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Samen
jouw

woning
verkopen

Verkoop jouw woning zoals jij dat wilt!  
Zelf met een van onze pakketten of door 
ons met een volledige dienstverlening.  
Bel vrijblijvend 085 06 08 002 of mail 
naar info@mijneigenmakelaar.nl voor  
een afspraak en alle mogelijkheden.

Klanten beoordelen  
ons in 2019 met een

9.7
De Mijneigenmakelaar.nl in de buurt is  
Caroline de Vries, Oude Veenweg 101, Boekelo

Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436
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Heb je iets te melden of een mooi verhaal 
te delen? Laat het ons weten. Jouw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!
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BOEKELOOS
Boekeloos is een uitgave van Stichting 
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws 
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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R e s o r t  B a d  B o e k e l o  •  O u d e  D e l d e n e r w e g  2 0 3 ,  7 5 4 8  P M  B o e k e l o

O n b e p e r k t 
S p a r e r i b s  o p 

d i n s d a g a v o n d

€ 1 9 . 5 0  p . p .

€ 1 9 . 5 0

p . p
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Coverfoto: Ellen Temming tijdens de estafette  
van de Boekelopers. Door: Gerrit Meutstege.

VAN DE REDACTIE

Wat is het toch fijn om er een nieuw en enthousiast redactielid bij te hebben. Nieuwe  
berichten worden wekelijks, wat zeggen we, minimaal twee keer per week op Facebook 
geplaatst. Er worden tijdens het maandelijkse online redactie-overleg levendige discus-
sies gevoerd over wel of niet plaatsen van stukken en er is weer een nieuwe kijk op het 
dorp. Kortom: fijn dat Estelle erbij is gekomen! 

Mocht je ook een bericht hebben dat voor mede-dorpsgenoten interessant kan zijn en niet 
kan wachten tot een volgende papieren versie van Boekeloos dan horen we dat graag. 
Op die manier kan Estelle de berichten op Facebook levendig houden. Uiteraard gaat het 
om nieuws en geen reclame, maar je bent wel van ons gewend dat wij dit altijd zorgvuldig  
afwegen.

En toen zaten we weer in een lockdown. Maar langzaamaan schijnt er wat licht aan het 
einde van de coronatunnel. Gelukkig maar. In de tussentijd zijn wij in Boekelo ook steeds 
creatiever geworden in wat er wel en veilig kan plaatsvinden. Zo is er op 14 februari een 
online optochtbingo van carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns, kan er melk getapt worden 
in Usselo, kun je je tijd nuttig besteden als vrijwilliger bij de brandweer, kan er potgrond  
gekocht worden om straks de tuin weer mooi in groei en bloei te zetten en tijdens de wande-
ling kunnen we wat meer te weten komen van het buurtschapje Bad.

Dorpsgenoten, hou vol, blijf lief voor elkaar en blijf gezond!

DE REDACTIE
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Als u dit leest zit de eerste maand van 2021 er alweer op. Hoewel we nog tot begin deze 
maand in een lockdown zitten, gloort er hoop aan de horizon. Er is gestart met vaccineren 
en laten we hopen dat dit en de andere maatregelen helpen om aan het nieuwe normaal 
te wennen. Dan kunnen we ook weer aan veel sociale activiteiten deelnemen. De situatie 
heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de openbare Dorpsraadvergaderingen. Tot nader 
bericht kunnen we deze niet beleggen. 

Aan het eind van het jaar verrassen we een aantal vrijwilligers die bij activiteiten van de 
Dorpsraad zijn betrokken met een banketstaaf. Ook afgelopen jaar hebben we dit gedaan. 
We hebben ruim 100 staven uitgereikt aan onder andere vrijwilligers die betrokken zijn bij 
Boekeloos, straatadoptie, banken, wandelpaden, dorpsplan en kinderboerderij. Wij zijn heel 
blij met hun inzet!

Terrein aan de Badweg voor modelvliegclub
Op 5 januari jl. lazen we in Tubantia dat het college had besloten een terrein aan de Badweg 
voorlopig voor een periode van twee jaar te verhuren aan de Twentse Radio ModelvliegClub 
(TRMC). Dit ondanks het feit dat we tot drie keer toe hierover negatief geadviseerd hebben. 

In de brief staat tot onze verbazing een argument aangevoerd dat nooit eerder genoemd 
is, namelijk dat modelvliegactiviteiten volgens de wet op Vliegveld Twente niet mogelijk 
zouden zijn. In alle gesprekken is dit nooit aangevoerd. Wij willen weten op welk wetsartikel 
dit gebaseerd is en of dit wel geldt voor Vliegveld Twente dat tenslotte geen officiële lucht-
haven meer is. 

Wij vinden dat er in het besluit geen rekening is gehouden met andere ontwikkelingen die al 
een bepaalde druk op dit gebied leggen. Genoemd kunnen worden de recente aanleg van 
de N18, de visactiviteiten in het Rutbekerveld van Fishing Adventure en een nabijgelegen 
camping. Dit gevoegd bij de voorgenomen plaatsing van enkele zeer hoge windmolens  
in (de buurt van) het gebied leidt ons inziens tot een onaanvaardbare aantasting van 
het gebied. Zeker vanwege de voorziene geluidsoverlast en extra verkeersbewegingen. 
Uit een praktijktest is ons gebleken dat elektromotoren bepaald niet minder geluid maken dan  
benzinemotoren. Op dit moment zoeken we uit welke stappen we kunnen ondernemen om 
dit besluit ongedaan te maken. 

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| F

EB
R

U
AR

I 2
02

1 
| N

R.
 4

43

7



 

 

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

 Stucwerk (behang- of sausklaar) 
 Renovatie 
 Spackspuitwerk / Sierpleister 
 Airless latex spuiten 
 Gevelwerkzaamheden 
 Restauratie 

 

OOookk  vvoooorr  vvaakkkkuunnddiigg  aaddvviieess  kkuunntt  uu  bbiijj  oonnss  tteerreecchhtt  
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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Duurzame energie
De gesprekken om te komen tot een buurtenergieplan voor Boekelo, Usselo en Twekkelo 
lopen nog steeds. We hebben globaal overeenstemming over de spelregels voor alle par-
tijen. Onderdeel hiervan is welke opgave aan duurzame energie in ons werkgebied realistisch 
opgewekt kan worden. Het gesprek hierover is nog niet afgerond. Met verschillende partijen 
waaronder Stawel en de Buurtkring Usselo onderzoeken we mogelijkheden voor duurzame 
energieopwekking. Daarbij kijken we niet alleen naar zon- en windenergie maar ook naar de 
ontwikkelingen op het gebied van circulaire landbouw, natuur, recreatie en dergelijke.

Voortgang Dorpsplan 2020-2030
Aan de uitgave van het Dorpsplan 2020-2030 wordt de laatste hand gelegd. Het is de  
bedoeling dat de gedrukte versie deze maand beschikbaar is. Deze wordt ook op de  
website www.boekelo.info en onze Facebookpagina geplaatst. Binnenkort wordt het plan  
aangeboden aan stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt.

MFA
Een aantal praktische punten met de gemeente is inmiddels geregeld. De uitvoering wordt 
nu voorbereid en ingevuld. Ook is een cheque van €25.000 van de Rabobank ontvangen. 
Grofweg maart zal de bouw starten. Verderop in deze Boekeloos lees je meer over de stand 
van zaken.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Noordtak Betuwelijn: van onze contactpersoon bij de gemeente hebben we hierover 

een mail ontvangen. Duidelijk is dat partijen langs de huidige spoorlijn zich verenigen 
en een noordtak bepleiten. Voor onze omgeving zou de aanleg van een noordtak zeer 
ingrijpende gevolgen hebben. De minister heeft de besluitvorming hierover uitgesteld  
tot december 2021. We blijven alert op dit punt en zullen zo nodig samenwerking zoeken 
met andere relevante partijen in Overijssel en Gelderland om een noordtak van de  
Betuwelijn tegen te houden.

•  Visie landelijk gebied: we nemen deel aan het overleg hierover. 
•  Klankbordgroep Grolsch: in de klankbordgroep is gemeld dat er in januari gestart is 

met de aanleg van een warmtenet naar de brouwerij. Als Dorpsraad hebben we eerder  
gekeken naar mogelijkheden voor een warmtenet. We houden dit op onze agenda.

•  Teesinkweide: er schijnt een koper te zijn voor Teesinkweide. In januari is daarover een 
gesprek geweest tussen koper en gemeente. De gemeente is op de hoogte van onze 
“wensen”.
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BOVAGBOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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•  Beckumerstraat 16-18 (voormalig Garage Vossebeld): op dit perceel rust een garage-
bestemming. Wij hopen dat de gemeente snel besluiten neemt zodat Slagerij Wagelaar 
zich daar kan vestigen en de bovenverdieping een woonbestemming krijgt.

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Speelterrein Dr. De Jongstraat: we hebben de tekeningen en andere informatie  

ontvangen. Er komt een concreet verzoek voor een bijdrage uit het Dorpsbudget.
•  Kinderboerderij: de werkgroep heeft nog geen reactie van de gemeente ontvangen op de 

ingediende plannen. Het overleg met mogelijke exploitanten verloopt goed. Deze tonen 
veel betrokkenheid.

•  Hanging baskets: het is de bedoeling dat de hanging baskets ook dit jaar (van april  
tot oktober) ons straatbeeld opfleuren. De benodigde financiën daarvoor zijn bijna  
beschikbaar.

•  De Mans: de oproep om ideeën voor De Mans in de vorige Boekeloos heeft een enkele 
reactie opgeleverd. De werkgroep kom binnenkort bijeen.

•  Banken: dit voorjaar worden 3 banken vervangen en worden beschadigde planken  
gerepareerd en opnieuw aangebracht. Jammer is dat opnieuw een bank vernield is, dit 
keer achter De Mans. Tips over de dader(s) zijn welkom.

•  Boekelo Doet: vanwege het coronavirus kan Boekelo Doet niet in de reguliere vorm  
doorgaan. Maar het is wel de bedoeling dat de deelnemers individueel een stukje  
Boekelo en omgeving opschonen.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
•  Voor de aanschaf van een vlaggenmast/kerstboom voor de Dr. De Jongstraat hebben 

we €554 toegekend.
•  Het restantbudget van 2020 bestemmen we voor de bouw van de sportzaal (€7.498). 
•  De aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget moet aan een aantal criteria voldoen. 

We besluiten daaraan toe te voegen dat er altijd sprake moet zijn van cofinanciering. 
Daaronder verstaan we ook eigen inzet/werk. Wil je een aanvraag doen voor financiering 
uit het dorpsbudget? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Contact met de Dorpsraad
Helaas kunnen we in ieder geval de komende maanden vanwege het coronavirus  
geen openbare vergaderingen houden. Dat wil niet zeggen dat er geen contact mogelijk  
is. Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via  
dorpsraad@boekelo.info. 
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN

De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn
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Het maandelijkse spreekuur op 9 februari aanstaande gaat vooralsnog gewoon door. Zie 
daarvoor ook de berichten op www.boekelo.info en onze Facebookpagina. Als je op het 
spreekuur wilt komen is het dringende verzoek dit vooraf te melden via ons bovenstaande 
e-mailadres.

NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

DOOR: NIELS VAN ROZEN, HUISARTS

Het is alweer een tijd geleden dat ik namens de apotheekhoudende huisartsenpraktijk een 
stuk schreef in Boekeloos. De waan van de dag en het nieuws dat zich elke dag weer 
aanpast aan een nieuwe situatie zijn daar wat mij betreft debet aan. 

Op dit moment wachten wij op de komende coronavaccinaties. De rol van de huisartsen 
hierin is op het moment van schrijven nog niet volledig duidelijk. De daadwerkelijke planning 
van wie er wanneer gevaccineerd gaat worden ligt bij de overheid en is onder andere afhan-
kelijk van goedkeuring, werking en levering van de verschillende vaccins. Je krijgt vanzelf 
een oproep waar en wanneer je terecht kunt. We zijn al wel vast bezig met de voorberei-
dingen om de vaccinaties die door de huisarts gegeven gaan worden in goede banen te 
leiden. Daarbij zullen we veilig werken volgens de algemene coronamaatregelen: met kleine 
groepen, voldoende afstand waar mogelijk en met mondkapjes.

Coronamaatregelen in de huisartsenpraktijk
Wij zijn als praktijk enorm dankbaar voor de medewerking die wij van iedereen krijgen om 
als praktijk open te blijven. Om dit open blijven te realiseren zijn er echter een aantal maat-
regelen nodig, die wij voorlopig moeten blijven nemen. Deze maatregelen zijn erop gericht 
om als medewerkers de kans te verkleinen om niet besmet te kunnen worden dan wel een 
besmettingsbron te zijn binnen de gemeenschap. Het leek mij goed de maatregelen nog-
maals op een rijtje te zetten:

Kom bij spreekuur afspraken slechts kort voor de afgesproken tijd binnen en het liefst alleen.
Bel eerst voordat je een afspraak wilt maken en loop dus niet zomaar de praktijk binnen.
Koop een thermometer en meet voor je naar de praktijk komt eerst je temperatuur. Bij koorts 
(38.0 graden of hoger) verzoeken we je thuis te blijven en niet naar de praktijk te komen.
Doe bij twijfel over een coronabesmetting een PCR-test in neus en keel bij de GGD en niet 
een sneltest om corona uit te sluiten. 
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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De sneltest toont corona wel aan, maar sluit het helaas niet uit. Dat doet de PCR beter. Dit 
verschil tussen beide testen zorgt helaas nog steeds voor veel onduidelijkheid.

Het lijken simpele regels maar helaas komt het nog steeds voor dat we op het spreekuur 
mensen zien die koorts hebben zonder dat ze het zelf weten. Om open te blijven zullen we 
allemaal echt op moeten blijven letten. Als team in apotheek en huisartsenpraktijk rekenen 
we op jou, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de huisartsenzorg en apotheek in 
Boekelo beschikbaar blijft.

Doktersassistente  
Erna Dreierink-Rotink stopt
Onze doktersassistente Erna Dreierink- 
Rotink gaat na 10 jaar trouwe dienst 
stoppen in Boekelo. Erna: “Via deze weg 
wil ik jullie laten weten dat ik ga stoppen in 
Boekelo. 10 jaar geleden ben ik begonnen 

als stagiaire, toen nog bij dr. Jansen en dr. Smulders. Ik heb veel meegemaakt met patiënten 
en collega’s. Ik ga me inzetten bij het vaccineren tegen corona. We hebben het allemaal wel 
een beetje gehad met corona en ik ga hier dan ook met veel enthousiasme mee aan de slag. 
En soms is het ook gewoon tijd voor een deurtje verder. Bedankt allemaal voor de vele leuke 
en gezellige contactmomenten. Het ga jullie goed!”

STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM BOEKELO OPGEHEVEN

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de Stichting Gezondheidscentrum Boekelo opgehouden 
te bestaan, nadat de activiteiten reeds ruim daarvoor waren gestaakt. De resterende baten 
zullen worden gedoneerd aan De Koepel die voor herverdeling zal zorgdragen. Eenieder die 
meent nog een vordering op de stichting te kunnen doen gelden kan zich uiterlijk 1 maart 
2021 melden bij Marjon Morsink via: marjon@morsink.eu of 06 - 4616 6885. Een en ander 
zal dan definitief worden afgewikkeld. De stichting dankt iedereen voor zijn/haar steun,  
medewerking en belangstelling tijdens
haar bestaan.

MET VRIENDELIJKE GROET,

NAMENS HET BESTUUR,

DE VOORZITTER
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Tijdens de lockdown is 
La Deut Mode gewoon 

bereikbaar! 

Telefonisch:    06 83 70 63 08

Email:              info@ladeutmode.nl

Social Media:  Facebook/Instagram

Om u van dienst te kunnen zijn 
in deze moeilijke tijd bieden wij 

personal shopping aan huis!

WIJ ZIJN U HEEL GRAAG VAN DIENST 
KOOP BEWUST & KOOP LOKAAL!
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VACATURE BRANDWEERVRIJWILLIGER (M/V) KAZERNE BOEKELO

Kazerne Boekelo is een van de 29 brandweerkazernes binnen Brandweer Twente. Al 40 
jaar lang zetten onze vrijwillige brandweermensen zich met passie in voor de veiligheid 
van inwoners van Boekelo en omstreken.  

Om de brandweerzorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn wij op zoek naar 
versterking. Kazerne Boekelo heeft een uitdagende en dankbare vacature voor jou! Ons 
werk bestaat onder meer uit het blussen van branden, het bestrijden van ongevallen met 
gevaarlijke stoffen en het bevrijden van verkeersslachtoffers. Ook bij uitval van de stroom-
voorziening of bij noodweer verlenen wij hulp. Wij zijn een gedreven en enthousiast korps 
van 22 vrijwilligers die zich graag inzetten voor de brandweerzorg in Boekelo en omstreken.  

Heb je belangstelling? 
Ben jij On Fire? Dan is dat een mooie binnenkomer! Je kunt contact opnemen met Tonnis 
Goosen of een sollicitatieformulier invullen via werkenbijbrandweertwente.nl. 

Heb je vragen over wat het brandweervak inhoudt en wat we van vrijwilligers verwachten? 
Neem dan ook contact met Tonnis op. Meer informatie kun je vinden op de site van Brandweer  
Twente werkenbijbrandweertwente.nl.

TONNIS GOOSEN

KAZERNECOÖRDINATOR BOEKELO

T:  06 - 1222 9136

E:  T.GOOSEN@BRANDWEERTWENTE.NL

Kom jij ons  
team versterken?
Brandweer
is op zoek naar jou  
als collega!

Interesse? brandweertwente.nl

Boekelo
Hier kun 

jij ook 
tussen  
staan!
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UIT INEKE’S RECEPTENBOEKJE

Ineke Clark is met haar cateringbedrijf een bekend 
culinair gezicht in Boekelo. In deze rubriek deelt zij 
haar heerlijke recepten. Voorzien van een anekdote, 
passend bij het recept.

“Even een makkelijk, simpel en lekker gerecht. Zoals ik 
al eens eerder geschreven heb kon mijn zus geweldig 
koken en heb ik enorm veel van haar geleerd. Ze woonde in Oostenrijk en ik vond het altijd 
heerlijk om daar te zijn. Dan maakte ze heel vaak dit gerecht waar niet alleen ik maar ook mijn 
kinderen dol op waren. Jaren later vond ik in een Duitse supermarkt hetzelfde recept in kant 
en klare kruidenmixen van Knorr. Hebben ze toch gewoon het recept van mijn zus gepikt.”

Würstchen gulasch  
(voor 4 personen)
10 verse knakworsten 
8 kleine aardappelen
400 gram haricots verts
1 rode puntpaprika
4 teentjes knoflook
1 ui 
½ bosje peterselie
4 eetlepels tomatenpuree
3 theelepels paprikapoeder
2 theelepels suiker
500 milliliter groentebouillon
Peper en zout

Kook de aardappelen in de schil gaar. 
Pel ze en snijd in grote stukken. Snijd 
de boontjes in drieën en kook ze kort. 
Snijd de worstjes in plakjes van onge-
veer 2 centimeter dik en de paprika 
in repen. Fruit de uitjes aan en voeg 
dan de paprika en knoflook toe. Bak 
daarna de worst even mee. 

Doe er dan de paprikapoeder en tomatenpuree bij en 
bak alles kort aan. Voeg dan de bouillon, aardappel 
en boontjes toe. Laat alles 30 minuten op een laag 
vuur intrekken (niet koken). Doe dan de peterselie 
erbij en klaar is het. Serveer met bruin stokbrood en 
crème fraîche.

Tip Gebruik verse knakworsten, die maken het 
gerecht zo bijzonder. Mark Wagelaar heeft hele 
lekkere verse knakworsten. Gebruik verder vast-
kokende aardappelen. De Coop heeft daarin een 
prima keuze. Ik gebruik in plaats van tomatenpuree, 
tomaten & paprika mix (de milde variant), te koop bij 
de Turkse toko.
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BIOLOGISCH MELKVEEBEDRIJF ‘N POL MET EEN EERLIJK PRODUCT

DOOR: ANGELA DILLEROP

In december konden we in een aflevering van het KRO-NCRV-programma BinnensteBuiten 
zien hoe chef-kok Ramon Brugman op bezoek was bij biologisch melkveebedrijf ‘n Pol aan 
de Boekelerhofweg. Deze wordt gerund door de familie Stokkers-Tieberink, bestaande uit 
Jenny en Johan en hun kinderen Diana, Gertjan en Marion. Tijd om daar eens iets meer 
over te horen. 

De biologische boerderij bestaat uit 60 koeien en ongeveer 30 stuks jongvee met onbe-
spoten landbouw- en weidegronden en producten. Eens in de zoveel maanden komt de 
mobiele kaasmaker, Henk van der Schoor, het erf oprijden. Hij maakt dan ter plekke kaas 
van de rauwe melk van Jenny’s koeien.

Met een kopje koffie aan de keukentafel begint boerin Jenny enthousiast te vertellen over 
het bedrijf. Jenny runde als meisje van 18 jaar eind jaren 70 samen met haar moeder, zus, 
broer, opa en vriend Johan de boerderij, waarbij het noaberschap een grote steun was.  
Noaber betekent naaste, in dit geval naaste buur. Toen was het nog een gemengd bedrijf 
met koeien, varkens en ander kleinvee. Jenny voelde zich als kind gelukkig in de natuur en 
dit was het zaadje voor het opzetten van deze biologische boerderij.

Even terug in de tijd
Vóór de oorlog waren de boerenbedrijven 
klein met wat koeien, varkens, paarden en 
kleinvee. De akkerbouw was voor eigen vee, 
eigen consumptie en voor de plaatselijke 
markt. Het was voor de boeren een hard 
bestaan. Na de oorlog kwam er een over-
heidsbeleid, zoals ruilverkaveling en het 

stimuleren van schaalvergroting. Om de koopkracht te vergroten moest de prijs laag blijven. 
Dit stimuleerde mechanisatie, gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer. 
Met minder mensen kon de productie verhoogd worden. Dit had echter ook tot gevolg dat 
het aantal boeren behoorlijk afnam en er overschotten van producten ontstonden. Denk 
bijvoorbeeld aan de boterberg. Daarom werd er in 1984 voor elke veehouder in de Europese 
Unie een maximumhoeveelheid af te zetten melk vastgesteld. 
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Oncologisch Ontmoetingscentrum Camino 
Om mensen met kanker en hun naasten optimale ondersteuning te kunnen bieden 
hebben wij recht vanuit ons hart een heel mooi initiatief opgepakt: Camino, een 
oncologisch ontmoetingscentrum voor Haaksbergen-Enschede en omstreken.  
U kunt bij ons terecht voor psychosociale ondersteuning, een luisterend oor, 
activiteiten en voorlichting/informatie over allerlei zaken die op uw pad komen tijdens 
de (na)behandeling van kanker. Wanneer Corona het toe laat, bent u van harte welkom 
in Haaksbergen bij Groepsaccommodatie Goed Te Pas en in Boekelo bij Paramedisch 

Centrum de Bleekerij 
 

Wilt u meer informatie over ons centrum of wilt u een steentje bijdragen als donateur of vrijwilliger? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via bestuurcamino@gmail.com of bel met Annemarie Kraaijvanger 

(06-43877450). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderdagverblijf en Peuteropvang  
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27 
Boekelo

www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling 
voor ieder kind.

Buitenschoolse Opvang 
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo
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Dit beleid werd na 30 jaar weer losgelaten vanwege de grotere vraag in de wereld de  
veebedrijven begonnen onder andere met het uitbreiden van de stallen. Door deze inten-
sieve veeteelt ontstond er een mestoverschot en werd de natuur steeds meer aangetast. 
Dit laatste is nog steeds een probleem, daarom is onder andere de nieuwe stikstofwet in 
voorbereiding.

Overstap naar biologisch melkveebedrijf
Deze ontwikkelingen en de liefde voor de natuur deed de familie besluiten over te stappen 
op biologische bedrijfsvoering. Jenny richtte zich op het vee en Johan op de grond en haar 
producten. Het begon met deelname aan landelijke experimenten, het uitsluitend richten op 
koeien en uitbreiden van weide- en landbouwgronden nabij natuurgebieden. Kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen worden niet meer gebruikt en dit vraagt veel kennis en ervaring om 
goed te oogsten. Biologische producten, zoals gras, maïs en het eiwitrijke luzerne is het voer 
tijdens de wintermaanden. Jenny heeft een sterke band met de koeien en kalveren en ziet 
gelijk hoe de koeien zich voelen en zorgt voor het kalveren. 

Het bedrijf wordt gecontroleerd door de certificeringsorganisatie SKAL en heeft daarmee 
het EKO-keurmerk. Voor de afzet van de melk zijn ze aangesloten bij EKO-Holland, een  
coöperatie van ruim 180 biologische melkveehouders verspreid over heel Nederland. De 
familie geniet ervan de koeien te zien grazen in de weiden vol met onbespoten gras, kruiden, 
paarden- en pinksterbloemen. Het uiteindelijk doel is geheel zelfvoorzienend te zijn en wat je 
doet moet je goed doen. Biologisch boeren heeft vooral te maken met hoe je tegen het leven 
van mens, dier en omgeving aankijkt.

Voor alle kinderen en ouders uit de omgeving
De familie vindt het belangrijk het biologisch veebedrijf onder de aandacht te brengen.  
Zo organiseren ze in het voorjaar de ‘Koeiendans’, een gebeuren dat veel bezoekers trekt. 
Na 5 maanden op stal mogen de koeien weer in de wei. En dat ze daar blij om zijn is te 
zien aan de vrolijke sprongen van de koeien. In de zomermaanden worden er rondleidingen  
georganiseerd. Je krijgt dan uitgebreide informatie over het biologisch werken in een  
veebedrijf en over de keuzes die de familie hiervoor moest maken. Er komen regelmatig 
kinderen op de boerderij. Opvallend is de boerderijeducatie  Kiekeboer’n voor de kinderen 
van de basisscholen. Op school worden de kinderen aan de hand van digitaal en schriftelijk 
lesmateriaal voorbereid. Tijdens de lessen op de boerderij leren ze over het voeren, melken 
en verzorgen van de koeien en de kalfjes. De kinderen mogen dan zelf ook aan het werk  
om het echte boerenleven te ervaren.
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)

T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

DEALER

Service  |  Eigen werkplaats  |  6 dagen per week geopend  |  Maatwerk

Bij ons kunt U tercht voorBij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

TUINHOUT

VERANDA’S

PICKNICKTAFELS

PELLETS

MOLLEN VERDRIJVER

TUINGEREEDSCHAP
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UPDATE SPORT- EN CULTUURHAL

2021: HÉT JAAR VAN DE NIEUWE SPORT-EN CULTUURHAL MFA DE ZWEEDE

Het jaar 2021 wordt het jaar van de realisatie. Daarom is het goed om iedereen aan het 
begin van dit in alle opzichten bijzondere jaar bij te praten over de huidige stand van zaken. 
We hebben tijdens de lockdown niet stilgezeten en zijn aangekomen in de finale fase van 
de bouw van de nieuwe sport- en cultuurhal van MFA De Zweede.

Eind 2020 zijn nagenoeg alle openstaande punten met de gemeente afgewerkt. Het  
‘papierwerk’ is gereed. De noodzakelijke overeenkomsten liggen klaar voor ondertekening 
of zijn al getekend, de gemeentelijke subsidies zijn ontvangen en er is een projectmanager 
toegewezen die de noodzakelijke gemeentelijke werkzaamheden rond fase 3 coördineert. 
Denk daarbij aan de uitbreiding van de parkeerplaatsen en de landschappelijke inpassing.

Aan de inkomstenkant loopt het ook als gepland: subsidies zijn binnen of veiliggesteld 
en een groot deel van de fundraising is al ontvangen. Samen met de ondersteuning van 
diverse fondsen helpt het ons over de streep. Zo is 2021 in januari goed begonnen met 
de overhandiging van een check van €25.000,- door het Stimuleringsfonds Rabobank  
Enschede-Haaksbergen. Namens de bank reikten Martin Landkroon, directeur Particulieren, 
en Roelyn van de Hoek, ledenraadslid Rabobank Enschede-Haaksbergen en woonachtig in 
Boekelo, donderdag 7 januari jl. symbolisch de cheque aan ons uit. Wij zijn zeer blij met de 
toegezegde donaties van de Rabobank en de overige sponsoren. Door hun bijdrage kunnen 
we de plannen voor de bouw van de sport- en cultuurhal realiseren.  

“De donatie van €25.000,- bieden we aan namens onze klanten. Rabobank Enschede-Haaks-
bergen vindt het belangrijk om de leefbaarheid in dorpen waar onze klanten woonachtig zijn, 
hoog te houden. Voor de bouw van de nieuwe sport- en cultuurhal heeft de lokale gemeen-
schap zelf het initiatief genomen, zelf de gelden verworven en helpt zelf mee met de bouw 
van de nieuwe hal. Reden te meer om als Rabobank dit initiatief te ondersteunen! Door de 
donatie en die van andere sponsoren kan de bouw van start gaan. Met plezier zien we straks 
de jeugd in de hal een balletje trappen of kleuters gymles krijgen”, aldus Martin Landkroon en 
Roelyn van der Hoek. 

Voor de bouw hebben we alle noodzakelijke offertes ontvangen en uitvoerig bekeken, 
vergeleken en gecontroleerd. Op basis daarvan voeren we nog een aantal wijzigingen 
en vereenvoudigingen door, zodat we zeker weten dat kosten binnen het budget blijven.  
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      Architect:                    COURAGE architecten (courage.nl)
      Hoofdaannemer:       AIP partners (aippartners.com)
      Tekenbureau:            Draw Vision Europe(drawvision.nl)  
  

Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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Door creatief om te gaan met de mogelijkheden en nog eens goed te kijken naar de  
details, met een kritische blik op wat direct moet en wat later kan, is het ontwerp er zeker 
niet slechter op geworden en kunnen we, zoals we nu beoordelen, alles wat noodzakelijk  
is realiseren.

We verwachten zeer binnenkort groen licht te kunnen geven, zodat de schop de grond in 
kan. De oplevering van de nieuwe hal zal einde van het derde kwartaal 2021 zijn. Nu alle 
seinen op groen staan, starten we in maart ook met het incasseren van de nog openstaande 
machtigingen van de fundraisingactie.

Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk  
door met het werven van fondsen en subsidies waarvan de gelden gebruikt worden voor  
de inrichting en zaken die we niet direct kunnen realiseren. Mocht je hierin nog wat kunnen 
en willen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wellicht nog goed om te vermelden 
dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft. 
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede

Door veel vrijwilligers wordt er volop doorgewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- 
en cultuurhal. Wil je het MFA hierbij bestuurlijk ondersteunen, dan horen we dat graag. Heb 
je vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij beantwoorden deze graag!

HARTELIJKE GROET,

BESTUUR STICHTING VRIENDEN VAN DE ZWEEDE EN BESTUUR MFA DE ZWEEDE

Van links naar rechts: Ben ter Stal, Roelant Lawerman, Martin Landkroon en Roelyn van der Hoek.
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HET ‘BUURTJE’ BAD

DOOR: AGAATH CORNEL

Geen stoplicht hier, wel heel veel groen; in het buurtschap Bad is nu weinig te doen. Maar 
is dat echt het geval? 

We zijn wat van slag, omdat ons grootste (en enige) evenement van het jaar, de oudjaars-
avondborrel, niet door kon gaan. Het is juist door die borrel de voorgaande jaren, dat we 
elkaar wat beter kennen en vaker groeten. En dat merk je in deze tijden van corona. 

Waar voorheen de werkenden ’s morgens vroeg de straat uit zoefden om pas ’s avonds terug 
te keren, soms met kind in maxi-cosi of gordel op de achterbank, werken zij nu veelal thuis. 
En omdat iedereen behoefte heeft aan frisse lucht, treffen alle generaties elkaar vaker even 
buiten. De tuinen hebben er nog nooit zo mooi bijgelegen en als ik een ommetje loop met mijn 
hond is er vaak wel een harkende buurvrouw of buurman met wie ik even een praatje maak.

Opeens is er ook meer tijd om naast de eigen tuin ook de omgeving op orde te houden.  
Verschillende vrijwilligers van het Team Schoon & Groen gaan regelmatig op pad om 
rommel uit de bermen te vissen. Dit tot genoegen van de vele wandelaars uit het dorp of 
het hotel, die in de winterzon van ons mooie buurtschap genieten. Ook een avondwandeling 
was de afgelopen maanden een feest. De kerstversieringen waren nog nooit zo uitbundig. 
We kunnen nog net niet concurreren met de Vinkenstraat in Almelo.

Het enige dat op dit moment nog ontbreekt, is een mooi wandelpad vanuit onze buurt naar 
het dorp. Het zou fijn zijn als we voor die wandeling het soms hard rijdende verkeer van de 
Zoutindustrieweg of de Oude Deldenerweg konden mijden. Gelukkig wordt door de Dorps-
raad onderzocht of daar in de toekomst misschien mogelijkheden voor zijn.
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Primera Winters
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

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

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.
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VOEDSELBOS BOEKELOSEBLEEKGAARD  
DE SEPPER

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Een voedselbos… dat woord alleen al geeft ruimte voor zoveel 
associaties, fantasieën en vragen. Tijd om antwoorden op te 
gaan halen. En wel bij dorpsgenoten Marc Waterman en Marloes 
Reidsma-Arends, wonend aan de Boekelosebleekweg.

Wat is een voedselbos? Zoals zij het zelf omschrijven is het iets tussen een tuin, een boom-
gaard en een bos met eetbare planten. Een voedselbos bestaat uit 3 lagen, zorgvuldig  
aangelegd, met op de onderste laag eetbare kruiden en lage planten. De volgende laag bevat 
struiken met eetbare bessen en fruit. De bovenste laag bestaat uit vrucht- of nootdragende 
bomen. Het is een soort snoeptuin, ontdekkingsplek, ontmoetingsplek, een bos waar je het 
hele jaar door uit kan oogsten.

Marc, voorheen biologisch tuinder en nu werkzaam bij Staatbosbeheer, liep al een tijdje rond 
met een plan. Hij wist zijn buren te enthousiasmeren en samen met 4 andere buren kochten 
zij op 29 december 2020 driekwart hectare grond van Gerard Elferink. Het landje is aangren-
zend aan het laatste huis van ‘Het Rode Dorp’, zoals deze straat ook wel genoemd wordt. 
Er is een stichting opgericht, ‘Boekelosebleekgaard De Sepper’, naar de oude boerderij De 
Sepper. Iedereen die dat wil, kan betrokken zijn bij het voedselbos. Je kunt donateur worden 
van de stichting en meehelpen en mee-oogsten. Het voedselbos is er voor en door de buurt. 
Er worden nu al volop ideeën, gereedschappen, plezier, kennis en kunde gedeeld in de straat. 

Toos Sturm (een van de mede-eigenaren en kunstenares) heeft het prachtige logo ontworpen 
en samen met de kinderen uit de straat een workshop gedaan om een collage te maken over 
wat een voedselbos is. Dit werd gepresenteerd aan de ouders. 

Marc geeft aan dat er best al veel kennis over natuur, landbouw en groenteteelt in de straat 
aanwezig is, maar een voedselbos blijkt toch wel een vak apart te zijn. Daarom krijgt het  
initiatief begeleiding van Martijn Aalbrecht uit Beckum die al 8 jaar lang een voedselbos 
heeft. Verder gaan 5 studenten van de Universiteit van Wageningen meedenken over het 
ontwerp. Het grootste deel van 2021 zal gebruikt worden om een beplantingsplan te maken 
en in het najaar zullen dan echt de eerste bomen en struiken geplant gaan worden.
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De eerste jaren is de begroeiing nog laag en klein, maar na een jaar of 10 (een voedselbos 
vraagt geduld) komt er meer oogst uit. Dan kan een breder publiek bijvoorbeeld via een  
zelfpluktuin-concept oogsten. Er wordt ook gedacht aan het leveren van bijzondere  
producten aan de Boekelose restaurants.

Marloes geeft aan dat een voedselbos veel meer biedt dan alleen voedsel. “Zingeving is ook 
een belangrijk aspect; niet alleen aan jezelf denken maar ook aan de toekomstige genera-
ties.” Het Twentse landschap gaat sterk veranderen: boeren die stoppen, weidevogels en 
insecten die verdwijnen, klimaatverandering, enzovoorts. De gemeente heeft hier een visie 
op ontwikkeld waar het initiatief van een voedselbos goed in past. Een voedselbos brengt 
voedselproductie, natuur en burgers dichter bij elkaar. Het is een verrijking voor landschap, 
natuur, cultuur en voor de keuken!

Marloes vertelt dat het starten van een voedselbos een bijzondere uitdaging is. Enerzijds 
vaart maken: subsidies en vergunningen aanvragen, een website bouwen, een beplantings-
plan maken en interviews geven (zoals deze) en juist vertragen, want geduld hebben en de 
natuur zijn werk laten doen is kenmerkend voor een voedselbos.
Het weilandje oogt rustig... Maar in de achtertuinen worden al stekjes en plantjes opge-
kweekt. En er is al rabarber overgeplant naar het weiland. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt, kerstkaarten zijn door de jongste buurtbewoners bezorgd, een workshop enten en 
stekken is voltooid.

Samenvattend kent dit initiatief dus een heel breed scala aan doelen gericht op natuur, 
biologie, milieu, landschap, voedsel, educatie, zingeving, sociale betrokkenheid, gemeen-
schapszin en creativiteit.

Wil je meer weten? Bezoek dan de website: http://boekelosebleekgaard.nl of loop eens 
langs om te zien wat er allemaal gebeurt gedurende de komende jaren.
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NIEUW IN USSELO:  
‘T MELKHUUSKE

Misschien heb je het zelf al ontdekt, ‘t Melk-
huuske in Usselo waar je zelf melk kunt 
tappen. Nog niet? Lees dan vooral verder. 
Of beter nog: ga er zelf eens naartoe. Het is 
echt een leuke ervaring en de melk smaakt 
heerlijk!

Twee jaar geleden kregen Gerrie Meijer en 
Gerrit Jan Voogd het idee om een melktap 
te installeren. Gerrie: “We hebben toen een 

offerte laten maken, maar daar schrokken we eerlijk gezegd wel van. Het was een flink 
bedrag en daar moest dan ook nog een huisje en stroom bij. We hebben toen besloten om 
het niet te doen. We hebben in de jaren wel eens vaker gekeken naar een tweedehands tap, 
maar die zijn moeilijk te vinden. 
Dit jaar kwam ik echter een melktap tegen op Marktplaats die er nog geen uur opstond. We 
hebben gelijk gereageerd en zijn de volgende dag al wezen kijken. Het zag er prima uit en de 
machine was drie jaar oud. De reden dat de veehouder de melktap verkocht was omdat hij 
op een ongunstig punt woonde voor de verkoop. We hebben er niet langer over nagedacht 
en ‘m gelijk gekocht. 

Maar ja… dan moest er nog wel een huisje en stroom komen. Daar ging best wat tijd inzitten, 
maar we zijn superblij met het resultaat. Op 18 september is ‘t Melkhuuske geopend. We 
hebben niets speciaals gedaan, hoor. Ons motto is ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’. We willen mensen laten zien en proeven hoe ‘echte’ romige, volle melk smaakt, 
wat wij doen op de boerderij en waar de melk vandaan komt. We hebben het planet proof 
keurmerk.” 

“We willen laten proeven hoe echte romige volle melk smaakt.”  Hoe werkt de tap precies?
“De werking is eigenlijk heel simpel. Je gooit er (gepast) geld in, doet het deurtje open, drukt op 
start, houdt de fles er een beetje schuin onder en de melk loopt erin. Dit voorkomt schuim en 
daarmee ook het overstromen van de fles. Je hoeft niet op stop te drukken, de melktap stopt 
automatisch. In de melktap staat een RVS melkkan. De melk in de melkkan wordt gekoeld en 
geroerd. Net als een echte grote melktank. De installatie wordt dagelijks schoongemaakt.” 
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074 - 250 53 79 
www.leferink-wennink.nl

      Een afscheid
                    naar wens
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Willen jullie in de toekomst ook gaan uitbreiden met andere producten?
“Nou… we hebben het er al wel over gehad en er zijn ook al ideeën. Het zullen dan wel 
producten zijn uit de buurt. Hoe dit vorm zal worden gegeven blijft nog een verrassing. We 
zijn wel begonnen om iets voor kinderen te doen. Met Sinterklaas konden ze een knipvel 
mee naar huis nemen en er een rugzakje van maken. Die mochten ze dan in ‘t Melkhuuske 
zetten waar Sinterklaas langs kwam. We zijn van plan om met Pasen en de vakanties ook 
wat extra’s te gaan doen, hier zijn we nog mee bezig.”
In december was er al 1000 liter melk getapt. “We gingen uit van zo’n 10 liter per dag, maar 
dit blijkt wel wat meer te zijn. We hadden nooit gedacht dat het zo goed zou lopen. Het is 
gewoon superleuk om de reacties te lezen in het schriftje van de mensen die de melktap 
bezoeken. Daar doe je het ook voor als melkveehouder.”

Ben je ook nieuwsgierig geworden? Bezoek ‘t Melkhuuske dan aan de Lepperpaalweg 30 in 
Usselo. ‘t Melkhuuske is elke dag geopend van 07.00 tot 20.00 uur. Je kunt ‘t Melkhuuske 
ook vinden op Facebook.

HET DORPSPLAN 2020-2030 IS KLAAR

Onder de kop ‘De Droom van Boekelo’ is sinds 2018 met enorm veel dorpelingen gesproken. 
Zo ontstond de inhoud van het nieuwe dorpsplan. We zien het plan vooral als een kompas 
voor de toekomst. De komende jaren zal er veel op ons afkomen en dat zal weer leiden tot aan-
passingen van het plan. Het plan bevat de opgaven waarvoor het dorp en de Dorpsraad zich 
gesteld zien de komende jaren. De komende jaren zullen we met het dorp in gesprek blijven 
over de uitvoering van het plan en over nieuwe inzichten. We gaan je daarvoor uitnodigen.

Je kunt het Dorpsplan 2020-2030 inzien en downloaden op: www.boekelo.info. Een gedrukte 
versie, in de vorm van een krant, kunt u ophalen bij Thuys. Vanwege de coronamaatregelen 
moet je hiervoor wel eerst een bestelling bij Thuys te plaatsen via tel: 053 - 4282 670.

Wij wensen je veel leesgenoegen met dit nieuwe dorpsplan.
DORPSRAAD BOEKELO
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Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Gespecialiseerd in: 
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

MijnVrolijkeTaartjeshoek

MijnVrolijkeTaartjeshoek

06-41439510

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!

Moe? Gespannen? Stress? 

balansbalans
N a t u u r l i j kN a t u u r l i j k

Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595 

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.

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? 
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HERSTEL NA COVID-19 MET BEHULP  
VAN DE FYSIOTHERAPEUT

Het coronavirus slaat nog steeds flink om zich heen. Ook in Twente hebben 
al veel mensen eraan moeten geloven. Ervaar je nog lang klachten na een  
besmetting? Blijf er niet mee lopen! De fysiotherapeut is er om je te helpen  
en in 2021 wordt herstelzorg door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit 
de basisverzekering.

Het Covid-19 virus heeft het voornamelijk op het ademhalingssysteem gemunt. 
Alhoewel er ook andere vitale organen bij betrokken zijn, zoals hart, lever en 
nieren. Gelukkig wordt het grootste deel van de mensen die besmet raken niet 
of nauwelijks ziek. Er zijn ook mensen die wel ziek worden, met symptomen 
als koorts, droge hoest en kortademigheid. Een klein deel daarvan verslechtert 
nog verder en moet opgenomen worden op een corona-afdeling of de IC in het 
ziekenhuis met bijvoorbeeld een longontsteking, hypoxie (onvoldoende zuurstof-
voorziening aan weefsels) of zelfs orgaanfalen. 

Afhankelijk van de mate van ziek zijn, kost het herstellen van een coronabesmet-
ting veel tijd. De meeste mensen ervaren een verminderd uithoudingsvermogen, 
minder spierkracht, verminderde gewrichtsmobiliteit of andere klachten aan het 
bewegingsapparaat. Om hiervan goed te herstellen is het nodig om op een juiste 
manier weer te gaan bewegen. De fysiotherapeuten ondersteunen je hier graag 
bij.

Ervaar je circa 6 weken na het doormaken van een Covid-19 besmetting nog  
beperkingen in het dagelijks bewegen en ben je benieuwd wat de fysiotherapeut 
voor je kan betekenen? Neem dan contact op met je fysiotherapeut. Om de  
behandeling vergoed te krijgen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts  
of specialist. Neem contact op met je zorgverzekering om te checken of zij  
herstelzorg vergoeden in de basisverzekering.

DESIRE VAN DEN BELD

FYSIOTHERAPEUTE FYON
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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. 

 
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 
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MUSEUM BUURTSPOORWEG HAALT 
€14.000 OP MET CORONA-CAMPAGNE

In vier weken tijd heeft Museum Buurtspoorweg door 
middel van een crowdfund-campagne via Voordekunst.
nl €14.300 aan donaties ontvangen van betrokken  
burgers en lokale ondernemers, bestemd voor de  
restauratie en onderhoud van de stoomtreinen uit de  
collectie. Dat geld is hard nodig, want de coronacrisis 
heeft veel impact op financiële situatie van het museum. 

Liefhebbers en betrokken inwoners van Twente kunnen nog steeds een bijdrage leveren via 
het platform Voordekunst.nl. Het museum hoopt met de campagne een zo hoog mogelijk 
bedrag op te halen voor het goede doel. Museum Buurtspoorweg is het enige museum in 
Twente dat crowdfunding inzet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.   

Impact van corona
Het afgelopen seizoen heeft het museum door alle maatregelen veel minder treinkaartjes 
kunnen verkopen dan andere jaren. Een groot deel van het seizoen heeft het museum nood-
gedwongen de deuren moeten sluiten. Op de dagen dat er wel gereden mocht worden met 
de nostalgische stoomtrein, was de maximale capaciteit slechts een derde van normaal. 
Hierdoor is het museum een belangrijk deel van de inkomsten misgelopen. Veel mensen 
en bedrijven hebben het museum inmiddels een warm hart toedragen, want na 4 weken 
staat de teller op 314 donateurs die inmiddels met elkaar het prachtige bedrag van €14.300 
hebben opgehaald. 
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                       Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 
 

- Computers op maat gemaakt     - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie        - Printers 
- Aanleg van netwerk, telefoon     - MKB, service op locatie 
- internet aansluiting        - Verkoop computers 
 
Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo,  Tel:053-7501136 
 Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl  www.cs-twente.nl 
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Afhaalmenu ‘de Buren’

Lunchkaart

Bestellen? Bel 053-4281202 

Dinerkaart
Dinsdag t/m zondag van 10:30u tot 15:00u Dinsdag t/m zondag van 17:00u tot 20:00u

Stokbroodje filet americain 
Met mayonaise, gekookt ei en sla 

Stokbroodje gezond 
Met ham, kaas, komkommer,  
tomaat en sla 

Stokbroodje gerookte zalm 
Met selderijsalade 

Stokbroodje tonijnsalade 

Warm stokbroodje 
Met ham, salami, kaas,  
ui en champignon 

Soep van het moment 
Heerlijke soep met stokbrood

Stamppot 
Met bijbehorende garnituur 

Half haantje  
Met frietjes en rauwkost 

Rundersukade 
Met frietjes en rauwkost 

Viscurry 
Met rijst en rauwkost 

Soep van het moment 
Heerlijke soep met stokbrood 

Kleintjes van de Buren 
Kip(nuggets), patat en appelmoes

5,75 

5,75 

6,75 

5,75 

5,75 

5,-

8,50 

10,- 

12,50 

10,- 

5,- 

4,50 

Daarnaast hebben wij elke zaterdag een EETSTRAAT  naast  ons pand! 
Hier kunt u heerlijke gerechten afhalen.  

U blijft in de auto zitten en besteld, dus geheel corona-proof!



TEESINKBOS OP WEG NAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT

Half november vorig jaar is er een boek verschenen over het unieke karakter van bunga-
lowpark Teesinkbos. Volgens een aantal erfgoedverenigingen is Teesinkbos zo uniek dat 
ze al eerder een aanvraag hebben ingediend bij de gemeente om het bungalowpark aan te 
wijzen als ‘beschermd dorpsgezicht’. 

Niet alle bewoners zijn gelukkig met de aanwijzing. Niet uit onwil, maar vooral uit onbe-
kendheid met wat dat betekent voor hun woning. Ook zijn er zorgen over beperking van de 
mogelijkheden om woningen aan te passen aan de eisen van de tijd. Daarop besloot de  
gemeente een pas op de plaats te maken en eerst in gesprek te gaan met een klankbord-
groep van negen bewoners over hun zorgen.  

Inbreng van bewoners
Als eerste heeft de klankbordgroep een inventarisatie gemaakt van hun wensen, zorgen 
en vragen over de onderwerpen bebouwing, openbare ruimte en proces. Hiermee is de 
werkgroep Teesinkbos, bestaande uit vijf bewoners, een vertegenwoordiger van de erfgoed- 
verenigingen en deskundigen van de gemeente, aan de slag gegaan. De werkgroep komt dit 

voorjaar met een eindadvies. Dit eindadvies 
wordt eerst besproken met de klankbord-
groep en overige bewoners van Teesinkbos 
voordat het later dit jaar naar de gemeente 
gaat. Het eindadvies vormt de basis voor de 
aanwijzing van Teesinkbos als beschermd 
dorpsgezicht.

Groot enthousiasme
De reacties van de donateurs zijn hartverwarmend. Zo laten zij onder andere weten:  
“Museum Buurtspoorweg hoort bij Haaksbergen zoals de Eiffeltoren hoort bij Parijs”,  
“De MBS is uniek in Nederland in zijn soort door de kwaliteit van de collectie en de grote  
cultuurhistorische waarde van het ensemble” en “MBS is onze steun meer dan waard. Hier 
wordt op enthousiaste wijze het lokale spoorwegbedrijf uit een ver verleden levend gehouden.”

Donaties nog steeds welkom
Alle kleine beetjes helpen. Mensen die het museum en haar indrukwekkende collectie een 
warm hart toedragen en zich in willen zetten voor behoud van cultureel erfgoed kunnen nog 
steeds een donatie doen via Voordekunst.nl. Zoek op trefwoord ‘Buurtspoorweg’.
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www.buitenhoff.nl

 
 
 

 
 
 

 

LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65

GGGEEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSEEEEEERRRDDD   IIINNN
✹✹✹ VVVIIIOOOLLLEEENNN   ✹✹✹ PPPEEERRRKKKPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ KKKUUUIIIPPPPPPLLLAAANNNTTTEEENNN

✹✹✹ HHHAAANNNGGGPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ GGGRRROOOEEENNNTTTEEEPPPLLLAAANNNTTTEEENNN
PPOOTTGGRROONNDD    --    SSIIEERRTTUUIINNCCOOMMPPOOSSTT

TTUUIINNTTUURRFF  --  GGEEDDRROOOOGGDDEE KKOOEEMMEESSTT

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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BOEKELOPERS ESTAFETTE GROOT SUCCES

Omdat door het coronavirus de beroemde Kerstcross van de Boekelopers op Tweede 
Kerstdag helaas geen doorgang kon vinden dit jaar, staken bestuur en activiteiten- 
commissie de koppen bij elkaar. De suggestie van een Boekelopers lid werd opgevolgd 
en er werd een estafette voor de leden georganiseerd die startte op Tweede Kerstdag en 
eindigde op 5 januari.

Alle deelnemers konden blokken van 1 uur reserveren, meerdere blokken achter elkaar en 
ook meerdere dagen was mogelijk. Daarbij liep iedereen een zelf gekozen route. Natuurlijk 
hebben we niet voor niets gelopen, maar voor een plaatselijk goed doel: Stichting Open 
Ouderenwerk Boekelo. Lopers maar ook hun sponsoren konden een bedrag doneren via een 
speciaal opgezette doneerpagina. 

Stichting Open Ouderenwerk wil het donatiebedrag gebruiken voor de aanschaf van plexi-
glas schermen tussen de computertafels. Veel ouderen raken in een isolement door alle 
beperkende coronamaatregelen. Kennis van digitale communicatie kan dit doorbreken. Het 
is dan ook van groot belang dat de computercursus weer veilig opgestart kan worden zodat 
de ouderen onder ons vertrouwd raken met de computer.

Het Boekelose Vlammetje
Als ‘estafettestokje’ werd er gekozen voor Het Boekelose Vlammetje. Je zou er jaloers 
op worden: het werd op handen gedragen, kwam nog eens ergens en maakte ontzettend 
veel mee tijdens alle runs. Van Boekelo naar Buurse (een enthousiaste koe deed ook zo-
maar mee), via het Rutbeek weer terug langs Usselo, richting Twekkelo, van Beckum naar  
Hengelo en weer terug in Boekelo. Halve en hele marathon afstanden werden spontaan 
afgelegd (soms onbedoeld omdat iemand toch niet in Haaksbergen maar in Hengelo bleek 
te wonen). Er werd rustig en snoeihard gerend, er werd in het koude water van het Rutbeek 
geplonsd en er werden vele foto’s gemaakt. 

Het succes samengevat in een paar cijfers:
• 50 lopers
• 71 blokken van een uur
• 5 blokken voor de Boekebikkels. Lopen en daarna zwemmen in het Rutbeek.
• 42,2 km langste afstand
• 755 kilometer totale afstand
• €890 totaalbedrag
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� 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

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1



Bouwbedrijf Stokkers, hoofdsponsor van BSC Unisson, is bereid gevonden om voor het 
gedoneerde bedrag de schermen te maken en kant en klaar aan te bieden. We hopen dit 
op korte termijn te kunnen realiseren. Bij deze willen we Bouwbedrijf Stokkers namens de 
vereniging danken voor de medewerking.

Natuurlijk willen we ook alle donateurs en Boekelopers die hebben deelgenomen hartelijk 
danken voor deze geweldige prestatie. En er gaat ook een dikke pluim naar de activiteiten- 
commissie van de Boekelopers voor het fantastische evenement dat op zo’n op korte 
termijn is georganiseerd. 

MET SPORTIEVE GROET,

BESTUUR BOEKELOPERS
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JS-TIJDVOORJEZELF
Voetreflex & Reiki behandelingen

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Reiki
behandelingen

Persoonlijke 
aandacht 

Voetrefl ex-
therapie

Tel. 06 13 07 51 12  |  info@js-tijdvoorjezelf.nl  |  www.js-tijdvoorjezelf.nl

ONTSPAN EN KOM IN BALANS 
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

AFSPRAAK MAKEN?
www.tandartspraktijkboekelo.nl    053 - 428 27 93

Be You 
Hairdesign

ggg67

www.beyouhairdesign.nl    - beckumerstraat 46A    – boekelo    – tel: 053 850 99 33

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

di/wo/do/vr     09.00 – 18.00
Za 09.00 – 15.00

Openingstijden:
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VACATURES BIJ G.V. UNISSON

Ondanks dat we nog steeds niet samen kunnen sporten blijft onze vereniging volop in 
beweging. Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan verschillende activiteiten zodat die 
in de startblokken staan voor als het straks allemaal weer kan.

Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste leiding om ons team te komen versterken.  
We zijn op zoek naar: 

GYMLEIDER M/V, Niveau 2/3
G.V. Unisson is op zoek naar een gymleider van 17 jaar of ouder voor  
onze gymlessen met leden in de leeftijd van 2,5 jaar tot circa 15 jaar. 

DANSLEIDER M/V
G.V. Unisson is op zoek naar een dansleider van 17 jaar of ouder voor  
onze danslessen met leden in de leeftijd van 4 jaar tot circa 30+ jaar. 

Heb je interesse of ken je iemand die dat heeft? Lees de uitgebreide vacature op onze 
website: www.gv-unisson.nl
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Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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NIEUW IN HET PMC: EMOTIETHERAPIE

In het Paramedisch Centrum De Bleekerij werkt sinds kort 
emotietherapeut Martin de Witte uit Almelo. Hij richt zich 
specifiek op het helpen verwerken van negatieve emoties. 

EFT (Emotional Freedom Techniques) heeft nog niet het  
predicaat ‘wetenschappelijk bewezen effectieve methode’, 
maar dat is een kwestie van tijd. In de tussentijd kunnen er 
wel heel veel mensen snel en blijvend mee worden geholpen. Als je nog steeds negatieve 
emoties en nare gevoelens kunt oproepen bij niet verwerkte gebeurtenissen uit het verleden, 
dan kan deze methode je daar waarschijnlijk vanaf helpen. Het maakt dan niet uit of het 
gisteren is gebeurd of 40 jaar geleden. 

De oorzaak van je negatieve emoties en gevoelens is een energieblokkade, ergens in je 
lichaam, die is ontstaan tijdens die nare gebeurtenis. Als deze theorie waar is, dan is het niet 
onlogisch dat er meer nodig is dan praten alleen, om het probleem op te lossen. Die blokkade 
zit in je lichaam en dan zul je dus óók je lichaam moeten beïnvloeden. Bij EFT doe je dat door 
te kloppen op acupunctuurpunten. De energie die daardoor wordt opgewekt, stroomt via je 
lichaamsmeridianen naar die energieblokkade toe en helpt om die op te lossen. 

Het is wel nodig dat iemand in staat is opnieuw de emoties en gevoelens op te roepen, die 
passen bij de gebeurtenis van toen. Martin helpt zijn cliënten in die stemming te komen door 
de herinnering op te roepen en de bijpassende woorden te laten herhalen. Tegelijkertijd laat 
hij hen zich concentreren op de plek van die energieblokkade en dat is de plek waar ze de 
negatieve emotie kunnen voelen in hun lichaam, bijvoorbeeld verdriet dat ze voelen als een 
dichtgeknepen keel. 

Om meer mensen te laten profiteren van nieuwe, effectieve methodes, is het belangrijk dat 
daaraan grotere bekendheid wordt gegeven. Martin doet dat zelf door zijn behandelingen 
aan te bieden op basis van ‘no cure – no pay’. En door een groot aantal recensies op zijn 
website te plaatsen, waarin mensen in hun eigen bewoordingen vertellen wat de behande-
ling voor hen heeft betekend.

Meer informatie
Lees meer informatie over Martin de Witte, Emotietherapeut op www.emotietherapeut.nl. 
Martin is bereikbaar via mail: info@emotietherapeut.nl of telefonisch: 06 - 8322 7032.
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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   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 



SLAGERIJ MARK WAGELAAR GAAT VERHUIZEN

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

De inwoners van Boekelo mogen zich gelukkig prijzen met Mark en Ilse Wagelaar als  
slagers echtpaar. Want het heeft niet veel gescheeld of het dorp zou zonder slager zijn 
komen te zitten. 

In januari 2020 is de knoop doorgehakt en werd de huur van het huidige pand na 5 jaar  
opgezegd. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Door de komst van het coronavirus werd 
ook hun wereld op de kop gezet. Ook al kon de winkel open blijven, de hele cateringtak 
van het bedrijf kwam stil te liggen en daarvoor is geen overheidssteun beschikbaar.  
Maar je bent ondernemer of niet, dus terug naar de tekentafel! Mark en Ilse hebben veel  
gepuzzeld, nagedacht en onderzocht en gelukkig was het pand een aantal deuren verderop  
nog beschikbaar. Het zo mooi gerenoveerde pand van voormalig Garage Vossebeld. 
Begin januari 2021 bleek het haalbaar te zijn om het nieuwe pand te gaan huren en de hand-
tekening werd rap gezet: het geregel en verbouwen kon beginnen. Een hele klus waarbij ze 
gelukkig ook worden ondersteund door de Dorpsraad. De winkel wordt ruimer, dat is fijn 
zeker om de coronamaatregelen te kunnen waarborgen. Het assortiment blijft gelijk, het  
belang van kwalitatief goed, diervriendelijk, lokaal en duurzaam runder- en varkensvlees staat 
voorop. De werkplaats verhuist naar het huisadres waar de grove productie plaatsvindt zoals 
worstmakerij en het uitsnijden van koeien en varkens en van waaruit de bevoorrading van de 
2 winkels in Boekelo en Stadsveld plaatsvindt. Het kleine assortiment wordt nog steeds in de 
winkel gemaakt. 
Stilzitten zullen Mark en Ilse na de verhuizing niet doen. Naast het jonge gezin zijn er nog 
zakelijke plannen genoeg. Bijvoorbeeld om meer te gaan samenwerken met lokale boeren. 
Zo kan de kwaliteit, diervriendelijkheid én duurzaamheid nog meer gewaarborgd worden. 
Ook vertelt Mark over de Belgische Blauwen die in Enschede Zuid staan: “Dit zijn koeien die 
worden grootgebracht op natuurgrond bij 1 boer die het welzijn van de dieren in acht neemt. 
Wij snijden de koeien uit en verkopen dit vlees. Vlees gevoed door de natuur en dat proef je.”
Een grootse feestelijke opening was hen zeer zeker gegund, maar die houden we dan maar  
tegoed. Klanten kunnen gedurende de sluiting in verband met de verhuizing terecht bij het 
filiaal in Stadsveld. Ook kun je bestellen via de webshop (www.slagerijwagelaar.nl) of telefo-
nisch via 053 - 4281 216. Dan wordt je lekkere en duurzame stukje vlees aan huis bezorgd. 
Als alles meezit hopen Mark en Ilse om op 16 februari 2021 open te gaan. Voor de lezer met 
een ijzersterk geheugen... inderdaad, 16 februari 2016 opende Slagerij Mark Wagelaar voor 
het eerst hun Boekelose deuren.

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| F

EB
R

U
AR

I 2
02

1 
| N

R.
 4

43

53



Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl 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?

Neem gerust contact op om te overleggen.

Fenanja Bouman  •  Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378  •  info@taiyin.nl  •  www.taiyin.nl

OOK
GESCHIKT

VOOR 

 BABY’S EN

KINDEREN
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DE USSELER ES BLIJFT BEHOUDEN

DOOR: GERRIT BIJVANK, VOORZITTER VBU

Jarenlang dreigde voor de Usseler Es dat er industrie gevestigd zou worden. Om dat tegen 
te gaan werd 30 jaar geleden de Vereniging tot Behoud van Usselo en de Usseleres (VBU) 
opgericht. En uiteindelijk met succes: het bestemmingsplan is gewijzigd van industrie naar 
duurzame landbouw en natuur. Betrokken bestuurslid van het eerste uur, Gerrit Bijvank, licht 
kort de historie toe.  

Wat is de Usseler Es?
Een es is een hooggelegen akker op zand-
gronden. Bij Usselo ligt de Usseler Es, 
waarvan het hoogste punt op 36,5 meter 
boven NAP ligt. Deze es kenmerkt Usselo als 
zogenaamd kransendorp waarbij boerderijen 
in een grote krans rond de Usseler Es liggen. 
Deze es van ca. 200 hectare, en daarmee 
een van de grootste van Europa, is van grote  

historische en landschappelijk waarde. Archeologische vondsten wijzen zelfs op prehis- 
torische bewoning van de streek. Zo had Prins Maurits van Oranje op deze plek tijdens de  
tachtigjarige oorlog zijn kampement. De Usseler Es wordt sinds de jaren negentig in het 
midden van Oost naar West doorsneden door de A35 en wordt sindsdien, net als het dorp 
Usselo, concreet bedreigd door de stedelijke en industriële ontwikkeling van de gemeente 
Enschede.

De oprichting van de VBU
Tegen die plannen van de gemeente Enschede verzette Buurtkring Usselo zich destijds om 
zowel de Usseler Es als Usselo te sparen en zoveel mogelijk karakteristieken van het dorp 
te behouden. Dat bleek echter een behoorlijke juridische en politieke opgave, waardoor als 
aftakking van Buurtkring Usselo in 1993 de VBU werd opgericht.

Gehouden referendum had veel voeten in aarde
In al deze jaren is er erg veel gebeurd waarbij de politiek heel wisselend heeft gereageerd. 
Een vermeldenswaardig punt is het houden van het referendum in 2001 in samenwerking 
met D66. Dit was destijds het tweede referendum in Nederland, waarbij vanuit de VBU zo’n 
60 mensen betrokken waren. Een van hun meest spraakmakende acties was heel Enschede 
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voorzien van grote posters om de minimale opkomst van 60% te behalen. Het referendum 
werd echter negatief beïnvloed door gemeente Enschede en wethouder Helder (PvdA). Daar-
naast was de vraagstelling nogal subjectief. Deze punten werden aangekaart bij de Nationale 
Ombudsman, wat leidde tot een reprimande voor de gemeente. Helaas bleef de opkomst net 
steken onder de 30% waardoor het referendum niet werd gehonoreerd. Overigens stemde 
ruim 95% van de stemmers voor het behoud van de Usseler Es. 

Gang naar de Raad van State
Na de uitslag van het referendum deelde wethouder Helder mee dat er binnen een half 
jaar gebouwd zou gaan worden op de Usseler Es; er was immers een wachtlijst van 100 
bedrijven. De VBU heeft daarop alle bestemmingsplannen aangevochten met behulp van 
juridische bijstand. Dit heeft geleid tot een aantal gangen naar de Raad van State, waarbij 
een van de argumenten was dat er zoveel leegstand was in kantoren en bedrijven en dat  
de enorme hoeveelheid grond die in eigendom was van de gemeente met bestemming  
industrie amper werd meegewogen.

Onvoldoende medewerkers voor bedrijven
Daarnaast had Gerrit Bijvank een rapportage opgesteld waarin hij kon aantonen dat de 
werkzame bevolking (16-65 jaar) met ruim 80% zou moeten groeien binnen de gemeente  
Enschede om alle beoogde kantoren en bedrijfsruimten van medewerkers te voorzien. 
Hierop heeft hij de gemeente uitgedaagd om aan te geven waar deze berekening onjuist 
was. Er kwam hierop geen enkele reactie van de toen verantwoordelijke coalitie en het  
College B&W.

“We hebben vaak gehoord dat we het na al die jaren misschien maar eens op moesten geven. 
Ondanks alle tijd en energie die het heeft gekost, ben ik heel blij dat we dat niet hebben gedaan. 
De Usseler Es wordt niet bebouwd en blijft behouden voor duurzame landbouw en natuur!” 

Provincie heeft ingegrepen
Als dit soort processen qua bestemmingsplan zijn opgestart, dan is het heel moeilijk het tij te 
keren. Waarschijnlijk omdat politieke partijen geen gezichtsverlies willen lijden en omdat er al 
heel veel kosten zijn gemaakt. Volgens een bron bij de gemeente zo’n 50 miljoen euro voor het 
project Usseler Es. Uiteindelijk heeft de provincie ingegrepen en de gemeente gemaand grond 
af te schrijven. Gelukkig is het politieke klimaat in deze raadsperiode ten gunste van de Usseler 
Es gekeerd en is onder aanvoering van Burgerbelangen Enschede het behoud van de Usseler Es 
eindelijk veiliggesteld. 
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Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

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

 

                      
                                                            

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 
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO

Toen we in december 2020 de laatste Boekeloos mochten ontvangen hadden we niet 
kunnen bedenken dat we nog tot zeker 9 februari 2021 in een lockdown zouden zitten. En 
ook nu kan het Open Ouderenwerk Boekelo geen enkele activiteit organiseren. We moeten 
weer afwachten wat Mark Rutte in een persconferentie melden en dan maar hopen dat we 
weer onze handen uit de mouwen mogen steken. Al heeft menigeen daar nog twijfels over.
Maar toch, zo gauw als mogelijk, willen we weer starten met activiteiten. Wanneer dit  
mogelijk is zal het Open Ouderenwerk Boekelo flyers ophangen over de geplande activi-
teiten op de plekken waar normaliter ook flyers worden opgehangen. Dus, let op de bekende 
flyerplekken. Verder wensen we iedereen veel gezondheid en pas op jezelf en op elkaar.

HARTELIJKE GROET, GERRIE DORS - SECRETARIS OPEN OUDERENWERK BOEKELO

POTGRONDACTIE MARCELLINUSSCHOOL
Zaterdag 6 maart
De potgrondactie van de Marcellinusschool is inmiddels een begrip in Boekelo. Ook dit  
jaar willen wij graag op zaterdag 6 maart potgrond en/of tuinaarde bij je thuis bezorgen.  
De opbrengst van de actie komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen van de  
Marcellinusschool. Hoe de bestelling en bezorging plaats gaan vinden, is afhankelijk van  
de maatregelen tegen het coronavirus die wij uiteraard in acht nemen. Graag houden wij 
je via social media van de Marcellinusschool op de hoogte. Noteer alvast de datum in je 
agenda. Tot 6 maart!

VBU wordt opgeheven, missie is volbracht
De vereniging heeft haar taak volbracht en zal haar activiteiten het komende jaar verder af-
bouwen. Graag wil Gerrit dan ook eindigen door iedereen die de vereniging heeft gesteund, in 
welke vorm dan ook namens het bestuur te bedanken. We hebben onze missie volbracht en 
hopen dat de inwoners van Usselo kunnen blijven genieten van het unieke dorp waarin ze wonen. 

Bovengeschetst verhaal is een beknopte samenvatting van 30 jaar VBU. Wie meer  
wil weten, kan via de redactie van Rondje Usselo diverse documenten opvragen, zie: 
www.usselo.nl. In de laatste editie van Rondje Usselo is ook een mooi gedicht te lezen 
over de Usseler Es, geschreven door J.J. van Deinse.
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste 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 van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
De gebedsdienst op 7 februari aanstaande in de Marcellinuskerk gaat vanwege de corona-
maatregelen niet door. Half februari wordt besloten of de gebedsdienst op 7 maart eventueel 
wel door kan gaan.

Franciscusparochie
Op zondag 14 februari vindt er om 9.30 uur in de Pancratiuskerk een eucharistieviering 
plaats, die u alleen kunt volgen op: www.kerkdienstgemist.nl. Verdere bijzonderheden kunt 
u elke week vinden in de rubriek OpWeg in het weekblad Rond Haakbergen en op de website 
www.franciscusparochie.nl. 

Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van 10.00-11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.

Protestantse Gemeente Usselo
Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen is besloten dat de fysieke zondagse 
kerkdiensten in de kerk in Usselo geen doorgang zullen vinden. Elke zondag kunt u vanaf 
10.00 uur de dienst volgen op www.kerkdienstgemist.nl. Verdere bijzonderheden kunt u 
vinden op de website: www.protestantsegemeente-usselo.nl. 

KALENDER FEBRUARI
di. 9 feb. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30

vr. 12 feb. Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com

zo. 14 feb. Online Optochtbingo Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns 13.11
 www.soaltkloetns.nl 

do. 4 mrt. Inzamelen oud papier in het dorp 17.00 
 Let op: voor het buitengebied geldt mogelijk een andere datum.  
 Kijk op www.twentemilieu.nl

vr. 5 mrt. Bezorgers Boeke-loos | De Zweede
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COLOFON

ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
www.boekelo.info/Boekeloos
(archief vanaf 2006)

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere tweede vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op:
www.boekelo.info/Boekeloos

BOEKELOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad 
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien  
voorzien van naam en adres, vallen wanneer 
geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid  
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:  BindingDesign, Hengelo

STICHTING DORPSRAAD 
BOEKELO

Boekelosestraat 275,
7548 AS Boekelo

Bank:  NL69 RABO 0316734950
K.v.K.  nr.: 41028185
Mail:  dorpsraad@boekelo.info
Site:  www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak  053 - 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries  053 - 428 34 96

Penningmeester
Ben Bel   053 - 428 17 97
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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