BOEKELOOS IS EEN UITGAVE VAN DE
STICHTING DORPSRAAD BOEKELO

APRIL 2022

1

KENNIS VAN
EN HART VOOR
BOEKELO
Jouw huis verkopen?
Erik helpt je graag om het maximale
uit de verkoop te halen!
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Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag van de
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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
De afgelopen periode begon zeer voorspoedig: mooi weer, corona leek op zijn retour en
daardoor kwamen er weer meer vrijheden. De horeca mocht zonder beperkingen open en
we konden zonder mondkapje naar de winkel. Wat een genot om weer ‘gewoon’ te kunnen
leven!
Dat alles betrekkelijk is werd ons niet lang daarna duidelijk: Oekraïne werd binnengevallen
door Rusland en er ontstond een oorlog op een relatief korte afstand van Nederland.
Weg is weer het ‘gewone’ leven waar we zo naar verlangden en terug zijn de onzekerheden.
Het gaat ons allemaal erg aan het hart en dat zorgt ervoor dat er een succesvolle inzamelingsactie is opgezet, waarvan in deze Boekeloos een verslag te lezen is. Helaas brengt
oorlog ook nare herinneringen terug bij velen, zo ook bij dorpsgenoot Leendert.
Naast de nare ontwikkelingen in de wereld en hoe we daar als Boekelo mee om gaan,
gebeuren er gelukkig ook nog leuke dingen. Zoals dat carnaval doorgaat! Het is in het
weekend van Palmpasen gepland, waardoor dat feest helaas niet door kan gaan. Maar het
eieren zoeken op Tweede Paasdag is wel weer terug van weggeweest.

Als we in Boekelo het voor ‘onmogelijk gehouden’ toekomstbeeld kunnen verwezenlijken,
kan dat hopelijk ook gaan gelden voor Oekraïne en Rusland op zeer korte termijn. We hopen
er bij de redactie met heel ons hart op!
De redactie

Coverfoto: Tim Wienk

5
JAARGANG 44 | APRIL 2022 | NR. 455

Ook is er een oproep van de scholen in ons dorp voor hulp bij een gezamenlijke sportdag.
Dit luidt iets in dat velen als praktisch onmogelijk hielden: de openbare basisschool Molenbeek en de katholieke basisschool Marcellinus zetten stappen voor een verdere samenwerking in een Integraal Kind Centrum (IKC). De intentie is er om samen met de voorschoolse
en naschoolse opvang te bouwen aan een mooie plek waar onze kinderen in de toekomst
terecht kunnen. Om deze samenwerking feestelijk te starten wordt er dus een eerste
gezamenlijke sportdag georganiseerd bij De Zweede op vrijdag 3 juni. Er worden nog
vrijwilligers gevraagd om te helpen.

Toe aan een momentje voor jezelf?
Boek een heerlijke,
ontspannende gezichtsbehandeling.
Inclusief reiniging, peeling,
wenkbrauwen harsen, ontspannende massage,
hydraterend masker en een 24h verzorging.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Dit is het laatste nieuws dat wordt geschreven namens de Dorpsraad 2018-2022. De
zittingsperiode van vier jaar is snel omgegaan. Waarbij we natuurlijk aan het begin geen
weet hadden van de gevolgen de laatste jaren van de coronapandemie. Gelukkig lijkt het
mede dankzij het vaccinatieprogramma beheersbaar geworden.
22 februari jl. konden we onze laatste openbare vergadering houden. Het belangrijkste
onderwerp daar was de presentatie van de kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad. Daarvan
moesten er veel gevonden worden omdat van de huidige Dorpsraad acht van de elf leden
stoppen. Deels vanwege werkredenen en deels vanwege het bereiken van de statutaire
maximale zittingstermijn van drie perioden van 4 jaar.

Mededelingen van de wijkagent
Het spreekuur van de wijkagent is 5 weken geleden weer begonnen. Er zijn weinig
meldingen. Er waren enkele fietsdiefstallen en wat vernielingen bij de school. Corona is een
verklaring voor het geringe aantal meldingen. Ook de jaarwisseling is redelijk goed verlopen.
Er is wel veel vuurwerk afgeknald ondanks de verboden.
Financieel verslag 2021
Het financiële verslag over 2022 is door onze penningmeester gereed gemaakt en gecontroleerd door de kascommissie. Alles is in orde bevonden zodat het verslag is goedgekeurd. De
liquide middelen zijn fors afgenomen door de betaling van de eerder gespaarde bedragen
voor de bouw van de sport- en cultuurhal. Het onderhoud aan het carillon en de update van
de muziek betekende aan aanslag op het carillonfonds. De bijdrage aan het Open Ouderwerk gaat veranderen. Tot nu toe liep deze via het Dorpsbudget. Er komt een rechtstreekse
relatie tussen het Open Ouderenwerk en de gemeente.
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Een belangrijk wapenfeit in de afgelopen periode was natuurlijk de opstelling van een nieuw
Dorpsplan voor de periode 2020-2030, De Droom van Boekelo. Op verschillende onderdelen
hebben we onze invloed kunnen laten gelden. Van verschillende kanten wordt de Dorpsraad
gewaardeerd om de kwaliteit van zijn adviezen. De gemeente houdt wel degelijk rekening
met de standpunten van de Dorpsraad hoewel er natuurlijk ook enkele controversiële
dossiers zijn.
Belangrijke punten uit de laatst vergadering met veel bezoekers waren mededelingen van de
wijkagent, het financiële verslag 2021 en nieuws uit de commissies.
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

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

Dorpsplan: De Droom van Boekelo
Op 9 maart kwam de ‘Doegroep’ van ‘De Droom van Boekelo’ bijeen. Door corona was dat
alweer een poosje geleden. Vanuit de Dorpsraad hebben we hen bijgepraat over de voortgang van de verschillende thema’s uit het Dorpsplan. Als de nieuwe Dorpsraad is ingewerkt,
zullen we een grotere inloopbijeenkomst organiseren in De Zweede over het Dorpsplan.
Het blijft belangrijk om inwoners te blijven horen over thema’s die iedereen aangaan in
het dorp. We gaan dan ook bespreken hoe we het fenomeen ‘Doegroep’ in de nieuwe
Dorpsraadperiode gaan inzetten. Uiteraard blijven we het dorp informeren via Boekeloos
en kun je altijd je stem laten horen tijdens het spreekuur van de Dorpsraad of de openbare
Dorpsraadvergaderingen.
Het Dorpsplan is en blijft nog steeds digitaal beschikbaar op www.boekelo.info onder het
kopje Dorpsraad. Mocht je graag een papieren exemplaar willen, stuur dan even een mailtje
naar: dorpsraad@boekelo.info. Wij zorgen dan dat je een exemplaar in de brievenbus krijgt!
Hanging baskets
In 2022 worden de hanging baskets weer opgehangen, mede dankzij de zeer geslaagde
crowdfundingactie waarvoor we alle gulle gevers hartelijk danken.

Renovatie Boekelosestraat
De gewenste breedte van de Boekelosestraat is nog steeds niet opgelost. De Dorpsraad
blijft bij het standpunt dat de straat 6 meter breed moet worden. Er is te veel landbouwverkeer en te veel vrachtverkeer. Om tot een oplossing te komen komt er een werkgroep met
twee ambtenaren, twee leden van de Dorpsraad en twee omwonenden. De gemeente neemt
het initiatief daartoe.
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Ex-garage Vossebeld
De kwestie rondom de ex-garage van Vossebeld speelt inmiddels bijna een jaar. Op 24
december is er een brief ontvangen waarin de punten worden beschreven. Voor de vishandel
is er een oplossing, schadeherstel valt binnen het bestemmingsplan, alleen de spuiterij niet.
De gemeente wilde deze voor maximaal 10 jaar gedogen maar dat vinden we te lang. Binnen
5 jaar moet deze activiteit wat ons betreft beëindigd zijn. We zetten in op goed overleg
tussen ondernemers en omwonenden. Acceptabel is de oplossing voor de garageboxen
waar geen bedrijvigheid mag ontstaan.

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

Noordtak Betuwelijn
In de vergadering van Stadsdeelcommissie West bleek dat de gemeente ook hecht aan
meer personenvervoer over het spoor. Dan zou je de Noordtak nodig kunnen hebben om het
bestaande spoor te ontzien. Dat vindt de Dorpsraad verwerpelijk. Wij menen dat we moeten
samenwerken met Twekkelo, Driene en de gemeenten langs de voorziene Noordtak. De
gemeente kiest voor samenwerking met gemeenten langs het spoor, maar dat levert ons
inziens bestuurlijk niets op. Wij zullen een werkgroep oprichten met leden van de nieuwe
Dorpsraad en andere dorpelingen en dan de samenwerking zoeken met hiervoor genoemde
partijen. Gelukkig komt er nu ook enige steun van de landelijke partijen. Het verwachte
tracé van de Noordtak loopt langs de westzijde van ons dorp, dus langs de Keizer en het
Molenveld en vervolgens tussen Hengelo en Enschede naar bestaand spoor.

Speeltuin Topaasstraat
De bewoners van de Topaasstraat hebben een plan ontwikkeld om de speeltuin nog aantrekkelijker te maken. Inmiddels is dit besproken met de gemeente die binnenkort met een
reactie komt.
Opvang Oekraïense vluchtelingen
Verschillende inwoners hebben de vraag gesteld of er in Boekelo vluchtelingen uit de
Oekraïne opgevangen gaan worden. Daarvoor worden onder andere de pastorie bij
Momentum en Teesinkweide genoemd. De voorzitter van de Dorpsraad meldt dat tot op
heden geen enkel verzoek is ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. De primaire
coördinatie voor de opvang van vluchtelingen ligt bij de gemeente. Elk verzoek in deze zal
serieus bekeken worden waarbij het draaiboek van een aantal jaren geleden waarschijnlijk
behulpzaam kan zijn.
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Military
In de afgelopen periode hebben we onder andere ons jaarlijkse gesprek gevoerd met
Robert Zandstra over de Military. De Military 2021 is ondanks de beperkingen als enig groot
evenement succesvol doorgegaan. Het goede weer heeft natuurlijk ook bijgedragen aan het
succes en heeft geleid tot extra goodwill. In 2021 is de Military van het pand van Jarabee
verhuisd naar een keet in de voormalige manege/tennishal. Daarin wordt binnenkort permanente kantoorruimte gerealiseerd. Het dak en de muren van de hal worden gerenoveerd
zodat de Military daarmee jaren vooruit kan. We hebben onder andere gesproken over de
ontwikkelingen bij De Zweede (IKC, belevingsboerderij), Teesinkweide en de Boekelosestraat. We zullen de Military blijven betrekken bij de verschillende ontwikkelingen.

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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Omgevingsvergunning naast Weleweg 555/557
Vorig jaar hebben we ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan. Van twee
woningen wordt één woning gemaakt en er wordt een nieuwe woning gebouwd op het
naastgelegen perceel, zodat het totaal aantal woningen gelijk blijft. Er spelen vier punten:
de ingediende tekening laat een andere vorm van het gebouw zien dan in het bestemmingsplan, het bouwvolume is groter dan in het bestemmingsplan is toegestaan, de kleur van
de gevels wijkt af van het bestemmingsplan en onduidelijk is of van de bestaande twee
woningen er inmiddels één gemaakt is. Helaas hebben we moeten constateren dat het van
een familiaire bouw een commercieel traject is geworden. We dienen een zienswijze in met
de genoemde punten.
Boekelosestraat tussen Usselo en Boekelo
De gemeente heeft ons om advies gevraagd over de snelheid van de Boekelosestraat tussen
Boekelo en Usselo. Wij vinden dat 30 km/u in Usselo beperkt moet blijven tot het huidige
stuk, daarna 50 km/u tot de grens bebouwde kom en daarna wordt het 60 km/u tot aan
Boekelo (bij De Zweede). Deze aanvraag ligt al enige tijd bij de gemeente. Het vrijliggende
fietspad tussen Boekelo en Usselo moet altijd blijven bestaan, dat is voor ons heilig.

Kennismaking met de kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad
De kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad hebben zich voorgesteld. In de Boekeloos van
maart hebben deze zich gepresenteerd. Jeroen Verhaak bedankt Roelant Lawerman als
de voorzitter van de verkiezingscommissie en de leden voor hun enorme inzet. Jeroen zegt
dat de ervaring leert dat uiteindelijk alle kandidaten op enig moment wel in de Dorpsraad
komen.
Jaap Hilbink bericht dat het aantal van 11 kandidaten erg goed is en spreekt lof uit voor de
Dorpsraad en wat de voorbije jaren weer gedaan is door de raad. De Dorpsraad is de enige
gekozen wijkraad in Enschede!
Verkiezingen nieuwe Dorpsraad
Helaas is kort voor en tijdens de verkiezingen een buitengewoon vervelend probleem met
de stempassen geconstateerd. Wat is er aan de hand? In het verleden was een kaart van
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Dorpsbudget
Van Soundgardens is een aanvraag ontvangen met het verzoek om een bijdrage van €2.000.
We stellen €1.000 beschikbaar en doen voor de tweede €1.000 een aanvraag op het budget
initiatiefkracht van stadsdeel west.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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ons werkgebied voor de gemeente voldoende om stempassen uit te draaien. Voor de
verkiezingen dit jaar is dat veranderd en moest de Dorpsraad de postcodes die het
betrof aanleveren. Een hele klus en daar is vermoedelijk door ons een fout gemaakt door
een niet correcte postcode door te geven. Daardoor heeft een aantal bewoners aan de
Winterhaarweg geen stempas ontvangen.
Een tweede probleem betreft een groot aantal bewoners aan de Weleweg en deels
Dr. Koekstraat. Een groot aantal stemgerechtigde bewoners heeft gemeld dat ook zij geen
pas hebben ontvangen. Dat kan twee oorzaken hebben voor zover we nu weten: de passen
in enkele postcodes zijn niet uitgedraaid of deze zijn niet bezorgd. Helaas was er tijdens de
verkiezingsdagen geen mogelijkheid meer om iets te corrigeren. Wij bieden daarvoor alle
betrokken inwoners onze excuses aan.

Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets te vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info. Het volgende maandelijkse spreekuur is 12 april om 19.00 uur. Als je op het
spreekuur wilt komen moet je dit vooraf melden via ons bovenstaande mailadres.
Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kun je melden via ‘Slim Melden
Enschede’: https://enschede.slimmelden.nl
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Rondvraag
In de rondvraag van de openbare vergadering meldt Frank Overweg dat hij vindt dat Boekelo
teveel ruimtelijke projecten krijgt toegeschoven. Hij noemt de Noordtak Betuwelijn, het vliegveldje aan de Badweg, de woonwagens aan de Windmolenweg en de windmolens in ons
buitengebied. Hij vindt dat er alternatieve locaties genoeg zijn. Vanuit de Dorpsraad wordt
gesteld dat wij op al deze kwesties reageren vanuit ons principe dat we zelf leiden en niet
geleid willen worden. Dat kost veel tijd en we vangen ook wel bot. Wij houden ons wel aan de
spelregels en de procedures. Steeds wegen we de keuzes af die de gemeente voorstelt ten
opzichte van onze belangen en mogelijkheden. De gemeente houdt absoluut rekening met
de Dorpsraad. We noemen hiervoor diverse voorbeelden. Nico Bolhuis bevestigt als vertegenwoordiger namens de gemeente de rol en de positie van de Dorpsraad. Hij veronderstelt
dat straks de nieuwe Dorpsraad ook weer zal beschikken over de juiste contacten.

WWW.BOEKELO.INFO
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Gelegen in het hart van Boekelo
bevindt zich Beautysalon Lymone.
Een schoonheidssalon waar sfeer,
ontspanning en kwaliteit voorop staat.
Met onze expertise, ervaring en
hoogwaardige verzorgingsproducten
laten wij uw huid weer stralen!
Onze behandelingen bestaan
onder andere uit:
- Schoonheidsbehandelingen
- Wimper behandelingen
- Wenkbrauw behandelingen
- Manicure
- Pedicure
- Ontharen d.m.v. harsen
- Permanente make-up
- Lichaamsmassages
Volg ons op Facebook en Instagram!

Beautysalon Lymone | Beckumerstraat 24 | 06 38422689 | info@beautysalon-lymone.nl

UITSLAG DORPSRAADVERKIEZINGEN
Op 14, 15 en 16 maart vonden de verkiezingen voor de nieuwe Dorpsraad plaats.
De Dorpsraad van Boekelo bestaat uit gekozen leden en de verkiezing daarvan gebeurt
om de 4 jaar, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
Het opkomstpercentage voor de Dorpsraadverkiezingen was 51% en er zijn 4463 stemmen
uitgebracht. Met het aantal ingeleverde stembiljetten van 1456 zijn dat gemiddeld 3,1
stemmen per biljet. Er waren 11 kandidaten en er is plek voor 9 personen in De Dorpsraad,
wat helaas betekent dat de laatste twee niet doorgaan.

Aangezien Jeroen Sebastian Polman zich kort voor de verkiezingen heeft teruggetrokken
is de nummer 10, Bart Bellers (173 stemmen, 3,88%), de eerste reserve op de lijst.
We wensen alle nieuw gekozen leden heel veel succes en we danken iedereen die deze
verkiezingen mogelijk maakte!
De Dorpsraadverkiezingscommissie
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De 9 nieuwe leden van de Dorpsraad zijn:
Irene Meijer (743 stemmen, 16,65%)
Stefan Olink (621 stemmen, 13,91%)
Ben ter Stal (541 stemmen, 12,12%)
Edith Robers-Janssen (533 stemmen, 11,94%)
Bart Stokkers (442 stemmen, 9,90%)
Wendy te Lindert (398 stemmen, 8,92%)
Monique Voulon (363 stemmen, 8,13%)
André de Boer (283 stemmen, 6,34%)
Ton de Vries (266 stemmen, 5,96%)

WWW.BOEKELO.INFO
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SPRINGKUSSEN NODIG?

TWEEHONDERD EXTRA ZONNEDAKEN IN BOEKELO EN USSELO
Dat is het doel dat de Dorpsraad Boekelo en de Buurtkring Usselo zich hebben gesteld. Hiervoor is een zonnepanelenactie gestart waarmee we hopen een flinke stap te zetten in de
verdere verduurzaming van onze dorpen en van je eigen woning. Daarbij is het een mooie
manier om geld te besparen. Uiteraard mogen het ook best meer dan 200 daken zijn.
We hebben bij meerdere installateurs van zonnepanelen richtprijzen opgevraagd voor het
uitvoeren van deze zonnepanelenactie en een keuze gemaakt voor de twee meest geschikte
installateurs. Deze twee installateurs willen wij graag aan je voorstellen. Natuurlijk willen wij
ook uitleggen hoe de actie in zijn werk gaat, wat het je kost, wat het je oplevert, wanneer dit
uitgevoerd kan worden en hoe je mee kunt doen.
Ook mensen die al zonnepanelen hebben en graag meer zonnepanelen willen, zijn van
harte welkom. En zelfs voor mensen die geen panelen op hun dak kunnen hebben is er een
goede mogelijkheid om toch mee te doen aan verduurzaming en kostenbesparing. Hoe?
Dat lichten we toe.

Kom je ook?
Kas de Vries, Dorpsraad Boekelo, 06 - 2227 6043
Joris van Staaden, inwoner Boekelo en lid van
Coöperatie Enschede Energie, 06 - 2254 7831
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Kom naar de tweede informatieavond bij De Buren
In oktober werd een eerste informatieavond bij De Buren belegd. Dat was een groot succes.
Er waren enorm veel bezoekers die informatie en offertes hebben aangevraagd. Daarom
willen we opnieuw zo’n avond organiseren. In januari kon dit vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, maar inmiddels is de tweede informatieavond gepland op donderdag
14 april vanaf 19.30 uur in de grote zaal bij De Buren. We informeren je dan graag over het
hoe en wat. Je kunt je die avond ook al inschrijven voor een verdere verkenning of een
offerte. Voor koffie wordt gezorgd.
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GEZAMENLIJKE SPORTDAG: HULP GEVRAAGD
Op vrijdag 3 juni zal er voor de leerlingen van basisschool Marcellinus en OBS Molenbeek
Boekelo en Usselo een gezamenlijke sportdag plaatsvinden op De Zweede. We zullen
die dag ook gebruiken als een openingsfeest voor de mooie nieuwe sporthal, waar de
kinderen uit Boekelo en Usselo veel zullen gaan sporten.
Om zo’n grote sportdag te organiseren is veel hulp nodig. Denk aan begeleiding voor de
groepjes kinderen, maar ook voor het inschenken van drinken en het smeren van broodjes.
Hiervoor willen we ook de hulp van onze Noabers vragen. Heb je zin en tijd om samen
met ons een mooie dag voor alle leerlingen neer te zetten? Dan kun je telefonisch contact
opnemen met de scholen. 1 à 2 weken voor de sportdag word je dan weer benaderd om
afspraken te maken. Alle hulp is welkom!
De sportdag wordt georganiseerd in het kader van het toekomstige IKC. Dit staat voor Integraal Kind Centrum, een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs,
opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. Het initiatief komt van de oudervereniging en ouderraden van de Marcellinus en OBS Molenbeek (Boekelo en Usselo).
21
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Aanmelden
Wil je helpen om deze sportdag voor de leerlingen in Boekelo en Usselo tot een groot succes
te maken? Neem dan contact op met een van de scholen:
Basisschool Marcellinus: 053 - 428 1545
OBS Molenbeek Boekelo: 053 - 428 1543
OBS Molenbeek Usselo:
053 - 428 1608

Sporten onder begeleiding

Kom op een verantwoorde manier trainen onder begeleiding van
een van onze fysiotherapeuten of fitness trainers. De trainingen
worden aangepast aan jouw niveau en wensen. We bieden deze
trainingen ook in de avonduren aan. Wil je liever alleen of met
z’n tweeën sporten? Maak dan een afspraak voor personal
training. Vanaf april sporten we ook buiten achter het pand.
Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden!

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

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl

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

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

KLEDINGINZAMELING - HET ECHTE VERHAAL
DOOR: PETRA TER HAAR

Vrijdagavond 11 februari zag ik op NPO 3 (VPRO) het programma ‘De prijsknaller’ (terug
te kijken op NPO plus), waarin het ging over het inzamelen van kleding door goede doelen.
In het programma kwam aan de orde dat de kleren die we afdanken als afvalberg in Ghana
terechtkomen en mensen en dieren daar op onze berg afgedankte kleren leven.
Al jarenlang organiseer ik samen met Marion Reinderink in Boekelo Sam’s Kledingactie. Naar
aanleiding van dit programma heb ik gebeld met Sam om dit voor te leggen. De dame aan
de telefoon vertelde dat onbruikbare kleding wordt gerecycled tot bijvoorbeeld poetsdoeken
of matrasvullingen. Omdat ik dat ook altijd dacht ging mindere kleding of huishoudtextiel
bij mij ook in de zak.
Het echte verhaal klopt voor een heel groot deel met de informatie die wij krijgen maar het
allerlaatste stuk is ons niet bekend en wil ik toch graag in Boekeloos delen, zodat je dit in
het achterhoofd kunt houden wanneer je de volgende keer kleding komt doneren voor Sam’s
Kledingactie.
Wat gebeurt er met de ingezamelde kleding?
De ingezamelde kleding gaat naar een depot, wordt daar uitgezocht en gaat vervolgens naar
opkopers. De opbrengst hiervan wordt besteed aan goede doelen. De allerbeste kleding
komt in Nederland op de tweedehandsmarkt. Wat wij niet meer willen gaat naar Polen, waar
wederom wordt uitgezocht wat ze daar kunnen verkopen. Wat dan weer overblijft wordt
verpakt in grote balen van 50 kg.

JAARGANG 44 | APRIL 2022 | NR. 455
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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

De kleding is dan al gesorteerd naar bijvoorbeeld spijkerbroeken, jurken, t-shirts, leggings,
etcetera.
De balen worden verscheept naar Afrika. Het programma heeft gefilmd in Ghana om te
laten zien wat daar met de kleding gebeurt. De balen worden verkocht aan kledingverkopers
(meestal vrouwen) die een baal kopen zonder dat ze de inhoud hebben kunnen zien. Nu is
het een soort ‘Russisch roulette’ voor de kopers of ze een baal hebben gekocht die wat oplevert of een baal waar ook voor Afrikaanse begrippen onverkoopbare kleding in zit. Hebben
ze pech, dan lijden ze behoorlijk verlies.

Doneer alleen heel goede, nog draagbare kleding
Het is dus heel erg belangrijk om alleen heel goede, nog draagbare kleding te doneren.
Katoen en linnen kan gerecycled worden, maar synthetische materialen zijn rampzalig.
Die zijn vaak onverkoopbaar en bovendien niet afbreekbaar of opnieuw te recyclen. Het is
dus beter om synthetische kleding die van slechte kwaliteit is bij het restafval te gooien
waar het in ieder geval hier verbrand wordt en dan nog een beetje stroom oplevert.
We moeten dus heel goed nadenken over wat we doneren. De intentie van de goede doelen
is goed, onze intentie met het inleveren voor het goede doel ook. Waar we ons vooral van
bewust moeten worden is dat kleding geen wegwerpartikel is.
Kom nog steeds doneren
We hopen dat je ondanks dit verhaal je goede, nog draagbare kleding blijft doneren.
De volgende kledinginzamelingsactie van Sam wordt gehouden op
zaterdag 7 mei van 11.00 tot 13.00 uur op het plein voor Momentum
aan de Beckumerstraat 167.
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Het grootste probleem dat speelt is dat kleding de laatste jaren steeds slechter van kwaliteit
is. Dit is logisch vanuit de kledingproducent gezien, immers hoe sneller kleding kapot gaat
of lelijk wordt, hoe sneller er weer iets nieuw gekocht wordt. Gemiddeld is van elke baal
tussen de 40 en 60% onverkoopbaar. Deze onverkoopbare kleding belandt dus ergens op
straat, in de natuur, in de rivier, in de zee, op ongelooflijk grote textielbergen rondom de
steden of in meren die ondertussen veranderen in textielmoerassen waarin je letterlijk kunt
verdrinken. Wekelijks komen alleen in Ghana al 20 miljoen kledingstukken aan. Toen ik dit
zag was ik gechoqueerd. Wat eigenlijk bedoeld is als goed werk om mensen die het slecht
hebben te helpen via het geld dat de textiel oplevert en dat in projecten wordt geïnvesteerd,
mondt uit in een enorme milieuramp.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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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)

8-9-10 APRIL: CARNAVAL IN BOEKELO
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

Prins Joris en zijn adjudant Michel stuiteren van enthousiasme, als ze stralend vooruitkijken naar de invulling van het carnavalsprogramma dat nog volop in voorbereiding is,
wanneer ze begin maart dit interview geven voor de Boekeloos.
Een programma dat klinkt als een klok, dankzij de talloze groepen vrijwilligers die zich met
de verschillende onderdelen ervan bezig houden.
Als geboren Sint Oedenrodenaar zit carnaval bij Joris Smit in het bloed, hij is er van jongs af
aan mee opgegroeid. Nu is hij de eerste Boekelose Prins op de Bleekerij waar hij vanaf 2009
woont, net zoals zijn buurman en Adjudant Michel Boedeltje. Een mooi stel, dat uitkijkt naar
het weekeinde van 10 april en die dagen ziet als “de highlights van de carnavalstijd”.

Het weekeinde van 10 april zal de apotheose worden van een bijzondere carnavalsperiode,
die voor Joris en Michel begon in de maand mei van het vorig jaar. “Het zag er toen naar
uit, dat dankzij vaccineren het feestprogramma wel door zou kunnen gaan. Maar we weten
nu dat alles anders kan lopen dan je verwacht had. Het originele programma hebben we
moeten cancelen, maar we hopen dat we desondanks in het weekend van 8, 9 en 10 april
voor veel mensen carnavalsplezier kunnen brengen. De pauze is veurbie, d’r an met de lippe!”
Het programma
Het weekend van 8, 9 en 10 april is er voor elk wat wils: themafeesten op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag uiteraard de optocht, met dit jaar een heus cultureel
programma. Zien we jou ook?
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Ze herinneren zich nog goed, hoe op 13 november van het vorige jaar op het laatste moment
het programma wegens coronamaatregelen moest worden omgegooid. Joris: “Heel veel
verenigingen hebben toen besloten om niets meer te doen. Maar hier hebben we een bijzondere club van mensen, die zich ervoor hebben ingezet om – binnen de mogelijkheden – toch
zoveel mogelijk te organiseren! Ja, we hebben een heel bijzondere periode achter de rug. En
het is nog niet afgelopen, het blijft voor ons heel spannend! Het aantal wagens dat aan de
optocht gaat deelnemen is nu nog een complete verrassing. Of er weer zoveel loopgroepen
en wagens gaan meedoen als in het verleden het geval was, of misschien zelfs wel meer?
Op dit moment weten we dat nog niet. We hopen op een grote opkomst!”

WWW.BOEKELO.INFO
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airco zonder buiten unit
Geen buiten unit !
Geen leidingen aan uw buitengevel
Geen leidingen door uw huis
Geen elektra aanpassingen nodig
Koelen - verwarmen en ontvochtigen
Slechts 2 lucht aan- afvoer gaten door uw buitengevel *
Diverse modellen uit eigen voorraad leverbaar
Afmetingen 1010 mm x 550 mm x 1650 mm
Strak Italiaans design
Montage service mogelijk

buitenaanzicht

buitenaanzicht

MONOBLOCKSPECIALIST.NL

ROBEAU v.o.f. Boekelo

* plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL

06 - 514 00 778

Zaterdagavond: themafeest
Op zaterdag 9 april presenteert de Zaterdagavond Commissie het Carnavalsfestival.
Deze ouderwetse ‘Thema-avond’ is dit jaar
niet aan een bepaald thema gewijd, maar
het is wel de bedoeling dat iedereen die
avond verkleed komt. Het maakt deze keer
dus niet uit hoe, als je maar verkleed bent.
•	
Met optredens van de Palemiger
Spatzen, Jigger Bigger Band en DJ Hefti,
(Tiroler) sfeer is dus gegarandeerd.
•	Het feest begint om 20.30 uur bij De
Buren.
•	De entree voor niet leden is €10.

CV de SOALTKLOET’NS
presenteert

Vrijdag 08 April

‘D’r an met de lippe!!!’
aftrap van het carnavalsweekend met v.a.
19.45u.‘Kloet’n hijsen’
met optredens van

AANVANG 20.31 uur
RESIDENTIE

DE BUREN BOEKELO

IS
GRATTREE
N
E
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Vrijdagavond: we dansen, springen,
lachen en vieren feest
Op vrijdag 8 april is het dubbel feest, want je
hoeft niet eens lid te zijn van carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns en de toegang is
gratis. Wat kun je verwachten deze avond?
•	Het feest begint om 19.45 uur met de
overdracht van de sleutel van Boekelo
en het hijsen van de Kloet’n, bij het
carillonplein.
•	
Stipt 20.31 uur begint de party bij
De Buren met DJ Sven Elias en een toffe
lasershow.
• De entree is gratis.

… 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

WWW.BOEKELO.INFO
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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
€ 25,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 9% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Zondag 10 april: Carnafestival en optocht
Op zondag 10 april is het weer zover: de meest geweldige en kindvriendelijkste carnavalsoptocht van Twente. In dit jaar waarin alles toch een beetje anders is, hebben we een mooi nieuw
programma.
•	Om 12.30 uur trappen we af met het Carnafestival: een cultureel programma met DJ, band
en (straat)theater bij het carillonplein. Tijdens en na de optocht blijf het hier ook nog gezellig.
•	De optocht begint om 13.30 uur aan de Verzetslaan en zoals je weet gaan we twee keer door
het midden van het dorp. We hopen dat het publiek zich gezellig door het dorp verdeelt en
dat groot en klein mee gaan doen. Of je nu een loopgroep bent of met een carnavalswagen
meedoet, samen maken we er weer een onvergetelijke middag van. Want laten we eerlijk
zijn: of je nu meedoet of kijkt, je wilt erbij zijn!
•	De feestzaal bij De Buren gaat om 14.00 uur open en vanaf 15.15 uur is er een optreden van
een DJ. Check voor de laatste info, waaronder de coronaregels waar we ons op dat moment
aan dienen te houden, de website www.soaltkloetns.nl en wees welkom!
ALAAF, ALAAF, ALAAF!
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De Soaltkloet'ns
BOEKELO
OPTOCHT

0 15 30

Formaat

Gem. Enschede
Vastgoedinformatie

bronnen:

bebouwing
spoorlijn
wegen
water
groenvoorziening

Legenda





     

WWW.BOEKELO.INFO

34

  
 

  
  
 
 






 
  



 
  

      
     
   
 
 
 

 



 









       
 


  
 


 

 


  
  


 
      
      
   
 

 

   


    
     

Foto: Tim Wienk

SUBSIDIE VAN GROLSCH
Steuntje in de rug voor jouw vereniging, club of commissie in Boekelo, Usselo en
omstreken?

Om een bijdrage te krijgen is het belangrijk dat de aanvraag voldoet aan bepaalde criteria:
•	Grolsch vindt het belangrijk dat de subsidie ten goede komt aan het welzijn van de dorpen.
•	Grolsch heeft natuur, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
•	De subsidie mag niet worden gebruikt om exploitatietekorten te dekken.
•	Het is van belang dat er op meerdere subsidiënten een beroep wordt gedaan.
Dit dient in de aanvraag te worden vermeld.
Stuur je aanvraag naar stichtingkoepel@gmail.com of naar het secretariaat van de
Stichting Koepel Boekelo, Usselo en Omstreken, t.a.v. Christien Slot, Dirk Papestraat 53,
7548 AP Boekelo.
Stichting Koepel Boekelo, Usselo en omstreken
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Ook dit jaar is het weer mogelijk om in aanmerking te komen voor een subsidie van Grolsch
voor jouw vereniging, commissie of club. Dien daarvoor een goed onderbouwde aanvraag
tot uiterlijk 1 juni 2022 in bij onze secretaris.

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

NIEUWS VAN STICHTING AED
Inmiddels hebben we (met een lockdown-onderbreking) toch
weer herhalingslessen reanimatie kunnen geven. Fijn dat
zoveel buurtgenoten hun kennis weer opgefrist hebben en in
geval van nood kunnen reanimeren.
AED in Boekelo verplaatst
De AED bij voormalig slijterij Breukers aan de Beckumerstraat is verplaatst. Deze AED is nu
te vinden bij Momentum, links van de kerk, aan de Beckumerstraat 169.

Nieuwe cursus
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst.
Bij voldoende aanmeldingen starten we op donderdagavond 19 mei weer met een beginnerscursus. Aanvang is 19.00 uur en de kosten zijn €50. Aanmelden kan via onze website:
www.aedboekelo.
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Wanneer wordt de AED gebruikt?
Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept Hartslag Nu automatisch
burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Burgerhulpverleners zijn mensen
die een cursus reanimatietraining hebben gevolgd en zich aangemeld hebben bij het oproepsysteem van Hartslag Nu. De burgerhulpverleners worden via een oproep op hun telefoon
gevraagd om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op
te halen. Bij een reanimatie worden ambulance, brandweer, politie en burgerhulpverleners
gelijktijdig gealarmeerd. De kans is groot dat een burgerhulpverlener snel ter plaatse is en
kan starten met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Haafkes bouwt.

Goor | Deventer

haafkes.nl

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

BEDANKT BOEKELO!
DOOR: INGRID KLEINSMAN

Het is zondagmiddag 6 maart en ik fiets naar het gymzaaltje aan de Diamantstraat. Hangen
er werkelijk meer blauw-gele vlaggen in Boekelo of lijkt dat maar zo omdat ik vandaag met
andere ogen kijk.

Esther vertelt dat ze meteen werd geraakt door dit prachtige idee en zich er graag voor inzet.
En dan het liefst zo dicht mogelijk bij huis, in haar eigen woonplaats Boekelo. Aan de slag
dus. Via social media maakt ze contact met Marjolein die ook van plan is om in Boekelo een
inzamelingsactie op touw te zetten. De beide dames bundelen hun krachten en ik kan met
eigen ogen zien dat het werkt! In de gymzaal hangt een positieve energie en het oogt allemaal heel georganiseerd. Een team van enthousiaste vrijwilligers helpt Marjolein en Esther
om alle spullen te sorteren. En dat is een serieuze klus. Meer dan 80 slaapzakken, stapels
medicijnen, kleding, electronica en toiletartikelen, het is slechts een greep uit alle spullen die
de Boekeloërs komen brengen. Ik ben onder de indruk van wat hier op een zondagmiddag in
maart gebeurt en hoeveel mensen spullen komen brengen. Het is een doorlopende stroom
van bezoekers. Vaak zijn het ouders met hun kinderen. Sommige hebben speciaal nieuwe
spullen gekocht, anderen komen wel drie keer terug met steeds meer spullen en er worden
ook spullen met een mooi verhaal gebracht. Zoals de vader die met een volle tas binnenstapt. In de tas zit ook een paar kinderschoenen.
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Lang denk ik hier niet over na want wanneer
ik aankom gaat mijn aandacht uit naar enkele enthousiaste meisjes die druk in de weer
zijn een auto te laden. Aan de muur van het
gebouw hangen 8 witte A4 vellen die samen
het woord Oekraïne vormen. Hier moet ik
zijn. Binnen word ik met veel enthousiasme
ontvangen door Marjolein Prenger en Esther
Nieuwland. De initiatiefnemers van de Boekelose inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De actie is
onderdeel van www.twentevooroekraine.nl,
een initiatief van het Enschedese techbedrijf Open Social, werkgever van Esther.

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.

WWW.BOEKELO.INFO
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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

Het paar heeft 18 jaar op zolder staan
wachten op een goed moment. En dat moment is nu gekomen.
Vandaag is een dag van samen doen, van
delen, van saamhorigheid en verbinding
maken. En dat laatste is misschien wel hetgeen Marjolein nog het meest raakt en waar
een klein dorp groot in kan zijn. Verbonden
met de Oekraïners, verbonden met elkaar. Het doel was om spullen in te zamelen voor Oekraïne. Dat doel is gehaald: 2 grote bestelbussen én nog een auto vol met spullen rijden naar
het verzamelpunt in Enschede, van waaruit de volgende dag een grote vrachtwagen richting
de grens van Polen en Oekraïne vertrekt. Missie geslaagd. Maar er is meer gebeurd. Esther
en Marjolein hebben elkaar leren kennen, elkaar in het echt ontmoet. En ze hebben mij nog
maar weer eens laten zien hoe belangrijk het is dat je zelf in actie komt, dat je iets van jezelf
weggeeft. Die gedachte neem ik mee als ik weer op mijn fiets stap. Ik ben er zelfs zo mee
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Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
Computers op maat gemaakt
 Reparatie
 Printers
 Aanleg van netwerk, telefoon
 Verkoop computers
Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo Mob 0643107802,
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it
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ZOMER CHALLENGE 2022 BIJ DE BOEKELOSE TENNIS CLUB
Wil jij deze zomer sportief uitgedaagd worden en/of ben je op zoek
naar een sport die je in de zomermaanden kunt uitoefenen? Ontdek
hoe leuk tennis is en doe mee aan de Zomer Challenge! De Zomer
Challenge is een compact lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je
drie maanden vrij kunt tennissen.
De Zomer Challenge bij de Boekelose Tennis Club bestaat uit:
•	Een lidmaatschap voor de maanden juni, juli & augustus om vrij te tennissen en
onbeperkt gebruik te maken van onze 6 tennisbanen wanneer het jou uitkomt.
•	3 groepslessen van 1 uur op een zaterdagochtend in juni.
Onze clubtrainer Dennis Nijhuis zal je de basisprincipes van het tennis bijbrengen.
•	Het meespelen aan een laddercompetitie en/of Zomer Challenge eindtoernooi
(bij voldoende belangstelling). Op deze wijze kunnen de sportieve skills worden
uitgebreid.

Dus doe mee aan de Zomer Challenge 2022 en maak gebruik van deze mogelijkheid om
op een laagdrempelige manier kennis te maken met de tennissport. Alvast van harte
welkom op de Boekelose Tennis Club!
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Kosten voor dit zomerlidmaatschap bedragen €50.
Het is ook mogelijk aan de Zomer Challenge deel te nemen zonder de groepslessen.
Hiervoor bedragen de kosten dan €30. Aanmelden kan via de website van BTC
www.boekelosetc.nl/lidmaatschap en dan via het formulier online aanmelden. Kies dan één
van de opties te weten: ZomerChallenge + lessen (€50) of ZomerChallenge (€30).

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

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

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

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

 Dam

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

Fax: (074) 367 61 65
 
 

IJSVERKOOP
Hallo! Ik ben Maya en ook dit jaar zal ik met
mijn IJsfiets op warme, zomerse dagen
vaak in Boekelo te vinden zijn en kun je
een ijsje bij me kopen. Verder ben ik ook
voor feestjes en andere evenementen in te
huren. Dat is superleuk èn lekker natuurlijk.
Lijkt je dit nou leuk, dan kun je contact opnemen door me een berichtje te sturen op
Instagram (maya.s_ijsfiets) of door me te
bellen (06 - 1886 2999). Ik hoop je deze
zomer nog vaak te zien!

Ik ben Willem, een goedlachse teckel van 8 jaar.
Ik woon bij een lieve oude dame die mij, tot haar
grote spijt, niet meer zelf uit kan laten. Gelukkig is
er een fijne groep Boekeloërs die met mij wandelt.
Dankzij hen kan ik nog steeds bij mijn bazinnetje
blijven wonen. En geloof mij, daar zijn we súperblij
mee, want we zijn zeer aan elkaar gehecht! Helaas
moet één wandelaarster stoppen. Zou jij haar plekje willen innemen?
Praktisch weetjes
De ‘Hondje Willem Wandel Club’ bestaat uit wandelaars met ieder een vast uitlaatmoment. Ik word dagelijks uitgelaten rond 9.00 en 19.00 uur. In overleg kan het tijdstip
altijd worden aangepast. Al ben ik dol op kinderen, voor de verkeersveiligheid moet je
minimaal 12 jaar zijn. Tot slot: ook met een klein ommetje ben ik al blij en tevreden!
Meer weten of aanmelden?
Bel of sms dan naar Jorike: 06 - 4765 1233.
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WIL JIJ (OOK) 1X PER WEEK MET MIJ
WANDELEN?

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDRIJF
•
•
•
•
•
•
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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 – 428 1595
Fax: 053 – 428 2782
06 - 308 716 86
06 - 534 132 70
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

LEENDERT EN BILAN: VETERAAN MET HULPHOND
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een onophoudelijke stroom angstaanjagende nieuwsberichten. Het is helemaal onvoorstelbaar wat dat moet betekenen voor voormalig
militairen die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS), zoals de nu 57-jarige
ex-commando marinier Leendert.
Ik ontmoette Leendert bij toeval tijdens
een wandeling en we raakten aan de praat.
Zijn verhaal raakte me en mocht ik delen
in Boekeloos. Zijn achternaam wil hij liever
niet gepubliceerd zien, maar is bij de redactie bekend.

Tijdens een reünie ruim vijf jaar geleden, raadde voormalig commandant Van Uhm hem een
hulphond aan. Leendert reageerde verbaasd: “Een hulphond voor mij? Ik ben niet blind en
ik heb geen hulpje in huis nodig.” Maar Van Uhm maakte duidelijk wat een hond voor hem
zou kunnen betekenen en dus is sinds vijf jaar hulphond Bilan Leendert’s maatje. Hij merkt
’s nachts als Leendert droomt en hij likt hem dan over zijn gezicht om hem wakker te maken.
Leendert: “Als ik mijn ogen open doe en ik merk dat Bilan vrolijk op me zit te wachten, kan ik
me helemaal op hem concentreren. Daardoor raken die herbelevingen op de achtergrond. Ik
zou hem niet meer kunnen missen!” Dat zo’n kleine teckel hem nog eens zou kunnen helpen,
had hij zich nooit kunnen voorstellen.
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Leendert woont inmiddels al geruime tijd in
Boekelo en de rustige omgeving hier doet
hem goed. Als lid van de Special Forces
maakte Leendert een aantal geheime
buitenlandse gevechtssituaties mee. Nadat
hij zwaargewond raakte had hij na zijn revalidatie aanvankelijk het idee dat het wel
weer goed met hem ging. Tot hij last kreeg
van herbelevingen en nachtmerries over de
ellende die hij had meegemaakt.

Wist u dat….
-

er meer dan 22 miljoen fietsen in Nederland zijn?
fietsen op een elektrische fiets ook veel energie geeft?
goed onderhoud de levensduur van uw fiets verlengd?
veel bedrijven een fietsplan aanbieden?
de totale lengte van de fietspaden in Nederland 35.000 km is?

Bij Different Bikes krijgt u altijd vooraf een prijsopgave van het
onderhoud of de reparatie aan uw fiets. Wij houden van transparantie.
BOEKELOSE STOOMBLEKERIJ 58A - 7548 EG BOEKELO - www.different-bikes.nl - info@different-bikes.nl
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Prettig
kleinschalig

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

Dat Leendert niet de enige veteraan met problemen is, blijkt uit een rapport van de Nationale
Ombudsman, die begin maart van dit jaar de resultaten van een recent onderzoek presenteerde. Hij concludeerde dat de opvang van oorlogsveteranen die acuut zorg nodig hebben te
kort schiet en doet aanbevelingen om veteranen langer te begeleiden.
Het teckeltje Bilan is aan Leendert toegewezen door de Stichting Hulphond Nederland.
Deze organisatie zorgt al ruim dertig jaar voor het opleiden en plaatsen van honden, die
voor steeds meer specifieke ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek worden ingezet. Leendert vertelt: “Als ik er niet meer ben, gaat Bilan terug naar de
Stichting. Dat idee geeft me rust. Maar ik hoop nog een hele tijd plezier van hem te hebben!”

WAARIN EEN KLEIN DORP GROOT KAN ZIJN
In de vorige Boekeloos hebben we bericht dat dat de crowdfundingactie voor de hanging
baskets tot dat moment €1000 had opgebracht en dat dat voor dit jaar in elk geval betekent dat
ze er weer zullen komen te hangen. Dat was al geweldig nieuws. Maar inmiddels is het bedrag
al opgelopen tot meer dan €1800!
Boekeloërs zijn betrokken én gul, dat hebben we weer eens gemerkt. We ontvingen kleine en
grote bedragen. Diverse inwoners hebben 1 basket (€150) geadopteerd en een enkeling zelfs
2 stuks. Fantastisch! Vanuit het dorpsbudget kan nu het restbedrag aangevuld worden. In totaal
was er €3000 nodig.
Mocht je alsnog willen doneren? Graag! Het is leuk om als inwoner je dorp in de bloemetjes
te zetten en we kunnen dan weer meer dorpsbudget gebruiken voor andere goede doelen.
Je kunt een donatie overmaken op rekeningnummer: NL69 RABO 0316734950 van de Stichting Dorpsraad Boekelo, onder vermelding van: hanging baskets. De kosten voor 1 basket zijn
€150 per seizoen. Dit is een all-in bedrag voor
het ophangen, de verzorging, bewatering,
vervanging bij schade en afhalen. Maar een
kleinere donatie mag dus ook. Nogmaals
dank, namens het dorp!
Edith Robers-Janssen, 06 - 5347 1368
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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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Eierenzoeken met Muziekvereniging Unisson
Kom jij ook 2e Paasdag eieren
zoeken?
We verzamelen ons maandag 18
april om 9.45 op de
parkeerplaats van de
Teessinkweide.
Traditiegetrouw organiseert Muziekvereniging
Unisson ook dit jaar weer
het eieren zoeken op
tweede Paasdag. Peuters
en kinderen met de
leeftijd tot en met 8 jaar
mogen meedoen.

Tijdens het zoeken is er voor
de aanwezigen een kopje koffie of thee en voor de
kinderen ranja of chocomel.
Dit strookje s.v.p. uiterlijk 4 april inleveren / te sturen naar
Muziekvereniging Unisson, Boekelosestraat 275, 7548 AS Enschede of te mailen naar
mvunisson@hotmail.com onder vermelding eieren zoeken.
Voornaam en achternaam kind:…………………………………...............……………………………………………..………Leeftijd: ………..

Email adres ouders/verzorgers …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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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

PALMPASENVIERING EN -OPTOCHT AFGELAST
Vanwege het tegelijk plaatsvinden van carnaval en Palmpasen hebben we besloten de
Palmpasenviering en -optocht op 10 april niet door te laten gaan.
De Palmpasen Commissie

GEEN KONINGSDAGFESTIVITEITEN
Tot onze grote spijt moeten wij meedelen dat de festiviteiten rond Koningsdag in
Boekelo vanwege het ontbreken van vrijwilligers niet door kunnen gaan. Helaas hebben
onze oproepen voor vrijwilligers voor het Oranjecomité geen reacties opgeleverd en is
het daarom niet mogelijk om activiteiten te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Stichting Oranjecomité Boekelo e.o.
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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.
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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
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Beckumerstraat 19
www.slijterijgebotteld.nl
TEL. 085 - 06 07 908

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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FONDS WEDEROPBLOEI
Vraag subsidie aan voor jouw idee of voorstel
Ook Boekelo heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente Enschede
heeft een fonds opgericht om de straat, wijk en stad na corona sterker te maken. Dit fonds
heet Wederopbloei.
Heb je een idee of voorstel om je straat, wijk of dorp beter en sterker te maken na corona?
Vraag dan subsidie uit het Fonds Wederopbloei aan.

De eerste rondes voor het aanvragen van de subsidie zijn al geweest, maar er vinden nog
2 rondes plaats. De einddatum voor het indienen van een subsidieaanvraag per ronde is:
Ronde 3: 1 mei 2022
Ronde 4: 1 augustus 2022
Het subsidiebedrag
De Gemeenteraad heeft €600.000 opzij gezet om initiatieven uit de stad te ondersteunen.
Als dit bedrag op is kunt je geen aanvraag meer indienen. Als persoon kunt je maximaal
€25.000 voor je idee of voorstel aanvragen. Organisaties kunnen maximaal €50.000 aanvragen.
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Voorwaarden
•	Je bent ouder dan 18 jaar
•	Je woont in Boekelo, of je bedrijf is in Boekelo (of Enschede)
•	Je bent actief in Boekelo (of Enschede) en kan dit bewijzen
•	Je idee versterkt de economie en de samenleving in Boekelo als gevolg van corona
•	Je idee komt niet in aanmerking voor andere gemeentelijke subsidies
•	Je hebt niet eerder een subsidie gekregen van de gemeente
•	Je idee heeft niet te maken met kosten of gemiste inkomsten door corona.
Daarvoor biedt de gemeente andere hulpmiddelen.
•	De activiteiten waarvoor je de subsidie aanvraagt vinden plaats in 2022 en 2023

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

Slagerij Mark Wagelaar

Beckumerstraat 18, Boekelo, 053-4281216
info@slagerijwagelaar.nl, www.slagerijwagelaar.nl

De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetingsplek voor en door bewoners van Boekelo,
Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie,
een praatje, een heerlijke maaltijd of om mee
te doen aan één van de activiteiten kunt u terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo.

MAART
Ma.

Samen wandelen rondom Boekelo

13.45 uur

Ma.

Aangepaste gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Di.

Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

14.00 uur

Do.

Jeu de boule

14.00 uur

Do. 7 apr.

Paasstukje maken. Kosten €7
Opgeven bij Joke Velthuis: 053 - 428 2659

14.00 uur

Do. 14 apr. Gezellige paasbrunch. Kosten €7,50
Opgeven bij Joke Velthuis: 053 - 428 2659

12.00 uur

Do. 21 apr. Sjoel- en Rummikubmiddag

14.00 uur

Do. 28 apr. Bingo met Boekelo Decor. Kosten €4

14.00 uur

9.00 uur & 10.15 uur
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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
Zondag 3 en 17 april en zondag 2 mei is er om 10.00 uur een viering in deze kerk. Bekijk ook de
rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haaksbergen en de website www.franciscusparochie.nl.
Pancratiuskerk Haaksbergen
Elke zondag is er om 9.30 uur een eucharistieviering. Bijzonderheden kun je vinden in
de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en op de
website www.franciscusparochie.nl. Via de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326
kun je de eucharistieviering in deze kerk volgen. Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van
10.00 - 11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.
Protestantse kerk Usselo
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. Je kunt de kerkdiensten van de
protestantse kerk Usselo ook online volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Bij ‘Zoek kerk’
typ je Usselo in. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we je naar de website:
www.protestantsegemeente-usselo.nl.

do. 7 apr.
		

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

vr. t/m zo.

8 t/m 10 apr. Carnaval in Boekelo

di. 12 apr.
		

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

do. 14 apr.

Informatieavond zonnenpanelenactie | De Buren

do. 14 apr.

Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

ma. 18 apr.

Paaseieren zoeken | Parkeerplaats Teessinkweide

09.45

ma. 18 apr.

Boekelopers Paas Crossloop | De Zweede

10.15

do. 5 mei

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

		

mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl

vr. 6 mei

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

za. 7 mei

Sam’s Kledinginzamelingsactie | Plein voor Momentum 11.00 - 13.0

19.00 - 19.30
19.30

17.00
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KALENDER APRIL

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

