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

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.
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VAN DE REDACTIE
We kunnen er nog steeds niet omheen: het coronavirus. We zitten, op het moment van
schrijven, nog steeds in een lockdown. Dit keer met een avondklok. Misschien mogen we,
op het moment dat je dit leest, wel weer naar buiten na 21.00 uur. Of is daar in ieder geval
zicht op. En weten we of we dit voorjaar misschien een terrasje mogen pakken. Het is in
ieder geval te hopen.
De vele vrijwilligers in ons dorp zijn in ieder geval druk bezig geweest om toch een aantal
activiteiten coronaproof te organiseren. Zo kun je lezen dat het met de opbrengst van de
Kerstestafette van de Boekelopers voor ouderen in ons dorp weer mogelijk is geworden om
samen computercursussen te volgen. Voor de kinderen in ons dorp zijn allerlei leuke paasactiviteiten georganiseerd en het straatadoptieteam heeft een manier gevonden om tijdens
het jaarlijkse BOEKELO.doet toch zwerfvuil op te kunnen ruimen. Allemaal coronaproof. Ook
laat de Boekelose wielerclub B@ts zien hoe zij, ondanks dat ze niet samen mogen komen
om te fietsen, toch met elkaar verbonden blijven door een mooi initiatief. Ook coronaproof,
uiteraard.

Dus: pak een lekkere kop koffie of thee,
nestel je in het voorjaarszonnetje en lees
mee. We wensen je een fijne start van het
voorjaar!
DE REDACTIE
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Het is mooi om te zien dat we ondanks de beperkende maatregelen oplossingen bedenken
om het sociale leven in Boekelo toch nog enigszins op peil te houden. Waarom dat zo
belangrijk is en het volhouden van de maatregelen - soms - zo moeilijk, wordt vanuit
psychologische invalshoek belicht in een artikel door ons redactielid Marieke Meijerink Miedema.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: JEROEN VERHAAK

De afgelopen maand heeft de Dorpsraad, ondanks corona, aandacht besteed aan een aantal
onderwerpen.

Cultuur
Bert Bennink heeft een inventarisatie gemaakt van alle culturele activiteiten in Boekelo.
Cultuur is een onderdeel van het Dorpsplan. We zien dat er activiteiten verdwijnen en nieuwe
initiatieven ontstaan. De Dorpsraad ziet voor zichzelf een beperkte taak. Onze rol is vooral
faciliterend. We zien ook dat er verschil is tussen waar onze inwoners behoefte aan hebben
en de bereidheid om aan een initiatief bij te dragen. Het sterkste zijn en blijven initiatieven
vanuit Boekelo. We besluiten een werkgroep te vormen dat zich een beeld vormt van wat er
gewenst is zodra corona dit mogelijk maakt.
Duurzame energie
Half januari hebben Boekelo, Usselo en Twekkelo met wethouder Niels van den Berg
gesproken over het maken van een buurtenergieplan voor ons gebied. Het gesprek is
door ons als positief ervaren. Er is een duidelijke wens om dit samen met de gemeente op
te pakken. De discussie over windmolens en de hoogte daarvan en zonneparken zal de
komende tijd intenser worden en kan leiden tot verschillende meningen.
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De Droom van Boekelo, Dorpsplan 2020-2030
In een klein gezelschap is op 3 februari jl. de krant met daarin het Dorpsplan 2020-2030,
genaamd De Droom van Boekelo, coronaproof overhandigd aan stadsdeelwethouder
Jurgen van Houdt. Daarvan is een video gemaakt die gepubliceerd is op onze Facebookpagina (www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo) en website (www.boekelo.info).
De video is ook vertoond tijdens de vergadering van stadsdeelcommissie West op 9 februari
jl. Na het bekijken van de video zijn enkele aandachtspunten specifiek onder de aandacht
van de leden van deze commissie gebracht zoals woningbouw, de ontwikkeling van het
terrein waarop het te slopen gymlokaal staat in samenhang met de voorgenomen verkoop
van boerderij De Mans, de bestemming van Teesinkweide en de herhuisvesting van de
scholen over een aantal jaren. Stadsdeelcommissie West heeft gevraagd naar de impact
van corona op ons dorp. Deze is nauwelijks anders dan in andere delen van Enschede: een
grotendeels stilstaand sociaal en verenigingsleven, online onderwijs dat wellicht tot leerachterstanden leidt en jongeren die zich begrijpelijkerwijs belemmerd voelen in hun leven.
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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

Een van onze uitgangspunten is dat we hierbij een integrale afweging maken en dus ook
kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van circulaire landbouw, natuur, recreatie, en
dergelijke. Op korte termijn hopen we met de gemeente een intentieovereenkomst te ondertekenen waarin alle partijen vastleggen wat ze tot 2030 willen bereiken.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
De begroting voor het Dorpsbudget is besproken en vastgesteld.
Deze staat op www.boekelo.info bij Dorpsraad.
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.
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Nieuws uit de commissie Sociaal
•	Speelterrein Dr. De Jongstraat: hierover hebben we gesproken met wijkbeheerder
Raimond Senger. De buurt heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om vooral
het speelgedeelte aan te passen. Daarbij wordt onder andere een klein trapveldje
aangelegd, de zandbak verbeterd en ook de beplanting aangepast. Wij zijn bereid uit
het Dorpsbudget €5.000 bij te dragen mits we een concreet voorstel krijgen voor de
bestemming daarvan, bijvoorbeeld het trapveldje. In de marge van het gesprek is door
Raimond Senger ook gemeld dat de gemeente werkt aan een plan voor de vergroening
van grote (steen)oppervlakken zoals pleinen. Er wordt ons binnenkort om advies
gevraagd.
•	Kinderboerderij: van de gemeente is een mail ontvangen dat men onder voorwaarden
bereid is mee te werken. Daarvoor moet een aantal punten worden uitgewerkt.
We gaan hierover in overleg met de gemeente.
•	Hanging baskets: in het voorjaar worden deze weer opgehangen!
•	Herinrichting Natuurlijk Spelen De Mans: op de oproep om ideeën voor De Mans in de
Boekeloos van december/januari zijn weinig reacties ontvangen. Het is de bedoeling
om met enkele omwonenden een werkgroep te vormen om ideeën te verzamelen
en uit te werken.
•	Natuurlijk Spelen De Bleekerij: de gemeente gaat dit voorjaar extra onderhoud plegen.
•	Afrastering wandelpad Weleweg: de afrastering tussen het wandelpad en de tuinen
is verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een meidoornhaag. Daarover is contact
geweest met de betrokken bewoners en deze hebben toegezegd dat de haag goed
zal worden onderhouden zodat het wandelpad intact blijft.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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✔
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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

Nieuws van onze wijkagent
Wijkagent Wilfried Bosssink meldt over de afgelopen maanden dat er:
• een illegale zender is ontmanteld aan de Geukerdijk.
•	diverse lantaarnpalen zijn vernield dan wel aangereden. Onder andere aan de Weleweg,
Meester de Wolfstraat (2x) en de Beldershoekweg.
•	vooral in december meerdere meldingen zijn geweest over het afsteken van vuurwerk.
•	een behoorlijke sociale controle is, wat blijkt uit meerdere meldingen in het buitengebied over buitenlandse auto’s. Bij onderzoek zijn deze niet aangetroffen maar
wellicht werkte dit preventief.
•	in januari een geparkeerde auto is aangereden aan de Beckumerstraat.
•	eind januari door jeugd natgemaakt wit papier bij het viaduct aan de Windmolenweg
op auto’s is gegooid. Dat gaf een harde knal waarvan automobilisten schrokken.
Dit had veel slechter kunnen aflopen.
•	overlast werd gemeld van jeugd op meerdere plekken. Dit betrof ook het overtreden
van de coronaregels.
Verder is het redelijk rustig gebleven ook tijdens oud en nieuw.

Het maandelijkse spreekuur op 9 maart 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.
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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.

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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12

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

OPBRENGST BOEKELOPERS ESTAFETTE OVERHANDIGD
Zoals je in de vorige editie van Boekeloos hebt kunnen lezen hebben de Boekelopers van
Tweede Kerstdag 2020 tot en met 5 januari 2021 een estafette gehouden om geld op te
halen voor de Stichting Open Ouderenwerk Boekelo. Zij wilden het donatiebedrag inzetten
voor de aanschaf van plexiglas schermen voor tussen de computertafels.
Woensdagmiddag 3 februari was het dan zover: de schermen, gemaakt door Bouwbedrijf
Stokkers, tevens hoofdsponsor van BSC Unisson, zijn aangeboden aan de Stichting Open
Ouderenwerk Boekelo in de persoon van voorzitter Ronald van der Struik. Daarnaast hebben
zij ook nog een mooie duit in het zakje gedaan.

Op de foto van links naar rechts: Gerrit Meutstege (voorzitter Boekelopers), Marjolein Smit
(activiteitencommissie Boekelopers), Ronald van der Struik (voorzitter Stichting Open
Ouderenwerk Boekelo) en Gaby Stokkers van het gelijknamige bouwbedrijf. Vanwege de
coronamaatregelen kon er helaas niemand van de doelgroep aanwezig zijn.
Het ontstaan van dit initiatief
Omdat door het coronavirus de beroemde Kerstcross van de Boekelopers op Tweede
Kerstdag helaas geen doorgang kon vinden, staken bestuur en activiteitencommissie 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.
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hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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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. Lopers
maar ook hun sponsoren konden een bedrag doneren via een speciaal opgezette doneerpagina. In totaal deden er 50 lopers mee in 71 blokken van een uur met een totale afstand
van 755 kilometer en een opbrengst van € 890,-.

Het goede doel: Stichting Open Ouderenwerk
Stichting Open Ouderenwerk wilde het donatiebedrag dus gebruiken voor de aanschaf van
plexiglas schermen voor 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. Dat kan nu dus
weer!
MET SPORTIEVE GROET,
BESTUUR BOEKELOPERS
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De voorjaarscollectie
van La Deut Mode is
binnen!
Om u van dienst te kunnen zijn
in deze moeilijke tijd bieden wij
personal shopping aan huis of
op afspraak!

me
o
c
l
e
w
G
IN
SPR

Telefonisch: 06 83 70 63 08
Email:
info@ladeutmode.nl
Social Media: Facebook/Instagram
WIJ ZIJN U HEEL GRAAG VAN DIENST
KOOP BEWUST & KOOP LOKAAL!

HERINRICHTING DE MANS
In het december/januari-nummer van Boekeloos is een oproep gedaan aan jou als inwoner
van Boekelo om mee te denken over de herinrichting van De Mans. We hebben hier helaas
weinig reacties op gekregen.
Inmiddels hebben omwonenden ook een flyer in de brievenbus gekregen met de oproep om
mee te denken of bestaande ideeën aan ons te mailen. Dit zodat De Mans weer een plek
wordt waar ontmoeting, duurzaamheid en vrije tijd een rol spelen.
Ben jij degene met een goed idee of wil je meedenken over de invulling van deze plek, dan
kun je dit laten weten via inrichtingdemansboekelo@gmail.com en/of dorpsraad@boekelo.
info.
ROC-studenten Yasmin Azhimi en Babet Ernst ondersteunen vanuit hun stage bij projectbureau
ROC Connect dit proces.
We horen graag van je!
Vriendelijke groeten,
WERKGROEP HERINRICHTING DE MANS
RAIMOND SENGER, WIJKBEHEERDER GEMEENTE ENSCHEDE
EDITH ROBERS - JANSSEN, DORPSRAAD BOEKELO
YASMIN AZHIMI EN BABET ERNST, ROC CONNECT, ROC VAN TWENTE
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UIT INEKE’S RECEPTENBOEKJE
Ineke Clark is een bekend culinair gezicht in Boekelo. In
deze rubriek deelt zij haar heerlijke recepten. Voorzien
van een anekdote, passend bij het recept.
“Sommige gerechten gaan een leven lang mee. Dit
handgeschreven recept heb ik van mijn moeder en het
is minstens 60 jaar geleden dat ze dat opgeschreven
heeft. Het was voor die tijd best wel een bijzonder recept met als ingrediënten onder andere
knoflook, gember en ketjap. Het is een recept dat ze had gekregen van een dame uit Usselo.
Als kinderen kwamen wij heel graag bij haar omdat ze midden in het bos in een soort kabouterhuisje woonde, dat wat nu de Fredberg is. Het recept vermeldt ook nog dat je, wanneer je
de rijst drooggekookt hebt, de pan in kranten moet wikkelen en een paar uur in bed of in
een hooikist moet zetten. Kun je nagaan hoe antiek het recept is. Maar het is wel een heel
tijdloos gerecht, want ik vind het nog steeds superlekker en maak het nog heel vaak. In
plaats van speklappen kun je ook kippedijen nemen.”

Snijd het vlees fijn. Kruid het vlees
met peper en zout en bak aan in
boter. Voeg daarna de fijngesneden
kool en prei toe. Roer even door en
voeg dan de overige ingrediënten toe.

Blus af met de bouillon en laat met het deksel op de
pan gaar stoven. Voeg op het allerlaatst de selderij
en de peterselie toe en serveer met witte rijst. Je
kunt eventueel naar smaak nog ketjap toevoegen.
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Witte rijst met kool en prei
(voor 4 personen)
Speklappen 3 stuks
1 witte kool of spitskool
1 dikke prei
1 bosje selderij
1/2 bosje peterselie
2 tenen knoflook
1 theelepel gemberpoeder
3 deciliter groente- of vleesbouillon
1 eetlepel bruine suiker
3 eetlepels ketjap
Peper/zout
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VERBONDEN IN CORONATIJD: B@TS
DOOR: SUSANNE HARPERINK

Door alle coronamaatregelen ligt ook het Boekelose verenigingsleven op z’n gat. Niet meer
samen sporten of een andere hobby uitoefenen. En niet meer de gezelligheid van allerlei
nevenactiviteiten die daarbij komen kijken. Dit gold ook voor de Boekelose wielerclub
B@ts: Bikes at top speed. Maar zij hebben een ‘coronaproof’ oplossing gevonden om in
deze tijd toch samen iets te doen en zo met elkaar verbonden te blijven.

Peter van der Voort, lid van B@ts en ‘het
bierproefcomité’: “En dan komt Covid-19,
waardoor het wekelijks samen fietsen wegvalt en natuurlijk ook de leuke bierproefavonden
niet meer door konden gaan. Dat hielden we wel een paar weekjes vol, maar al snel misten
we de contacten en gingen we op zoek naar een alternatief. Zo werd het lumineuze idee
geopperd om het fietsen te combineren met een biertje drinken.” Nee, de B@tsers gaan niet
met een biertje op de racefiets zitten, ze gaan op de fiets bier rondbrengen bij de andere
leden. Of zoals ze het zelf noemen: B@tsers Brengen Bier.
“Elke week is één lid van het biergroepje aan de beurt om bij alle anderen een speciaalbiertje
te bezorgen. Uiteraard bij voorkeur op de fiets”, vervolgt Peter. “Van Boekelo tot Enschede en
in het buitengebied worden de flesjes - het liefst op drinktemperatuur - bezorgd. Hierdoor kan
het biertje al diezelfde avond worden geëvalueerd in de app-groep. Samen met een foto van
het biertje met wat nootjes erbij, een Netflix-serie op de achtergrond of zelfs in de hottub.”
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Wekelijks kwamen de B@tsers bij elkaar om
een mooie ronde in de regio te fietsen. Maar
dat is niet de enige gemeenschappelijke interesse die de leden delen. Ook een biertje
wordt door de meesten van hen zeer op prijs
gesteld. Zo veel zelfs dat een groepje leden
enkele keren per jaar bij elkaar kwam om
tijdens een bierproefavond verschillende
bieren te beoordelen. Met lekkere hapjes,
beoordelingsformulieren en het aanspreken
van voorraden reservebier, waren deze
avonden een groot succes.

Centrum de Bleekerij

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

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).

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

Naast het speciaalbiertje wordt vooral het korte contact tijdens de coronaproof uitreiking
door iedereen zeer op prijs gesteld. Al is het alleen maar om even bij te praten, een nieuwe
fiets te bewonderen of mooie plannen te maken voor als het weer kan. Ondertussen houden
de B@tsers al maanden op deze manier regelmatig contact. En daarmee steunen ze ook de
lokale middenstand. Niet onbelangrijk. Slijterij Breukers wordt namelijk met grote regelmaat
ingeschakeld. Ook zij vinden het een ontzettend mooi initiatief en denken vaak mee over
een nieuw en origineel biertje. Tussen de triples, blonde biertjes en ook alcoholvrije biertjes
was er één klapper dit jaar. Dat was natuurlijk het biertje Corona op een warme zomerdag!

KOM OOK FIETSEN BIJ B@TS
B@ts is een gezellige wielervereniging waar sportief en sociaal centraal staan. B@tsers
kom je alle seizoenen tegen op de fiets: de leden zijn wielrenners en ATB’ers. B@ts is
altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus: heb jij zin in een sportieve uitdaging en spreken
bovengenoemde aspecten jou aan, neem dan contact op voor meer informatie of om
een afspraak te maken om een aantal keren vrijblijvend mee te fietsen, als het weer kan.
Mail naar info@bats-boekelo.nl of neem contact op met Michel Boedeltje op 06 - 4272
3073. Meer informatie is ook te vinden op de website www.bats-boekelo.nl
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Heeft jouw vereniging of club ook iets leuks bedacht om in coronatijd toch met elkaar
verbonden te blijven? Laat het de redactie dan weten. Wie weet staat jullie initiatief
in een volgende Boekeloos! Mail naar boekeloosredactie@gmail.com en we nemen
contact met je op!
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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

JMZ-GO!
DOOR: ESTELLE VULTINK

Sommigen van jullie hebben het misschien al op Facebook voorbij zien komen: een activiteit voor jonge mantelzorgers van JMZ-Go!. Maar wat is dat nou voor organisatie? Heel in
het kort: JMZ-Go! biedt een plek voor jonge mantelzorgers waar zij kunnen ontspannen,
lotgenoten kunnen ontmoeten en passende ondersteuning kunnen krijgen. Ze kunnen
er terecht voor een luisterend oor, een goed gesprek of gewoon om wat leuks te doen.
Oftewel JMZ-Go! zet de jonge mantelzorgers in het zonnetje.

Aanbod
Jorien ten Barge, consulent bij JMZ-Go! vertelt: “Het grootste gedeelte van de jonge
mantelzorgers komt bij ons door mond-tot-mondreclame van ouders of via doorverwijzing
vanuit andere professionals. Onze activiteiten zijn altijd erg laagdrempelig. Wanneer we een
nieuwe aanmelding hebben, doen we altijd eerst een intakegesprek samen met de ouders
en het kind om de situatie helder te krijgen. Op dat moment wijzen we ze ook al op de
cursussen of activiteiten die gaan komen. Op die manier blijft het contact warm. We zien
dat de kinderen vaak actief blijven en graag meedoen aan andere cursussen of activiteiten.”
De jonge mantelzorgers kunnen bij JMZ-Go! terecht voor individuele begeleiding, een
leerzame cursus of voor een leuke ontspanningsactiviteit zoals een winterkanotocht of een
spraypaint workshop.
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Jonge mantelzorger
Maar wat is nou zo’n jonge mantelzorger? Veel mensen denken dat je alleen een jonge
mantelzorger bent als je moet zorgen voor iemand. Dat klopt niet, want het kan ook zo zijn
dat er iemand in het gezin is die extra zorg nodig heeft waardoor er minder aandacht naar
de jonge mantelzorger gaat. De organisatie beschrijft de jonge mantelzorgers als: kinderen
en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar die opgroeien met een ziek, beperkt of verslaafd
gezinslid. Ze hebben vaak extra (zorg)taken, maken zich regelmatig zorgen en moeten
soms zorg en aandacht missen. Ze kunnen teruggetrokken gedrag vertonen wat zich kan
uiten in angst, onzekerheid, concentratieproblemen, depressieve gevoelens of zichzelf
wegcijferen. Ook hebben ze meestal een groot verantwoordelijkheidsgevoel en voelen ze
zich vaak onbegrepen, waardoor ze niet snel om hulp vragen. JMZ-Go! vindt het belangrijk
dat jonge mantelzorgers leren om emoties te (h)erkennen en hun eigen wensen en grenzen
aan kunnen geven wat helpt bij het maken van de juiste keuzes en het omgaan met de
thuissituatie.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl
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Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

Architect:
Hoofdaannemer:
Tekenbureau:

COURAGE architecten (courage.nl)
AIP partners (aippartners.com)
Draw Vision Europe(drawvision.nl)

Daarnaast kunnen de jongeren gekoppeld worden aan een ervaringsmaatje. Dat is iemand
die in dezelfde situatie heeft gezeten en dus weet waar de jongeren doorheen gaan. Op de
vraag wat het verschil is tussen individuele begeleiding en het ervaringsmaatje zegt Jorien:
“Bij de individuele ondersteuning gaat het om een traject van 5 keer waar we werken aan
doelen. Anders dan een maatjesproject is dat dit minder gaat om de afleiding van thuis en
meer gericht is op het empoweren van het kind. Het kind leert hier omgaan met de diagnose
van het gezinslid, we werken aan het zelfbeeld, grenzen aangeven, etcetera.”
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En om de drempel zo laag mogelijk te houden, kost het voor de jonge mantelzorgers uit
Boekelo ook nog eens niets. De gemeente Enschede betaalt namelijk de kosten voor haar
inwoners.
Contact
Ken je een jongere die mantelzorger is? Laat hem/haar dan eens googlen op JMZ-Go!.
Misschien vindt hij/zij het leuk om er eens kennis te gaan maken. Zoek je zelf praktijkervaring, vrijwilligerswerk of een stageplaats, lijkt deze organisatie je leuk en ben je niet ouder
dan 35 jaar, neem dan contact met hen op via info@jmz-go.nl, want ze kunnen altijd nog
goede mensen gebruiken!

CORONAPROOF PAASACTIVITEITEN
Het zal je niet verbazen dat de jaarlijkse paasviering, Palmpasen en het eieren zoeken dit
jaar niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen die op dit moment gelden.
Maar we hebben toch een aantal leuke ‘coronaproof’ paasactiviteiten georganiseerd!

Paasviering
In de week van 28 maart tot en met 5 april zal er een online paasviering worden gehouden. Houd de Facebookpagina van Muziekvereniging Unisson (www.facebook.com/
MV-Unisson) en die van de Dorpsraad (www.
facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo)
in de gaten voor de link naar de paasviering.
Knutselwedstrijd
Maak een Palmpasenstok en stuur een
mooie foto van jezelf met je Palmpasenstok
naar pasenboekelo@gmail.com.
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Kleurwedstrijd
Op de middenpagina van deze Boekeloos vind je een kleurplaat die je ingekleurd mag
inleveren bij de COOP. Daar staat in de week van 28 maart tot en met 5 april een speciale
bus klaar om de kleurplaat in te doen. Je mag de kleurplaat ook scannen en mailen naar
pasenboekelo@gmail.com. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres op de kleurplaat te zetten!

… 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.

Een speurtocht: ga op paashaasjacht!
Last but not least zal er in de week van 28
maart tot en met 5 april een speurtocht zijn
in Boekelo. Daarvoor vragen we iedereen
om een paashaas (of konijn) achter het
raam te zetten, net zoals bij de berenjacht
tijdens de eerste lockdown, om het dorp
in paasstemming te brengen. Bij sommige
huizen staat een paasei of een paashaas
met een letter. Deze zullen vanaf de straat
zichtbaar zijn. Wij vragen aan kinderen tot
en met groep 8 om naar een zin of woord
te zoeken dat met Pasen te maken heeft en
om te tellen hoeveel paaseieren je achter de
ramen vindt. Dus: staat er bij iemand achter
het raam een paashaas met een letter
of een aantal eieren dan horen deze bij het spel. Via de hierboven genoemde Facebookpagina’s leggen we in de week van 21 maart uit hoe deze speurtocht precies in zijn werk
gaat. Je kunt jouw uitslagen doorgeven via pasenboekelo@gmail.com.
De prijzen
In de week na 5 april zullen we de prijswinnaars bekend maken en de gewonnen prijzen
langsbrengen. We hopen dat je met deze activiteiten toch nog een gezellige Pasen hebt en
dat we in 2022 weer onze traditionele activiteiten kunnen organiseren.
Marcellinusschool
Palmpasencomité Boekelo
Muziekvereniging Unisson
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_________________________________________________________________________________________________________

ADRES
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___________________________________________________________________________ LEEFTIJD _________________

NAAM
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ONZE ENERGIEBRONNEN
DOOR: HENK VAN ‘T HOF

In vorige nummers van Boekeloos heb ik verteld over de opwekking van elektriciteit met
zonnepanelen en windmolens en over het gasloos maken van onze huizen. In dit nummer
wil ik iets vertellen over de energiebronnen in het algemeen die ons ter beschikking staan.
Daarbij wil ik dan speciaal aandacht schenken aan het al dan niet fossielvrij zijn van deze
bronnen en aan de CO2-uitstoot die zij veroorzaken.
In het kader van de energietransitie wordt tegenwoordig veel geschreven over het fossielvrij
maken van onze samenleving. Dit is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. Onze fossiele brandstoffen zijn: bruinkool, steenkool, aardolie (en
aardolieproducten) en aardgas. Al deze fossiele brandstoffen veroorzaken CO2-uitstoot,
waar wij in het kader van de energietransitie van af willen. Maar niet alle brandstoffen die
CO2-uitstoot veroorzaken zijn fossiel. Maar daarover later meer. De CO2-uitstoot en overige
vervuiling is het grootst bij bruinkool en steenkool. Bij aardolie en aardolieproducten minder
en aardgas is in dit opzicht het minst vervuilend. Wanneer we dus één fossiele brandstof
voorlopig willen blijven gebruiken is dat aardgas.
Biomassa en biogas
De niet-fossiele brandstoffen die CO2-uitstoot veroorzaken zijn biomassa en biogas. Biomassa bestaat uit houtpellets en ander organisch (vaak plantaardig) materiaal. Het wordt
verstookt in biomassacentrales om energie op te wekken of bijgestookt in kolencentrales.
Het wordt milieuvriendelijk en duurzaam genoemd omdat hier geen gebruik wordt gemaakt
van fossiele brandstoffen, maar vooral omdat de bij verbranding ontstane CO2 weer opgenomen wordt om nieuwe bomen en planten te laten groeien. Mijns inziens is dit laatste
een drogreden, omdat dit ook geldt voor de CO2 die ontstaat bij verbranding van fossiele
brandstoffen. Biogas kan geproduceerd worden door vergisting van vele soorten organisch
materiaal en afval. Het kan gebruikt worden in plaats van aardgas. De verbrandingsgassen
van biogas bevatten meer CO2 dan die van aardgas omdat onverbrand biogas al een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bevat. Voor wat betreft milieuvriendelijkheid en duurzaamheid
geldt hier naar mijn mening hetzelfde als voor biomassa.
Energie opwekken zonder fossiele brandstoffen
Als wij energie willen opwekken zonder fossiele brandstoffen, en zonder CO2-uitstoot staan
ons eigenlijk maar vier bronnen ter beschikking: zon, wind waterkracht en kernenergie.
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Een afscheid
naar wens
074 - 250 53 79
www.leferink-wennink.nl
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Waterkracht valt in Nederland af omdat we geen bergen hebben. En hoewel over kernenergie
veel te vertellen is, wil ik nu nader ingaan op zonnepanelen en windmolens.
Zon en wind leveren zeker een belangrijke bijdrage aan de CO2-vrije energie. De bijdrage
van windmolens is in het algemeen groter dan van zonnepanelen. Er wordt vaak gesuggereerd (al wordt dit niet keihard gezegd) dat we met voldoende zonnepanelen en windmolens
heel Nederland kunnen voorzien van groene stroom. Dit is echter niet juist. Ook als we op
jaarbasis met zon en wind meer stroom opwekken dan we verbruiken blijft het probleem
bestaan dat we op een zonnige en winderige dag veel te veel elektriciteit produceren, en bij
duisternis en windstil weer helemaal niets. Dat betekent dat in de donkere wintermaanden
zonnepanelen twee derde van de tijd (nacht) niets doen, en de overige derde van de tijd een
klein beetje. De stroomopbrengst van zonnepanelen is in de winter dus maar een kleine
fractie van wat het in de zomer is. Voor windmolens zal dit waarschijnlijk iets gunstiger
liggen, omdat windstil weer (geen opbrengst van windmolens) waarschijnlijk iets minder
voorkomt dan duisternis (geen opbrengst van zonnepanelen).

Ik ben benieuwd naar commentaar en aanvullingen op mijn verhaal. Je kunt deze mailen
naar boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van Boekeloos zorgt er dan voor dat ik het
ontvang.
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De opslagmogelijkheid voor elektriciteit (accu’s) is gering, en dus zouden we, als we voor
stroom uitsluitend afhankelijk zouden zijn van zon en wind, op een windstille winteravond
in het donker zitten. Dat dit toch niet gebeurt komt omdat onze huidige energiecentrales
(gestookt met gas of kolen) in dit geval bijspringen, wat toch weer CO2-uitstoot veroorzaakt.
Er is nog een andere oplossing denkbaar voor de donkere en windstille avonden: we zouden
met het overschot aan stroom wat vaak overdag opgewekt wordt waterstof kunnen produceren door middel van elektrolyse (ontleding van water door elektrische stroom in waterstof
en zuurstof) en deze waterstof gebruiken om stroom op te wekken als zon en wind niet
leveren. Zo gebruiken we geen fossiele brandstoffen en dit is zonder CO2-uitstoot.
Om het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot te minimaliseren zullen we
veel meer een beroep op elektriciteit moeten doen: voor verlichting en verwarming van
onze huizen, voor bedrijven, voor elektrische auto’s, etcetera. Voor een aantal zaken zullen
fossiele brandstoffen echter noodzakelijk blijven. Denk aan sommige industrieën, scheepen luchtvaart en zwaar vrachtverkeer. Als we zoveel elektrisch willen doen zal het huidige
elektriciteitsnet het toegenomen stroomverbruik niet aan kunnen. Er zal dus zeer veel in het
stroomnet geïnvesteerd moeten worden. Of kan de toepassing van groene waterstof toch
een deel van het stroomverbruik vervangen?

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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

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

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

WE HOUDEN VOL?
WAAROM DAT ZO MOEILIJK IS...
DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Terwijl ik dit typ zitten we midden in de lockdown met avondklok. De besmettingscijfers
zijn soms net zo wisselend als het weer, maar wel wat voorspelbaarder. Dat wil zeggen,
als we ons minder goed aan de coronamaatregelen houden dan schieten de besmettingen
omhoog. Hoe komt het toch dat het best moeilijk is om de voorgeschreven maatregelen te
volgen? Uitzonderingen daargelaten.
Hoe zit dat toch met die kleine en soms grote eigenwijsheid van ons waardoor je denkt:
“Ja, maar ík kan best naar mijn werk want…” of “Ja, maar ik ken mijn buurvrouw goed” of “
Ja, maar dit is mijn vriendengroep, die ken ik en we zien alleen elkaar.” Geloof het of niet,
deze laatste heb ik gehoord. Herkenbaar? Psychologen hoor je vaak zeggen: ja, maar
betekent nee. Dus eigenlijk zeggen we met al onze goed beredeneerde ‘ja, maren’: nee, voor
mij geldt deze regel nu (even) niet. Hoe komt dit toch? Er zijn allerlei verklaringen voor in
de psychologie en ik licht er een paar uit die ik zelf wel toepasselijk vond.
De eerste is cognitieve dissonantie. Dit betekent letterlijk een wanklank in je denken/
opvattingen. Met andere woorden: wanneer ons gevoel of gedrag in tegenspraak is met
onze gedachten of mening. Hierdoor ontstaat een onprettig gevoel. We zijn het wel eens
met de coronamaatregelen, maar het gevoel van gemis of behoefte aan plezier is sterker.
We proberen dan iets wat eigenlijk krom is recht te trekken. Hoe? Heel simpel: we ‘verzinnen’
allerlei overtuigende redenen waarom we ons deze ene keer niet aan de coronaregels
hoeven te houden. We willen van dit nare gevoel af of willen juist een fijner gevoel en passen
ons gedrag of opvattingen dus aan om deze dissonantie te verkleinen. Een andere manier
is om alleen die informatie die past bij je gedrag te verzamelen en dan laat je je opvatting
doorslaan naar de ‘goede kant’. Bijvoorbeeld: “Ik ga al een jaar naar mijn werk en ben niet
besmet, dus het valt wel mee met die risico’s.” Andersom geldt ook. Als je in jouw omgeving
een aantal besmettingen meemaakt dan versterkt dat de opvatting dat je je aan de coronaregels moet houden, want het risico is hoog.
Er zijn nog twee manieren waarop we proberen die cognitieve wanklank te verminderen.
Wanneer we gaan relativeren of trivialiseren besluit je dat jouw gedrag in het grote geheel er
eigenlijk niet zo toe doet: wat maakt die ene keer nu uit? Ook bij bagatelliseren gaat het erom
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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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dat je denkt geen keuze te hebben voor je gedrag. Wanneer bijvoorbeeld alle vrienden in de
groep iets geen punt vinden, maar jij eigenlijk vindt dat het niet kan, maar de groepsdruk is
groot en zo hoef je jezelf niet te verantwoorden. Je werd (naar jouw idee) gedwongen.
Andere verklaringen zijn er ook. In de media is al het een en ander geschreven of gezegd.
Ik ben er eens ingedoken op zoek naar nog meer wetenschappelijk onderbouwde psychologische verklaringen. Deze zijn, volgens mij, vooral te vinden in de gedragstheorie. Je weet
misschien wel: Pavlov en zijn kwijlende honden (klassieke conditionering) en Skinner met
zijn duiven (operante conditionering). In een notendop: gedrag dat meteen wordt beloond,
neemt toe en gedrag dat meteen wordt bestraft, neemt af. Want straf krijgen is onplezierig
en daarom pas je je gedrag aan om de straf te voorkomen. Denk maar aan schrikdraad dat
meteen een schok geeft, dan laat je het wel om eraan te komen. En andersom dus ook. Als
je een beloning krijgt, zul je vaker het gedrag vertonen dat deze beloning oplevert. Mijn hond
luistert bijvoorbeeld voorbeeldig wanneer ik erg lekkere beloningsbrokjes bij me heb.

De beloning voor goed gedrag is een beloning die je als het ware moet beredeneren en dat is
meteen al veel minder krachtig dan wanneer je bijvoorbeeld elke keer dat je je aan de regels
houdt €1.000 op je rekening gestort krijgt. Of andersom: dat wanneer je je binnen 1,5 meter
van een niet-huisgenoot bevindt, er meteen €1.000 van je rekening zou worden gehaald.
Moet je eens zien hoe snel we ons gedrag zouden aanpassen als we deze beloningen en
straffen kregen. Het is even een uitzoekwerkje hoe dit geregeld kan worden, maar dat moet
te doen zijn toch ;-)
Als laatste verklaringsmodel noem ik nog kort de universele emotionele basisbehoeften.
Deze bestaan uit: (emotionele) veiligheid, autonomie, verbinding, erkenning en waardering,
spontaniteit en spel en realistische grenzen. Je voelt hem al aankomen: de coronamaatregelen staan haaks op een aantal van deze basisbehoeften. Niks geen polonaise bij Café
De Buren want geen carnaval (spontaniteit en spel), geen geknuffel met familie (verbinding/
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En dit is dus nu net het probleem met het opvolgen van de coronamaatregelen. Wáár is de
beloning die meteen volgt op ons goede gedrag? Dat je niet ziek wordt? Dat we uit de lockdown mogen? Ja, dat zijn heel belangrijke gevolgen, maar zijn het ook krachtige beloningen
waardoor we makkelijker volhouden? Deze gevolgen zijn niet 1, 2, 3 zichtbaar, niet meteen
aanwezig. En waar is de straf? Een afkeurende blik van een dorpsgenoot zal weinig effect
sorteren en een boa loopt in Boekelo niet dagelijks rond. Er ontbreekt ook een fysieke vijand
die acuut gevaar oplevert als je je niet aan de ‘opgelegde’ regels houdt. Daarom zie je ook
dat sommigen de regering als vijand gaat beschouwen. Maar dat is weer een verhaal apart…

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

KWEKERIJ
www.buitenhoff.nl
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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Lid Register Belastingadviseurs
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emotionele veiligheid), geen voetbalwedstrijden (erkenning en waardering) en geen garantie
dat je niet ziek wordt (veiligheid). En die realistische grenzen? Kom op! 1,5 meter afstand
houden is zó tegennatuurlijk dat het als onrealistisch wordt ervaren en dan worden sommigen helaas recalcitrant.
Het volhouden ís moeilijk, maar nu er gevaccineerd wordt kunnen we onszelf misschien
beter motiveren om solidair en verstandig te zijn en te wachten op onze uitgestelde
beloning: ons normale leven weer enigszins terug krijgen.

OGEN DICHT

Uit: ‘Coronaregels’ van Judith Nieken en Theo Danes
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Doe je ogen dicht en droom van hoe het was
van rijen bij de kassa, van files onderweg
van opgaan in de massa, van praatjes bij de heg
van dagen op kantoor of van een veel te drukke klas
doe je ogen dicht en droom van hoe het was
van klopjes op je schouders, van zoenen op je wang
van doodleuk naar je ouders, voor niets en niemand bang
van hutjemutje samen op het strand of een terras
doe je ogen dicht en droom van hoe het was
van covidloze lentes, van een virusvrij gemoed
doe je ogen dicht en alles is weer goed.

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

UIT JESSICA’S LEEFSTIJLBLOG
In deze rubriek deelt dorpsgenoot Jessica van Raalte
handige tips voor een gezonde leefstijl. Zelf houdt ze
van veel en lekker eten. Maar door voor voedzame en
gezondere voeding te kiezen, weet ze tóch wat ruimte
over te houden voor ‘gesnaai’.
Het begin van een nieuw jaar staat voor velen gelijk aan
goede voornemens. Veel mensen raken al snel gefrustreerd door hun goede voornemens.
Want in de praktijk blijken ze erg lastig vol te houden. En dat is begrijpelijk. Allereerst ben
je nog aan het ‘afkicken’ van de suikers die je at tijdens de jaarwisseling. Als er dan ook
nog restjes in de kast liggen, ga je al snel voor de bijl. Bovendien, het is toch zonde om die
kerstkransen weg te gooien?

Jezelf even de tijd gunnen om weer in het gezondere gareel te komen, is handiger dan
streng vasthouden aan jouw voornemens. Houd de lange termijn aan. Ook mensen die een
gezond gewicht hebben, kennen regelmatig frustraties en gestoei met hun gewicht. Het
gekraak van verpakkingen, lekker ruikende snacks.… Dat komt omdat ons brein en lijf daarop
is ingesteld. Herken jij dat als je iemand etend over straat ziet lopen dat je denkt: ‘yessss
eten, dát heb ik nú nodig’? Júist als je dol bent op eten, is een gezondere leefstijl belangrijk.
Je leefstijl zo aanpassen dat het voor jezelf ‘behapbaar’ is, is daarin de sleutel. Want als
jouw natuurlijke aard op een bepaalde manier reageert, kun je er met kleine ingrepen mee
leren leven. Kies daarbij voor acties die ervoor zorgen dat je je goede voornemens vol kunt
houden. Gemakkelijker volhouden bereik je door acties te kiezen die dicht bij jezelf liggen.
Soms zit je in je hoofd en bedenk je (te)veel goede voornemens. Kies er dan een uit en ga
meteen over in de actiestand. Ga voor acties die passen bij het doel dat voor jou het meest
belangrijk is.
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Maar er speelt nog een mechanisme wat jouw goede voornemens in de weg zit. Ons
lichaam is dusdanig gebouwd dat het vooral kan overleven. Overleven tijdens strenge
winters, schaarste aan voedsel en de afwezigheid van warmte. En dus zet jouw lichaam
alle voedsel het liefst om in vetreserves, ook al zal die schaarste in de moderne tijd
waarschijnlijk nooit komen. Aan ons dus de taak onszelf te begrenzen maar toch fris,
fruitig én energiek zijn. Het zou toch van de zotte zijn als we in de huidige tijd van overvloed
inmiddels niet dé knop hebben gevonden?!

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

Wanneer je de juiste wijze kent, kan je gezonder gedrag makkelijker behalen. Belangrijk is je
te richten op datgene wat bij jóu past én wat je snel in je huidige leven kunt invoeren. Zorg
ervoor dat je jezelf goed ‘voedert’, honger werkt juist averechts. En wéét welke producten je
beter kunt laten staan. Dé top-tip is dat alles mag. Dat scheelt alweer een grote hobbel op
het psychologische vlak. En zoals met veel dingen in het leven, stel je je einddoel vast dan
weet je waar je het voor doet.

BEN JIJ DIE VLOGGER?
DOOR: ESTELLE VULTINK

We zijn daarom op zoek naar jongeren die het leuk vinden om af en toe wat voor ons te
doen. Ben jij een TikTokker, Instagrammer of Snapchatter en lijkt het je leuk om berichtjes
te maken over de leuke dingen die in Boekelo gebeuren, laat het ons dan weten! Je mag
ons bellen (06 - 2064 3476), mailen (boekeloosredactie@gmail.com) of ons een leuke vlog
sturen. We zijn reuze benieuwd!
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Al jaren en jaren wordt de Boekeloos als
papieren versie uitgegeven en we worden
goed gelezen (al zeggen we het zelf). Ondertussen wordt er ook steeds meer gereageerd op de berichten op onze Facebookpagina,
dus dat gaat ook de goede kant op. Maar… en nou komt het: de Dorpsraad is er natuurlijk
voor alle leeftijden en daar gaat het even mis. De Boekeloos wordt namelijk voornamelijk
door de 40+’ers gelezen en op Facebook zitten de 25+’ers (met hier en daar een uitzondering). En dat betekent dat we onze jeugd missen. In 2020 hadden we 2600 inwoners
waarvan er 675 onder de 25 waren, dat is dus 25% van de inwoners die we niet bereiken. En
daar willen we wat aan doen.

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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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

ADOPTEER EEN STRAAT
DOOR: ANTON HEUVEN EN AGAATH CORNEL

Zo’n vijftien jaar geleden is uit ergernis over
al het zwerfvuil, vanuit een groepje mensen
dat al bezig was op eigen houtje een straat
schoon te houden, het straatadoptieteam
ontstaan. De gedachte ontstond om gezamenlijk een paar keer per jaar in meerdere
straten het zwerfvuil te verwijderen.
Sindsdien vindt er een aantal keer per jaar
overleg plaats. Tijdens een van de eerste
vergaderingen is besloten om alleen de wegen buiten de bebouwde kom schoon te houden
en de kinderspeelplaatsen. Dit vanuit de gedachte dat binnen de bebouwde kom de bewoners hun eigen straat schoon kunnen houden.

Op dit moment bestaat het straatadoptieteam uit 21 leden. Iedereen is van harte welkom
om zich hierbij aan te sluiten. Maar met het meenemen van het straatvuil dat u op een
wandeling tegenkomt, levert u ook al een bijdrage.
Op zaterdag 20 maart houdt het straatadoptieteam een ‘coronaproof’ zwerfvuilactie in
Boekelo. Deze actie zal noodgedwongen een wat ander karakter hebben dan de voorgaande
jaren. Wie op die dag ’s morgens wil helpen een straat schoon te maken of wie dit op regelmatige basis wil doen kan zich opgeven bij Anton ten Heuven via antonheuven@outlook.com.
Bel voor meer informatie gerust met Anton op: 06 - 3629 3690.
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Ook werd er besloten om jaarlijks een BOEKELO.doet dag te organiseren, samen met de
gemeente, voor alle overige wegen in Boekelo. Een aantal jaren is er een samenwerking
geweest met Usselo, maar inmiddels heeft men daar een eigen team. De Windmolenweg
en de Twekkelerbeekweg zijn niet ‘geadopteerd’. Zij worden door het hele team twee keer
per jaar opgeschoond. Op de foto staan de zeventien zakken straatvuil die daar in januari
zijn verzameld. Vandaar dat men het ook niemand wil aandoen deze straten te adopteren.
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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

BOEKELOOTJE: SCHOONMAAKSTER GEZOCHT
Gezocht: schoonmaakster voor 3 tot 4 uur in de week.
Omgeving Rutbeek aan de Oude Haaksbergerdijk. Heb je interesse?
Neem dan contact op met Hester Assink - Roordink via: 06 - 1024 0905.

FOLKCLUB TWENTE
Vrijdag 24 januari 2020, Theater De Buren, concert Andhelian. Het laatste concert van
onze Folkclub.
Ja beste lezer, je leest het goed: ons laatste concert. Met dank aan het coronavirus. Je zou
kunnen denken: het laatste concert, dat betekent geen Folkclub meer bij De Buren, maar
niets is minder waar. Wij bestaan nog steeds, maar kunnen ‘even’ geen concerten houden
en daarom is er ‘even’ geen mooie folkmusic bij De Buren. Helaas.
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Maar we blijven optimistisch. Zodra de theaters weer open mogen zijn we er weer. Voor
april staat er nog een optreden van Hans Theessink gepland, maar of dat doorgaat? En in
oktober komt Other Roads. Verder vragen genoeg musici of ze bij ons op mogen treden. Met
andere woorden: we zijn niet bang voor een lege agenda. Blijf ons volgen op onze website
www.folkclubtwente.nl.

WWW.BOEKELO.INFO
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
2020 stond duidelijk in het teken van corona en we hopen allemaal dat er snel een goed
werkend vaccin voor iedereen beschikbaar komt. Corona heeft ook de Historische Kring
niet onberoerd gelaten.
Verschillende malen hebben we als bestuur voor de beslissing gestaan om het Historisch
Centrum te sluiten voor bezoekers. Dat gaat en ging ons zeer aan het hart omdat we
weten dat de mogelijkheid van een bezoek aan het Historisch Centrum zeer op prijs wordt
gesteld. Op de vrijdagochtenden werd door een vaste groep bezoekers onder het genot
van koffie bijgepraat en werden er boeiende verhalen verteld over onze dorpen Boekelo,
Usselo en Twekkelo in een ver verleden. Ook kwamen er regelmatig bezoekers die informatie
of foto’s wilden hebben of andere informatiedragers of historische voorwerpen aan ons ter
beschikking wilden stellen. Die werden dankbaar in ontvangst genomen. Maar helaas was
het coronavirus daarbij spelbreker.

De Historische Kring ruimt op
De zolder van het Historisch Centrum lijkt wellicht sprekend op je eigen zolder: in de loop der
jaren volgestouwd met spullen die niet dagelijks, wekelijks of zelfs jaarlijks gebruikt worden.
Dan komt er een moment dat drastisch ingrijpen geboden is: een grote opruiming. Bij de
Historische Kring is dat moment aangebroken. Voordat wij onze spullen naar de Kringloop
brengen willen we je echter in de gelegenheid stellen je slag te slaan. Je mag contact
opnemen met Roel Bruinsma (053 – 4281 753) of Jules Pieters (053 - 4282 977) om een
keus te maken uit de spullen die hieronder staan opgesomd:
• Metalen kasten
• Metalen ladenkasten
• Antieke leesboekjes voor kinderen, fraai geïllustreerd
• Diverse boeken en boekjes
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We hopen dat we in 2021 met een vaccin de bezoekers weer van harte welkom kunnen
heten op de vrijdagochtenden. Op maandagavonden zijn we voorlopig nog dicht, de avondklok verplicht ons daartoe. Maar wanneer de lente komt, zullen we ook op maandagavond
weer open zijn. De komende weken is het Historisch Centrum dus voor bezoekers gesloten.
Door de verscherpte coronamaatregelen van de overheid stond ons helaas niets anders te
doen.

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

Wij gaan ervan uit dat we na 15 maart 2021 spullen waar blijkbaar geen belangstelling voor
is weg kunnen brengen naar Het Goed. Je hoeft niets te betalen, een vrije gift zullen wij
echter niet afslaan. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Station Boekelo
Binnenkort komt de Historische Kring in het
bezit van het Station Boekelo, een maquette die ontworpen en gemaakt is door Jan van
Heek, die op ‘De Keizer’ in Boekelo woonde. Het station is te bewonderen in het Historisch
Centrum, maar door corona voorlopig slechts van buiten te zien. Het krijgt een plek in de
vensterbank van het Historisch Centrum. Hieronder een foto van het door Jan van Heek
vervaardigde station, zoals dat er in vroegere dagen uit zag.
Meer informatie over de Historische Kring vind je via de website
https://www.historische-kring-boekelo.nl. Daarnaast kun je contact met ons opnemen via
info@historische-kring-boekelo.nl. Of kijk eens op onze Facebookpagina: www.facebook.
com/historischekring.boekelousselotwekkelo.

59
JAARGANG 43 | MAART 2021 | NR. 444

Nog meer oude foto’s
Nu we nog niet van corona af zijn is het
toch mogelijk foto’s te bekijken. Op het
beeldscherm op de vensterbank van het
Historisch Centrum zijn foto’s te bewonderen met een bepaald thema. Zo werden
tijdens de zomermaanden foto’s getoond
van de gezondheidszorg in Boekelo. Dit
keer hebben we als thema ‘boerenleven’ in
onze dorpen. Een wandeling naar het Historisch Centrum om de foto’s te bekijken is de
moeite waard. Van niet alle foto’s weten we
wie er op staan. De foto’s zijn ons ooit aangeboden maar er is niet bij vermeld om wie
het gaat. Hieronder staat een aantal foto’s.
Mocht je weten wie er op staan, laat het ons
dan weten!



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 van de huid verzorgt én

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.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
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

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
De gebedsdienst op 7 maart aanstaande in de Marcellinuskerk gaat door voor maximaal
30 personen en 4 koorleden. De verwachting is dat de gebedsdienst op Eerste Paasdag met
de nodige veiligheidsmaatregelen ook mag plaatsvinden.
Franciscusparochie
Voor de Pancratiuskerk in Haaksbergen kun je elke week kijken in de rubriek OpWeg in het
weekblad Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl.
Op de website www.kerkdienstgemist.nl kun je vinden welke kerk een kerkdienst uitzendt.
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 kun je vanaf
10.00 uur de dienst volgen op www.kerkdienstgemist.nl. Verdere bijzonderheden kun je
vinden op de website www.protestantsegemeente-usselo.nl.

za. 6 mrt.

Potgrondactie Marcellinusschool

di. 9 mrt.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 19.00 - 19.30
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

vr. 12 mrt. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com
zo. 20 mrt. Zwerfvuilactie straatadoptieteam
Aanmelden via antonheuven@outlook.com
zo. 28 mrt. t/m ma. 5 apr.
Paasactiviteiten
do. 1 apr.

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

vr. 2 apr.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede
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KALENDER MAART

COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
(archief vanaf 2006)

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275,

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/Boekeloos

Voor de exacte data: zie de kalender

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

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/Boekeloos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKELOOS
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

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Ben Bel 		

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

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

