweegt om te beginnen met fietsen, dan is aansluiten aan
het begin van het wegseizoen het beste moment. De B@tsers stappen dan ook weer op de
fiets en zo weet je zeker dat het niveau het beste aansluit.
Houd onze website www.bats-boekelo.nl in de gaten voor de kalender en meld je aan voor
onze tochten. Tot ziens op de fiets!
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Komende maand wordt het programma voor het zomerseizoen uitgestippeld. Dit programma
bestaat uit B@ts clubritten en uit NTFU toertochten in de regio. De meeste tochten zijn op de
racefiets, maar af en toe gaan we ook met de mountainbike op pad. Ook wordt er aan een klassieker of andere bijzondere toertocht deelgenomen. Iedere zomer rijden we de B@ts classic,
een lange verenigingstocht die ieder jaar weer leuke verrassingen in zich heeft.
De Mergelheuvelland 2-daagse, in het prachtige Zuid-Limburg, waar elk jaar steevast een grote
groep B@tsers aan deelneemt, luidt het einde van het wegseizoen en het begin van het mountainbike seizoen in. Vanaf oktober tot maart zie je ons op de mountainbike. Ook dan rijden we
B@ts clubritten afgewisseld met NTFU toertochten in de regio.

GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
www.buitenhoff.nl
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.:
(053)
428 13 24
  
Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
7554
MG
BECKUM
   
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65
 
 

COLLECTEWEEK ZOA
In de week van 23 tot en met 28 maart collecteren vrijwilligers in Boekelo en Usselo
voor stichting ZOA. De hulporganisatie
vraagt aandacht voor de ruim 71 miljoen
mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking.
De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.
Hulp ter plekke
Je moet er toch niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijt raakt.
Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen
ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke
goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen kracht
verder kunnen.’
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Donatie per SMS
Ook in Boekelo en Usselo wordt dit jaar een collecte voor ZOA georganiseerd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen u dan ook aan de deur te ontmoeten. U kunt ook doneren
door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig € 1,50). Alvast bedankt voor uw gift!

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●
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Loonwerk
Grondwerk
Straatwerk
Rioolwerk
Fourage
Containers
◆ Graszaden
◆ Bestrijdingsmiddelen
◆ Grond en Zand
◆ Puin en Plastic
◆ Bestrating of Grind
◆ Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

FIT & SMOVE IN BOEKELO
Door actieve ouderen samen te laten trainen met ouderen met (veel of weinig) lichamelijke
klachten, zien beide wat beperkingen en mogelijkheden zijn en wat je nog allemaal kan
en voor elkaar kunt betekenen. Dit is een schot in de roos. Huil, lach, help en troost
elkaar, om daarna weer fijn te gaan trainen. Het is fijn te zien dat ouderen zelf merken
dat ze meer kunnen, sterker zijn geworden en weer beginnen met een sociaal leven.

Lijkt het u leuk om een keer mee te doen of te komen kijken? Kom dan gerust langs op
donderdag van 16.00 - 17.00 uur voor fitness- en conditietraining (grote zaal) of van 17.15
- 18.15 uur voor Tai Chi (kleine zaal). Ons adres is: Fyon Boekelo aan de Windmolenweg 42.
Wilt u eerst meer informatie over Fit & Smove? Neem dan contact op met de trainers:
Joke Veldhuis
j.h.veldhuis@kpnmail.com of 06 - 2254 2669
Mumin van den Belt
m.vd.belt@hotmail.com of
06 - 4072 9815
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Fit & Smove is een unieke combinatie van voeding, beweging en fysiotherapie. Vanuit het
Fit & Smove programma worden er wekelijks op verschillende locaties diverse activiteiten
aangeboden, zoals Tai Chi, Smovey Walking, fitness- en conditietraining en ritmische
conditie en spieropbouw.

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

J S -|T www.js-tijdvoorjezelf.nl
IJDVOORJEZELF
Tel. 06 13 07 51 12 | info@js-tijdvoorjezelf.nl
Voetreflex & Reiki behandelingen

WWW.BOEKELO.INFO
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AFSPRAAK MAKEN?

www.tandartspraktijkboekelo.nl

Be You
Hairdesign

053 - 428 27 93

Openingstijden:
di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

24/7 online agenda op
ggg67
www.1kapper.nl

www.beyouhairdesign.nl

- beckumerstraat 46A – boekelo – tel: 053 850 99 33
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Praten met kinderen,
hoe doe je dat?
Waarom is een gesprek met
kinderen anders dan een gesprek
met volwassenen?
Uitleg, tips en werkvormen om
thuis te gebruiken
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Doelgroep: ouders van kinderen van 4-12 jaar
Wanneer: donderdag 19 maart
Tijd: inloop: 19.30 uur, start: 20 uur, duurt tot ong. 22 uur
Waar: kinderopvang Erve Wiechert; Spieleweg 26, Boekelo
Opgave: rineke.overbeek@gmail.com
Maximale groepsgrootte: 20 personen.

georganiseerd door Protestantse Gemeente Usselo

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/
Beckum
074 - 367 64 07

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl
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PATCHWORKEN EN QUILTEN
DOOR: MARJOLEIN JOOSTEN

Sinds half december hangen er quilts in de gangen van
de huisartsenpraktijk. Niet iedereen is bekend met deze
hobby. Bent u ook benieuwd hoe dit gemaakt wordt? Lees
dan vooral verder.
Patchworken is een eeuwenoude techniek van het aan elkaar zetten van lapjes, waarvan
bekend is dat de Romeinen dit ook al deden. Restanten van quilts zijn naar boven gekomen
tijdens allerlei archeologische opgravingen. Soldaten droegen bijvoorbeeld gequilte jassen.
Deze waren lekker warm en brachten bescherming tegen de kou. Het waren de kruisvaarders die in aanraking kwamen met Noord-Arabische volkeren, waar ze geappliqueerde
tenten, banieren en kleding zagen. Misschien zijn het wel deze christenen die het quilten
naar Europa hebben gebracht. Het patchworken en quilten was heel bekend in Europa en is
pas later, rond het begin van de 18e eeuw, in Amerika ontstaan toen Europese emigranten
deze eeuwenoude traditie mee namen naar Amerika.

Quilts werden vroeger met de hand gemaakt, tegenwoordig ook veel met de naaimachine
In Amerika worden quilts hoofdzakelijk gebruikt als deken. In Nederland ook wel maar veel
minder. Wij gebruiken de quilt meer om er lekker onder te kunnen kruipen op de bank of aan
de muur te hangen als een soort schilderij. Je hebt traditionele en moderne quilts, art quilts
en Amish quilts. Deze laatste onderscheiden zich van alle andere quilts door het aparte
kleurgebruik. Net als in hun kleding verwerken ze alleen effen stoffen, maar die worden dan
wel in heel gedurfde kleurcombinaties naast elkaar gezet.
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In de 18e eeuw waren het niet alleen mannen die gequilte vesten aan hadden. Ook vrouwen
droegen al gauw gequilte onderrokken. Dit was lekker warm en door de tussenvulling ging
de bovenrok opbollen, wat toch wel erg mooi stond. In het begin werden er quilts gemaakt
van katoenen stoffen die als één lap werden bewerkt. Later ontstonden er patchwork
patronen. Hiervan zijn er zeker 5.500 en misschien wel meer. Allemaal hebben ze een naam,
zoals Ohio Star, Martha’s Choice, Sunflower, Alaska Homestead of Granny’s Favorite om er
maar een paar te noemen.
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim
25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd!
AUTO – MOTOR – BROMFIETS en AUTO MET AANHANGWAGEN
Kantoor Hengelo

Kantoor Enschede

Haaksbergerstraat 195
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

Quilts met een boodschap
Quilts kunnen gemaakt worden met een
boodschap. Na de burgeroorlog maakten
vrouwen zich sterk tegen het alcoholgebruik. Het patroon Drunkard’s Path is een
humoristische waarschuwing van de kant
van deze dames tegen drankmisbruik. De
Underground Railroad is een verhaal wat
vertelt over de vluchtroute van de slaven
tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Bij de
boerderij hing dan een quilt aan de lijn met blokken van de “Bear’s Paw”. Dit gaf de richting
aan door de beboste bergen. Als de vluchtelingen veilig door de bergen waren gekomen,
kwamen ze bij de “crossroads” in een stadje. Hier vonden ze bescherming en een schuilplaats. De slavenvangers keken niet naar ‘vrouwenwerk’.

Quilten is een sociale bezigheid. Men komt eens per 14 dagen of per maand bij elkaar om
gezellig bezig te zijn maar ook om elkaar te stimuleren en vragen te stellen. Dit heet dan een
quiltbee. Ook komt men bij elkaar om te helpen om een grote quilt te maken voor bijvoorbeeld een bruiloft.
Zelf quilten of patchworken?
Wilt u meer weten over quilten en patchworken of (weer) met deze mooie hobby beginnen?
Stuur dan een e-mail naar marjoleinjoosten51@gmail.com of bel naar 06 - 2097 9733.
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Het maken van een quilt
Als we klaar zijn alle kleine stukjes aan elkaar te zetten tot een mooi patroon (dit heet de
top), gaan we dubbelen. Wanneer de top af is, zetten we er een achterkant tegenaan met
daartussen een tussenvulling. Dit wordt eerst met grote steken vastgezet. Daarna gaan we
met kleine rijgsteekjes de drie lagen vastmaken. Dit kan heel eenvoudig zijn in rechte of
verticale lijnen van boven naar beneden. Maar soms ook met mooie bewerkelijke figuren.
Zou dit niet gedaan worden dan gaan de lagen schuiven.

WWW.BOEKELO.INFO
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
Internet www.vogtbouw.nl

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR
• Pijn, zowel acuut als chronisch
• Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen,
urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten,
zwangerschap,
• Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen,
mentale problematiek, infertiliteit, etc.
Staat uw klacht er niet tussen?
OOK
IK T
GESCH
VOOR
EN
B A BY ’S N
RE
K IN D E

Neem gerust contact op om te overleggen.
Fenanja Bouman • Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378 • info@taiyin.nl • www.taiyin.nl

EFPUNT
TR

EKELO
BO

Op donderdag 26 maart vertelt Adri Roding ons over de oorlogsjaren
en de bevrijding op 1 april 1945. Let op: ook deze keer is de lezing op
donderdag en we beginnen om 16.30 uur in De Zevenster. Na afloop eten
we hier zoals gebruikelijk.

IOR
SEN EN

ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNT BOEKELO

Opgave voor 20 maart bij
Jenny Wevers:
053 - 428 1423 of redder@planet.nl
Bonnie Haven:
053 - 428 1558 of jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee: 053 - 428 2138 of nettie.overzee@kpnmail.nl
Vooruitblik
21 april: Bezoek aan de Mozzarella Kaasmakerij
19 mei: Wandeling door oud Enschede

De Zonnebloem organiseert op
donderdag 26 maart een middag
met een Chinees buffet en een leuke
presentatie in de Huiskamer van het
Dorp (De Berke). De zaal is open om
14.00 uur en het programma start om
14.30 uur. De kosten bedragen € 10.
Opgave voor 19 maart bij
Margriet van Abbe: 06 - 2527 1454
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DE ZONNEBLOEM
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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetingsplek voor en door bewoners van Boekelo,
Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie,
een praatje, een heerlijke maaltijd of om mee
te doen aan een van de activiteiten kunt u
terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo.

MAART
Ma.

Nordic Walking rond Boekelo

13.45

Di.

Tai chi

10.00

Di.

Alle oneven weken: Handwerkcafé, onder het genot van koffie of thee

14.00

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand: PC-inloop. Voor oplossingen van
problemen op uw PC, laptop en tablet

14.00

Ontmoetingsochtend met activiteiten voor lichaam en geest

Wo.

Samen eten en genieten van een driegangenmenu. Kosten € 7,50

12.30

Wo.

Elke 1e woensdag van de maand: samen zingen

14.00

Wo.

Elke 2e woensdag van de maand: filmavond. Kosten € 5

19.00

Do.

9.30 - 11.30

Onder het genot van een kopje koffie of thee
gelegenheid om inwoners te ontmoeten

Do.

Jeu de boule, twee groepen

Vr.

Ontmoetingsmiddag met activiteiten voor lichaam en geest

12 mrt.

Nieuwe voorjaarsmode van Ruben Jansen

19 mrt.

Uitleg over het levenstestament door een notaris. Kosten € 3.

14.00
14.00 & 19.00
13.30 - 15.30
14.00

Opgave bij Joke Velthuis

14.00

24 mrt.

Effkes d’r oet

13.30

26 mrt.

Gezellige middag van De Zonnebloem

14.00

Spelmiddag met leerlingen van de Marcellinusschool

14.00

APRIL
2 apr.
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Wo.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

MEER INFO BEL 06 53 63 14 47 • VERHAAKTUINVERZORGING.NL

WWW.BOEKELO.INFO
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Openingstijden
Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur
Spreekuur op afspraak
Inloopspreekuur
Woensdag 17.30 – 18.00 uur

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapenschede.nl

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld
Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

15 mrt. Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Ned. Protestantenbond

22 mrt. Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

29 mrt. Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

5 apr.

Palmzondag
Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Momentum Boekelo

14.00 uur Samenkomst Palmpaasoptocht

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

		

Kindernevendienst en oppasdienst
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8 mrt.
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KALENDER MAART
za. 7 mrt.

Potgrondactie Marcellinusschool

di. 10 mrt. Maandelijks spreekuur Dorpsraad. Aanmelden via

19.00 - 19.30

dorpsraad@boekelo.info of telefonisch. De Zweede
di. 10 mrt. Cabaret: Marlon Kicken - In de lift. ‘t Verborgen Theater

20.30

vr. 13 mrt. Folkclub Twente: St. Patrick’s Day Party. Theater De Buren

20.30

vr. 13 mrt. INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS boekeloosredactie@gmail.com
za. 14 mrt. BOEKELO.doet opschoondag De Zweede

9.15

di. 17 mrt. Openbare vergadering Dorpsraad De Zweede

20.00

wo. 18 mrt. Meezingavond koor Inspiration Momentum

19.45

do. 19 mrt. Workshop ‘Praten met kinderen’

20.00

Kinderopvang Erve Wiechert, Spieleweg 26
20.30

di. 31 mrt. Informatieavond Dorpsplan 2020-2030. De Zweede

20.00

wo. 1 apr.

Herdenking bevrijding Boekelo. Schierbeekplein

18.45

do. 2 apr.

Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied

17.00

geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl.
vr. 3 apr.

Bezorgers Boeke-loos. De Zweede

zo. 5 apr.

Palmpasenviering. Momentum

14.00

zo. 5 apr.

Palmpasenoptocht. Vertrek vanaf obs Molenbeek

14.45

n	Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:
1e weekend van de maand
n	Spreekuur wijkagent: elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur bij De Zweede
n	Historisch Centrum: elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
Elke vrijdag een inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor iedereen
die iets te melden heeft
n	MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 uur plaats in De Berke
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vr. 20 mrt. Cabaret: Comedy Express ‘t Verborgen Theater

COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
(archief vanaf 2006)

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275,

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/boeke-loos

Voor de exacte data: zie de kalender

WWW.BOEKELO.INFO
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achterin de papieren uitgave of op:

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/boeke-loos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien

Voorzitter

voorzien van naam en adres, vallen wanneer

Jeroen Verhaak

053 - 428 22 25

geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Vice voorzitter
Kas de Vries

053 - 428 34 96

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar

Penningmeester

(juli / augustus: dubbel nummer)

Ben Bel 		

Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design
Druk:

Netzodruk Enschede

053 - 428 17 97
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen
Ruim 100 jaar veelzijdig actief in
de bouw. Van nieuwbouw, kleinschalig onderhoud, verbouwingen tot complexe restauraties.
Al vier generaties staan wij voor
betrouwbaarheid, kwaliteit,
vakmanschap, oog voor detail
en afwerking.

N I EU W B O U W • V ER B O U W
R E S TAU R AT I E • R EN OVAT I E
O N D ER H O U D • SERV I CEBUS

www.stokkers.nl

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

