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

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo
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VAN DE REDACTIE
Tegen de tijd dat deze Boekeloos uitkomt, weten we hopelijk of we al bijna met z’n allen
weer naar het terras mogen. Of misschien hebben we al wel een voorproefje gehad in onze
eigen tuin of balkon. Droom jij ook van een onbekommerd rondje wandelen door het dorp
na 21.00 uur? Een avondje heerlijk tafelen of op vakantie naar de zon? Of knuffelen met je
ouders of vrienden? Stappen totdat het licht weer aangaat? Of... Of… Voorlopig blijft het
helaas nog even bij dromen, maar stapje voor stapje komen we vooruit.
Maar wat kan er dan wel? De Boekeloos lezen natuurlijk. En je kunt je alvast aanmelden
bij de Boekelose Tennis Club, want in de zomer mogen we vast weer buiten sporten.
We kunnen alvast bedenken wat voor handwerkpatroon we binnenkort willen gaan bestellen.
We kunnen onze kledingkast uitmesten zodat we nog bruikbare kleding kunnen doneren
aan Sam’s kledingactie. En zo kan er nog veel meer. Inspiratie genoeg hier in de Boekeloos.
Gaat het echter even niet zo lekker op dit moment en wil je graag met iemand praten,
dan kun je altijd de Luisterlijn bellen. Maar laten we hopen dat het niet nodig is omdat
wij Boekeloërs letten op onze mededorpsgenoten en er voor elkaar zijn in tijden van nood.
En laten we hopen dat binnenkort de zon voor iedereen weer gaat schijnen.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: JEROEN VERHAAK

Langzaam maar zeker begint wat corona betreft het einde van de tunnel in zicht te komen.
Het vaccineren komt op stoom en kan voor sommigen niet snel genoeg gaan. Laten we
hopen dat over enkele maanden het “nieuwe normaal” - wat dit dan ook is - weer regel
is. Dan kunnen we weer genieten van rustig winkelen, een terrasje pakken en dergelijke.
Dat biedt ook weer meer perspectief voor onze ondernemers. Bovenal wensen we dat
iedereen in ons dorp gezond blijft en niet getroffen wordt door het virus.
Sinds begin dit jaar heeft de Dorpsraad niet meer fysiek vergaderd maar via Teams. Dat
geldt ook voor verschillende overleggen die ondanks corona gewoon doorgaan.
De afgelopen maand heeft de Dorpsraad zicht beziggehouden met onder andere de
volgende onderwerpen.

Het draagvlak binnen de buurt is groot. Ook de aanliggende agrariërs hebben geen bezwaar.
Er hebben zich donateurs en vrijwilligers aangemeld. Landelijk bestaat er een ‘green deal
voedselbossen’ met als doel om 1000 hectare voedselbossen in Nederland te realiseren.
Met de gemeente is overleg over de vergunning. Deze zomer wordt het ontwerp voltooid
en vooruitlopend daarop is een eerste aanplant gedaan. De komende herfst krijgt dit een
vervolg. Binnen vijf jaar kan er voor het eerst geoogst worden. Na 10 of 20 jaar is het
volwassen en komt er een forse productie. In eerste instantie voor de buurt en wellicht later
ook voor derden. Het bos heeft zonder verkoop van producten waarde. De kinderen uit de
buurt hebben een collage gemaakt van hoe zij zich het bos voorstellen. Op verzoek van het
bestuur zegt de Dorpsraad toe een positief advies over het plan aan de gemeente te geven.
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Voedselbos Boekelosebleekweg
We hebben een gesprek gehad met enkele bestuursleden van de voor het voedselbos
opgerichte stichting Boekelose Bleekgaard “De Sepper”. Al eerder hadden we met grote
waardering kennisgenomen van het plan dat ook in een eerdere editie van Boekeloos heeft
gestaan. De stichting is opgericht om het voedselbos te beheren en om continuïteit te
waarborgen. Het doel is om zoveel mogelijk plantensoorten aan te planten om zo tot een
optimale biodiversiteit te komen.
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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

Vliegveldje Badweg
Voor eind maart zouden we een reactie op onze brief over het vliegveldje van de TRMC aan
de Badweg ontvangen. Vanwege noodzakelijk overleg is de beantwoording vertraagd. Bij de
totstandkoming van deze Boekeloos is nog niet bekend wat de reactie is.
Herdenking bevrijding
Vorig jaar was er voor de herdenking van 75 jaar bevrijding een mooi programma gemaakt
dat vanwege de coronamaatregelen helaas niet door kon gaan. Met de Historische Kring
hebben we afgesproken om op 4 mei aanstaande in een klein comité een krans te leggen bij
het monument. De Buurtkring Usselo en de Historische Kring doen dat ook op de begraafplaats in Usselo.
Buurtbus
Op 22 maart jl. zijn in Usselo de werkzaamheden gestart aan de Haaksbergerstraat en de
kern. Daardoor kan de buurtbus niet de normale route rijden en is een alternatieve route
afgesproken. Verderop in deze Boekeloos lees je hier meer over.

Duurzame energie
Er is een concept intentieovereenkomst gereed om tot een buurtenergieplan voor Boekelo,
Usselo en Twekkelo (BUT) te komen in samenwerking met de gemeente. Met elkaar zijn we
in gesprek over de vorm en inhoud van een buurtenergieplan. Omdat dit het eerste plan in
Enschede is, ervaren we dit als een uitdagende klus.
Deze maand is de Energievisie vrijgegeven. We werken aan een gezamenlijke reactie op
dit plan. Controversieel in de Energievisie is het plan voor de plaatsing van 2, wellicht 3
windmolens met een hoogte van circa 230 meter langs de N18. Mede omdat de gemeente
voorstelt om af te wijken van de grens van 400 meter naar de dichtstbijzijnde woning keuren
we de komst van windmolens met deze hoogte af.
Eerder hebben we als Dorpsraad gesproken over de mogelijkheden van een collectief
project voor zonnepanelen voor Boekelo en omgeving. Het onderzoek daarnaar is inmiddels
hervat en hopelijk kan daar in de volgende editie van Boekeloos een concreet voorstel voor
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Kinderboerderij
Het wachten is op een meer definitieve reactie van de gemeente. We zullen opnieuw bij
de gemeente aandringen op snelle duidelijkheid. Inmiddels werken de hierbij betrokken
zorgorganisaties aan een plan voor het beheer van de kinderboerderij.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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BOVAG

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

Bosch car service

gedaan worden. Als Dorpsraad willen we hierin graag bemiddelen maar geen verantwoordelijkheid dragen. Het past ook prima in de opzet van het buurtenergieplan voor Boekelo,
Usselo en Twekkelo.
Dorpsbudget
•	Het Oranjecomité ontvangt €450 voor de komende Koningsdag. Omdat de activiteiten
dit jaar wederom zijn afgelast zal dit vooral gebruikt worden voor de versiering van het
dorp. Wat over is wordt voor Koninsdag 2022 gebruikt.
•	We gaan uit het beschikbare budget ook de laatste vier houten banken vervangen door
duurzamere exemplaren.
Verkiezingen Dorpsraad
De zittingsperiode van de huidige Dorpsraad eindigt maart 2022. Midden dit jaar zullen we
met de verkiezingscommissie de voorbereiding voor de Dorpsraadverkiezingen in 2022
opstarten.

Het maandelijkse spreekuur op 13 april aanstaande gaat vooralsnog gewoon door. Zie daarvoorook de berichten op www.boekelo.info en onze Facebookpagina (www.facebook.com/
stichtingdorpsraadboekelo). 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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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

ROUTE BUURTBUS BOEKELO GEWIJZIGD
Maandag 8 maart zijn we weer gaan rijden met de buurtbus via de bekende route: via
Usselo, A35, Zuiderval en MST naar het NS-station in Enschede. Door de afwaardering
van de N18 (Haaksbergerstraat) en de herinrichting van de dorpskern van Usselo rijdt de
buurtbus vanaf maandag 22 maart iets anders. Dit zijn de wijzigingen.
De halte aan de Ganzebosweg verdwijnt. De buurtbus start ’s morgens bij de Marcellinuskerk. Daarnaast komen er enkele haltes bij: aan de Wissinksdijk ter hoogte van de Rosinkweg en aan de Usselerveenweg ter hoogte van de uitgang van het crematorium. Keolis/
Twents zorgt dat we op de zessprong de Wissinksdijk mogen inrijden. Mede op verzoek
van de gemeente rijden we, ook in de toekomst, langs de uitgang van het crematorium.
Voorlopig dus zowel vanuit Boekelo als vanuit Enschede. De halte bij Hanninkshof vervalt,
maar de huidige halte ‘Usselo Kerk’ blijft bestaan, dus passagiers kunnen daar instappen.
Deze halte was voor lijn 62 die nu uit de route is genomen. We blijven altijd de halte MST
aandoen, ondanks alle werkzaamheden in die omgeving.

NAMENS BESTUUR BUURTBUS VERENIGING BOEKELO,
BEN BEL, VOORZITTER
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Op 3 mei wordt er begonnen met de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat, maar het
is nog niet bekend op welke plek. Er komt een moment dat we weer een aanpassing in de
route krijgen. We proberen je hier tijdig van op de hoogte te stellen via de Facebookpagina
van de Dorpsraad en Boekeloos. Tot dat moment rijden we zowel heen als terug langs de
uitgang van het crematorium.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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WORD LID VAN DE HONDJE WILLEM WANDEL CLUB
Mijn moeder heeft een alleraardigst teckeltje. Hij heet Willem. Voor mijn moeder is Willem
erg belangrijk. Hij is een vrolijke, gezellige huisgenoot en hij is haar maatje. Zelf kan mijn moeder
het hondje helaas niet meer uitlaten, maar dankzij een grote groep fijne vrijwilligers, die 1x per
week een wandelingetje met Willen maken, kan Willem bij haar blijven wonen. Het zou erg fijn
zijn deze groep een beetje uit te breiden, voor ‘t geval er een keer iemand verhinderd is. Daarom
deze oproep: Vind je het leuk om eens per week op een vaste ochtend of avond een stukje
met hondje Willem te wandelen, dan hoor ik het graag! Wil je liever niet voor vast, maar wel
voor nood? Ook dan ben je van harte welkom. Bel mij of stuur een berichtje naar: 06 - 4765 1233.
Mede namens mijn moeder én hondje Willem: alvast bedankt!
GROETEN JORIKE

WIE VINDT STERRE’S STENEN?

WIE KOMT ER SPELEN?
3 jaar geleden zijn wij in het mooie Usselo komen wonen met onze dochter die nu 11 jaar
is. Omdat ze niet meer van school wilde wisselen zit ze in Enschede op school, maar
mist daardoor wel een beetje het contact met de kinderen uit de buurt buiten schooltijd.
Ze zou het fijn vinden om ook kinderen in de buurt van Usselo/Boekelo te leren kennen
om te spelen of te chillen buiten schooltijd. Lijkt je dat leuk? Dan kun je ons bereiken via
phj.koehorst@home.nl of 06 - 4285 7080.
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Ik ben Sterre, ik ben 17 jaar en ik woon op
De Bleekerij, waar ik vaak wandel met mijn
hond. Na schooltijd knutsel ik ook graag.
Nu heb ik stenen beschilderd en die in
De Bleekerij verstopt voor de kinderen.
Kun jij mijn stenen vinden? Soms moet je
even zoeken. Tip: misschien liggen er ook
wel wat in de speeltuin. Als je er eentje
vindt mag je hem thuis een mooi plekje
geven.Wie het leuk vindt, mag ook zelf stenen
beschilderen en in de wijk leggen.
Succes met zoeken!
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WE GAAN OP
ONS PAASBEST!
La Deut Mode wenst
u fijne paasdagen!

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

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.
“De aardappel is niet meer weg te denken uit de keuken
en ik ben er gek op. Er zijn ook zoveel manieren om hem
te bereiden en het is een geweldig bijgerecht. Mijn eerste
kookervaring met de aardappel was geen succes. Ik was 13 jaar, mijn moeder was ziek en ik
zou koken voor mijn vader en broer. Nog nooit gekookt maar aardappelpuree moest lukken,
dacht ik. Aardappels koken, melk en boter erbij, klaar. Maar er was geen boter. Wel reuzel.
Mijn vader en broer, de schatten, hebben keurig iets van de puree gegeten maar hij was echt
niet te eten. Al doende leert men.”

Aardappel stamp met knoflookroom
1 kilo vastkokende rode aardappels
1 hele bol knoflook
2,5 deciliter melk
5 lepels roomboter
Peper/zout en nootmuskaat

Verwarm de melk samen met de boter en knoflooktenen (met schil) en laat op een zacht vuur 20
minuten trekken (niet koken). Kook de aardappels
gaar in de schil. Pel ze en snijd ze in grote stukken.
Stamp met een pureestamper zodat je een puree
krijgt met nog grote stukken erin. Haal de knoflooktenen uit de melk, druk de inhoud uit de schil en
voeg weer aan de room toe. Doe de knoflookroom,
peper/zout en nootmuskaat bij de aardappelstamp.
Dit is prima van tevoren te maken en op te warmen
in de oven met klontjes boter erbovenop.
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Aardappeltonnetjes
1 kleine aardappel per persoon
1 theelepel crème fraîche
Peterselie
1 theelepel ontbijtspek
Peper/zout
Kook de aardappel in de schil. Snijd
een stukje van de onderkant (zodat
hij rechtop kan staan) en de bovenkant. Laat de schil zitten, hol hem uit
(ik gebruik hiervoor een appelboor)
en meng de inhoud met uitgebakken
spek, crème fraîche en peterselie.
Vul de aardappel hiermee en plaats
daarna 20 minuten in de oven.
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GEEN WINDMOLENS IN BOEKELO EN USSELO
Wellicht is het je ontgaan, maar op 18 februari jl. heeft de gemeente Enschede haar
ontwerp Energievisie ter inzage gelegd. Deze Energievisie gaat een aanzienlijke impact
hebben op de leefomgeving van het buitengebied en de kernen van Boekelo en Usselo.
Reden hiervoor is het voornemen van de gemeente om in de omgeving van de N18, 2 tot
3 windturbines van 190 - 230 meter hoogte te realiseren. Als direct omwonenden van dit
gebied merken we dat veel inwoners van Boekelo en Usselo eigenlijk geen goed beeld
hebben wat nu precies de plannen zijn. Vandaar dit artikel, waarin we je graag iets meer
inzicht willen geven in wat de gemeente nu precies van plan is, maar ook in kaart willen
brengen waar de mogelijke locaties van de windmolens zich bevinden.
In het voortraject van de Energievisie heeft de gemeente meerdere locaties binnen de
gemeentegrenzen benoemd voor de realisatie van windturbines. Zo was er sprake van
een windturbine van 230 meter in Twekkelo en een 3-tal windturbines van 150 meter in het
havengebied. De windmolen in Twekkelo is na protesten inmiddels geschrapt en de molens
in het havengebied worden commercieel niet interessant geacht.

Stel je eens 3 windturbines in ons buitengebied tussen de kernen van Boekelo en Usselo
voor met een tiphoogte tussen de 190 en 230 meter. Even voor de beeldvorming:
• Wissink’s Möl heeft een tiphoogte van circa 25 meter
• De fabrieksschoorsteen van De Bleekerij is 63 meter hoog
• De Alphatoren in Enschede is 101 meter hoog
• De windmolens op de A1 bij Deventer zijn 135 meter hoog
Je zult begrijpen dat deze enorme windmolens veel gevolgen zullen hebben op onze
leefomgeving en dit minimaal voor een periode van 20-30 jaar. De grootste bezwaren die
wij momenteel zien zijn:
• Gezondheidsrisico’s van windturbines (te) dicht bij woonkernen
• Horizonvervuiling van het mooie buitengebied van Boekelo en Usselo
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In de omgeving van de N18 staan 2 windturbines gepland, maar vanwege het afvallen van de
turbines in Twekkelo en het havengebied, denkt men er nu aan om mogelijk 3 windturbines
in het N18 gebied te plaatsen. Hierbij wordt gekeken om ten zuidoosten van het noordelijke
zoekgebied de 400 meter grens te laten vervallen, middels de zogenaamde molenaarswoning-constructie. Het N18 gebied is nog de enige overgebleven voorkeurslocatie voor de
gehele gemeente Enschede.
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•

Slagschaduw: ‘s ochtends in Boekelo en in de namiddag in Usselo
Dag en nacht geluidsoverlast, waaronder laagfrequent geluid
Plaatsing dicht bij openbare voorzieningen van de kernen Usselo en Boekelo
Impact op natuur en dieren in de gebieden Teesinkbos, De Weele en Zonnebeek

Iedereen is wel overtuigd van de noodzaak van groene energie, maar er zijn nog meerdere alternatieven beschikbaar zoals het beter benutten van zonnepanelen op daken van
bedrijven, bijvoorbeeld bij de Grolsch en op de Marssteden, maar ook kleine windturbines
op bedrijfsterreinen.
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Om een goed beeld te krijgen waar vermoedelijk de windmolens geplaatst gaan worden,
hebben we een aantal kaarten gemaakt met Google Maps, waarin de locaties van de windturbines in beeld gebracht worden. Deze kaarten kun je het best bekijken in een webbrowser
op een laptop of pc. Via de website https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl/ kun
je de links vinden naar de kaarten in Google Maps. Hierbij dient vermeld te worden dat de
exacte locaties van de windturbines nog niet bekend zijn. Er zijn momenteel zoekgebieden
gedefinieerd. Echter, de locaties zoals deze in de kaarten staan, zijn gebaseerd op de informatie uit de MER. Wij denken hier een redelijk goede inschatting gemaakt te hebben.
Onderstaande kaart gaat uit van de realisatie van 3 windmolens.

Verder wordt er in de plannen van de gemeente gesproken over belanghebbenden en
omwonenden. Wanneer ben je belanghebbende of omwonende? Bewoners tot 10 maal de
tiphoogte van een windturbine (tussen de 1900 meter en de 2300 meter) zijn als bewoners

DUO FIETS in Boekelo
Wilt u graag fietsen, maar kunt u dat niet meer alleen? Op de Berke staan 2 prachtige
duo fietsen met elektrische ondersteuning die u kunt huren. Wanneer u geen
begeleider hebt, hebben we een team vrijwilligers vanuit de wielerclub DE BATS die
staan te trappelen om met u te gaan fietsen. U bepaalt zelf waar naar toe en hoe ver.
Een koffie stop is natuurlijk ook mogelijk.
Wilt u gebruik maken van de duo fiets? Neem dan contact op met Joke Veldhuis 053 –
428 26 59 of met Fysiotherapie Tieberink 053 - 428 80 11.

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

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

belanghebbende en bewoners tot 700 meter direct omwonenden. Kortom: alle inwoners
in de kernen Boekelo en Usselo en het gehele buitengebied van onze dorpen kunnen als
belanghebbende aangemerkt worden als het gaat om de plaatsing van de windturbines. We
hebben ook een drietal kaarten gemaakt waarbij goed inzichtelijk is in welke afstand jouw
woning valt per windmolen. Dit is ook te zien aan de oranje cirkels op bovenstaande kaart.
Wij zijn geen voorstander van deze plannen en hebben dan ook van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Enschede. Ook de Dorpsraad Boekelo heeft dit gedaan, in samenwerking met Buurtkring Usselo en Twekkelo.
Dit was mogelijk tot 31 maart jl. Daarnaast willen we iedereen oproepen om de door ons
opgestarte petitie te ondertekenen op www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl.
Er wordt momenteel gewerkt aan een Facebookpagina om iedereen zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Nadere informatie hierover volgt op een later
moment. Daarnaast zijn we bereikbaar voor suggesties, aanvullingen en ondersteuning op
het volgende e-mailadres: geen.windmolens.in.usselo.boekelo@gmail.com.

DOOR: ESTELLE VULTINK

Er hing al enige tijd een bord voor het winkelpand aan de Beckumerstraat 46A waarop
staat dat er een borduurwinkel komt en dat maakte ons nieuwsgierig. Want wie schuilt
daar nou eigenlijk achter?
Het blijkt dat Jan en Joke Trebbe de nieuwe huurders zijn van het pand. Ze hebben de afgelopen 15 jaar in Duitsland gewoond en Joke had vele jaren een grote borduurwinkel in
Deventer: Borduurparadijs. Door corona hebben ze de beslissing genomen om de winkel te
sluiten en om weer in Nederland te gaan wonen. De keuze voor Boekelo was snel gemaakt.
Jan is namelijk opgegroeid in Boekelo en eenmaal terug in het dorp voelde dat als een warm
bad.
Borduurwinkel
Joke’s grote passie is borduren en ze had de 1 uur durende rit van Duitsland naar Deventer
graag over voor haar winkel, maar ze is nu superblij om boven de winkel te wonen. Dat
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NIEUWE BORDUURWINKEL IN BOEKELO

WWW.BOEKELO.INFO

24

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

De winkel is al open vanaf 15 maart en de klanten worden op afspraak geholpen. Zo snel
de regels versoepelen en de winkels weer gewoon open mogen, wil ze graag nog een
officiële opening. En dan pakt ze ook de workshops weer op, worden er vriendinnendagen
georganiseerd en kunnen mensen 1 dag in de week gezellig in haar winkel komen borduren.
Zij nemen dan hun eigen materialen mee en kunnen vragen stellen als ze vastlopen.
Bang voor te weinig klanten is Joke niet: ze heeft al de nodige wedstrijden gewonnen op
gebied van naaldschilderkunst wat haar behoorlijk wat naamsbekendheid heeft opgeleverd
en een winkel die zo gespecialiseerd is als die van haar vind je bijna nergens. Daarbij komt
dat je garen niet uit kunt kiezen van een plaatje op internet. Haar klanten willen die voelen
en zien. Ze komen dan ook van heinde en verre en maken er echt een uitje van. Want een
borduurwerk waar je makkelijk een half jaar mee bezig bent, koop je niet in 10 minuten.

25
JAARGANG 43 | APRIL 2021 | NR. 445

scheelt toch een hoop tijd. Op de vraag ‘Waarom borduren?’ blijkt al snel dat die passie is
ontstaan toen ze als 3 jarige van huis was weggelopen en per ongeluk bij de nonnen terecht
was gekomen die aan het borduren waren. Toch heeft het nog tot 1987 geduurd voordat ze
er haar werk van maakt. Ondertussen heeft ze zich gespecialiseerd in het verven van haar
eigen paradijsgaren, ze ontwerpt patronen waaronder de Boekelo 1, 2 en 3 en runt haar
eigen winkel.

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)

OMDAT ZE HET VERDIENEN!
En toen zagen we ineens de volgende oproep op Facebook staan...

HELP! Wendy en Richard verdienen dit!
Wendy en Richard zijn altijd heel gelukkig geweest, maar hebben de laatste jaren
geen geluk. Samen met hun dochters Sem (19), Jill (11) en Liv (9) vormen ze een
hecht gezin. Liv is meervoudig gehandicapt (Trisomi 9), maar samen konden ze
dit aan en werden de schouders eronder gezet. Wendy is oorlogsveteraan en heeft
PTSS, waardoor ze volledig is afgekeurd en wat het leven sowieso niet altijd
makkelijk heeft gemaakt. Richard was tot voor kort een stoere brandweerman (ook bij
het vrijwilligers corps) en in zijn vrije tijd genoot hij van lange wandeltochten met
zijn vrienden.De Kilimanjaro is een van de doelen die behaald werd. Samen wonen
ze helemaal op hun plek in het knusse Boekelo en zorgden ze voor hun gezin.

Daarom willen wij (Nathalie en Kitty Poelhekken) samen met iedereen die Wendy,
Richard en hun gezin een warm hart toedragen, ervoor zorgen dat zij zich over dit soort
zaken nu geen zorgen hoeven te maken! Ze verdienen lucht.
Wij streven naar een bedrag van minimaal €15.000 om de inrichting van de uitbouw en
een aangepaste vakantie voor hun gezin mogelijk te maken. Laten we ze steunen, ze
verdienen het enorm!
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Helaas heeft het noodlot toegeslagen. Bij Richard is MSA type C vastgesteld. Een
progressieve ziekte van de kleine hersenen. Hij gaat snel achteruit en zal niet meer
beter worden. Een enorme emotionele klap voor het gezin, met daarnaast ook nog de
nodige organisatorische en financiële zorgen. En dat kun je er op zo’n moment niet
bij hebben! Bij hun huis moet een uitbouw gerealiseerd worden, zodat Richard zijn
laatste periode beneden kan slapen en verzorgd kan worden. Gelukkig nemen de
verhuurder en de gemeente deze uitbouw voor hun rekening. Maar de inrichting
daarvan (waaronder de vloer) en de uitbouw van deurposten in de rest van het huis
moeten ze zelf bekostigen. Het spaarpotje dat ze nog hebben was voor de laatste
vakantie met z’n allen, maar dat raakt langzaam leeg. Richard zit straks bijna 2 jaar
in de ziektewet en zal in zijn inkomen terugvallen.
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Wat een indrukwekkend verhaal en we konden dan ook niet anders dan dit op onze eigen
Facebookpagina delen. Binnen 2 uur werd er al 12.000 euro opgehaald en na een halve dag
waarbij de teller al boven de 16.000 euro uitkwam, volgde de volgende update van Nathalie
en Kitty:

Wauw, wauw, wauw!
We zijn er stil van... wat een geweldige, lieve en gulle vrienden, familie, bekenden,
bekenden van bekenden, collega’s, dorpsgenoten en onbekenden! Dat jullie dit in een
halve dag al hebben gerealiseerd! We zijn jullie zo enorm dankbaar! Wendy, Richard
en de meiden hebben er gisteren al een taartje op gegeten. Ook voor hun is dit boven
verwachting en overdonderend.
Ook bedankt voor alle persoonlijke berichtjes en aanbiedingen voor hulp. Het wordt
enorm gewaardeerd. En omdat we ervan uitgaan dat het geen makkelijke tijd wordt
en geld alles wel wat makkelijker maakt, gaan we door! Zodat er ruimte is om te
genieten van elkaar!
Voor nu, nogmaals: heel, heel veel dank!

We belden met Nathalie en zij geeft aan
dat Wendy en zij elkaar al kennen van de
zwemles van hun oudste kinderen, zo’n
14 jaar. Ze hebben elkaar meerdere keren
per week aan de telefoon en Wendy had al
een aantal keren aangeven dat ze niet wist
hoe ze het financieel moesten redden.
Daarbij werd wel eens gesproken over een
crowdfundactie, maar dat werd altijd in de ijskast gezet. Totdat de laptop van Sem het begaf
en Wendy deze klap niet meer op kon vangen omdat ze totaal door haar energie heen was.
Alles staat in het teken van ziekenhuisbezoek en het bellen van weer een volgende arts en
deze tegenslag was er één te veel.
Voor Nathalie de reden om de knoop door te hakken en te zeggen dat Kitty en zij de crowdfundactie op zouden gaan zetten. Ze dachten hoog in te zetten met het bedrag van 15.000
euro, maar niets bleek minder waar.
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… 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.

Zaterdag stond de actie online en zondag was het benodigde bedrag al gehaald. Het overtreft alle verwachtingen. Nathalie: “Feit is dat Wendy uiteindelijk alleen met de kinderen
verder moet, dus al het extra geld dat nu nog binnenkomt is meer dan welkom. Het gaat hoe
dan ook een zware periode worden en het zou mooi zijn als ze de zorgen om de financiën de
aankomende tijd los kunnen laten.”
Ze zijn overdonderd door alle aandacht en hebben al veel mooie reacties ontvangen. Zo wil
een vloerenbedrijf gratis een vloer komen leggen, een stucadoor komt voor niets stucken
en er wordt een mooie fotoserie gemaakt. Het feit dat ze zo veel steun krijgen, is natuurlijk
fantastisch. En dan zijn de 5 euro’s die over worden gemaakt door vriendinnetjes van Jill net
zo mooi als de 100 euro die iemand anders overmaakt.
Mocht je Wendy en Richard ook een warm hart toedragen dan kun je nog doneren op
https://www.doneeractie.nl/help-wendy-en-richard-verdienen-dit/-50943

FESTIVITEITEN KONINGSDAG AFGELAST

Hang de vlag uit op Koningsdag
Om toch aandacht aan Koningsdag te schenken vragen wij alle inwoners van Boekelo,
Usselo en Twekkelo om wel te vlaggen op 27 april.
Win een prijs met de mooiste kleurplaat
Op de middenpagina van deze Boekeloos vind je een kleurplaat die je ingekleurd mag
inleveren bij het redactieadres van Boekeloos: Boekelosestraat 370. Vergeet niet je naam,
leeftijd en contactgegevens van een van je ouders/verzorgers op de kleurplaat te zetten.
De mooiste kleurplaten worden beloond.
MET VRIENDELIJKE GROET,
STICHTING ORANJECOMITÉ BOEKELO E.O.
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Tot onze grote spijt moeten wij meedelen dat de festiviteiten rond Koningsdag 2021 in
Boekelo vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Omdat nog niet duidelijk
is of en in hoeverre de coronamaatregelen na 30 maart worden versoepeld is het voor ons
niet (meer) mogelijk om een alternatief te organiseren.
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LOCKDOWN = LOPEN + LEZEN
DOOR: AGAATH CORNEL

Lopen en lezen, dus. En fietsen en Netflixen natuurlijk, maar dat rolt minder goed van de
tong. Toen we een jaar geleden vanwege het coronavirus opeens veel meer thuis waren,
was dat voor ons aanleiding om eens aan een flinke opruimactie van ons huis te beginnen.
Met als gevolg dat in de garage de dozen met boeken, die we echt niet nog eens zouden
gaan lezen, zich opstapelden. De Kringloop werd overspoeld met boeken, dus wat nu?
Zo’n 10 jaar geleden trof ik in de Verenigde Staten in een waskamer van een hotel een krat
aan, waar reizigers gratis boeken uit konden meenemen en hun uitgelezen exemplaren
konden achterlaten. Een uitkomst tijdens een rondreis en bovendien zaten er allerlei recente
uitgaven tussen. Een paar jaar later trof ik in Brighton op het station een vergelijkbaar project
en vulde ik mijn rugzakje met wat verse detectives.

De eerste ‘Little Free Library’ zette de Amerikaan Todd Bol in zijn voortuin, ter ere van zijn moeder,
een onderwijzeres die dol was op lezen. Samen met zijn partner begon hij meer boekenkastjes
te bouwen en het project groeide uit tot een non-profitorganisatie. En zo verspreidden de gratis
bibliotheekjes zich over de Verenigde Staten en later ook over de hele wereld.

Boekelose minibiebs
Ook Boekelo blijkt vele minibiebs te kennen, die veelal een stuk professioneler zijn uitgevoerd dan de mijne. Ik kwam ze onder andere tegen op De Bleekerij, aan de Lansinkweg, aan
de Beckumerstraat en natuurlijk in de Dierenartsenpraktijk. Maar het kan best dat ik er nog
een paar gemist heb.
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Dat bracht mij op het idee een vriend te vragen een klein kastje te timmeren en een deel van
onze overtollige boeken daarin aan de straat te zetten. Tot mijn verbazing stopten er regelmatig fietsers en wandelaars om boeken mee te nemen en/of achter te laten en veranderde
de collectie snel. Pas later in het seizoen ontdekte ik al wandelend dat mijn idee verre van
origineel was.

Een afscheid
naar wens
074 - 250 53 79
www.leferink-wennink.nl

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR
VAN TWENTE...
WWW.BOEKELO.INFO
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Passie voor het recht
en hart voor de mens.
Voor ondernemer
en particulier.
Met een scherp oog
voor jouw recht.

VIND JE GEWOON
IN BOEKELO.
Boekelose Stoomblekerij 41 | 7548 ED Enschede

www.advocoeur-morsink.nl

Ons kastje is helaas niet erg weerbestendig en staat nu in de winterberging. Maar dat
probleem hoop ik met hulp van een handige buurman op te lossen, zodat er in het voorjaar
aan de Oude Deldenerweg ook weer eentje staat. Zelf kwam ik na het rondje dat ik fietste
voor de foto’s terug met wat mooie boeken. Daardoor werd mijn boekenkast er natuurlijk
niet leger op, maar ze geven wel leesplezier en ik heb een mooi doel voor als ze uit zijn.
Hou jij ook van lezen of heb je boeken die je zelf niet meer wilt bewaren? Loop (of fiets) dan
eens langs één van de minibiebs in en om ons dorp om een nieuw boek te vinden of er een
aantal voor iemand anders in te zetten.

DOE MEE AAN DE ZOMER CHALLENGE 2021
BIJ DE BOEKELOSE TENNIS CLUB
Het jaar 2021 belooft een bijzonder sportjaar te worden en dat terwijl we nog maar drie
maanden onderweg zijn. We moeten net als vorig jaar rekening houden met de anderhalvemetersamenleving en gelukkig is dit bij tennissen goed te realiseren.
Vorig jaar kon door het coronavirus op sportgebied vooral getennist en gegolft worden en
de Zomer Challenge 2020 bij de Boekelose Tennis Club (BTC) was een succes. Nu mag er
nog niet zoveel qua sporten, maar we hopen natuurlijk dat er vanaf medio april/mei weer
meer kan.
Zomerlidmaatschap BTC
Net als in 2020 bieden we ook dit jaar weer een zomerlidmaatschap aan. En ook nog
niet-sportende leden worden van harte uitgenodigd om zich voor deze Zomer Challenge
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Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!
Gespecialiseerd in:
- Taarten -Cupcakes - Koekjes
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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

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

op te geven. Het lidmaatschap houdt in dat je voor € 50,- de maanden juni, juli en augustus
onbeperkt gebruik kunt maken van onze 6 tennisbanen. Ook zijn er 3 groepslessen van 1
uur op een zaterdagochtend in juni inbegrepen. Onze clubtrainer Dennis Nijhuis zal je dan
de basisprincipes van tennis bijbrengen. Voor € 30,- kun je de maanden juni, juli en augustus
onbeperkt gebruik maken van onze 6 tennisbanen (hier is dus geen les bij inbegrepen).
Bij voldoende belangstelling zal er een laddercompetitie voor zomerleden en belangstellende BTC-leden worden georganiseerd. Op deze wijze kun je je sportieve skills uitbreiden
en kan er toch nog een competitie worden gespeeld. Door dit tijdelijke lidmaatschap kun
je buiten blijven sporten en eventueel gezellig met vrienden een nieuwe sport ontdekken.
Tennis is je vrienden ontmoeten en jezelf keer op keer verbeteren. Iedereen kan meedoen.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de website van BTC: www.boekelosetc.nl. Je hebt dan 2 mogelijkheden om je aan te melden: het zomerlidmaatschap met de 3 lessen of het zomerlidmaatschap zonder lessen. Je vindt dit onder het kopje ‘lid worden’. Het lidmaatschap kan alleen
doorgaan als we van de overheid de toestemming houden om de tennisbanen te mogen
gebruiken (wat wel de verwachting is).

LUISTERLIJN BEREIKBAAR
OP NIEUW NUMMER
De Luisterlijn is vanaf nu bereikbaar via het
nieuwe telefoonnummer: 088 - 0767 000.
De Luisterlijn is een organisatie die alle
inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag
en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte
hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer betaalt de beller geen extra kosten, net
als bij het oude telefoonnummer, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24
uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een
luisterend oor. Het telefoonnummer is niet zichtbaar op de factuur van de beller.
Even een stem horen
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch 9 op de 10 mensen
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Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.
Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.
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De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.
Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t.
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen
ouder dan 2 jaar.
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.
Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze
website: www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.
Barink Schilderwerken
Loodsstraat 18
7553 ED Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl

de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. De meeste
mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop
uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op. Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Per telefoon,
chat en e-mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen
om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden. Meer informatie is te vinden via
www.deluisterlijn.nl.

ENERGIE IN NEDERLAND: EEN ROL VOOR WATERSTOF
DOOR: HENK VAN ‘T HOF

Elektriciteit of waterstof?
Voor energiebronnen die geen CO2 uitstoot veroorzaken hebben we uitsluitend de keus
uit zon, wind en kernenergie. Al deze energiebronnen leveren elektrische stroom. Deze
stroom kan gebruikt worden voor vrijwel elke huishoudelijke toepassing (inclusief verwarming) en voor het opladen van elektrische auto’s. Wanneer we dit grootschalig doen kan
het elektriciteitsnet de hoeveelheid te transporteren stroom bij lange na niet verwerken. Er
moet dan veel in het net geïnvesteerd worden. Door met stroom waterstof te produceren
en deze waterstof te gebruiken in toepassingen waar we anders elektriciteit voor zouden
inzetten kunnen we het stroomnet ontlasten. Een voordeel van waterstof ten opzichte van
elektriciteit is dat waterstof goed opgeslagen kan worden en elektriciteit vrijwel niet.
Productie van waterstof
Elektriciteit uit zon en wind is “onregelmatig” beschikbaar: op zonnige en winderige dagen
wordt te veel stroom geproduceerd en in windstille nachten helemaal niets. Het overschot
aan stroom overdag kan omgezet worden in waterstof; dit ter compensatie van het tekort
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Bij de energievoorziening in Nederland kan een belangrijke rol voor waterstof (H2) weggelegd zijn. We hebben het dan wel over groene waterstof. Dat is waterstof die door
elektrolyse (ontleding van water in waterstof en zuurstof door elektrische stroom) geproduceerd wordt. De gebruikte stroom moet dan ook groen zijn. Waterstof is een schone
brandstof. Bij verbranding ervan ontstaat uitsluitend water.

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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aan stroom in de nacht. In Almelo wordt momenteel gewerkt aan een project om met een
groot zonneveld waterstof te produceren, op te slaan en toe te passen. Het project heet: ‘H2
Hub Twente’ (zie Tubantia van 12 januari 2021). Voor de toepassingen wordt onder andere
gedacht aan het laten rijden van auto’s op waterstof. Door in een windmolen een elektrolyse
unit in te bouwen kan de door de molen opgewekte stroom ter plekke omgezet worden in
waterstof. Deze windmolens worden ook wel waterstofmolens genoemd. De waterstof kan
óf over de weg óf via gasleidingen getransporteerd worden naar de gebruiker. De energie van
de windmolen wordt dus niet als stroom maar als waterstof aan de gebruiker geleverd, en dit
geeft weer een ontlasting van het stroomnet. Voor meer informatie zie www.hy-gro.net/nl.

Graag hoor ik commentaar op dit verhaal. Je kunt dit mailen naar boekeloosredactie@
gmail.com. De redactie van Boekeloos zorgt er dan voor dat ik het ontvang.

Henk van ‘t Hof schrijft regelmatig over diverse onderwerpen die te maken hebben met
duurzame energie. Henk: “De reden dat ik hierover schrijf is dat ik ervan overtuigd ben
dat de energietransitie en de klimaatverandering misschien wel het grootste probleem
voor Nederland en de wereld worden de komende jaren. Tegelijkertijd zie ik dat men
zich dat maar nauwelijks realiseert. Met mijn stukjes hoop ik dat meer mensen zich
daarvan bewust worden.”
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Tot slot
Ten slotte nog enkele algemene opmerkingen. Gelet op het bovenstaande lijkt autorijden
op waterstof aantrekkelijk. Het is schoon: uit de uitlaat komt alleen maar waterdamp. Voordelen van rijden op waterstof ten opzichte van elektrisch rijden zijn een grotere actieradius
en snel tanken (geen lange oplaadtijden). Er zijn momenteel in Nederland nog maar enkele
tankstations voor waterstof; in Duitsland is men bezig met de bouw van enkele honderden
waterstof tankstations. De vraag lijkt gerechtvaardigd: waarom wordt elektrisch rijden zo
gepropageerd en horen we nauwelijks iets over rijden op waterstof? Waterstof kan door het
huidige gasnet (met enige aanpassingen) getransporteerd worden, en ook in onze cv-ketels
verbrand worden (ook met enige aanpassingen). Eurocommissaris Timmermans ziet veel in
toepassingen van waterstof in het algemeen (zie Tubantia van 9 juli 2020).
Overigens zullen voor enkele toepassingen (zoals de luchtvaart) brandstoffen die CO2 uitstoten nodig blijven. Voorts zullen we waarschijnlijk, hoeveel windmolens en zonnevelden
we ook bouwen, niet met zon en wind in onze totale energiebehoefte kunnen voorzien.
Daarom zullen we waarschijnlijk ook een beroep op kernenergie moeten doen. Meer daarover in een volgende editie van Boekeloos.

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

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

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum
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Tel.:
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RB 
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Tel.:
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Fax: (074) 367 61 65
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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’.
Pasen komt er bijna aan!
Traditiegetrouw pak ik dan flink uit. Van kruidige polentapunten tot en met overheerlijke
aspergetaart… Loopt het water jou nu ook in de mond? In dit blog geef ik enkele tips hoe
je tijdens speciale momenten toch gezond. maar lekker, makkelijk en uitbundig kan eten.

Gezonder genieten van afhaal
Wil je het jezelf makkelijk maken? Dat kan prima op een gezonde manier met afhaalmaaltijden. Bestel gekookte, gegrilde of gestoofde gerechten want die zijn meestal minder
calorierijk dan gefrituurde of gebakken gerechten. Bestel wat extra groente als dat mogelijk
is, liefst zonder saus of dressing. En bedenk ook dat de porties van afhaalmaaltijden soms
erg groot zijn. Mijn tip: bestel twee voorgerechten in plaats van één hoofdgerecht. Zo heb
je extra keuze én eet je net een tikje minder. Het dessert kan je natuurlijk beter vervangen
door koffie of thee, maar wil je toch echt een toetje, dan kan je ervoor kiezen deze te delen.
Of, en dat is dan weer het voordeel van thuiseten, ga voor een kommetje yoghurt uit eigen
koelkast.
Bescheiden houden
Wil je zelf koken, maar het zo gemakkelijk mogelijk houden? Bereid jouw standaard succesgerecht en voeg wat rauwkost toe. Of probeer zeekraal uit! Nog een optie: verhoog de
hoeveelheid groenten in het gerecht ietsjes. Extra gezond, jij bent eerder ‘vol’ en je houdt ook
een langere tijd een verzadigd gevoel. Het best eet een persoon 250 gram groenten per dag.
Wat ook gezondheidswinst oplevert: minder rood vlees eten.
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Uitpakken
Mensen zijn geneigd meer te eten van grote porties, zélfs als ze eigenlijk helemaal geen
honger meer hebben. Trakteer daarom op een heel bijzonder koekje, chocolaatje of
bonbonnetje. Een kleine, maar extra lekkere traktatie maakt namelijk evenveel indruk.
En bij het avondeten valt het vaak niet eens op als je kleinere porties aanbiedt. Wanneer
je dan ook nog iets achter de hand houdt voor de grotere eters, ben je toch gastvrij.

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

Het advies is om alleen enkele dagen per week rood vlees te eten en dan maximaal 100
gram per dag. Witvlees heeft absoluut de voorkeur.
Supertip: drinken
Dé tip waarmee je het snelst veel kilocalorieën bespaart is: let op wat je drinkt. Eén liter
frisdrank wegtikken, betekent dat je al bijna een kwart van jouw dagelijkse energiebehoefte
binnen hebt! Lightproducten zijn helaas geen goed alternatief. Wel een goed alternatief
is om je kraanwater ‘op te leuken’. Maak ijsblokjes van eetbare bloemen. Of breng het op
smaak met citroen, sinaasappel, munt, druif, blauwe bes of framboos. Met rietjes, parasolletjes of een schijfje fruit maak je het geheel nóg feestelijker. Ook een idee: vul jouw favoriete
drankje beetje bij beetje aan met steeds meer (bruis)water. Zo leer je wennen aan de smaak.
Ik wens iedereen een fijn Pasen toe en bedenk: wanneer jij in de basis al stukken gezonder
leeft, houd je júist ruimte over tijdens de speciale momenten.

VOORJAARSACTIE
SAM’S KLEDINGACTIE

Actiedag in Boekelo
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar
door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of
bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag 1 mei aanstaande kun je in Boekelo jouw
herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij Momentum aan de Beckumerstraat 167.
De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 11.00 - 13.00 uur aanwezig om de goederen, geheel
coronaproof, in ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels,
handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
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Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s
Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding op te
kunnen halen voor het goede doel. Deze
keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere
leeromstandigheden voor schoolkinderen.

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

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

WWW.BOEKELO.INFO

50

FOLKCLUB TWENTE
CONCERT HANS THEESSINK
AFGELAST
Helaas hebben wij een teleurstellende
mededeling voor alle bluesliefhebbers in
Boekelo en omgeving: het concert van Hans
Theessink op 23 april aanstaande bij De
Buren gaat niet door. Begin maart hebben
wij met Hans contact gehad. Het leek hem
beter in deze coronatijd zijn woonplaats
Wenen niet te verlaten. Hij heeft zijn volledige tour in maart en april door Denemarken en Nederland dan ook gecancelled. Jammer,
maar volledig te begrijpen. We hebben al wel een datum voor 2022 vastgelegd en wel vrijdag
22 april!
Blijf ons volgen op onze website www.folkclubtwente.nl.

NU MET VERRUIMDE BEREIKBAARHEIDSTIJDEN!

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan gebruik van
het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 7010. OV-ambassadeurs geven antwoord op
uw vragen over het gebruik van het openbaar vervoer.
De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die meer willen weten over reizen met
het openbaar vervoer, zijn helaas tot nader order geannuleerd. De coronamaatregelen laten
het niet toe. Met uw vragen over het gebruik van het openbaar vervoer kunt u wel terecht
tijdens het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe
de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in
het openbaar vervoer of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/
of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van het openbaar vervoer maar u weet
nog niet hoe het werkt? Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.
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TELEFONISCH SPREEKUUR VOOR VRAGEN OVER HET OV
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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

Wanneer is het telefonisch spreekuur?
•	Maandag tot en met vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur.
•	Maandag en woensdag
van 18.30 - 20.00 uur.
•	Dinsdag en donderdag van 13.30 15.00 uur.
Het telefoonnummer is: 038 - 303 7010.
Meer informatie vindt u op
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Bermmonument Ter Horst en Blokzijl
We zijn wat verder met het realiseren van een bermmonument voor Johannes ter Horst
en Roelof Blokzijl. We hebben toestemming van de gemeente Enschede om op de plek
even buiten Usselo waar zij op zondagochtend 24 september 1944 gevonden zijn, nadat
zij op zaterdagavond 23 september rond 22.00 uur zijn gefusilleerd, een bermmonument
te plaatsen. We denken daarbij aan een zwerfkei met plaquette. Ook hebben we contact
opgenomen met de nabestaanden van Ter Horst en Blokzijl in Nederland en in Canada.
Zij reageerden enthousiast op ons voornemen. We denken erover om op 23 of 24 september
2021 het monument te onthullen.
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2020 hebben we afgesloten in mineur. Nog steeds worden we belaagd door het coronavirus en we hopen allemaal dat een flink aantal van ons binnenkort kan worden gevaccineerd. Echter, met de avondklok (hopelijk voorbij met het verschijnen van deze editie
van Boekeloos) en de lockdown is het voor de Historische Kring niet eenvoudig om de
voor 2021 voorgenomen activiteiten uit te voeren. Ons voornemen om op maandagavond
en vrijdagochtend bezoekers te ontvangen in ons Historisch Centrum moeten we nog
uitstellen. Tot wanneer is de vraag. In deze bijdrage zetten we graag kort op een rij wat we
desalniettemin de komende maanden van plan zijn.
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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

Renovatie Halifax-monument
Met bijdragen van de Dorpsraad Boekelo, de gemeente Enschede, de Koninklijke Grolsch
B.V. via de verenigingskoepel, Abbink Boekelo B.V., als ook een bijdrage vanuit onze reserve
en natuurlijk de vrijwilligers uit Boekelo zijn we in staat het Halifax-monument te renoveren.
Het monument ter nagedachtenis aan het neerstorten van een Halifax bommenwerper
op 29 september 1943 is onthuld op 29 september 2013 en is toe aan een opknapbeurt.
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‘Kippenhok’ op de Weele
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben twee Joodse families, in totaal negen personen, ondergedoken gezeten in het ‘kippenhok’ dat in de jaren twintig van de vorige eeuw op het landgoed
de Weele was gebouwd. Helaas zijn ze verraden maar een aantal van hen heeft toch de oorlog
overleefd. We willen graag de geschiedenis van het ‘kippenhok’ en van degenen die daar hebben
gezeten, vastleggen en beschrijven. In onze ‘Historische Documentatie’ beschikken we al over
enige informatie over dat ‘kippenhok’. Vorig jaar is een Nederlander die in de VS woont deze
informatie via onze website op het spoor gekomen. Een Joodse vriendin van hem is een nicht
van één van die Joodse families die in het ‘kippenhok’ hebben gebivakkeerd. Wij hebben haar via
hem aanvullende informatie kunnen geven, onder andere de foto’s van de huidige situatie van
het ‘kippenhok’. Voor degenen die een idee willen krijgen hoe het kippenhok eruit moet hebben
gezien, kom naar het Historisch Centrum. In de vensterbank, naast het beeldscherm met de
fotocollage, is een kleine maquette geplaatst van het kippenhok. We vermoeden op basis van
beschrijvingen en van naspeurwerk ter plekke door Ronnie Heijink dat het er ongeveer zo moet
hebben uitgezien. In de loop van de tijd is het kippenhok in verval geraakt door onder andere
bomen die erop zijn gevallen. Een foto van de huidige staat van het kippenhok zie je hieronder.
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We hadden graag de renovatie in 2020 uitgevoerd maar corona gooide roet in het eten. We
hopen aankomende september het gerenoveerde monument te laten onthullen.
Interviews met bekende Boekeloërs
In het nabije verleden hebben we interviews gehouden met bekende Boekeloërs om
hun geschiedenis en andere wetenswaardigheden over Boekelo vast te leggen. Voor het
nageslacht een belangrijke activiteit. Binnenkort gaan we daar weer mee verder. De interviews worden opgetekend door onze nieuwe vrijwilliger Ad den Held. Wie weet kunnen we
de interviews uit het verleden en die we nog van plan zijn te houden, bundelen in een boek
om daarmee een belangrijk deel van de geschiedenis van Boekelo te kunnen vastleggen.

Om deze en andere activiteiten van de Historische Kring mogelijk te maken zijn we
afhankelijk van bijdragen van donateurs en van sponsoren. Wij roepen daarom inwoners
van Boekelo, Usselo en Twekkelo op om donateur te worden van onze Historische Kring.
Een bericht naar ons e-mailadres volstaat. Ook kunnen geïnteresseerden in de Historische
Kring, en wellicht toekomstige vrijwilligers, contact met ons opnemen via dit e-mailadres.
info@historische-kring-boekelo.nl
Facebook: www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo
www.historische-kring-boekelo.nl
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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, samengesteld door
Hans Klaver. Een wandeling naar het Historisch Centrum is de moeite waard, ook voor de
lichamelijke conditie in deze coronatijd. Bekijk de foto’s, de maquette van het kippenhok en,
binnenkort, van het station Boekelo.

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

doetthuuspakket.nl
De beleving van onze creatieve workshopboerderij
komt naar je toe!
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Ruim aanbod DIY pakketten
zelf te creëren of leuk als cad, om thuis
Ook grotere afname mogelijk,eau.
wij
denken hierin graag mee.

Je vindt onze workshopboederij aan de
Beldershoekweg 20, 7548 PZ Boekelo



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 Eerste Paasdag, 4 april aanstaande, in de Marcellinuskerk gaat door
voor maximaal 30 personen. De zang wordt verzorgd door een koorgroepje, bestaande uit
enkele leden van het Marcellinuskoor onder leiding van Marcel Bellers. De veiligheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus blijven van kracht.
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.

KALENDER APRIL
di. 13 apr.

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

vr. 16 apr.

Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

do. 6 mei

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

vr. 7 mei.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede
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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.

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
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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

