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Spraken we in de vorige Boeke-loos nog de wens uit dat het in april hopelijk allemaal
voorbij zou zijn met de coronacrisis, op dit moment is die hoop volledig vervlogen.
We moeten voorlopig dit (voor)jaar op de buik schrijven als het om evenementen, horeca
en dorpse activiteiten gaat. Maar ook op heel veel andere vlakken zijn we als Boekeloërs
getroffen door de crisis. Bijzondere aandacht voor café De Buren dat het op dit moment
erg moeilijk heeft en een speciale actie aan het voorbereiden is om het te overleven. Het
komt er echt op aan!

Leest u in deze Boeke-loos ook het artikel van Marieke Meijerink-Miedema over de psychische impact van de coronacrisis. U zult er veel in herkennen en het helpt u wellicht
om zo goed mogelijk om te gaan met deze onwerkelijke situatie.
Ondanks dat we in deze Boeke-loos niet, zoals gebruikelijk, veel kunnen vertellen over
geplande dorpse activiteiten, zijn we er toch weer in geslaagd er een leuke editie van te
maken. Lees bijvoorbeeld eens over de speciale trein die door Boekelo rijdt en fluit. Genoeg
om toch ook weer een beetje blij te worden….
Blijf gezond!
De redactie
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Misschien is het ook goed om naar de toekomst te kijken. Een toekomst met hopelijk
een vaccin en een toekomst waarin we met ons allen een blik werpen op het Boekelo van
2030. Dat doen we in deze Boeke-loos met het publiceren van de ‘Droom van Boekelo’,
het Dorpsplan Boekelo 2020-2030. Daarin leest u onder andere dat de Dorpsraad graag
wil beginnen met planvorming voor bebouwing van het gebied de Kwinkel. Maar hoe zit
het dan met het dorpse karakter van Boekelo? Blijft dat met zo’n nieuwbouw nog wel
behouden? Omdat het goed is als u daarover meer leest, een mening vormt en erover
meepraat, vindt u daarover in deze Boeke-loos een verdiepend artikel. Daarmee helpt u
ook de Dorpsraad bij het adviseren over de plannen voor ons mooie dorp in de nabije
toekomst.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: JEROEN VERHAAK

Corona
We leven onverwacht in een bijzondere tijd. Een tot voor kort onbekend virus is uitgegroeid
tot een pandemie met zeer grote gevolgen. Voor zover we weten is tot op heden slechts
een enkeling in ons dorp getroffen door dit virus. Laten we hopen dat het zo blijft.

Vergaderingen Dorpsraad
Het coronavirus heeft ook consequenties voor de vergaderingen van de Dorpsraad. De
gemeente geeft begrijpelijk prioriteit aan de crisis en dat heeft tot gevolg dat verschillende
overleggen zijn uitgesteld en dat er weinig adviesaanvragen ontvangen worden. Of de voor
dit najaar geplande reconstructie van de Boekelosestraat (tussen het Bleekerijplein en de
Verzetslaan) doorgaat is onbekend. Niet uit te sluiten is dat dit 2021 wordt.
De Dorpsraadvergadering van 17 maart jl. is niet doorgegaan. Dat geldt wellicht ook voor
de komende vergadering op dinsdag 19 mei a.s. Op onze site www.boekelo.info en onze
Facebookpagina zullen we dit te zijner tijd bekend maken. Ook onze spreekuren vervallen
de komende tijd. Wilt u iets vragen of meedelen, dan kunt u ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info.
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In ons toch overwegend rustige dorp en omgeving is het nog stiller en rustiger dan normaal.
Gelukkig zijn de winkels open en heeft de horeca zich aangepast aan de veranderde omstandigheden. En kunt of wilt u niet naar de winkels in het dorp dan is er de bezorgservice
voor Boekelo: www.boekelobezord.nl. Het is geweldig om te constateren hoe bijna iedereen
omgaat met de nieuwe regels: de afstand van 1,5 meter tot een medebewoner. Het heeft
ook geleid tot initiatieven met een aanbod om te helpen bij bijvoorbeeld het boodschappen
doen, zowel van individuele inwoners als het Open Ouderenwerk Boekelo. Aan een sociaal
gevoel voor en met elkaar heeft het in ons dorp nooit ontbroken. De deelnemers vanuit de
zorg die in Bookels Höltink zijn samengebracht willen u nog graag melden dat wanneer
u klachten heeft (ook niet corona-gerelateerd) u gewoon moet blijven bellen met de huisartsenpraktijk. We hebben in Boekelo een geweldig netwerk waardoor veel aanvragen toch
door kunnen gaan. Laten we hopen dat de huidige maatregelen binnenkort versoepeld
kunnen worden en dat u allemaal vrij blijft van corona.
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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

Dorpsplan 2020-2030
Op 31 maart hadden we een inloopavond gepland over het nieuwe dorpsplan: De droom
van Boekelo. Ook deze is helaas vervallen. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt hieraan
samen met een aantal Boekeloërs al langere tijd gewerkt. Het concept dorpsplan treft u in
deze Boeke-loos aan. Zodra mogelijk wordt hierover een inloopavond georganiseerd.
Huurwoningen
Enige tijd geleden hebben we gesproken over de toewijzing van huurwoningen. En meer
specifiek over de toewijzing van het complex De Mans. De Woonplaats hanteert daarvoor
een lotingssysteem waar wij het niet mee eens zijn. We hebben daarover eind vorig jaar
een brief gestuurd. Naar aanleiding daarvan is een afspraak gemaakt voor een gesprek,
maar corona gooide ook hier roet in het eten: de afspraak is uitgesteld. Maar daarmee
niet het aangekaarte probleem. Op De Mans zijn indertijd seniorenwoningen gebouwd
voor Boekelose senioren en wij blijven van mening dat de vrijkomende woningen primair
aan onze eigen senioren moeten worden toegewezen. Dat geldt overigens ook voor de
(beneden)huurwoningen aan het Schierbeekplein.

Illegale stort
Het is de afgelopen maanden enkele keren voorgekomen dat een persoon, ongetwijfeld
geen dorpsgenoot, meent een groot aantal zakken met plastic afval bij de afvalbakken aan
de Diamantstraat achter te moeten laten. Dit zonder deze in de daarvoor bestemde bakken
te stoppen. Voor zover we weten gebeurt dit in de nachtelijke uren. Mocht u hierover meer
informatie hebben dan horen onze wijkagent, wijkbeheerder en/of de Dorpsraad dat graag.
Ook ontvangen we regelmatig meldingen van illegale stort in het buitengebied. Voor sommige personen blijkbaar een makkelijke manier om van hun afval af te komen. Jammer dat
dit gebeurt en helaas blijft de dader bijna altijd onbekend.
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Boekelo zet toch de bloemetjes buiten!
Het ging allemaal niet vanzelf, maar uiteindelijk is het toch gelukt om groen licht te krijgen
om van Boekelo een ‘village fleuri’ te maken! Op het moment dat u dit leest hangen ze
er misschien al: vrolijk gekleurde hanging baskets aan 20 lantaarnpalen in onze dorpskern.
In deze rare corona-tijden is het fijn dat we zo toch ons dorp nog wat meer op kunnen
fleuren. De Dorpsraad heeft dit kunnen realiseren door inspanning én sponsoring vanuit
het dorpsbudget, De Koepel en de BOV/Werkgroep Toerisme. Geniet ervan!

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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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

Dorpsbudget
Muziekvereniging Unisson ontvangt een bijdrage van €500 voor het maken van een
flashmob om op YouTube te zetten. Dit om vooral de jeugd kennis te laten maken met
muziek en te laten zien hoe leuk het is om samen muziek te maken in een orkest en/of
slagwerkgroep. De muziekvereniging doet dit in het kader van het 125-jarig jubileum.
Nieuwe aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget zijn altijd mogelijk! Een formulier
daarvoor kunt u downloaden via www.dorpsraadboekelo.info/dorpsraad/dorpsbudget.

DE DROOM VAN BOEKELO
DORPSPLAN 2020-2030: EEN KOMPAS VOOR DE TOEKOMST

Het nieuwe dorpsplan is gericht op de periode van 2020 tot 2030. Dit betekent dat het een
dynamisch dorpsplan moet zijn: uiteraard is nu nog niet duidelijk hoe de wereld er over
een aantal jaren uit zal zien. De huidige coronacrisis is een goed voorbeeld van hoe alle
plannen opeens radicaal kunnen veranderen! De dorpsraad is door Studio Vers bestuur
(provincie Overijssel) geïnspireerd en geadviseerd om tot een nieuwe, eigentijdse aanpak
te komen. Burgerparticipatie is het sleutelwoord. Het dorpsplan moet een plan zijn ván en
vóór de inwoners van Boekelo.
Verschillende thema’s
Het advies werd opgevolgd: laat de inwoners dromen over Boekelo in 2030, ieder op een
eigen manier en haal hun dromen op verschillende manieren op. Luister goed naar ze!
Dat heeft de dorpsraad gedaan. Er werden inloopavonden georganiseerd waar inwoners
konden brainstormen over de invulling van het dorpsplan.
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In het voorjaar van 2018 heeft de dorpsraad van Boekelo besloten een nieuw dorpsplan
te gaan opstellen. Het vorige dorpsplan besloeg de periode van 2002 tot 2015, met een
aanvulling in 2012. Er is veel gerealiseerd uit het vorige dorpsplan. Allereerst de prachtige
nieuwe woonwijk de Bleekerij, die ons mooie dorp weer een nieuwe impuls heeft gegeven.
En daarnaast ook het vernieuwde dorpshart, met het Bleekerijplein, de Beckumerstraat
met betere parkeermogelijkheden, Multifunctionele Accommodatie de Zweede en Natuurlijk Spelen op de Bleekerij.

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

Al snel werd duidelijk dat het nieuwe dorpsplan de volgende thema’s moet bevatten:
1. Wonen en leven
2. Verkeer en veiligheid
3. Natuur, milieu en duurzaamheid
4. Cultuur en sport
5. Voorzieningen en ondernemers
En zo ontstond ‘de droom van Boekelo’.
Dromen ophalen
Er werd een ‘doe-groep’ opgericht met enthousiaste inwoners die de dorpsraad in dit
proces zijn gaan ondersteunen. Op verschillende manieren is de doe-groep het dorp
ingetrokken om Boekeloërs te raadplegen. Ze waren in de ‘huiskamer van het dorp’ met
zo’n 30 ouderen, stonden met een kraam op de weekmarkt, consulteerden verschillende
verenigingen, bezochten het café en last but not least: er werd een droomproject georganiseerd voor de basisscholen, waarbij leerlingen in groepjes ideeën konden presenteren en
hierop stemmen konden uitbrengen.

Het dorpsplan is als volgt geschreven: elk thema is uitgesplitst in ‘inwoners dromen’ en
‘de dorpsraad vult aan’. Onder het kopje ‘inwoners dromen..’ is te lezen wat is opgehaald bij
inwoners, dit zijn meningen - er is geen oordeel te geven over het draagvlak hiervoor. Onder
het kopje ‘de dorpsraad vult aan..’ zijn waar nuttig en nodig al enkele keuzes gemaakt.
Met dit plan wil de dorpsraad met enige regelmaat concrete uitvoeringsplannen opzetten
en actie ondernemen, samen met u: de bewoners van ons mooie dorp!
Cijfers Boekelo
In 2002: aantal inwoners dorp: 1953 aantal inwoners buitengebied: 845 totaal:
In 2012: aantal inwoners dorp: 2346 aantal inwoners buitengebied: 918 totaal:
In 2018: aantal inwoners dorp: 2512 aantal inwoners buitengebied: 987 totaal:

2798
3264
3499
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De droom van Boekelo
Alle opgehaalde informatie is verwerkt en vervolgens door de leden van de dorpsraad
verder uitgewerkt en aangevuld. Dit document is een tussenstand: het proces dat de
dorpsraad samen met de inwoners is ingegaan is nooit af. Voor nu mag het beschouwd
worden als een kompas, een richtinggevend document voor de toekomst van Boekelo. De
droom van Boekelo is een proces en zal dan ook steeds terugkomen op de agenda van de
openbare dorpsraadvergaderingen.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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Aantal huishoudens in 2018 is 1.077
Alleenstaanden is de grootste groeigroep
Jeugd ongeveer gelijk gebleven
Lichte groei aantal ouderen
Aantal huurwoningen gedaald
Grote groei jeugdsport in Boekelo (dit heeft natuurlijk te maken met de aantrekkingskracht
van de Zweede, ook voor gezinnen uit Enschede)
THEMA 1: WONEN EN LEVEN
Inwoners dromen..
Boekelo is een dorp, een plaats met een
dorps karakter. Het vele groen en de open
ruimtes moeten behouden blijven. Boekelo
hoeft niet te groeien, althans niet grootschalig. Een enkele woning op beschikbare
plaatsen is haalbaar. Denk dan aan de
grond die vrijvalt door de aanstaande sloop
van de gymzaal.

De dorpsraad vult aan..
De gemiddelde Boekeloër heeft bewust gekozen voor wonen in een dorp. Regelmatig is de
opmerking gehoord dat het dorp niet groter hoeft te worden en groen moet blijven. Deze
opmerkingen verdienen wel nuancering. Gezien de landelijke trend van bevolkingsgroei zal
er sowieso behoefte zijn aan meer woningen. Daarnaast is net als landelijk ook in Boekelo
sprake van vergrijzing en ontgroening. Om in- en doorstroom te bevorderen is de dorpsraad
voorstander van gematigde groei van het dorp.
Een zeker aantal sociale huurwoningen moet beschikbaar blijven. Omdat moeilijk is in te
schatten hoeveel, zal de dorpsraad hier de komende tijd actie op moeten ondernemen,
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Zeker sinds de bouw van de Bleekerij is een gevarieerd woningbestand ontstaan. Toch
mist het dorp voldoende woningen voor ouderen, maar ook voor starters. Het dorp mist
woningen waar intensievere zorg voor ouderen mogelijk is. Maak een leven lang wonen in
Boekelo mogelijk en pas de eventuele zorg daarop aan.
Anno 2020 wordt voor de huurwoningen, bijvoorbeeld op de Mans een lotingsystematiek
toegepast. Dat is ongewenst. Geef Boekeloërs de mogelijkheid om bij voorkeur degelijke
woningen te verwerven.
_____________________________________________________________________________
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CORONACRISIS
Bij La Deut Mode nemen we uw
veiligheid serieus. In deze moeilijke
tijd bieden wij twee extra services
aan!
Winkelen op afspraak
Personal shopping bij u thuis!
Interesse? Neem vrijblijvend contact op!
info@ladeutmode.nl of 053 428 30 04
OPENINGSTIJDEN CORONA
DI T/M ZA I 12.00 - 17.00

bijvoorbeeld door het consulteren van een expert op dit gebied en door in gesprek te gaan
met woningcorporaties.
Al vele jaren geleden is het gebied de Kwinkel aangewezen als potentiële bouwlocatie.
Begin 2000 is de planvorming daarvoor tijdelijk beëindigd omdat door het faillissement
van Texoprint de locatie van deze fabriek beschikbaar kwam als bouwlocatie. Nu dit terrein
(de Bleekerij) afgebouwd is, is de dorpsraad van mening dat de planvorming voor de
Kwinkel opgestart kan worden.
Daarnaast pleiten de dorpsraad voor het uitbreiden van het bestand van leeftijdsbestendige
woningen. Hierbij wordt gedacht aan de plaats van de huidige gymzaal en in de toekomst
mogelijk de locaties van de huidige basisscholen. Hierover later meer.

Boerderij de Mans en gymnastieklokaal
Dit betreft niet alleen het terrein en de boerderij de Mans, maar een groter gebied met de
huidige verouderde gymzaal die over enige tijd wordt gesloopt. De gemeente is van plan de
boerderij de Mans, een rijksmonument, te verkopen. De dorpsraad wil invloed hebben op
de toekomstige bestemming van de boerderij. Daarvoor worden een aantal mogelijkheden
gezien, zoals wonen al of niet gecombineerd met werk, een interne verbouwing naar kleine
wooneenheden of een museum.
Gelet op het nabijgelegen seniorencomplex de Mans zien wij goede mogelijkheden voor
kleinschalige woningbouw en/of een appartementencomplex primair voor senioren gelet
op de eerder daarnaar geconstateerde vraag.
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Teesinkweide
De dorpsraad maakt zich zorgen over de voortgaande verloedering van dit fraaie terrein,
zij zouden graag zien dat de maatschappelijke functie van dit terrein snel wordt ingevuld.
Gebruik alleen als kantoorlocatie voor de Military acht de dorpsraad te beperkt. En de
plannen voor een grootschalig hippisch centrum en opleidingscentrum o.i.d. voor ruiters
en paarden zijn tot op heden de tekentafel niet ontstegen. De verwachting is dat hier op
korte termijn geen progressie wordt geboekt en de aandacht gefocust blijft op het jaarlijkse evenement.
De dorpsraad ziet voor het complex een passende functie voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs
of woonruimte voor senioren (bijvoorbeeld een ‘Knarrenhof’). De combinatie onderwijs en
Knarrenhof zou verbindend kunnen werken tussen jeugd en senioren, waarbij de nabijheid
van de Zweede voor de scholen evidente voordelen biedt.

www.deposten.nl

‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’
18

“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.

THEMA 2: VERKEER EN VEILIGHEID
Inwoners dromen..
Anno 2019 zijn er zorgen over het verkeer
en de verkeersveiligheid in Boekelo. Er
wordt te hard gereden op alle doorgaande
wegen. De komende jaren moeten maatregelen getroffen worden die de snelheid
verminderen. Die maatregelen betreffen de
inrichting van de wegen, met drempels en
handhaving. Ook is er behoefte aan enkele
zebrapaden. Bijvoorbeeld tussen de Bleekerij en het pad dat leidt naar de Molenbeek. In
het centrum is er overlast van grote vrachtwagens en van landbouwverkeer. De dorpsraad
is uitgedaagd om maatregelen voor te stellen die het vrachtverkeer reduceren.

Dorpsraad vult aan..
Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over te hoge snelheid van (met name) auto’s
in het dorp. Veel wegen zijn de afgelopen jaren aangepast door de aanleg van drempels.
Bij de ingangen van het dorp zijn versmallingen aangelegd en het gehele dorp is 30 km
zone. De inrichting van de straten lokt door de vele drempels snel rijden niet uit. Daarbij
moeten we ons realiseren dat het dorp enkele lange doorgaande wegen kent. Het verder
reduceren van doorgaand verkeer is niet wenselijk en verdere aanpassingen en herinrichting van de wegen ligt daarom niet voor de hand. Uit metingen is gebleken dat de opening
van de nieuwe N18 tot minder doorgaand verkeer in Boekelo heeft geleid. Vermoedelijk
zal de afwaardering van de Haaksbergerstraat (oude N18) hier ook een positieve invloed
op hebben.
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Alom zijn er zorgen over fietsverkeer bij de Zweede. De wegversmalling wordt als
gevaarlijk gezien. En de oversteek voor fietsers is onduidelijk. Ook de vele kinderen en
volwassenen die oversteken vanaf de Zweede worden als risico gezien. De vraag aan de
dorpsraad is om te regelen dat het fietspad wordt doorgetrokken tot aan de Verzetslaan.
_____________________________________________________________________________

20

Veilig oversteken
Opmerkingen zijn er gemaakt over met name het oversteken van de Boekelose- en Beckumerstraat bij de Windmolenweg, hoek Diamantstraat, en t.o. de ingang van de Bleekerij.
Gevraagd wordt om de aanleg van zebrapaden. Ook een enkele fietsoversteek wordt als
gevaarlijk benoemd, bijvoorbeeld het fietspad Beckumerstraat vlakbij boerderij de Mans
en bij de ingang van de Zweede. De dorpsraad zal in overleg met de gemeente nagaan of
er enkele incidentele aanpassingen mogelijk zijn bij de genoemde oversteken. Daarbij kan
een minder royaal terras bij de Buren in de zomer ook een optie zijn. Voor de bereikbaarheid
van de Zweede per fiets of lopend is een ontsluiting via de Landsteinerlaan nadrukkelijk
gewenst, mede gezien het toenemende gebruik van de Zweede, o.a. door de scholen.

Verschillende inwoners klagen over het, in hun ogen, vele vracht- en landbouwverkeer.
Veelal betreft het dan ook bestemmingsverkeer. En aangezien in het buitengebied verschillende boerenbedrijven actief zijn die hun gronden moeten bereiken is dit verkeer
nauwelijks te beïnvloeden. Daarbij geldt ook dat er bevoorrading van winkels en bedrijven
noodzakelijk is. In dit kader stelt de dorpsraad voor om onderzoek te doen naar een meer
optimale laad- en losplaats, met name voor de supermarkt, om overlast te beperken.
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Gedragsverandering
Verdere acties moeten het accent leggen op gedragsverandering. Een aantal chauffeurs
houdt zich redelijk aan de 30 km. Een groot deel zit daar tot 10 km boven, maar de uitschieters
die er altijd zijn, bepalen het beeld. Uit onderzoek blijkt overigens dat wat voor een voetganger snel lijkt, door de automobilist anders wordt ervaren. Uit onderzoek blijkt ook dat
strengere handhaving weinig tot geen effect heeft.
Voor het stimuleren van gedragsverandering naar de gewenste snelheid stel de dorpsraad plaatsing van glimlachpalen voor. Ook wordt er voorgesteld om opnieuw snelheidsmetingen te doen in combinatie met een kentekenregistratie. De verwachting is namelijk
dat een substantieel deel van de ‘overtreders’ inwoners van Boekelo zijn.

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

THEMA 3: NATUUR,
MILIEU EN DUURZAAMHEID
Inwoners dromen..
Boekelo is een groen dorp. Dat moet zo
blijven. Bij alle initiatieven m.b.t. verdere
ontwikkeling van groene gebieden en
vrijvallend akkerland rondom het dorp
moet hiermee rekening worden gehouden.
Gezien de toename van verschillende
ongewenste diersoorten als eikenprocessierups, wordt alertheid gevraagd met betrekking tot de mogelijkheden tot bestrijding.
Wat betreft het thema duurzame energie is vooral opgemerkt dat inwoners eigen verantwoordelijkheid hebben hoe ze dat in hun wonen en leven vorm en inhoud willen geven.
In algemene zin wordt gestreefd naar minder aardgas en meer duurzaam opgewekte elektrische energie.
_____________________________________________________________________________

In het buitengebied is ruimte voor verschillende toeristische en recreatieve activiteiten. Met
betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe activiteiten zal de dorpsraad zich positief, kritisch
maar ook terughoudend opstellen. Er wordt nagegaan of er meer en aansluitende wandelpaden in het gebied aangelegd kunnen worden. Tegen een eventuele doorsnijding van ons
gebied met de zogenaamde Noordtak van de Betuwelijn zal de dorpsraad zich verzetten.
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Dorpsraad vult aan..
Om Boekelo heen ligt een uitgebreid buitengebied. Deels het typisch Twentse coulissenlandschap met bos en bospartijen. Hierin liggen een aantal fraaie huizen en boerderijen
die deels niet meer als boerderij in gebruik zijn. Ook natuurgebied het Buurserzand maakt
deel uit van ons buitengebied. Door de recente aanleg van de nieuwe N18 is het gebied
doorsneden. Tot op heden is de inzet van het beleid van de dorpsraad geweest: het
conserveren van het bestaande. En daar waar bepaalde veranderingen gewenst werden,
werd geprobeerd maximaal de natuurwaarden te behouden. Voor de bouw van huizen geldt
de zogenaamde rood-voor-rood regeling. De dorpsraad blijft zich inzetten voor het behoud
van dit landelijk gebied waar het huidige bestemmingsplan Buitengebied Noord-West d.d.
2014 nog steeds actueel is.

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

Duurzaam Boekelo
Anno 2020 dient iedere stad en ieder dorp een bijdrage te leveren aan een duurzaam leven.
Zo ook Boekelo. Alle elektrische energie die in Boekelo wordt gebruikt moet in 2030 duurzaam zijn opgewekt.
Opwekking van elektrische energie moet aansluiten bij de mogelijkheden van het gebied.
Voor Boekelo (en Enschede) geldt dat windenergie geen oplossing biedt. Te weinig wind in
onze regio. Dat terwijl Twente door zijn ligging juist uitstekende mogelijkheden biedt voor
zonne-energie. Steeds meer woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Het voorbije jaar
is het aantal sterk toegenomen. De dorpsraad juicht dit toe. Daarnaast zal de dorpsraad
zich inzetten voor de aanleg van grootschalige terreinen met zonnepanelen zodat ook zij
die niet zelf in staat zijn om panelen te plaatsen toch kunnen participeren in duurzaam
opgewekte elektrische energie.
Gegeven de agrarische omgeving wil de dorpsraad onderzoeken of een biogasinstallatie
in Boekelo mogelijk is. Die installatie maakt het mogelijk om ook stroom op te wekken op
tijdstippen dat de zonnepanelen weinig rendement opleveren.

Duurzaamheid betreft ook het gebruik van materialen in de openbare ruimte. De dorpsraad
wenst er, in samenspraak met de gemeente, op toe te zien dat de toegepaste materialen
duurzaam geproduceerd zijn en dat bij de inrichting ernaar wordt gestreefd om onderhoud
te minimaliseren en materiaal zoveel als mogelijk te hergebruiken.
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Boekelo wordt omgeven door zoutcavernes. De cavernes bieden goede mogelijkheden
voor warmteopslag. De komende jaren is de opslag van energie een veel belangrijker
onderwerp dan de feitelijke productie van die energie. Tevens laat de dorpsraad onderzoeken of de warmte in de cavernes bruikbaar is voor energieopwekking, voor de
verwarming van huizen. De inzet op dit onderwerp vraagt samenwerking met derde
partijen, waaronder Nouryon. De dorpsraad zal hiertoe het initiatief 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.
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

THEMA 4: CULTUUR,
SPORT EN ONDERWIJS
Inwoners dromen..
Het verdient aanbeveling om een samenhangend plan voor de verdere ontwikkeling
van sport en cultuur in het dorp te maken.
Momenteel bestaat er een beweging dat
meer initiatieven richting de Zweede gaan.
Bijvoorbeeld het vertrek van Koningsdag uit
het centrum van het dorp wordt nogal eens
genoemd als onwenselijk. Een plan voor spelen in de openbare ruimte is gewenst, waarbij
ook aandacht moet zijn voor de oudere jeugd. In de voorbije jaren is op twee plaatsen
natuurlijk spelen ontwikkeld. De huidige natuurlijk spelen plek bij de Mans komt nu niet tot
zijn recht, bij de Bleekerij wel.
_____________________________________________________________________________

De dorpsraad ziet de Zweede zich vooral ontwikkelen als centrum voor sport, beweging
en jeugd. Daarbij horen bijvoorbeeld muziekactiviteiten, dans, scholen en naschoolse
opvang. Daarbij is de Zweede geschikt voor grote, incidentele evenementen vanwege
de grote zaal en vele faciliteiten. Verdere ontwikkeling van horeca (feesten en partijen)
is ongewenst. Activiteiten voor senioren (huiskamer) en activiteiten die gepaard gaan
met horeca passen beter in het dorp. Denk aan dorpsevenementen, als het door de
BOV georganiseerde Pinkerfestival en de Oude Voertuigendag. Voor een enkel cultureel
evenement zou de sportzaal en sportpark gebruikt kunnen worden indien dit in het dorp
onvoldoende mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn.
Op dit moment wordt het voorterrein van de Zweede korte tijd gebruikt ten tijde van de
Military. Op zich zou het terrein voldoende ruimte bieden voor een kinderboerderij. Een
activiteit die naadloos aansluit bij de Zweede als centrum voor sport, beweging en jeugd.
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Dorpsraad vult aan..
De Zweede
Zoals bekend wordt MFA de Zweede uitgebreid met een sportzaal (dubbel gymlokaal).
Gehoopt wordt dat we de sportzaal in 2021 in gebruik kunnen nemen. Het is noodzakelijk
een beeld te hebben over de verdeling van voorzieningen over het dorp en een mening te
kunnen geven over welke activiteiten op de Zweede kunnen plaatsvinden en welke in het
dorp beter tot hun recht komen.
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Scholen
De leerlingenprognoses voor de beide scholen zien er positief uit. De beide basisscholen
kunnen voldoende leerlingen verwachten zodat hun voortbestaan de komende jaren
verzekerd is. Als een van de basisvoorzieningen voor het dorp een goed vooruitzicht.
Niet uitgesloten is dat ergens in de komende jaren, vanwege de eisen die dan gelden,
nieuwbouw van de basisscholen noodzakelijk wordt. Gelet op de aanwezige faciliteiten
en de reeds aanwezige buitenschoolse opvang op de Zweede zou een daar nabij gelegen
locatie wenselijk zijn. Samenwerking van de scholen heeft een positieve invloed op het
dorp. Evenementen etc. zijn beter en aantrekkelijker als ze gezamenlijk worden georganiseerd. Ook komt het de kwaliteit van het onderwijs ten goede.
De huidige gebouwen zijn niet toekomstbestendig. De scholen hebben de nadrukkelijke
wens uitgesproken om in de toekomst (gezamenlijk) nieuwe huisvesting te betrekken, bij
voorkeur op de locatie Teesinkweide. Tegelijkertijd zullen de plannen van de basisscholen
(zie voorzieningen en ondernemers) een positieve invloed hebben op de aantrekkelijkheid
van Boekelo voor jonge gezinnen.

Over het algemeen worden de voorzieningen in het dorp hoog gewaardeerd. Een aantal
zaken kunnen verbeterd worden. Zo wordt over de buurtbus opgemerkt dat die bus ook in
het weekend en in de avond zou mogen rijden. Verder wordt de Bibliobus erg gemist.
Een meerjaren masterplan voor het centrum van het dorp is gewenst. Daarin wordt o.a.
beschreven hoe de ruimte op en rondom het Schierbeekplein wordt gebruikt.
_____________________________________________________________________________
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THEMA 5: VOORZIENINGEN
EN ONDERNEMERS
Inwoners dromen..
Een dorp als Boekelo kan niet zonder de
middenstand; deze zorgt voor levendigheid
in het dorp, de sociale cohesie en daarbij
ook de noodzakelijke voorzieningen voor
de minder mobiele bewoners van Boekelo.
Langzaam ontstaat er leegstand in het
winkelbestand. De droom is dat in het pand
van Pasman een bakkerij annex koffieschenkerij komt. Ook is een drogisterij gewenst.

… 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.

Dorpsraad vult aan..
Winkelbestand
Tijdens gesprekken met verschillende winkeliers en inwoners is er naar voren gekomen dat
er een grotere behoefte is aan meer diversiteit aan winkels waarbij gedacht kan worden
aan een groenteboer, bakker/koffiehuis en/of drogist. De dorpsraad ziet zichzelf niet als de
kartrekker voor het zoeken naar nieuwe winkels, hierbij zouden wij juist de inwoners van
Boekelo en het brede netwerk dat zij hebben hiervoor willen inzetten.
Wel ziet de dorpsraad het belang van de centrumwinkeliers om zich te onderscheiden
tussen de overige BOV ondernemers. Hiervoor gaat de dorpsraad een overleg initiëren
waarbij het doel is om meer samenwerking te krijgen tussen de centrum ondernemers en
daarbij een betere afstemming en benadering komt. Hierbij wordt ook aandacht besteed
aan de (continuering van de) wekelijkse markt.

Vervolgstappen dorpsplan ‘De droom van Boekelo’
Op 31 maart zou de eerste editie van dit dorpsplan teruggekoppeld worden in een bijeenkomst voor bewoners. Door de maatregelen rondom het coronavirus heeft dit geen
doorgang kunnen vinden. In plaats daarvan publiceert de dorpsraad dit document nu in
Boekeloos, zodat iedereen in de gelegenheid is het proces te kunnen volgen.
Op Koningsdag 2020 zou een eigentijdse presentatie van het dorpsplan in de Zweede
plaatsvinden. Om dezelfde reden wordt deze presentatie tot nader order uitgesteld. Zodra
de landelijke situatie weer normaliseert wil de dorpsraad het dorpsplan gaan uitwerken
in een aantal concrete acties: een actieplan voor de komende jaren. Hopelijk kunnen
deze stappen gezet worden na de zomer. Natuurlijk zal blijken dat bij de uitwerking van
verschillende actiepunten betrokkenheid van de inwoners niet alleen gewenst maar ook
noodzakelijk is. Alleen dan is het een dorpsplan vóór en ván het dorp!
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Toerisme
Boekelo is als onderdeel van Twente een fraai gebied dat uitnodigt voor (korte) vakanties.
Daarvoor kunnen toeristen verblijven in het aanwezige hotel, op een van de mini campings
of B&B’s. De dorpsraad neemt deel aan de commissie Toerisme van de Boekelose Ondernemersvereniging. De dorpsraad ziet hier geen aanjagende rol, maar zijn waar nodig en
mogelijk, uiteraard altijd bereid tot samenwerking.
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Dat we de voortgang van de verschillende acties terug zullen koppelen naar de inwoners
van Boekelo is een open deur. Het dorpsplan is geen statisch proces: periodiek moet de
actualiteit bekeken worden op basis van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.
Zoals gezegd is een actieplan voor een of meerdere jaren een must.
Uw reactie / feedback is van harte welkom! U kunt contact opnemen met de dorpsraad via
dorpsraad@boekelo.info.

GEEN ‘DE BUREN’ ZONDER BUREN
Wat een rare, onzekere tijd voor iedereen. Wat is het stil in het dorp en zo stil op ons mooie
terras. Wij missen jullie! Wat missen wij een ieder die even een praatje komt maken, een
kopje koffie komt drinken na een rondje wielrennen, een lekker glas bier komt drinken na
een dag hard werken.

Zoals het er nu uitziet denken we pas in september onze deuren weer te openen. En we
weten nog niet hoe. Maar zonder omzet en zonder ‘vrienden van De Buren’ gaat ons dat
niet lukken. En dat zou rampzalig zijn. Daarom doen we een beroep op al onze vrienden.
Steun ons en kom samen met ons in september een ‘Beste Buren Borrel’ drinken: een groot
feest (als de overheidsmaatregelen dit toelaten) waar we al die vrienden voor uitnodigen
en waarvoor je nu alvast de entreekaartjes/vouchers kunt bestellen. Dat gaat ons helpen
de tussenliggende tijd te overleven.
Houd op 14, 15 en 16 mei uw voordeur in
de gaten, het team van De Buren komt dan
naar u toe om vouchers voor dit unieke
feest te verkopen. We vertellen graag meer
over deze actie in een flyer die we huis aan
huis zullen verspreiden.
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Door erg magere maanden aan het begin van het jaar, door een zwaar tegenvallende
carnaval en door het moeten sluiten in verband met de coronacrisis zijn we het kleine
beetje ‘vet op de botten’ nu echt wel kwijt. Van maart tot en met juni is voor ons het hoogseizoen, hier moeten wij het gewoon verdienen en die kans is nu verkeken.
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LINKS TIM BEUGELINK EN RECHTS SIETSE DE GOEDE

DE TREIN RIJDT DOOR…
DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

Bij elke kruising op hun vaste route wordt er gestopt, gevlagd, gefloten en de trein
kan door. Sietse de Goede (9 jaar) en Tim Beugelink (10 jaar) hebben, sinds ze niet naar
naar respectievelijk de Marcellinusschool en OBS Molenbeek kunnen, een geniaal plan
bedacht en uitgevoerd. De echte stoomtrein, waar Sietse altijd al gek van was (en Tim
nu ook), rijdt nu niet want “er is Corona, en zo kunnen we de kleuters een rondje laten
meerijden.” En dat vinden de kleuters inderdaad geweldig, soms willen ze niet meer van
de trein af. Na hun thuisschool, die tot 13.00 duurt, rijden Sietse en Tim hun vaste route.
Vertrekpunt is Sietse’s huis aan de Meester de Wolfstraat, daarna rijden ze via de haltes:
Huiskamer van het Dorp, Boomhut, Tennisbaan, Slager, COOP, Ribhouse Texas (hier wordt
even gepauzeerd want zo’n trein navigeren door het verkeer en op vaart houden vergt nogal
wat energie...) via OBS Molenbeek weer terug naar het beginstation. De jongens krijgen
veel positieve reacties van dorpsgenoten, op één meneer na die vond het geluid van de
fluit storend.
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Al dagen horen we de welbekende fluit van de stoomtrein in Boekelo… Maar rijdt deze dan
toch wel in deze tijd met corona maatregelen? Je zou bijna geloven van wel, maar het is
een heel bijzondere trein namelijk een skeltertrein! Op zeer professionele wijze wordt er
gefloten door Tim, de conducteur en Sietse is de zeer vaardige machinist én eigenaar van
de trein.

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
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36

Ik ben diep onder de indruk van hun behendigheid met sturen, parkeren, draaien en
de vakkundigheid waarmee er op elk kruispunt wordt gefloten en gevlagd. Dit is een
serieus goed lopende business. Ze hebben ook alle benodigdheden zoals vlaggen, fluiten,
signaalborden tot en met ouderwetse kaartjes aan toe. Tim en Sietse zijn zeg maar,
‘corona-vrienden’. Ze zagen elkaar wel eens bij het kruispunt van de slager, maar sinds de
corona maatregelen tijd zijn ze echt goed bevriend geraakt door deze skeltertrein.

De kinderen op de coverfoto van deze Boeke-loos zijn buurtgenootjes (en uiteraard niet
de genoemde kleuters): Huib en Marie Niemans, Tygo van Dijk en voorin de trein links
Tim Beugelink en rechts Sietse de Goede.

JANNY NIJHUIS STOPT MET SALON
Beste dorpsgenoten, ik heb altijd met heel veel plezier als kapster gewerkt, maar na bijna
30 jaar is de tijd gekomen om te stoppen.
Via deze weg wil ik allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de fijne en leuke tijd die
ik met iedereen heb gehad. Vrijdag 3 juli aanstaande is mijn laatste werkdag.
NOGMAALS BEDANKT, JANNY NIJHUIS VAN SALON JANNY
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Op mijn vraag of ze zelf deze trein gebouwd hebben, wordt mij het achterliggende
verhaal verteld. Sietse heeft de skeltertrein overgenomen van Luuk Berendsen. Luuk heeft
de trein samen met zijn vader gebouwd en reed ermee in Haaksbergen. Het achterste
wagonnetje is wel door de opa van Sietse gebouwd. Luuk is actief bij de MBS en daar
willen Sietse en Tim als ze oud genoeg zijn, ook zeker bij gaan werken. Ze hebben nog
meer grootse plannen, vooral ná het corona-maatregelen tijdperk. Hier ontstaat even een
levendige discussie tussen de kinderen of het ooit helemaal coronavrij zal worden in de
toekomst. Maar hoe dan ook is Sietse vastberaden om samen met zijn vader en opa zijn
andere skelter om te bouwen tot Dieseltrein. Dan wordt de Trein Transport BV opgericht
door deze jonge ondernemers. Hiermee willen ze naast jeugdige passagiers in de reeds
bestaande trein, met de Diesel ook serieus transport gaan regelen. Bladeren, plastic… you
name it en de heren regelen het. Over de financiële kant van deze BV wordt nog goed
nagedacht. Een betaalde dienst als suggestie klonk wel heel aantrekkelijk. Vooralsnog is
het kleutervervoer gratis en zo dragen de heren hun steentje bij om elkaar in het dorp te
steunen in deze crisis.

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

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.
“De ingrediënten voor dit gerecht zijn allemaal producten
uit Boekelo. Dus vooral in deze tijd veilig boodschappen
doen. Voor het lakenvelder vlees van de koeien van Jelle fiets je langs de prachtige weides in
Twekkelo naar de boerderij waar je niet alleen het vlees maar ook de mosterd uit Boekelo van
Hans Joosten kunt kopen.”
Vlees, bier & mosterd uit Boekelo
Kruid het vlees met peper en zout en braad het
aan in de boter. Bak de uien apart bruin en voeg
ze toe aan het vlees. Zet het vuur hoog en voeg
als het vlees flink bruin is het bier toe. Daarna
de azijn en de laurier. Bestrijk het brood met de
mosterd en leg dit bovenop het vlees. Laat het op
zacht vuur heel langzaam in ongeveer 3 uur gaar
worden. Om uitdrogen te voorkomen maakt u een
stuk bakpapier nat en legt u dit bovenop het vlees.
Lekker met dikke frieten maar ook heerlijk met
rijst en een komkommer salade.
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2 sneetjes bruin brood
1200 gram runderstoofvlees
in grote stukken
3 eetlepels “Mosterd uit Boekelo”
3 flesjes Grolsch volle dubbel of
Grolsch rijke herfstbok
Scheut balsamico azijn
2 uien
150 gram boter
2 blaadjes laurier

Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.
Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.
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De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.
Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t.
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen
ouder dan 2 jaar.
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.
Vraag ons naar de voorwaarden en 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

MUZIEKVERENIGING UNISSON 125 JAAR
DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

Stelt u zich eens voor… in 1895, ja u leest het goed: 1895, besloot een aantal muzikale
heren in Boekelo een ensemble op te richten dat nu nog steeds bestaat als muziekvereniging Unisson. 125 jaar geleden! Sta daar maar eens een momentje bij stil, dat is toch
echt heel bijzonder… Hoe een paar heren met hun strijkinstrumenten en later ook met
blaas-instrumenten erbij, zijn begonnen.
15 jaar later besluiten ze voor het eerst om als harmonieorkest op pad te gaan. Ze treden
op in Sneek tijdens een concours en behalen hier de eerste prijs. Het lopen op straat was
jarenlang een vertrouwd gegeven in Boekelo. Bij het paaseieren zoeken bijvoorbeeld. Maar
sinds kort zijn ze gestopt met op straat lopen; een groeiend deel van de leden vond dit niet
meer passen bij deze tijd.

In 1951 presenteert MV Unisson zich voor het eerst in uniformen. De uniformen waren
tweedehands politie uniformen. Hier was hard voor gespaard.
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Maar weer even terug naar die magistrale 125 jaar bestaansrecht van de muziekvereniging
van ons dorp: MV Unisson. De muziekvereniging telt om en nabij de 70 leden. Met een
veelzijdig orkest met 28 leden, een leerlingenorkest met 10 leden en een slagwerkgroep
met 10 leden. In deze 125 jaar heeft de vereniging al heel wat veranderingen doorgemaakt. Er werd 60 jaar lang trouw op de vrijdagavond geoefend. Pas heel recentelijk is dit
verplaatst naar de donderdagavond.

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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Jarenlang trokken de leden hun uniform
aan om vervolgens op te treden. “Dat was
eigenlijk heel prettig”, vertelt Gaby Stokkers, voorzitter van de vereniging, mij. “Je
hoefde nooit na te denken over je outfit.
Maar, zoals eerder gememoreerd, vond een
groeiend deel van de leden dit niet meer
passen bij deze tijd en is het uniform afgeschaft.”
MV Unisson werd in 1960 uitgebreid met
een drumband. Voor trommen was in deze tijd geen geld. Daarvoor gingen ze naar de
Boekelosche Stoombleekerij waar ze zeeptonnen kregen. Met deze tonnen gingen ze naar
de werkplaats van Stokkers waar er banden aan werden gemaakt en de naam Unisson er
op gezet werd.

De aanwas van nieuwe leden blijft een ingewikkeld proces. Sowieso hebben vrijwel alle
verenigingen hier last van, maar bij muziekverenigingen is het natuurlijk zo dat je wel enigszins maat en toon moet kunnen houden. Dat vraagt tijd en inzet. Muziek is zo belangrijk in
onze samenleving. Hersenwetenschapper Erik Scherder (bekend van tv) hamert er steeds
maar weer op. Zelf muziek maken zorgt voor enorme positieve veranderingen in het brein.
Op elke leeftijd kun je een instrument leren bespelen. Natuurlijk is het iets makkelijker als
je jong bent. Op scholen wordt er helaas te weinig aan muzikale vorming gedaan, alhoewel,
benadrukt Gaby, de Marcellinusschool is hier wel een uitzondering op.
Muziekschool Kaliber en MV Unisson bieden leerlingen een rondje muziek aan: tien weken
lang elke week kennismaken met een ander instrument. En wat mooi is: Boekelo levert de
meeste leerlingen voor muzieklessen bij muziekschool Kaliber in Enschede. Daar mogen
we als klein dorp met recht trots op zijn!
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1963 was het dieptepunt van de vereniging: financieel zat ze compleet aan de grond,
een dirigent kon niet meer betaald worden. Daarnaast waren nieuwe leden ook meer dan
welkom. Meester Schierbeek vond niet dat de vereniging kon stoppen en belegde op een
zondagmorgen een vergadering. De opkomst was laag; er verscheen tijdens de vergadering slechts één niet-muzikant. Dit was een journalist van dagblad Tubantia. Toch is hier
besloten om door te gaan.

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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MV Unisson probeert zich op diverse festiviteiten te laten zien en mensen te enthousiasmeren om muziek te maken. Ze laten ook zien dat je met allerlei zaken muziek kunt
maken. Zo is de slagwerkgroep een zeer enthousiaste groep. Ik hoor ze altijd oefenen
op de Zweede tijdens mijn hardlooptraining op de woensdagavond en ze hebben altijd
erg veel plezier! Het lijkt me een fantastische manier om de stress van de dag eruit te trommelen. De slagwerkgroep heeft dit jaar ook meegedaan aan de Boekelo avonden en laten
zien, en horen, hoe je op van alles muziek kunt maken. Van een Kliko tot plastic bekertjes.
In 1945 bestaat muziekvereniging Unisson 50 jaar. Dit wordt niet gevierd in verband
met de bevrijding. In 1995 bestaat MV Unisson 100 jaar. Door vele acties zoals de grote
clubactie, parkeren tijdens Oude Voertuigendag, toiletten schoonmaken tijdens de
Batavierenrace, afval prikken tijdens de Military, garderobe wacht, bardiensten, bingo’s
en kalenderverkoop wordt het 100-jarig bestaan uitgebreid gevierd en worden er nieuwe
uniformen aangeschaft. In 2020 bestaat de vereniging dus 125 jaar, maar helaas kan dit
niet groots gevierd worden. De reden om alle festiviteiten af te gelasten is nu een zeer
verdrietige: vanwege de coronacrisis.

Speel je een instrument en denk je: samen
spelen is toch leuker. Of heeft jouw kind
ambities? Neem dan contact op met
de vereniging via www.mvunisson.nl of
mvunisson@hotmail.com.
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Gaby vertelt me dat ze op 13 april, Tweede Paasdag de jubileumactiviteiten zouden
inluiden met een kranslegging na het traditionele paaseieren zoeken, waarna de ochtend
met de leden zou worden afgesloten met een gezamenlijke brunch. In mei was er een
ledenuitje gepland, in juni een prachtig PROMS concert met genodigde solisten en als
afsluiter zou er eind november een reünieconcert worden gehouden waarbij ook oudleden mee zouden spelen. Vooralsnog hebben Boekelo en Usselo op 4 mei de trompettisten kunnen horen die de ‘Last Post’ ten gehore brachten. Dat ervaren heel wat mensen
als een moment van betekenis en ook een emotioneel moment. Zeker nu, wanneer
we ook stilstaan bij deze crisis. Maar de positieve instelling die duidelijk aanwezig is
in de vereniging zorgt ervoor dat ze zeker niet bij de pakken gaan neerzitten. Welnee,
ze verplaatsen gewoon alle festiviteiten
naar 2021 en vieren dan het 126 jarige
bestaan! We zullen dus gelukkig nog veel
van MV Unisson horen en zien.

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

HET DORPSE KARAKTER VAN BOEKELO
DOOR: PIETER HOF

Tijdens de bijeenkomsten voor de Doegroep Dorpsplan 2020-2030 kreeg een kleine groep
betrokkenen een aardig inzicht in de huidige samenleving in Nederland door Ferenc van
Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie’ bij
de provincie Overijssel. Ferenc gaf ons inzicht in verschillende typen burgers en met name
de mate waarin deze verschillende groepen betrokken zijn bij hun directe leefomgeving.
Vooral de mate waarin burgers zich ook daadwerkelijk kunnen en willen inzetten, is bij
bepaalde groepen minder aanwezig. Maar juist die betrokkenheid en inzetbaarheid is een
eigenschap die zo goed past bij een dorps karakter.
Bij een gemiddelde Dorpsraadvergadering zie je meestal dezelfde gezichten. Ook in het
dorp is het een kleine groep die vaak het voortouw neemt en zich inzet voor activiteiten en
evenementen. En zonder daar een echt waardeoordeel aan te willen geven in de zin van
goed of slecht, zie je dat veel bewoners van een relatief nieuwe wijk als de Bleekerij vaak
niet betrokken zijn bij typisch dorpse activiteiten en de Dorpsraad. Althans, dat viel mij
in de Doegroep sterk op, maar ook als redacteur voor de Boeke-loos. De meeste kopij en
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Voor veel inwoners is het dorpse karakter van Boekelo een belangrijke reden om te willen
wonen in dit mooie dorp. Maar wat zorgt er nu voor dat een dorp ook echt een dorp blijft en
niet slechts een uitvalsbasis vormt voor een middelgrote stad als Enschede? In dat geval
zou Boekelo niet zoveel verschillen van wijken van deze stad. En als je het een gemiddelde
Boekeloër vraagt, is dat wel het laatste wat men wil.

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
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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

reacties ontvangen we van de ‘traditionele’ Boekeloërs. Als je kijkt naar een verklaring, dan
lijkt dat niet moeilijk. Vaak zijn het jongere gezinnen met werkende ouders, veel activiteiten
rondom het gezin zoals school, sport en hobby’s en vaak weinig avonden thuis om iets
anders te kunnen doen. In die zin absoluut geen veroordeling. Dat zou zeer ongepast zijn!

Ik weet het niet, natuurlijk niet! Ik doe hierboven een aantal uitspraken op basis van aannames. Aannames die mogelijk niet correct zijn. Maar gebeurt dat niet vaker als je met
elkaar in gesprek wilt over een belangrijk onderwerp zoals het behoud van het dorpse
karakter van Boekelo. Ik ben van mening dat Boekelo in al haar aantrekkelijkheid en leefbaarheid deze discussie verdient. Dat we er met elkaar van gedachten over zouden moeten
wisselen en dat meer bewoners iets zouden moeten vinden van de plannen voor ons dorp
in de komende 10 jaren. En dat een Dorpsraad daar ook naar luistert. In feite een pleidooi
om mee te denken met de Doegroep Dorpsplan 2020-2030. Ik heb hiermee de aftrap
gedaan, doet u ook eens een voorzet? De Boeke-loos hoort graag een afwijkende mening
op dit artikel. U weet ons te vinden….
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Maar dan weer terug naar dat dorpse karakter. In de Doegroep Dorpsplan hebben we op
basis van interviews en spontane gesprekken de nodige geluiden gehoord. Een belangrijke
stem ging op voor het standpunt om geen grootschalige nieuwbouw in het dorp te willen,
het zou het dorpse karakter aantasten. Toch lijkt een deel van de Dorpsraad daar wel voor
te voelen. Althans, dat kunnen we lezen in deze Boeke-loos in het artikel ‘De Droom van
Boekelo’ waarin te lezen is de dorpsraad van mening is dat de planvorming voor de Kwinkel
opgestart kan worden. Het argument daarvoor is dat er voor ouderen en sociale woningbouw weinig ruimte is in Boekelo. Maar als er dan bijvoorbeeld 60 woningen gebouwd
worden op de Kwinkel, gaat dat dan niet ten koste van het dorpse karakter van Boekelo?
Gaan senioren die zich vanuit de stad in Boekelo willen vestigen nog echt integreren,
gaan mensen die in aanmerking komen voor sociale woningbouw ook echte Boekeloërs
worden? Bouwen we met 60 woningen niet een tweede Bleekerij en hoe verhoudt een dergelijk streven zich met de uitdrukkelijke wens van veel bewoners om juist geen grootschalige nieuwbouw toe te staan, omdat dat ten koste gaat van het dorpse karakter?

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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HULP TIJDENS CORONACRISIS - OPEN OUDERENWERK BOEKELO
In deze moeilijke tijd met het coronavirus kan Open Ouderenwerk Boekelo
en omstreken ook iets voor u betekenen.
Wij kunnen bemiddelen voor:
• een luisterend oor
• boodschappen doen
• een maaltijd bereiden, etc.

Bel een van de volgende nummers:
06 - 4273 5631

• Gerrie Dors

06 - 3868 4819

• Klaas Hessels

053 - 428 2654

• Leo Nijhof

06 - 2878 2196

• Ingrid Schoenmaker

053 - 478 0078

• Ronald van der Struik

06 - 2415 2321

• Joke Velthuis

053 - 428 2659

HULP TIJDENS CORONACRISIS - NIETALLEEN.NL
Overal in Nederland zetten talloze lokale
organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp
kunnen gebruiken. Met #Nietalleen worden talloze
lokale en kerkelijke hulpinitiatieven aan elkaar en
aan hulpvragers verbonden. Praktische hulp nodig?
Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.
Ga naar nietalleen.nl of bel 0800-1322.
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• Marianne Berendsen
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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

UPDATE NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL

Ook in deze bizarre tijd wordt dus volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en
cultuurhal. Wij houden u via Boeke-loos op de hoogte. Heeft u vragen: stuur een e-mail
naar info@dezweede.nl. Wij beantwoorden deze graag!
Hartelijke groet,
Stichting Vrienden van De Zweede
Bestuur MFA De Zweede
www.vriendenvandezweede.nl
www.facebook.com/vriendenvandezweede
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De wereld staat even op z’n kop door de coronacrisis en het openbare leven ligt nagenoeg
stil. Echter niet de voortgang van de nieuwe sport- en cultuurhal van MFA De Zweede.
Achter de schermen wordt druk gewerkt en online overlegd. Hierbij een update:
•	De garantiestelling van de gemeente Enschede stond op de agenda van de
gemeenteraadsvergadering van 6 april. Die is echter vanwege de coronacrisis
uitgesteld. De garantiestelling staat nu als hamerstuk op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op maandag 25 mei.
•	Er is door de gemeente Enschede een aantal vragen gesteld om de aanvraag voor
de omgevingsvergunning volgens de geldende voorschriften te kunnen toetsen.
Afgelopen weken hebben we gewerkt aan het uitwerken van aanvullende berekeningen, onderbouwingen en details om de aanvraag compleet te maken. Op dit
moment loopt de aanvraagprocedure weer en we verwachten medio mei uitsluitsel.
•	Het uitgangspunt was om eind mei/begin juni te starten met het incasseren van de
machtigingen vanuit de fundraisingactie. Dit wordt waarschijnlijk iets later vanwege
de coronacrisis. Voordat we gaan incasseren, stellen we u daarvan op de hoogte.
•	Ondanks de vertraging van de omgevingsvergunning zijn we wel gestart met het
maken van het bestek voor de definitieve prijsbepaling. Deze willen we zo veel
mogelijk voor de bouwvakantie afronden. Met de coronaperikelen in het achterhoofd,
kan dan na de bouwvak in het derde of vierde kwartaal worden gestart.
•	Als alles meezit, neemt de bouw van de sport- en cultuurhal 6 tot 8 maanden in
beslag. De nieuwe hal kan dan medio volgend jaar worden opgeleverd.
•	Binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van De Zweede heeft een verandering
plaatsgevonden: Hajé Nordbeck heeft het bestuur verlaten en is opgevolgd door
Roelant Lawerman.
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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

DE PSYCHISCHE IMPACT VAN EEN PANDEMIE
DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

Zullen we als eerste maar eens een open deur wagenwijd open zetten? Iedereen ervaart nu
meer stress door de huidige toestand in ons dorp, ons land, onze wereld. De psychische
impact van corona is voor iedereen in meer of mindere mate aanwezig. Nou, dat wordt een
kort artikeltje als ik de conclusie nu zo kort en bondig formuleer. Maar laat ik vanuit mijn
vakgebied, de psychologie, een paar ideeën hierover uiteenzetten.

Copingstijlen
De manier mensen waarop geneigd zijn om met problemen of tegenslagen om te gaan
wordt coping genoemd. De mate waarin je last hebt van deze crisis hangt dus af van hoe je
met tegenslagen omgaat. We onderscheiden een aantal ‘copingstijlen’ te weten:
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En opeens was het allemaal helemaal anders. Allerlei vanzelfsprekendheden zijn plotseling weggevallen, onze plannen voor de (nabije) toekomst vallen weg, we maken ons (in
meer of mindere mate) zorgen, we missen elkaar, dierbaren overlijden, we mogen niet op
bezoek bij dierbaren, we moeten enorm omschakelen naar een nieuw ritme, het nieuws
houdt ons bezig, we denken er wellicht veel over na, vormen meningen, we zijn noodgedwongen veel bij elkaar of juist veel alleen, krijgen meer mee van onze buren. Het is een
grote omschakeling. Een crisis zoals deze geeft stress maar kent ook een zogenaamde
‘honeymoon’ fase, lekker even minder druk(te), genieten van de stilte en rust. Een crises
biedt ook op groeimogelijkheden, een wezenlijke verandering ondergaan die leidt tot iets
nieuws. We maken een rouwproces door. We rouwen namelijk niet alleen wanneer een
dierbare overlijdt, maar ook bij alle andere vormen van verlies. Bij rouwen horen allerlei
gevoelens en gedachten die vaak door elkaar heen lopen. Van in eerste instantie het niet
kunnen geloven, ontkennen (“ach het is niets anders dan een gewone griepepidemie”),
naar boosheid en verzet, verdriet, met uiteindelijk een soort berusting. Vergeet daarbij ook
niet hoeveel energie dit kost.
Bepaalde karaktertrekken worden vaak uitvergroot tijdens een ingrijpende gebeurtenis of
een crisis. De presteerders onder ons gaan bijvoorbeeld op volle kracht van alles bedenken
om nieuwe prestaties neer te zetten (zoals de webinars over het hoe wat waar online). De
doeners ervaren juist erg veel onrust omdat ze nu gemaand zijn tot rust en gewoonweg
even niet zoveel kunnen presteren. De gevoeligen onder ons komen tot bloei door de stilte
en het verlangzaamde tempo in het leven. Was je al geneigd tot een wat meer negatieve of
angstige inslag dan zou dit tot meer somberheid of angst kunnen leiden.
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De positieve kant
Maar biedt deze crisis ook andere positieve mogelijkheden? Jazeker! Na de eerste fasen
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•	Actief oplossen: je denkt logisch na en bedenkt verschillende mogelijkheden om het
op te lossen. Een mooi voorbeeld is het initiatief van een aantal ondernemers met
www.boekelobezorgd.nl.
•	Verdoving zoeken: hard gaan werken of sporten, spullen kopen, alcoholconsumptie, roken,
drugs gebruiken, zakken chips leeg eten, je zoekt allerlei manieren om jezelf te verdoven
en af te leiden. Ook deze strategie kan soms nuttig zijn, zolang het woord teveel er maar
niet voor staat. Voor sommigen valt deze manier nu weg omdat het niet mag en dat kan
weer tot meer frustratie leiden.
•	Vermijding: heel simpel, het probleem is er gewoon niet. Je doet alsof het niet bestaat.
Soms iets (even) vermijden is niet erg, tenzij je de president van Amerika bent…
•	Sociale steun zoeken of geven: je zoekt steun en troost bij anderen, je vraagt hulp om
samen het probleem op te lossen. Dat zie je nu ook op een heel mooie manier gebeuren:
we bellen of appen elkaar wat vaker, sturen een kaartje of een bloemetje, we maken een
praatje op veilige afstand. Dit is een heel gezonde manier van coping.
•	Afwachten: je denkt dat je machteloos bent terwijl dat misschien niet helemaal het
geval is. Je hebt het idee er niets aan te kunnen doen en daardoor doe je ook niets meer.
Piekeren en somberheid liggen op de loer… Tegelijkertijd is soms afwachten juist heel
gezond, vooral als je er inderdaad niets aan kunt doen.
•	Je gevoelens uiten: als het passend is voor de situatie (bijvoorbeeld verdriet omdat je
je nu eenzaam voelt, of bang of boos omdat je veel inkomsten kwijt raakt) dan is dit
helemaal prima en kan het opluchtend zijn.
•	Geruststellende gedachten: hiermee stel je jezelf gerust, relativeer en kalmeer je en het
is gezond. Maar het helpt niet om te denken “ach, een beetje bloed is niet zo erg” terwijl
er wel degelijk een paar hechtingen gezet moeten worden. Dan moet je toch echt in actie
komen.
•	Humor: we delen nu massaal grappen via Whatsapp. Ook bij humor geldt dat dit een
positieve coping is. Maar wanneer je alles steeds weglacht omdat je het te pijnlijk vindt,
ben je toch bezig met ontkenning van moeilijke gevoelens.
•	De schuld geven aan: je geeft anderen de schuld en daarmee zie je het probleem niet echt
onder ogen. Afreageren op anderen of anderen bekritiseren (de Chinezen, Mark Rutte,
het RIVM); het moge duidelijk zijn dat dit niet bepaald een gezonde manier van coping is.
•	Dé manier om psychisch in balans te blijven is om een niet één copingstijl te hanteren
maar flexibel te zijn en hierin af te wisselen tussen een actieve en een meer passieve
vorm van gezonde coping.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

van angst en aanpassen is er de mogelijkheid tot groei, ondanks dat er nog altijd rouwgevoelens doorheen voelbaar zijn. We krijgen nu de mogelijkheid tot reflectie: waar gaat
het eigenlijk om in mijn leven? Wat is echt belangrijk? Misschien krijg je nu de kans om
het rustiger aan te doen, minder te kopen, meer tijd met je kinderen of huisdieren door
te brengen, vaker de natuur in te gaan, meer stilte te kunnen ervaren. We waarderen
plotseling de essentiële beroepen in onze samenleving: zorgpersoneel, docenten, schoonmakers, politie. Waren we niet allemaal een beetje aan het doorschieten en heeft de natuur
ons tot een halt geroepen?

En zoals mijn grootmoeder al zei: “Ook dit gaat voorbij.” Sterkte allemaal en laten we elkaar
blijven steunen.
Wat is normaal?
Je bij tijden wat nutteloos voelen, je meer zorgen maken, meer vermoeid zijn, wat
geïrriteerd zijn en je vervelen is normaal (en vervelen zelfs gezond!).
Een paar tips om deze tijd goed
door te komen:
•	Doseer het lezen van nieuws over
COVID-19
•	Houd er een gezonde leefstijl op na:
beweeg, eet gezond en beperk alcohol
•	Zoek steun, geef en vraag hulp
•	Leg de lat wat lager, vooral als je
werkt, moet alles echt ook nu en
allemaal doorgaan?

•	Wissel actieve ontspanning, zoals
wandelen of puzzelen af met passieve
ontspanning, zoals televisie of Netflix
kijken.
•	Schrijf je piekergedachten op met daarachter, kan ik hier nu iets aan doen? Zo
ja, plan wanneer je dit gaat uitvoeren.
Zo nee, schrijf op “hier kan ik niets aan
doen.”
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Veel mensen vragen zich af of de veranderingen die ze nu ervaren omdat ze meer tijd en
rust hebben, zoals nadenken over wat nu eigenlijk écht belangrijk is, zullen beklijven. We
willen graag weten waar we aan toe zijn. Ook ik zou graag kristalhelder willen kunnen
voorspellen wat de toekomst gaat brengen. Als er vanuit de overheid niets gereguleerd
wordt, vermoed ik dat het waarschijnlijk net zo zal gaan als met goede voornemens met
Nieuwjaar, of wanneer we uitgerust van vakantie terugkomen en het écht, écht nu anders
gaan aanpakken om de balans tussen werk en privé goed te houden. Er is wel één groot
verschil en dat is dat de natuur ons nu maant om te veranderen. Een heel groot aantal
vanzelfsprekendheden keren niet meer terug. We zullen, net als bij elk ander verlies,
moeten gaan leren leven met deze veranderingen, hopelijk wel in minder ingrijpende mate.
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond.
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld. Het is nog niet duidelijk
of vanwege de coronacrisis alle kerkdiensten vervallen!
10 mei

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

17 mei

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

24 mei

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

31 mei

Eerste Pinksterdag

07 juni

Protestante kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Ned. Protestantenbond

Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente 		

		

Kindernevendienst en oppasdienst

KALENDER MEI
di. 12 mei

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede

		

Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

		

Bekijk op www.boekelo.info of dit spreekuur

		

doorgaat i.v.m. de coronacrisis

vr. 15 mei

Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com

di. 19 mei

Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede

		

Bekijk op www.boekelo.info of deze vergadering doorgaat

		

i.v.m. de coronacrisis

vr. 5 jun.

Bezorgers Boeke-loos | De Zweede

19.00 - 19.30

20.00
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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
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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 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Ben Bel 		

januari: dubbel nummer)
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

