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REDACTIE

WORD JIJ ONZE NIEUWE

COLLEGA?

BEN JE 14 JAAR OF OUDER
EN OP ZOEK NAAR EEN B BAAN?
ZOALS IN DE AFWAS, BEDIENING OF
SCHOONMAAK?
SOLLICITEER DAN NU SNEL B
BOEKELO

RESORT BAD

GOEDE LONEN. LEUKE COLLEGA'S. FLEX
WERKT DEN
STUUR EEN EMAIL NAAR: HRM@SHEETZ.NL
OF BEL NAAR: (053)4283005
WWW.SHEETZ.NL/RESORTBADBOEKELO/
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VAN DE REDACTIE
Na een uitgave waarbij we nog volop in de zomersfeer zaten, zijn we nu bij een echt herfstnummer. Dit is niet alleen te zien aan de verkleuring van de bladeren, maar ook aan allerlei
evenementen in en om het dorp die aan bod komen.
De grote evenementen zijn voor het dorp altijd de start van de herfst. De Military is op het
moment van verschijnen van deze Boekeloos volop bezig, de Oude Voertuigendag is terug,
de najaarsstoomdagen van de MBS staan op de planning en voor wie ‘fit’ de winter in wil
is de hardloopclinic van de Boekelopers zeer geschikt. Evenementen die aansluiten bij de
interesses van velen, en niet alleen van ons als Boekeloërs. Het gaat weer druk worden!

Naast alle grote evenementen zijn er de komende periode ook weer wat kleinere. De kinderen
van de Marcellinusschool komen opnieuw langs de deur om heerlijke chocoladeletters te
verkopen en Prins Pietje is zich al aan het voorbereiden op het nieuwe carnavalsseizoen!
Verderop alvast een korte kennismaking met hem.
Een bomvolle editie om te lezen. We hopen dat we een mooie rustige herfst tegemoet gaan.
Laten we er met elkaar een fijne en veilige periode van maken, voor iedereen!

De redactie

Coverfoto: Nico Nibbelink
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Verkeersveiligheid is bij deze activiteiten altijd een punt van zorg. Want hoe fijn we het ook
samen hebben in ons dorp, normaal is het al best druk op straat. Verkeersveiligheid komt
ook specifiek naar voren als punt van zorg in het artikel met de resultaten van de enquête
naar het draagvlak voor een Integraal Kind Centrum op De Zweede. Met grote evenementen
komt er nog extra druk te staan op onze wegen en paden. Gelukkig zijn daar altijd wel goede
verkeersbrigadiers bij betrokken, maar het zal zeker ook voor ons als dorpsbewoners weer
extra oppassen zijn.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Sinds de vorige Boekeloos is er één interne en één openbare Dorpsraadvergadering
geweest. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.
Open Ouderen Werk
Als je dit leest is net de ‘Week van de Ontmoeting’ afgelopen. Een kleine werkgroep
samengesteld uit Bookels Höltink heeft een aantal activiteiten in deze week georganiseerd
zoals fietstochtjes met duofietsen, rondleiding boerderij Tieberink, tocht naar Bijenvereniging Koetshuis met uitleg imkers en activiteiten met de leerlingen van OBS Molenbeek en
basisschool Marcellinus. Tijdens de openbare vergadering op 20 september is het volledige
programma gepresenteerd.
Een minder leuke ontwikkeling is dat Livio per 31-12-2022 de huur van de ‘Huiskamer van
het Dorp’ aan de Jan van Elburgstraat 111 heeft opgezegd. Momenteel wordt naarstig
gezocht naar mogelijkheden om deze ‘ontmoetingsplaats voor en door bewoners van
Boekelo, Twekkelo en Usselo’ (zoals Livio op haar website zegt) te handhaven.

Schouw van de openbare ruimte
Gedurende de vakantietijd hebben de leden van de Dorpsraad een schouw gedaan van de
openbare ruimte van Boekelo. Er is een inventarisatie gemaakt van zaken die onderhoud
en/of aanpassing vereisen. Opvallende zaken zijn de vele bordjes die niet leesbaar en/of
beschadigd zijn of verwijzen naar locaties die niet meer bestaan. Ook moet op diverse
plekken worden gesnoeid en moet de bestrating worden aangepast. De resultaten zullen
worden besproken met de gemeente. Tijdens de openbare vergadering werd aangegeven
dat men sneller gebruik moet maken van https://enschede.slimmelden.nl van de gemeente.
Ook werd aangegeven dat het groenonderhoud in de zomermaanden op toeristische
locaties ondermaats is en de vele kuilen in de Kwinkelerweg erg gevaarlijk zijn.
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MFA De Zweede
Op zaterdag 24 september was het dan eindelijk zover. Na vele jaren van plannen maken,
overleggen met allerlei instanties en bouwen is ‘De Zweede’ met de ingebruikneming van de
spelzaal compleet als het centrum voor clubs, evenementen en activiteiten van en voor de
gemeenschappen van Boekelo, Twekkelo en Usselo. Dit alles is mede tot stand gekomen
dankzij de vele vrijwilligers en financiële bijdragen uit de drie gemeenschappen. Iedereen
hartelijk dank voor de inbreng!
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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

Energietransitie
Eind oktober zal de wethouder Duurzaamheid en Landelijk Gebied – Niels van den Berg
– zijn ambities t.a.v. de energietransitie delen met de buurtkringen, wijkverenigingen en
dorpsraden in Enschede. Dan zal ook worden besproken wat hun rol kan zijn. Daarna gaan
de één op één gesprekken met de gemeente plaatsvinden. De Dorpsraad staat positief
tegenover het meedenken over mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in
onze omgeving maar voelt er niet veel voor om zich vast te leggen op een bepaalde hoeveelheid te realiseren kWh zoals was vastgelegd in de oorspronkelijke (inmiddels verlopen)
intentieverklaring. Dit zal ter sprake komen in het overleg met de gemeente. Tijdens de
openbare vergadering hebben aanwezigen geadviseerd om niet te wachten op plannen van
de gemeente maar invloed te blijven houden op wat gaat gebeuren door proactief te zijn.
Opvang Oekraïense vluchtelingen op Tesinkweide
Er wordt hard gewerkt om de gebouwen op Tesinkweide bewoonbaar te maken. Op 29
augustus was een inloopavond voor direct aanwonenden en op 28 september voor de inwoners van Boekelo. De eerste 44 Oekraïense vluchtelingen (waaronder 19 kinderen) zijn op
1 oktober aangekomen. De kinderen gaan naar de internationale school.
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Sculptuur bij Bad Boekelo
Op 8 juni 1968 heeft de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ) ter gelegenheid van
haar 50-jarig bestaan ‘de gemeenschap’ een sculptuur aangeboden. De sculptuur werd
geplaatst en onthuld voor de ingang van het in 1934 geopende hotel Bad Boekelo en het
toenmalige ‘zoutgolfbad op de heide’ die destijds eigendom waren van de KNZ. De KNZ is
opgegaan in AKZO en is nu onderdeel van Nobian. Het zoutgolfbad is inmiddels verdwenen
en de grond en gebouwen van hotel Bad Boekelo zijn verkocht aan een vastgoedbedrijf.
Al die tijd heeft de sculptuur daar in betrekkelijke anonimiteit gestaan totdat iemand meer
wilde weten over die sculptuur. Hij heeft toen ontdekt dat het door de beroemde Franse
kunstenaar Etienne Martin is gemaakt en het door de KNZ is aangeboden aan ‘de gemeenschap’. Ook ontdekte hij dat dezelfde sculptuur in 2020 bij Christie’s is geveild voor 150.000
euro. Toen de eigenaar van de grond en gebouwen dit hoorde heeft hij het beeld op vrijdag
26 augustus weggehaald met als doel het te verkopen. De Dorpsraad en de gemeente
Enschede hebben de eigenaar verteld dat de sculptuur van ‘de gemeenschap’ is en dat hij dit
niet zomaar kan verkopen. Hij claimt dat de sculptuur van hem is omdat het op zijn grond
staat en hij daarom gewoon doorgaat met de verkoop. Een aantal personen waaronder
leden van de Historische Kring Boekelo-Usselo-Twekkelo en de Dorpsraad doen momenteel
al het mogelijke de sculptuur te behouden voor ‘de gemeenschap’. Tijdens de openbare
vergadering hebben de aanwezigen de Dorpsraad geadviseerd een advocaat te benaderen.

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

Verwacht wordt dat begin december 200 Oekraïense vluchtelingen onderdak zullen hebben
op Tesinkweide.
Herinrichting Boekelosestraat
Op woensdag 21 september is een bijeenkomst voor aanwonenden geweest. Doel van deze
avond was om ideeën en wensen op te halen zodat het externe bureau deze kan meenemen
in het plan dat ze gaan maken. Verder zal nog overleg plaatsvinden met overige relevante
belanghebbenden zoals LTO, de military en de beheerders van de Gemeente Enschede.
Dokter De Jongstraat
Naar aanleiding van het beklag dat bewoners van de Dokter De Jongstraat hebben gedaan
over de slechte staat van de bestrating is op locatie een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. Hierbij waren ook 2 leden van de Dorpsraad aanwezig.
Afgesproken is dat op korte termijn een tweetal ‘pijnpunten’ worden aangepakt. Verder is de
gemeente bezig met het opstellen van een renovatieplan dat zal worden afgestemd met de
omwonenden. Het streven is om dit in 2023 uit te voeren.

De Noordtak
Onlangs heeft ProRail aangegeven dat de aanleg van de Noordtak veel belangrijker is dan
de aanleg van de Lelylijn (Amsterdam – Groningen via de Noordoostpolder) die nu in het
regeerakkoord staat. De stichting ‘Stop de Noordtak’ zal met een reactie hierop komen.
Op vragen van het raadslid Ton ten Vergert (CDA) over de Noordtak heeft het college van
B&W van de gemeente Enschede geantwoord: “Als regio Twente trekken we gezamenlijk
op in het dossier en volgen we het onderwerp nauwlettend. Daarbij is onze inzet dat een
goederenspoorlijn door de Achterhoek ongewenst is”.
Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info. Het volgende spreekuur is 11 oktober om 19.00 uur in De Zweede.
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Twentse Radio Modelvliegtuig Club (TRMC)
De vergunning voor TRMC om aan de Badweg te gaan vliegen is verleend. Maar omdat de
omwonenden een bezwaarschrift hebben ingediend is de vergunning tijdelijk. TRMC kan op
eigen risico met het geschikt maken van het terrein beginnen zodra de maïs die er op staat
is geoogst. Het wachten is nu op de beslissing van de Commissie Bezwaarschriften van de
gemeente.

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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Als je op het spreekuur wilt komen moet je dit vooraf (uiterlijk 24 uren van te voren) melden
via ons bovenstaande mailadres.
Openbare vergadering Dorpsraad
De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 15 november om
20.00 uur in De Zweede. Voor de agenda zie: https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/
agenda-komende-vergadering/.
Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kun je melden via “Slim melden
Enschede”: https://enschede.slimmelden.nl.

RESULTATEN ENQUÊTE INTEGRAAL KIND CENTRUM
De ‘Enquête draagvlak Integraal Kind Centrum Boekelo/Usselo’, die in het juli-/augustusnummer van Boekeloos is geplaatst, is 75 keer ingevuld, voornamelijk door Boekeloërs.
De uitgebreide resultaten en een interpretatie daarvan kun je vinden op http://share.
romeinszoon.nl/ikc-resultaten.pdf. Dit artikel is een korte samenvatting.
De resultaten laten zien dat er zeer uiteenlopende meningen zijn over een Integraal Kind
Centrum (IKC). Hoewel mensen die zich zorgen maken en/of opmerkingen hebben waarschijnlijk eerder geneigd waren de enquête in te vullen, geeft dit aan dat er genoeg zorgen
zijn om hier verder naar te kijken.
De grootte van het toekomstige IKC
De mening over de grootte van het toekomstige IKC is globaal 60% positief. Hierbij gaat
20% van de respondenten ervan uit dat de individuele karakters van de scholen behouden
blijven. Dit is ook wat de scholen als insteek hebben. Opvallend is dat 80% van de respondenten verwacht dat er in de toekomst maar één school over gaat blijven. De meningen
verschillen over hoe dat verloopt en of dit als positief of negatief moet worden beschouwd.
Minder dan de helft (46%) van het totaal verwacht dat er door samensmelting één school
over blijft en staat daar positief tegenover.
De locatie
Over de geplande locatie zijn de meningen ook verdeeld. De groep die de beoogde locatie
een prima plek vindt is ongeveer even groot als de groep die er bedenkingen over heeft.

JAARGANG 44 | OKTOBER 2022 | NR. 460
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hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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Het lastige hierbij is dat een derde – bijna even grote – groep aangeeft zowel plus- als
minpunten te zien. Van deze groep kan niet bepaald worden wat per individu zwaarder
weegt. Duidelijk is in ieder geval wel dat een ruime meerderheid de beoogde locatie niet (te)
ver vindt.
Verkeersveiligheid en gezondheid
Wat duidelijk naar voren komt is dat een grote meerderheid zorgen heeft rondom de
verkeersveiligheid en het halen en brengen. De helft van de respondenten denkt dat er voor
het halen en brengen extra maatregelen/begeleiding nodig is. Qua verkeersveiligheid zegt
tweederde van de respondenten dat de situatie Boekelosestraat/De Zweede moet worden
verbeterd. De helft geeft aan te verwachten dat minder kinderen/ouders komen lopen.
Ze verwachten een toename aan fietsers en auto’s, die de verkeersveiligheid in gevaar kan
brengen en de leefbaarheid van het centrum negatief kan beïnvloeden.
Ruim de helft van de respondenten verwacht geen gezondheidseffecten van de beoogde
IKC-locatie. Van de 30% die aangeeft wel gezondheidseffecten te verwachten is 7% (2% van
het geheel) positief en 93% (28% van het geheel) negatief. De grootste zorg is de nabijheid
van de A35/N18 (fijnstof).

Ook over de toekomstplannen op de plaats van de huidige scholen zijn de meningen verdeeld. Ongeveer de helft (48%) stemt op een optie die positief is over nieuwbouw (huizen)
op de ruimte die vrijkomt. De andere helft (50%) stemt op opties waarbij er geen nieuwbouw
op deze plekken komt.
Kortom, de resultaten van de enquête laten zien dat er zeer verschillende meningen leven
in Boekelo, Usselo en omstreken over het voorgestelde IKC en de beoogde verhuizing van
descholen. Deze variëren van zeer positief tot zeer negatief. Er zijn ook vragen gesteld over
het feit dat deze enquête van particulieren afkomstig is. Meerdere mensen merken op dat
ze dit graag via de scholen en/of de Dorpsraad hadden besproken. Ook wordt benoemd dat

15
JAARGANG 44 | OKTOBER 2022 | NR. 460

Effect op het dorp
Ook wat betreft het effect op het dorp zijn de meningen verdeeld. Ruim de helft van de
respondenten verwacht bijvoorbeeld geen verandering voor de ondernemers. Toch is er een
aanzienlijk deel (ongeveer een derde) die negatieve impact verwacht voor de lokale ondernemers. Er zijn dan ook relatief weinig mensen die verwachten dat de verhuizing geen effect
heeft op de dorpscentra. De resultaten laten zien dat er meer negatieve effecten worden
verwacht dan positieve.

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

Welkom bij Thuys
Gek van bloemen? Een nieuw geurtje?
Of Verwen je jezelf graag? Dan ben je bij
ons aan het goede adres. Middenin het
mooie Boekelo. Wij staan 6 dagen per
week voor je klaar. Tot snel!

Bezoek nu

ook onze

online bloemist
thuys-boekelo.nl

Mis niets!

Volg onze socials @thuysboekelo

Vul je

Thuys

met bloemen
Beckumerstraat 11 | 053 428 2670 | info@thuys-boekelo.nl
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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

de enquête niet het volledige plaatje behandelt; de voordelen (of nadelen) op onderwijskundig gebied kwamen niet aan bod. Dit zou dan ook zeker een goed vraagstuk zijn om mee
te nemen in een toekomstige discussie: wegen de verwachte voordelen voor de onderwijskwaliteit op tegen de geuite zorgen?
Bovenop de al genoemde aspecten zijn er ook mensen die vragen hebben over de haalbaarheid van de voorgestelde schaalvergroting. Naast de geprojecteerde toekomstige
leerlingenaantallen binnen Boekelo en Usselo worden er ook vragen gesteld of er dan
ook instroom vanuit de stad verwacht moet worden. Of juist uitstroom richting de stad
omdat mensen het niet zo vanzelfsprekend vinden dat hun kinderen mee gaan naar het
grootschalige IKC. De resultaten zullen voorgelegd worden aan de gesprekspartners bij de
scholen en de Dorpsraad. Dit heeft hopelijk tot gevolg dat er meer aandacht komt voor de
zorgen die er zijn over deze plannen en dat waar nodig de plannen bijgestuurd gaan worden.
Arnout en Joline Roemers

STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

Deze prachtige sporthal nodigt natuurlijk uit om lekker te komen sporten. Dus: ben jij gek op
volleybal en lijkt het je leuk om samen met jouw buren, familie, vrienden en/of collega’s een
team te vormen en deel te nemen aan dit gezellige toernooi? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Het is een laagdrempelig, recreatief toernooi dat elke donderdagavond georganiseerd wordt
van 20.15 tot 22.00 uur. Met na de tijd uiteraard de mogelijkheid voor een “derde helft” in de
kantine van de Zweede. Het is mogelijk om je per team aan te melden, maar je kunt je ook
individueel aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen vormen we dan een nieuw team of we
kijken naar een plekje bij de teams die er al zijn.
We zouden het leuk vinden om nieuwe teams en leden te verwelkomen. Voel je welkom en
meld je aan! Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar lauritencate@gmail.com.
Met sportieve groet, Marjon Dijks, Simone Regterschot en Lauri ten Cate
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Ook dit seizoen wordt er door Unisson Boekelo weer een stratenvolleybaltoernooi
georganiseerd. Dit jaar voor het eerst in onze spiksplinternieuwe Westerveldhal op
sportpark De Zweede.
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18

SPRINGKUSSEN NODIG?

ALS DE OORLOG KOMT… MAG IK DAN BIJ JOU?
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

Nadya Konolpya hoefde die vraag niet eens te stellen, want Herman Vossebeld was haar al
voor met zijn aanbod om vanuit Oekraïne naar Boekelo te komen.
Sinds 26 juli woont de 73-jarige Nadya aan de Beckumerstraat in Boekelo. Zij ontvluchtte
haar woonplaats Trojany, in het zuiden van Oekraïne, nadat Herman haar liet weten: “Als je
weg wilt, mag je bij mij komen wonen”. Herman Vossebeld is als voormalig lid van de Dorpsraad en bestuurslid en trainer van de F-jes van BSC Unisson een begrip in ons dorp. Jaren
geleden kwam hij via zijn broer Frans in contact met Nadya en haar man Mitya. Herman
heeft de voorgeschiedenis van Nadya en haar familie vastgelegd. En hij beschrijft in een
“Dagboek rond Nadya” alle gebeurtenissen vanaf februari 2022 tot op de dag van vandaag.
Voorgeschiedenis
Nadya is een nichtje van Ira, een Oekraïense die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder
erbarmelijke omstandigheden in Duitsland de Nederlandse Tonny Hogerhorst ontmoette.
Ze waren allebei als dwangarbeider tewerkgesteld en Tonny deelde zijn brood met haar.
Na de bevrijding vroeg hij Ira om mee te gaan naar Nederland. Ze trouwden en woonden
in Delden. Ira was wees, haar vader en moeder stierven in 1933 als gevolg van de grote

JAARGANG 44 | OKTOBER 2022 | NR. 460

19

20

hongersnood in Oekraïne. Want Stalin plunderde dat land in de jaren 1932-1933 leeg met
miljoenen doden tot gevolg. Ira’s broers en zussen raakten elkaar kwijt en het lukte Ira pas
in 1969 om weer met familieleden in contact te komen, via een Oekraïens meisje in Canada.
Vanaf die tijd correspondeerde Ira vanuit Nederland met haar nichtje Nadya in Oekraïne.
Het contact met de Vossebeld’s ontstond nadat Ira’s man Tonny overleed. Op verzoek
van de pastoor ging Frans de weduwe helpen met het invullen van de belasting en andere
correspondentie met de overheid. Toen kwam ook de briefwisseling met haar nichtje Nadya
en haar man aan de orde. Nadat Ira in 2006 overleed bleef het contact tussen Boekelo en de
Oekraïense familie bestaan.

Dagboek 2022
Herman uitte in februari 2022 in een brief aan Nadya en haar familie zijn bezorgdheid over de
dreigende situatie in Oekraïne. Daarop liet Nadya begin maart via een van haar zoons weten
dat ze haar woonplaats (nog) niet wilde verlaten: “Er zijn nog geen soldaten in Trojany”.
Nadat Nadya zelf had geleerd om te gaan met Google Translate e-mailde ze rechtstreeks
met Herman. Op 17 juli liet ze weten dat president Zelenski aan burgers uit haar regio de
opdracht had gegeven om uit veiligheidsoverwegingen te vertrekken. Ze was nu van plan
om snel naar Nederland te komen. Daarbij drukte ze Herman op het hart: “Koop nog maar
niets voor mij, ik ben geen prinses!”.
In de daaropvolgende tijd richtte Herman een kamer voor Nadya in. Zij was inmiddels
begonnen aan een busreis die via Polen uiteindelijk op 26 juli aan de Beckumerstraat in
Boekelo eindigde.
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Duits leren
Nadat Oekraïne in 1992 een zelfstandige staat werd, verdacht Nadya’s echtgenoot Mytia
de Russische pers er al van niet altijd de waarheid te publiceren. Duitstalige zenders kon hij
wel ontvangen, maar die kon hij moeilijk verstaan. Mytia probeerde het Duits beter onder de
knie te krijgen door teksten uit een Duitse en een Russische bijbel naast elkaar te leggen.
Omdat hij ook Duits wil leren spreken, nodigt hij Frans en Herman Vossebeld in 2003 uit
om een week naar Oekraïne te komen. Herman vertelt: “Bij ons afscheid uitte Mytia zijn
verbazing over hoe ons contact gegaan was. Het bleef niet bij woordjes leren. We hadden
gesprekken over Pinochet, de Palestijnse kwestie en het wereldvoedselprobleem”. Op zijn
beurt liet Frans het Oekraïense echtpaar in 2005 overkomen om hen iets van Nederland te
laten zien. Ook een bezoek aan Boekelo stond toen op het programma. Na het overlijden
van Mytia en nadat Frans een hersenbloeding kreeg, onderhield Herman verder de communicatie met Nadya.

Coaching op Leefstijl (CooL)
Wil jij aan de slag met een gezonde leefstijl en heb je hulp nodig?
Je kunt deelnemen aan de GLI en een beweegprogramma. De vergoeding
is afhankelijk van je zorgverzekeraar.
Je kunt contact opnemen met je huisarts voor een verwijzing.
Meer informatie over de GLI en COOL vind je op
www.fysiotherapie-tieberink.nl/coaching-op-leefstijl
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

Daar stond ze dan: ze werd hartelijk ontvangen met bloemen. Maar ze werd ook direct
met taalproblemen geconfronteerd. Herman: “Nadya spreekt eigenlijk alleen Oekraïens en
Russisch. Ik schrok dat onze communicatie via de Duitse taal erg moeilijk verliep. Daar
maakte ik me wel zorgen over. Gelukkig kregen we een versie van Google Translate waarmee
we allebei overweg kunnen. Dat gaf opluchting.” Herman liet de familie weten dat Nadya
was gearriveerd en stelde haar aan de buurt voor met een foto.
In de daaropvolgende tijd stonden ook bezoekjes aan de buren op het programma.
“Iedereen is vriendelijk, hartelijk en belangstellend”, vertelt Herman. “Maar het is wel lastig
dat Nadya beperkt Duits spreekt en de mensen hier in de buurt spreken die taal eigenlijk ook
niet goed. Een praatje maken is daardoor niet gemakkelijk.” Nadya vertelt dat ouderen zoals
zij zelf vroeger op school wel wat Duits leerden. Tegenwoordig krijgen Oekraïense jongeren
Engels op school, dat maakt het voor hen veel eenvoudiger om contact te maken: “Mijn
kleindochter Angelika spreekt goed Engels!”

Bureaucratie
Om het overzicht te behouden heeft Herman in de afgelopen periode dag voor dag genoteerd welke formele stappen ze samen hebben ondernomen om haar verblijf in Nederland
officieel te kunnen regelen. Een paar voorbeelden: het bleek niet eenvoudig te zijn om een
bankrekening aan te vragen en Nadya maakte zich zorgen omdat op internet de wildste
verhalen rondgingen over de aanvraag van een ‘verblijfsticker’, uiterlijk op 1 september.
Herman probeerde een aantal maal tevergeefs om hierover een afspraak te maken met de
IND: “Eerst las ik op internet dat Oekraïners nog niet moeten aanvragen, omdat er alleen nog
maar een pilot draaide in Amersfoort. Daarna zag ik dat er toch aangevraagd kon worden.
Na het invullen van je postcode kon je bij de dichtstbijzijnde IND een afspraak maken. Je
kon een dag kiezen, maar daarna kreeg je de mededeling dat je het later nog eens moest
proberen. Weer bericht, dat je moest proberen of er bij andere locaties nog plaats was.
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Nederland fietsland
Herman’s zus Theresia bracht een fiets, maar het fietsen in Boekelo gaf wel wat aanpassingsproblemen. Want Nadya was geen fiets met handremmen, maar terugtrapremmen
gewend. Verder bleek dat enige kennis van Nederlandse verkeersregels niet overbodig was.
Herman citeert: “Nadya, ik wil je toch even zeggen dat we hier richting moeten aangeven.
Hoe zit dat eigenlijk in Oekraïne?” Schouderophalend antwoordde Nadya daarop: “Ja, bij
wet…”. De fietsoefeningen hadden uiteindelijk toch resultaat, wat werd bekroond met een
video opname, die na installatie van ‘Telegram’ op haar telefoon met Nadya’s familie in
Oekraïne kon worden gedeeld.

WWW.BOEKELO.INFO
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

TUINHOUT
VERANDA’S
PICKNICKTAFELS
PELLETS
MOLLEN VERDRIJVER
TUINGEREEDSCHAP
Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

Vervolgens bericht dat nergens nog dagen vrij zijn… Je zult maar als vluchteling op de
bonnefooi naar Nederland zijn gegaan, daar zou je toch gek van worden! Ik denk dat bij de
IND de bedoelingen wel goed zijn, maar dat te weinig mensen kennis van zaken hebben.
Gelukkig is het in orde gekomen. Nadya’s aanvraag voor leefgeld is gehonoreerd en de
eerste storting staat op haar bankrekening.”
Rustig slapen
In Boekelo zorgt Nadya nu voor de bloemen en planten in Herman’s tuin. Ze zegt haar eigen
tuin wel te missen. Hopelijk zorgt een van de achtergebleven oude(re) dorpsgenoten nu
een beetje voor haar eigen bloementuin en voor de moestuin met aardappelen, tomaten,
augurken en andere groenten. Inmiddels heeft meer dan de helft van alle bewoners haar
dorp verlaten, voornamelijk jonge mensen. Nadya vluchtte samen met haar buren, een jong
stel met twee kleine kindjes. De jongste was pas 8 maanden oud. Die familie verblijft op
dit moment in een relatief veilig deel van Oekraïne. Ze laat trots een foto van haar kleine
buurjongen zien, want via de telefoon houdt ze nog steeds contact met haar vroegere buren.
Nadya bezit ook foto’s van de totaal verwoeste woningen van neven van haar. Het is duidelijk dat zij op een andere plek een toekomst zullen moeten opbouwen.

En Herman benadrukt: “Ik heb haar gezegd dat ik heel blij ben dat ze hier is, maar dat ik nog
blijer zal zijn als ik weet dat Nadya weer gelukkig is in Troyany.’’

TE HUUR: OPSLAG-/HOBBYRUIMTE
Te huur: mooie droge opslag-/hobbyruimte met af te sluiten buitenterrein.
300 m2 (26×12) en zolder 150m2
Keuperweg 55, Usselo
Informatie. 06 - 4251 7286
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Nadya hoopt dat ze zelf ooit weer naar haar eigen huis terug zal kunnen. Maar ze is nu blij
met de rustige nachten in Boekelo: “In Oekraïne lag ik de hele nacht wakker van het geluid
van vliegtuigen, hier kan ik heerlijk slapen.”

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)

SOALTKLOET’NS PIETJE 2023

Ik ben geboren en getogen in een “dorp” in Enschede en ben daarna verhuisd naar het
mooiste dorp van Nederland, waar ik alweer geruime tijd woon. Hier hebben mijn gezin en ik
inmiddels onze plek gevonden. Ik werk in ons dorp soms wa en soms nig. In mijn werk maak
ik voor vele mensen dromen waar. Alhoewel ze ook wel eens teleurgesteld worden door mij.
Sommigen zien mij misschien wel als redder in nood.
Ik verplaats mij met de benenwagen, op het stalen ros en af en toe met de heilige koe, maar
met deze opmerking kun je natuurlijk helemaal niks…
Ik ben sportief ingesteld, maar dan wel grotendeels passief, waarbij de benenwagen, bal
en auto de boventoon voeren. Toch weet ook ik mijn conditie aardig op niveau te houden.
Verder kan ik melden dat ik een vrouw, kinderen en een huisdier heb.
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Het zal je niet verrassen, mijn naam is Pietje. In mijn jonge jaren ben ik regelmatig
met carnaval in aanraking gekomen en heb later ‘dissen doarn kroam’ voortgezet.
Komend carnavalsseizoen draag ik met trots de titel van Prins Carnaval van de Soaltkloet’ns!
Alhoewel ik moet bekennen dat ik moest wennen aan het bijzondere idee.

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

Adje
Adje is, net als ik, een passieve sporter en ook al jaren woonachtig in ons mooie dorp samen
met zijn gezin. Ook hij is eentje ‘van buut’n ut doarp’. Op werkgebied gaat het hem al jaren
voor de wind. Hij is echt een toffe moat. Wi’j liekt verrektens op mekoar, hee kon mien breur
wa wean…
Er is wel een dingetje: hee woont an de andere kaant van de beek. Maar ja, welke kaant?
Bint bie oeleu noe de alarmbellen a goan reenkeln? Wie hebt d’r onwies völle zin in um oaver
nig al te lange tied oet de anonimiteit te trean en wie zeet oeleu geern un 12e november met
Op en Daal bie eetcafé De Buren!
Goodgoan!
Prins Pietje & Adje
C.V. de Soaltkloet’ns

OP EN DAAL PRESENTEERT: DE FOUTE UURTJES

Trek je meest legendarische (f)outfit uit de kast, schraap je keel om mee te blèren met
de allerfoutste hits en betreed ons walhalla van FOUT onder leiding van DJ Rob Toonen.
Daarnaast zal op de gebruikelijke spectaculaire manier de afgang van Prins Joris en
Adjudant Michel plaatsvinden en uiteraard zullen de nieuwe Prins en Adjudant die
avond bekend worden!
Komt allen, want deze avond wil je niet missen! Are you ready to party fout?
De Op en Daal commissie
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Verzamel je vrienden, buren of wie dan ook en oefen alvast je allerfoutste dansmoves.
Op 12 november herbeleef je bij De Buren de grootste foute hits tijdens ‘De foute uurtjes’.

… 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.

OUDE VOERTUIGENDAG
BOEKELO
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NAJAARSSTOOMDAGEN MUSEUM BUURTSPOORWEG
Een goed begin van de Herfstvakantie: onze Najaarsstoomdagen. Op zaterdag 15 en
zondag 16 oktober zetten we al onze rijvaardige stoomlocomotieven onder stoom voor
een extra uitgebreide dienstregeling. Ook de WISMAR Railbus zal daarbij in actie komen.
Daarnaast zullen er diverse andere stoommachines in allerlei formaten én modelbanen
te bewonderen zijn op onze stations Haaksbergen en Boekelo. Tot slot laten we ook nog
diverse goederentreinen rijden op ons lokaalspoor. Er is dus twee dagen lang van alles te
zien én te doen bij Museum Buurtspoorweg.

33
JAARGANG 44 | OKTOBER 2022 | NR. 460

Zaterdag 15 oktober
Deze dag is ons museum geopend vanaf 12.00 uur en vertrekken de stoomtreinen om 13.00
uur, 15.00 uur én 19.00 uur vanaf station Haaksbergen. Daarnaast komt ook onze WISMAR
Railbus in actie, om 16.00 en om 19.30. We maken dus maar liefst twee avondritten, waarbij de
modelbanen die te bewonderen zijn in de museumloods op station Boekelo ook extra uitverlicht zullen zijn. Naast de treinritten kun je op station Haaksbergen diverse stoommachines in
actie bewonderen. Zo rijden er miniatuur stoomtreintjes over het emplacement en laat Bennie
Gerwers zien hoe men vroeger met behulp van de stoommachine klompen maakte.

Foto: Sevrien Ferrée

ONDER BEGELEIDING TRAINEN → VEILIG EN RESULTAAT
ALTIJD OP AFSPRAAK → GEEN WACHTTIJDEN
KORT TRAINEN → MAKKELIJK INPLANNEN
NIET ZWETEN → DUS NIET OMKLEDEN



 
     
      

KOM NU GRATIS PROBEREN!
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 aan
 te
 vragen


  
via www.TurtL.nl/proberen
       
        
TurtL Oldenzaal
     TurtL
 Enschede
   IMPROVED
085 - 0220 366
085 - 0220 439
enschede@turtl.nl
oldenzaal@turtl.nl
  by
     

Bruggertstraat 350
Eekboerstraat 62
 
7545 PJ Enschede
7575 AZ Oldenzaal
   









TurtL personal training, voor een lang gezond leven!

Zondag 16 oktober
Deze dag is station Haaksbergen al vanaf 09.00 uur geopend
en vertrekt de eerste passagierstrein om 09.45 uur. We maken
op zondag maar liefst 8 stoomtreinritten, waarbij je zowel op
kunt stappen vanaf station Haaksbergen als station Boekelo.
We werken niet meer met een tijdslot. Je boekt dus een ticket
voor de hele dag. Daarbij mag je zoveel stoomtreinritten maken als je wilt. Ook deze
dag is er van alles te zien en te beleven op de stations. Stoommachines, modelbanen,
kinderactiviteiten én je kunt zomaar een reiziger uit het verleden tegenkomen. De Tijdreizigers zullen deze dag namelijk ook weer hun opwachting maken in ons museum.
Oude Voertuigendag
Zondag 16 oktober staat heel Boekelo in het teken van Oude Voertuigendag. Het
centrum staat dan weer bomvol met de mooiste historische voertuigen. Combineer een ritje met de trein dus vooral met een bezoek aan dit bijzondere evenement.
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Meer informatie
Alle informatie over onze Najaarsstoomdagen en tickets voor dit evenement zijn te vinden
op onze website www.museumbuurtspoorweg.nl/najaarsstoomdagen. Hier vind je naast
een overzicht van alle activiteiten ook de dienstregelingen van beide dagen. Wel goed
om te weten is dat een ticket geldig is als dagkaart. Naast een bezoek aan ons museum
inclusief alle activiteiten kun je met datzelfde kaartje dus zoveel (stoom)treinritten maken
als je wilt. Kom ook bewonderen en beleven op zaterdag 15 en zondag 16 oktober. Welkom
bij Museum Buurtspoorweg!

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
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Haafkes bouwt.

Goor | Deventer

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

haafkes.nl

DE “ARNO WARGERINK TRIBUNE” GAAT ER KOMEN!

Een ereschuld
Wij hebben Arno in zijn laatste dagen beloofd dat die tribune er hoe dan ook ging komen.
Tijdens zijn uitvaart, die ook op de Zweede plaatsvond, hebben we dit nogmaals bevestigd
door ook te onthullen dat die te bouwen tribune de “Arno Wargerink tribune” zou gaan heten.
Maar zo makkelijk gaat dat niet. Een tribune bouwen kost een hoop geld en na een aantal
magere corona jaren is de bodem van de schatkist voor BSC Unisson wel in zicht. En met
de huidige inflatie en energieprijzen in het verschiet zal die ook niet gauw weer gevuld zijn.
En toch vinden we met z’n allen dat de Arno Wargerink tribune er moet komen!
Wat te doen?
Gelukkig hebben wij initiatiefrijke leden die blijven zoeken naar een oplossing om onze
belofte aan Arno gestand te doen. Uit die creativiteit is het volgende mooie idee geboren:
uitgifte van certificaten ten behoeve van de realisatie van de Arno Wargerink tribune.
We geven iedereen de kans om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de tribune
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Op 3 september was het precies 1 jaar geleden dat Arno Wargerink na een kort ziekbed
plotseling is overleden. Arno laat een grote leegte achter. Al helemaal binnen BSC Unisson,
waar hij - als trekker van de sponsorcommissie - een enorm positieve bijdrage aan de club
heeft geleverd. Een van de grote projecten die Arno nog graag wilde realiseren was een
tribune langs het hoofdveld.

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

door certificaten uit te geven die door sponsoren, leden of wie dan ook gekocht kunnen
worden. Iedereen mag zijn steentje bijdragen. Na een aantal jaren kunnen de certificaten
weer ingeleverd worden en krijgt een ieder zijn geld weer netjes terug. We kopen dan de certificaten als het ware terug, zodat het eigenlijk gewoon een lening is en het je dus niets kost.
De financiële en juridische voorwaarden zijn we op dit moment aan het uitwerken zodat een
en ander ook netjes volgens de regels uitgevoerd kan worden.
Om geen tijd meer te verliezen beginnen we nu al met een voorinschrijving. Via deze voorinschrijving kun je aangeven voor welk bedrag je straks een certificaat wilt aanschaffen.
Er zijn certificaten beschikbaar met een waarde van €50, €100, €500, €1.000 en €5.000.
Wij nemen na de voorinschrijving contact met je op om de exacte voorwaarden te bespreken
en een en ander formeel vast te leggen. Bij de voorinschrijving zit je nog nergens aan
vast. Wil je ons helpen de belofte naar Arno in te lossen?
Het zou geweldig zijn! Ga naar www.bit.ly/arnotribune om je bijdrage kenbaar te maken.
Samen krijgen we het voor elkaar!
Bestuur BSC Unisson

Deze maand zou dorpsgenoot en hockey-veteraan Wil Dielis zijn WK Masters Hockey
NL 65 spelen in Tokio. Een wereldkampioenschap hockey met het oudere Nederlandse
veteranen-elftal.
Door verschillende omstandigheden, waaronder corona, gaat die trip helaas niet door.
Toch gaat Wil naar een WK hockey. Maar
dan als trainer/coach van de Nederlandse
veterinnen, NL D60, die de eerste twee
weken van oktober in Kaapstad, Zuid Afrika
spelen voor het wereldkampioenschap.
Een mooie ervaring in een schitterende
omgeving.
We wensen Wil heel veel succes en plezier
met zijn team in Zuid-Afrika!
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HOCKEYVETERAAN WIL DIELIS WEET NIET VAN OPHOUDEN

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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YOGA IN COMBINATIE MET CHI NENG QIGONG
Vanaf september zijn we gestart met wekelijkse yogalessen, met een keer per
maand de combinatie met Chi Neng Qigong. Yoga is het zoeken van evenwicht
tussen lichaam en geest. Qigong betekent letterlijk het beoefenen (Gong) van je
eigen levensenergie (Qi). De lessen worden verzorgd door yogalerares Ank de
Visser en Chi Neng Qigong leraar Fons de Visser.
Er bestaan vele vormen van yoga, maar de voornaamste zijn Raya, Hatha en
Koendalini yoga. De eerste vorm houdt de geestesoefening in en de tweede en
derde vorm de lichaamsoefening. De yoga die wordt gegeven is een combinatie
van de drie vormen, die bestaat uit: lichaamsoefeningen en houding, ademhalingsoefeningen en concentratieoefeningen. Het doel van yoga is om hiertussen
evenwicht te krijgen en/of evenwichtiger te worden, waardoor je beter in balans
komt en jezelf een stuk prettiger gaat voelen. Yoga moet je serieus nemen en toch
speels beoefenen. Wees je bewust van je lichaam en je denken en forceer niets.

Wat is nu de kracht van de combinatie yoga en Chi Neng Qigong?
Beiden hebben hun wortels in de TCM, de Traditionele Chinese Geneeswijze
(Medicine) en zijn gebaseerd op het Daoïsme, Confucianisme en Boeddhisme.
Zowel bij CNQ als bij yoga werk je met Qi, je eigen levensenergie. Door middel van
eenvoudige oefeningen wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam
in werking gezet. Het lichaam wordt sterker en de geest komt tot rust.
Meer informatie
Voor meer informatie, leslocaties en lestijden kun je contact opnemen met
Ank de Visser-Panhuis via 06 - 2636 7806 of 7amalia.panhuis@gmail.com.
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Chi Neng Qigong (CNQ)
Deze medische qigong-vorm is bekend en geliefd vanwege het krachtige effect
op de gezondheid. CNQ zorgt voor toename van je energie en vitaliteit. Ook voel
je direct meer rust in je hoofd. Een beetje te vergelijken met meditatie, maar dan
in beweging. Dynamische oefeningen bevorderen zowel de bloeddoorstroming en
lymfestelsel als de kwaliteit en circulatie van Qi, je eigen levensenergie.

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
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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
 
 

SAMEN UIT MET OPEN OUDERENWERK EN DE ZONNEBLOEM
Voor het uitbreken van de corona pandemie bestond De Zonnebloem in Boekelo 55 jaar.
Open Ouderenwerk Boekelo en De Zonnebloem willen hier graag alsnog bij stil staan.
En daarom wordt er op woensdag 26 oktober een uitje georganiseerd.
We gaan met de stoomtrein van Museum Buurtspoorweg een ritje maken. Het vertrek is
vanuit Boekelo om 12.10 uur. We vragen u om wat eerder aanwezig te zijn zodat er genoeg
tijd is om in te stappen. Onderweg wordt u voorzien van een lunch. In Haaksbergen kunt
u het museum bezoeken. De terugreis vanuit Haaksbergen is om 14.00 uur.

Gaat u mee?
Bent u enthousiast geworden en wilt u mee? Geef u dan voor 18 oktober op bij:
Joke van het Open Ouderenwerk Boekelo via 053 - 428 2659, of
Annette van De Zonnebloem via 		
053 - 428 2654 of 06 - 1414 8012
Betalen kan in De Berke op 20 oktober of direct bij uw Zonnebloem-vrijwilliger.
Informatie voor mindervaliden
De perrons en de gebouwen van Museum Buurtspoorweg zijn nagenoeg drempelvrij en een
van de rijtuigen van de trein heeft een rolstoellift. Op beide stations is een mindervalidentoilet aanwezig.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om zelfstandig naar het perron te komen, geef dat dan
door aan een van onze vrijwilligers zodat we daar een oplossing voor kunnen vinden.
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Wanneer we rond 14.30 uur weer in Boekelo terugkomen kunt u bij De Berke terecht voor
een hapje en een drankje. De kosten voor dit uitje zijn €5.

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

WELKE HEREN KOMEN BIJ ONS VOLLEYBALLEN?
We willen graag dóór met onze groep heren volleyballers en zijn daarom op zoek naar
nieuwe enthousiaste mannen die het leuk vinden om samen te volleyballen in de nieuwe
sporthal op De Zweede.
Heb je zin om een uurtje in de week op maandagavond een potje te volleyballen? We spelen
van 20.00 tot 21.00 uur. Kom gerust een keer langs om te kijken wat het is. Heb je nog nooit
gevolleybald? Geen probleem! Ieder speelt op zijn eigen niveau. En kun je een keer niet?
Ook geen probleem, want we spelen geen competitie. Voor de kosten hoef je het ook niet te
laten, lid zijn van Gymnastiekvereniging Unisson is voldoende.
Heb je interesse of vragen?
Bel dan naar Hennie Rietman: 06 -2012 1258.
Graag tot ziens!

Met de decembermaand in aantocht organiseert de oudervereniging van Basisschool
Marcellinus, net als vorig jaar, een leuke en lekkere actie.
Wij verkopen ambachtelijke chocoladeletters als Sinterklaas attentie voor familie, vrienden,
buren en collega’s. De opbrengst komt ten goede aan betekenisvolle activiteiten voor de
kinderen op onze school.
De keuze is reuze, voor iedere Boekeloër wat wils! We verkopen letters van 100 en 200 gram.
Beschikbaar in melk, puur en wit. En natuurlijk van A t/m Z. In de week van 10 oktober gaan
leerlingen op pad met bestellijsten. Heb je de kinderen gemist en wil je wel bestellen, dan
kan dat via http://bit.ly/chocosint.
De sluitingsdatum voor het bestellen is 22 oktober. In week 47 en 48 worden de chocoladeletters bezorgd.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Basisschool Marcellinus
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CHOCOLADELETTERACTIE BASISSCHOOL MARCELLINUS

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

10 VRAGEN AAN… RONALD TEEUW
DOOR: JOYCE VORSTEVELD

In de rubriek ‘10 vragen aan’ vertelt een inwoner van Boekelo zijn
of haar verhaal. Zo leren we elkaar beter kennen. Dit keer is het
de beurt aan Ronald Teeuw.
Wie ben je?
“Ik ben Ronald Teeuw. Ik ben 55 jaar, sportief (13 jaar lid van de
Boekelopers) en een familieman. Ook ga ik graag op pad met mijn
cabrio: genietend van Boekelo en omstreken.”
Waar woon je in Boekelo?
“Aan de Saffierstraat 8, samen met mijn vrouw Marion en heel af en toe komen onze zoon
en dochter nog aanwaaien.”

Hoe lang woon je hier al en ben je van plan om hier nog lang te blijven wonen?
“We wonen nu al 20 jaar in Boekelo en we zijn hier nog wel eventjes. We hebben het prima
naar onze zin.”
Hoe ben je in Boekelo terecht gekomen?
“We woonden eerder in Usselo. Toen de kinderen geboren waren en na verloop van tijd naar
school moesten hebben we bewust gekozen voor een school in Boekelo. In het begin was
dat best vaak heen en weer pendelen. Toen ook de jongste naar school moest, hebben we
daarom gekozen voor een verhuizing naar Boekelo. Een huis vinden was nog niet direct
makkelijk. Na een tijd rondkijken bij verschillende woningen, kwam deze woning voorbij. In
eerste instantie leek het me niets, maar na een aantal keer voorbij fietsen en later kijken, met
makelaar en zeer vriendelijke bewoners, hebben we de knoop doorgehakt, het huis gekocht
en zijn we verhuisd.”
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Wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik ben poelier bij een horecagroothandel in Enschede. Ik doe alles op het gebied van wild
en gevogelte. Van origine ben ik kok, dat heb ik ook best een tijd gedaan, totdat er een punt
kwam waarop ik moest kiezen: horeca of ‘huisje, boompje, beestje’. Toen was de keus snel
gemaakt: ‘huisje, boompje, beestje’. Via wat omzwervingen bij een bakker en een visboer
ben ik nu al 18 jaar tevreden op mijn huidige werkplek.”

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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Wat vind je mooi van Boekelo?
“Dat het een rustig dorp is waar wel ongeveer alle basisvoorzieningen zijn. Dat iedereen
wel met iedereen een beetje omgaat en in zijn waarde gelaten wordt, vind ik prettig. Het is
dichtbij het buitengebied, je bent zo in het bos. En ook ligt het erg centraal tussen de wat
grotere kernen voor je ‘andere boodschappen’ dan de dagelijkse.”
Wat zou je willen veranderen aan Boekelo?
“Op zich niet zo heel veel. Er mag wel meer IN het dorp zijn voor de jeugd, niet alleen op
de Zweede. De Zweede is een mooie accommodatie, maar ligt te ver weg voor de jongere
kinderen en dat vind ik jammer.”
Wat mis je in Boekelo?
“Ik zou het mooi vinden als de faciliteiten vooral ook IN Boekelo blijven en we wat meer
woningen krijgen zodat zowel jong als oud niet uit Boekelo hoeven te vertrekken. We missen
best wel wat huurwoningen en het is jammer dat mensen dan wegtrekken terwijl ze eigenlijk
best willen blijven.”

Doe je nog iets voor Boekelo?
“Voor Boekelo als dorp denk ik dat ik niet veel beteken, voor de club BSC Unisson wel. Ik ben
trainer, webmaster en bestuurslid. Eerder was ik ook betrokken bij het clubblad, maar dat
heb ik moeten laten vallen.”
Wil je nog iets kwijt aan je mede-Boekeloërs?
“Help elkaar daar waar nodig. Ik denk dat dat belangrijk is in deze hectische wereld van nu.”
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Waar komen we je tegen in Boekelo?
“Je komt me tegen in en om het dorp, meestal hardlopend of fietsend. Vanaf 3 oktober ben
ik weer minimaal drie keer per week op de Zweede om zelf te trainen en om de hardlooptrainingen te geven voor de beginnersclinic van de Boekelopers die dan start. De afgelopen
twee jaar was dat lastig door corona dus ik hoop dat we dit jaar weer een mooi aantal deelnemers hebben om te starten. De afgelopen jaren zijn we met ongeveer 20 mensen gestart,
maar dat is niet de max. Iedereen start vol overtuiging, maar helaas haalt niet iedereen de
eindstreep. Maar het gaat vooral om het plezier van het ‘samen trainen’. We hebben dit jaar
weer als doel om mee te doen met de 5 km tijdens de kerstcrossloop van de Boekelopers.
Ik hoop dat iedereen het haalt! En wie nog mee wil doen: tussentijds instromen bij de clinic
kan ook zeker nog. Opgeven kan nog via de website www.bscunnisson.nl. Ook leden van de
Boekelopers die weer willen opstarten zijn van harte welkom.”
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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
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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

Zorgen moet je doen
en niet maken
Het kindervoetenspreekuur

Een gratis klacht-, loop- en schoenadvies van uw
podotherapeut en kinderfysiotherapeut, iedere eerste
woensdag van de maand.

&

Waar?

Wanneer?

Paramedisch Centrum de Bleekerij
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo

Iedere 1e woensdag van de maand tussen
14:00 tot 14:45 uur.

Neem plaats in de wachtkamer op de
1e verdieping, u wordt opgehaald.

Kinderfysiotherapeut Ylva Lemmers en
podotherapeut Sven Weerkamp.

Door wie?

Wilt u meer weten over het kindervoetenspreekuur? Bel 088-1180556 of 06-33649450
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Heeft u vragen over de
voetstand, motoriek of het
looppatroon van uw kind of
baby? Kom langs!

Beckumerstraat 19
www.slijterijgebotteld.nl
TEL. 085 - 06 07 908

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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BEZOEK VOOR STUART
DOOR: RONNIE HEIJINK EN HAROLD POT

Sinds de onthulling van het monument voor de bemanning van de in 1943 neergestorte
bommenwerper aan de Kwinkelerweg hebben we een aantal hoogtepunten beleeft met
onder andere herdenkingen en een aantal familiebezoeken. Een van deze hoogtepunten is
het bezoek van de familie van Dick Stuart.
Enkele maanden geleden krijgen we contact met Mike Stuart, een neef van Dick. Dick was
Amerikaans, maar vloog bij de Canadese luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij
overleefde de sprong uit het vliegtuig boven Boekelo in 1943 en ging na de oorlog terug naar de
Verenigde Staten.

We beginnen onze ‘herdenkingstocht’ bij het huis dat ooit Slagerij Boevink was aan de
Beckumerstraat. Dick sprong als eerste uit de bommenwerper en landde bij Bad Boekelo.
Van daaruit volgde hij de spoorlijn en zag bij Boevink licht branden. Daar heeft hij de nacht
doorgebracht. De volgende dag heeft Dick zichzelf overgegeven aan de Duitsers omdat hij
bang was dat er door hem burgerdoden zouden vallen.
Even later stoppen we bij het monument aan de Kwinkelerweg. We zijn trots dat we Mike het
recent vernieuwde monument kunnen tonen. Na de nodige verhalen lopen we naar het bos om
daar de plek van de crash te bezoeken. Eigenlijk is er niets meer te zien, maar toch is het een
magische plek, vooral voor de familieleden.
Zoals bij elk familiebezoek gaan we als laatste naar de Oosterbegraafplaats in Enschede. Hier
liggen de bemanningsleden Bill Bellinger en Bertram Scudder, respectievelijk 21 en 18 jaar oud.
We lopen ook langs alle andere oorlogsgraven. Opnieuw zijn we erg triest maar vooral dankbaar
wat deze jonge kerels voor ons hebben gedaan. Laten we dat nooit vergeten.
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Op 27 augustus is het zover. Om 10.00 uur hebben we met Mike Stuart afgesproken op het
Meester Schierbeekplein. Een nette man van begin vijftig stelt zich aan ons voor. Hij heeft zijn
vrouw, moeder en twee vrienden meegenomen. De twee vrienden van Mike zijn John en Chiara
en komen uit Nieuw-Vennep. Mike vertelt ons dat hij luitenant-kolonel was bij de US Army en
nog steeds werkzaam is bij het Pentagon. Hij heeft nooit iets van zijn oom Dick vernomen over
de oorlog. Een tijd geleden las hij een verhaal op Facebook waarin de naam van zijn oom werd
genoemd bij een zoekactie van ons.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur
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Alles op afspraak, geen wachttijden

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapboekelo.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.

OKTOBER
Ma.

Nordic Walking en wandelen rondom Boekelo

13.45 uur

Ma.

Gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Ma.

Huiskameractiviteiten door Livio.
Vrije inloop met een praatje, spel en koffie
Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand PC-inloop.

9.00 uur & 10.15 uur

Voor problemen met PC, smartphone e.d.
Wo.

14.00 uur
59

14.00 uur

Huiskameractiviteiten door Livio.
Vrije inloop met een praatje, spel en koffie

10.00 uur

Do.

Jeu de Boule

14.00 uur

Vr.

Huiskameractiviteiten door Livio.
Vrije inloop met een praatje, spel en koffie

13.30 uur

Do. 13 okt. Lezing bekkenbodemproblemen door Fysiotherapie Tieberink
Kosten €4

14.00 uur

Do. 20 okt. Verkoop onder- en nachtgoed door Wielens.
Tevens betalen Effkes d’r oet

14.00 uur

Wo. 26 okt. Uitje OOB en Zonnebloem: met de stoomtrein naar Haaksbergen
Kosten €5

14.00 uur

Do. 27 okt. Sjoelen en Rummikub

14.00 uur

Vr. 28 okt.

19.30 uur

Filmavond, inclusief hapje en drankje. Kosten €3,50
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Di.

14.00 uur



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
Op zondag 9 oktober en zondag 6 november is er om 10.00 uur een gebedsdienst in de
Marcellinuskerk (gebouw Momentum). Verdere bijzonderheden kun je vinden in de rubriek
“Op Weg” van het weekblad Rond Haaksbergen en op de website van de Franciscusparochie
Haaksbergen, Boekelo, Buurse: www.franciscusparochie.nl.
Pancratiuskerk Haaksbergen
Elke zondag is er om 09.30 uur een eucharistieviering. Bijzonderheden kun je vinden
in de rubriek “Op Weg” van het weekblad Rond Haaksbergen en op de website van
de Franciscusparochie Haaksbergen, Boekelo, Buurse: www.franciscusparochie.nl.
Via de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326, kun je de eucharistieviering in
deze kerk volgen. Op NPO2 wordt elke zondagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur een
eucharistieviering uitgezonden.

KALENDER OKTOBER
di. 11 okt.

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

19.00 - 19.30

do. 13 okt. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com
vr. 14 okt.

Optreden Greenhill Travelers | Theater De Buren
Meer informatie op www.folkclubtwente.nl

zo. 16 okt. Oude Voertuigendag en Najaarsstoomdag

20.30
11.00 - 17.00

wo. 26 okt. Uitje Open Ouderenwerk Boekelo en De Zonnebloem
Met de stoomtrein naar Haaksbergen. Zie pagina 45
do. 3 nov.

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

vr. 4 nov.

12.00 - 15.00

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

17.00
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Protestantse kerk Usselo
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. Deze dienst kun je ook online volgen
via de website: www.kerkdienstgemist.nl. Bij ‘Zoek kerk’ typ je Usselo in. Voor verdere
bijzonderheden verwijzen we graag naar 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 donderdag 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

André de Boer

06 - 2184 0342

geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Secretaris/Vice voorzitter
Ben ter Stal

06 - 1250 8149

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Bart Stokkers

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

06 - 1284 5310
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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

