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EEN NIEUWE SPORTEN CULTUURHAL BIJ DE ZWEEDE
In dit magazine vindt u informatie over de nieuwe hal. Het ontwerp van de hal komt vanzelfsprekend aan de orde, inclusief
tekeningen en enkele schetsen van de buitenkant. De hal vervangt de oude gymzaal in Boekelo, gelegen aan de Diamantstraat. Velen van u hebben er gymnastiekles gehad of volleybal gespeeld. Hieraan worden in dit magazine herinneringen
opgehaald. Het gymnastiekonderwijs van de kinderen van de scholen in Boekelo en Usselo die nu les krijgen in de oude
gymzaal, vindt straks plaats in de nieuwe hal. Bij het programma van eisen en wensen van de hal zijn de scholen en in het
bijzonder de vakdocenten gymnastiek nauw betrokken (geweest). Ook zij komen in dit magazine aan het woord.

MET MEKAAR MO’J T DOON
Door samenwerking komen onvermoede krachten vrij!
Daarvan zijn de bewoners van onze drie dorpen een mooi
voorbeeld. Met als resultaat de opening van MFA De Zweede in
2015. Bijna alle verenigingen, scholen en organisaties in de drie
dorpen bundelden daarvoor de krachten. “Met mekaar mo’j
t doon”, was daarbij het motto. ‘Vele handen maken licht werk’.
Maar het zou allemaal niet zover zijn gekomen zonder Henny
Westerveld. Hij was het, die aan de basis stond van de plannen
voor het complex op De Zweede en zich er vervolgens onvermoeid voor inzette. De fases 1 en 2 maakte hij nog mee. Vanaf
het begin was het de bedoeling daar een sport- en cultuurhal
aan toe te voegen, maar dat maakte hij niet meer mee. Hij
overleed op 23 november 2016. Henny was een bescheiden
mens, maar stiekem zou hij het misschien wel mooi hebben
gevonden dat de hal zijn naam krijgt: de Westerveld Hal. In dit
magazine staat een interview met zijn vrouw Mieke.
De nieuwe locatie betekent ook iets voor het vervoer van en
naar de nieuwe hal. Ook hierover leest u meer. En natuurlijk
komen ook de (toekomstige) gebruikers aan het woord.

Dat zijn in ieder geval de drie Unisson verenigingen: voetbal,
muziek en gymnastiek. Maar we verwachten dat veel meer
verenigingen en organisaties van de hal gebruik gaan maken.

FUNDRAISING
De belangrijkste reden om dit magazine uit te geven is
misschien wel de fundraising. De bouw van de hal kost een
aanzienlijke hoeveelheid geld. Een belangrijk deel daarvan is
gerealiseerd door een bijdrage van de gemeente en subsidies.
En een (even) groot deel wordt gedekt door initiatieven vanuit
de dorpen zelf, in de vorm van een lening, donaties, sponsoring, zelfwerkzaamheid en – tenslotte - een grote fundraising
publieksactie. Deze vindt plaats op zaterdag 2 november. De
ins en outs van de actie worden in dit magazine uitgebreid uit
de doeken gedaan. We hopen dat zeer velen van u ons op 2
november goed gezind zullen zijn!
Veel leesplezier!
Stichting Vrienden van De Zweede

COLOFON
Dit magazine is een eenmalige uitgave ten behoeve van de fundraisingactie voor de nieuwe sport- en cultuurhal van MFA
De Zweede. Dit magazine is een initiatief van de Stichting Vrienden van De Zweede, in nauwe samenwerking met het
bestuur van MFA De Zweede en de redacties (en bezorgers) van Boeke-loos en Rondje Usselo. Hiervoor bedanken wij
Pieter Hof, Marieke Meijerink-Miedema, Susanne Harperink en Debbie Voogsgeerd. Ook bedanken wij de vele anderen die
een bijdrage hebben geleverd in de vorm van kopij en foto’s. Alle betrokkenen hebben belangeloos en op vrijwillige basis
meegewerkt. Het magazine wordt verspreid onder alle inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo.
Vormgeving: 	Rick Wildeman van Dus Brand design
en Geert Druppers van Artin Advertising
Eindredactie: 	Susanne Harperink en Debbie Voogsgeerd
Oplage:
2300 stuks
Drukkerij:
NetzoDruk
www.vriendenvandezweede.nl + www.facebook.com/vriendenvandezweede
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VOORWOORD DOOR STADSDEELWETHOUDER JURGEN VAN HOUDT
Elke keer als ik er langs rijd, kijk ik vol trots naar MFA De Zweede waar sport, cultuur en samenleving samen komen. Niet
alleen omdat het een prachtig gebouw is om te zien, maar ook omdat het een gebouw is met hart en ziel. Het gebouw vertelt
een verhaal. Het verhaal over een hechte gemeenschap die laat zien dat met doorzettingsvermogen, betrokkenheid, eigen
kracht, initiatief en (vrijwillige) inzet iets moois tot stand kan komen. En het wordt hopelijk nog mooier, want de plannen om
de accommodatie uit te breiden met een sport- en cultuurhal liggen klaar.

De Zweede is nu al het centrale hart
waar clubs, evenementen en activiteiten van en voor de gemeenschappen
van Boekelo, Usselo en Twekkelo hun
plek vinden. Met een binnenzaal waar
een breed palet aan sporten en (culturele) activiteiten mogelijk is, wordt De
Zweede nog toegankelijker. Niet alleen
voor het bewegingsonderwijs van
Boekelose en Usselose scholen, maar
ook voor het landelijk gebied en de
kernen van zuidwest Enschede.
Om de uitbreiding mogelijk te maken
is geld nodig. Met de bijdragen van
fondsen, supporters, sponsoren, subsidies en de gemeente is er al een mooi
bedrag beschikbaar, maar dat is nog niet
genoeg. Daar is uw hulp bij nodig.

Op zaterdag 2 november organiseert
de Stichting Vrienden van De Zweede
daarom een fundraisingactie om het
resterende bedrag van ¤ 150.000,- op
te halen. Er is minimaal ¤ 50.000,nodig. Elke euro die u geeft wordt door
een anoniem fonds en een anonieme
donateur verdriedubbeld. Waar vindt u
dat nou? Dus geef!
Deze gemeenschap heeft al eerder laten
zien dat kleine dorpen tot iets groots in
staat zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de
uitbreiding met de sport- en cultuurhal
er gaat komen. En mocht u nog iemand
voor de officiële opening zoeken...
Jurgen van Houdt
Stadsdeelwethouder West

HART VOOR DE ZWEEDE
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FUNDRAISINGACTIE: UW EURO IS ER DRIE WAARD!
U KRIJGT ZATERDAG 2 NOVEMBER BEZOEK
Op zaterdag 2 november gaat een groep collectanten alle huizen in Boekelo, Usselo en Twekkelo langs voor de fundraisingactie voor de nieuwe sport- en cultuurhal. De aftrap is om 09.30 uur bij de huidige gymzaal aan de Diamantstraat,
waar wethouder Jurgen van Houdt een peptalk houdt voor alle collectanten. Iedereen is daar vanaf 09.00 uur van harte
welkom voor een kop koffie en om de collectanten aan te moedigen. Maar nog belangrijker is dat u daarna thuis bent om
een van de collectanten te ontvangen. We hopen dat iedereen het belang ziet van een hal voor sport, cultuur en samenleving voor ons allemaal en bereid is om bij te dragen.

12 X …...
Samen met dit magazine ontvangt u een formulier dat fungeert als een machtiging aan ons voor een incasso. U kunt
op dit formulier aankruisen of, en zo ja, hoe en welk bedrag u wilt bijdragen. De Commissie Fundraising zet in op een
maandelijkse bijdrage van een vast bedrag gedurende een jaar. Door het ondertekenen van dit formulier machtigt u
ons om het aangekruiste bedrag 12 maanden lang te incasseren. De opties die worden aangeboden zijn:
12 x ¤ 12,12 x ¤ 20,12 x ¤ 10,12 x ¤ ……

VERDRIEDUBBELING
In de plannen, zoals die in de werkgroep fase 3 met medewerkers van de gemeente zijn gemaakt, is altijd opgenomen dat we
– naast de bijdragen van B&W, BOSA, LEADER en de stichting
Gebroeders Nijmeijer – ook zelf zorgdragen voor een financiële
bijdrage. Dat kwam neer op een bedrag van ¤ 150.000,-.
In een vroeg stadium zijn we al gaan bekijken hoe we dat
konden realiseren. We vonden een anonieme donateur die
bereid was om maximaal ¤ 50.000,- te geven in de vorm van
matching. Met andere woorden: elke euro die we in de drie
dorpen ophalen, wordt verdubbeld. Met die toezegging is ook
een kleine groep particulieren bezocht die ons in gezamenlijkheid eenzelfde toezegging deden, ook tot ¤ 50.000,-.
Dat betekent dat elke euro die we ontvangen wordt verdrievoudigd.

“De euro die u geeft is drie euro waard!”

Tenslotte is er de website www.vriendenvandezweede.nl die
door iedereen kan worden bezocht. Hierdoor hopen we dat
straks iedereen weet welk belang de nieuwe hal heeft voor
ons allemaal.
Op 2 november komen de collectanten dit formulier bij
u ophalen. Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u het formulier
ook inleveren in (melk)bussen op de Zweede of bij de Coöp.
Of download het formulier op de website www.vriendenvandezweede.nl en retourneer het ingevulde formulier per mail
aan actie@vriendenvandezweede.nl.

FEESTELIJKE AFSLUITING BIJ DE ZWEEDE
Na de fundraising is er vanaf circa 16.00-16.30 uur een feestelijke afsluiting van de dag met muziek en een hapje en drankje.
En het belangrijkste: we maken het opgehaalde bedrag bekend.
Dit zal worden gedaan door burgemeester Onno van Veldhuizen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

DOELSTELLING
We hebben daarom als doelstelling om ¤ 50.000,- op te halen.
Dat is een fors bedrag, maar we hopen natuurlijk dat het
gaat lukken. Hoe willen we dat bereiken? Om te beginnen
door aandacht te vragen voor het belang van de hal voor ons
allen. Dat wordt onder andere gedaan door de uitgave van
dit magazine, maar ook op veel andere manieren. Ludiek,
bijvoorbeeld door het verspreiden van filmpjes en vlogs via
social media. En wat serieuzer, door presentaties op verschillende plekken, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van verenigingen. Verder delen we flyers uit en plaatsen we banners.
En misschien heeft u het grote hart al gezien, of de sticker op
de buurtbus. Ook hebben we een presentje voor alle schoolkinderen in onze drie dorpen, dat rond het uitkomen van dit
magazine wordt uitgedeeld.
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TENSLOTTE
Aan deze fundraising werken heel veel mensen uit de drie
dorpen belangeloos mee om deze actie tot een succes te
maken. Deze inzet is onvoorstelbaar en hartverwarmend. Laat
ook hen niet in de steek en steun de fundraising. En kom ook
allemaal op zaterdag 2 november aan het eind van de middag
naar De Zweede!
Werkgroep fundraising
Hajé Nordbeck (voorzitter fundraising, 06 5426 0020), Edith
Assink, Paul van den Berg, Lauri ten Cate, Geert Druppers,
Patrick ten Kate, Joke Oude Booijink, Arend Stokkers en
Debbie Voogsgeerd.

IN GESPREK MET MIEKE
WESTERVELD-VAN WOENSEL
Als we bij Mieke binnenvallen en aan de praat raken gaat het, als het aan Mieke ligt, al gauw niet over Henny, maar over
Hendrik. “Met die imposante snor van ‘m vond ik Henny te vrouwelijk klinken”, zegt ze. Zoon Remco schuift aan en even
later ook kleinzoon Teun. Samen op weg naar FC Twente - Heracles.

In 1972 verhuizen Henny en Mieke
Westerveld naar Boekelo. Ze gaan
wonen aan de Pastoor Schneiderstraat.
In een huis waar Mieke, als ze er voor
de eerste keer langsrijden, onmiddellijk
verliefd op wordt. De kinderen Remco en
Gert Jan gaan naar de Marcellinusschool
achter hun huis en voetballen bij SV
Boekelo. Het leven in en om Boekelo is
nog behoorlijk verzuild. Met dit gegeven
begint eigenlijk de Boekelose levensfase
van de verbinder Henny Westerveld.

DE NAAM HENNY WESTERVELD
DUIKT OVERAL OP
Zijn professionele leven speelt zich af
op scholengemeenschap De Grundel
in Hengelo. Eerst als sportleraar, later
wordt hij conrector. Voor de rest draait
alles om Boekelo.
Het duizelt ons: Prins Carnaval in 1974,
gezichtsbepaler bij carnavalsvereniging
De Soaltkloet’ns en in die hoedanigheid
‘aansmoezenier’ en niet weg te denken
bij de Boekelo Avonden. Hij is lid van
de tennisclub en betrokken bij de bouw
van het clubhuis. Als café ‘t Hulscher
leeg komt te staan worden dorpsgenoten gemobiliseerd en realiseert Henny,
samen met anderen, het dorpshuis.

Dan komt de Grolsch naar Boekelo en
wordt de Dorpsraad benaderd voor het
verstrekken van subsidies aan Boekelose
verenigingen. Mede door Henny ontstaat
zo de Stichting Koepel Boekelo, Usselo
en omstreken. Hij is jarenlang actief
binnen het Oranjecomité en tussendoor
ook nog even interim-voorzitter van
de Historische Kring. Het wordt een
hele opsomming. Overal duikt de naam
van Henny Westerveld op. Brandjes
blussend en conflicten oplossend met
een gezonde dosis humor slalomt hij van
het ene in het andere project.

“Het past volledig in de filosofie
van Henny: verbinden!”
EEN VERBINDER PUR SANG
Voetballen doen de jongens Westerveld
bij SV Boekelo en Henny bij Unisson.
Toevallig? Nee. Ook hier probeert hij
met een langetermijnvisie te verbinden:
“Hoe mooi zou het zijn als beide clubs
ooit samen verder door het leven gaan.”
In het verlengde hiervan ligt het project
MFA De Zweede. Om de gemeente te
overtuigen van het belang van deze
voorziening is Henny één van de vele
Boekeloërs die met gecharterde bussen
naar Bureau West in Enschede gaat om
zijn stem te laten horen.

HENNY WESTERVELD

Samen met anderen zet Henny zich in
bij de omvorming van de Katholieke
Marcellinuskerk naar een centrum voor
meerdere doeleinden, waar sociale
dynamiek belangrijk gevonden wordt
maar waar de oorspronkelijke geloofsovertuiging nog wel een plaatsje houdt.
“Het past volledig in de filosofie van
Henny: verbinden!”
Als het sportcomplex aan de Boekelosestraat gerealiseerd is, staat wat Henny
betreft het vizier alweer op het vervolg
hierop: de sporthal. “De oude hal aan
de Diamantstraat is aan z’n eindje”,
zei hij daar zelf over. Het begin van
de zogenaamde fase 3 van MFA De
Zweede. Data voor geplande zomervakanties schuiven niet zelden op omdat
‘iets’ of ‘het’ nog niet helemaal af is. Met
soms wel eens een diepe zucht van het
thuisfront...
Tot slot geeft Mieke ons nog het advies
om haar Hendrik niet af te schilderen
als een heilige, “want dat paste hem
niet.” Bij leven was het wellicht niemand
gelukt om Henny zover te krijgen zijn
naam op de gevel van de nieuwe hal te
zien prijken, zoals hij het destijds ook
geen goed idee vond om een lintje te
ontvangen.
De Westerveld Hal, ter nagedachtenis
aan onze bijzondere dorpsgenoot Henny
Westerveld komt er lekker toch… Hendrik!
Houdoe!

“Schilder Hendrik niet af als
een heilige, want dat paste hem
niet.”
HART VOOR DE ZWEEDE
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“WIE GEEFT OM BOEKELO, TWEKKELO
EN USSELO, GEEFT VÓÓR DE ZWEEDE”
Als iemand iets van de geschiedenis weet van MFA De Zweede, dan is het Arend Stokkers wel. Hij was al in de jaren ‘80
betrokken bij de plannen voor een eigen sportcomplex. “Kijk”, zegt Arend terwijl hij een mooi gedocumenteerd plakboek
van de gymnastiekvereniging laat zien. “Toenmalig voorzitter heer de Back pleitte toen al voor een door het dorp zelf
te financieren sporthal.” Ondanks die vroege wens duurt het nog tot eind jaren ‘90 voordat er serieus werk gemaakt kan
worden van de plannen voor een nieuwe sporthal.

ZOEKTOCHT NAAR DE JUISTE
LOCATIE
In 1998 begint een commissie met een
onderzoek naar de realisatie van een
nieuw sportcomplex in Boekelo. De
commissie bestond toen uit Ben Bel,
Annemarie Biemans, Nico ten Bosch,
Henk Bouman, Wim Nijhuis, Albert Prins,
Jan Martin van Rees, Arend Stokkers,
Wim Stokkers, Gerrit Waanders en
Henny Westerveld. Helaas werden de
plannen van deze commissie voor een
sportcomplex naast het huidige terrein
van de Boekelose Tennis Club afgewezen door drie wethouders binnen het
toenmalige college van B&W.

“De beken dwarsboomden steeds
de plannen voor de locatie.”
Wethouder Els Koopmans voerde als
belangrijkste reden voor afwijzing aan
dat deze locatie een beschermd beekdal
is en dat daar niet gebouwd mag worden.
“Ga maar naar het Smeltterrein”, was
haar advies in september 1999. Omdat
in de jaren erna een mogelijke fusie
tussen de Boekelose Sport Club (BSC)
en Voetbalvereniging Unisson speelde,
kwamen de plannen voor het sportcomplex wat meer op de achtergrond.

Toen de twee clubs in 2002 definitief
fuseerden, werd als voorwaarde gesteld
dat de ‘nieuwe’ club BSC Unisson naar
een nieuwe sportlocatie moest. Dat was
de reden, zeg maar de kapstok, om weer
opnieuw de plannen op te pakken. De
gemeente heeft toen drie zoeklocaties
aangewezen:
•
•

Het terrein bij de Boekelose
Tennis Club
De Grobbe

•
•

De Kwinkel
Het Smeltterrein

Van deze drie zoeklocaties kenden we
het Smeltterrein en de Grobbe al als
opties voor het nieuwe sportcomplex. De
Grobbe was onbespreekbaar vanuit het
fusiecontract en De Kwinkel had geen
meerwaarde. Dus werd het de locatie
van Smelt. Desondanks werd er na die
aankoop toch voor gekozen om het
sportcomplex te vestigen op een locatie
over de beek, op De Zweede Ook in dit
geval was er weer een beek die roet in het
eten gooide. Wat betreft het Smeltterrein vond de gemeente het namelijk een
risico als het sportcomplex zou groeien.
Dat zou dan ten koste gaan van de beek.

DE BENDE VAN 4
In 2003 bundelde de ‘Bende van 4’ de
krachten voor de plannen voor het
nieuwe sportcomplex. De Bende van 4
bestond uit de Verenigingskoepel, BSC
Unisson, de Military en de Dorpsraad.
Samen zetten zij in 2004 weer volop
de schouders onder de nieuwe sporthal.
Dat resulteerde zelfs in het sturen
van een aantal bussen naar Enschede,
waarin een grote delegatie Boekeloërs
de gemeenteraad duidelijk wist te maken
dat die sporthal er eindelijk eens moest
komen.
Arend straalt als hij vertelt over die
eendrachtige actie van de inwoners.
Arend vertelt ook hoeveel er tegen
heeft gezeten in het gehele traject vanaf
1998. En daarin spelen natuurlijk ook
de bezwaren die omwonenden hadden
tegen het nieuwe sportcomplex een rol
van betekenis. Arend maakt het iets
persoonlijker door ook te vertellen dat
hij respect heeft voor omwonenden en
Henk Afink in het bijzonder. “Het zal
je maar overkomen”, is zijn begripvolle
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STICHTING ORANJECOMITÉ
BOEKELO EN OMSTREKEN
Al vanaf 1980 vinden er in Boekelo activiteiten plaats in het kader van Oranjefestiviteiten. Eerst werd op 30 april Koninginnedag gevierd. En sinds 2013 Koningsdag op 27 april. De activiteiten vonden in de loop van de jaren plaats op verschillende
locaties in het dorp. Sinds de opening van MFA De Zweede in 2015 wordt Koningsdag hier gevierd.

Koningsdag zit boordevol activiteiten: een optocht met
versierde fietsen, een hardloopwedstrijd, fietspuzzeltocht,
vogelschieten, zeskamp en meer. Geen zin in een sportieve
activiteit? Geen probleem! Gezellig kijken, luisteren naar de
live muziek, iets lekkers eten of drinken, kan natuurlijk ook.
Kortom: een leuke dag voor iedereen, jong en oud.

“Bij slecht weer zou de sport- en cultuurhal een
uitkomst bieden voor de Koningsdagactiviteiten.”

Ook biedt de hal weer totaal nieuwe mogelijkheden en kansen
voor de toekomst, zodat Koningsdag nog veelzijdiger kan
worden ingevuld. Hoe? Daar gaat het Oranjecomité zich in de
nabije toekomst over buigen. Heeft u hier ideeën voor en vindt
u het leuk om Koningsdag mede te organiseren? Dan bent
u van harte welkom! Het Oranjecomité bestaat uit een team
van enthousiaste vrijwilligers die van Koningsdag een leuke
dag willen maken voor alle inwoners van Boekelo, Twekkelo,
Usselo en omgeving.

WAT BIEDT DE HAL STICHTING ORANJECOMITÉ
BOEKELO EN OMSTREKEN?
Het weer in Nederland kan op 27 april een onbetrouwbaar
element en zelfs spelbreker zijn. De meeste activiteiten op
Koningsdag zijn namelijk buiten. Meestal is het droog en
zonnig, maar ook storm, hagel en heftige regen zijn in de
afgelopen jaren voorbijgetrokken. Vanwege het slechte weer
hebben we in het verleden soms activiteiten moeten bijstellen
of zelfs afgelasten. Met de sport- en cultuurhal zouden we
een alternatief slechtweer-scenario veel makkelijker kunnen
realiseren.

reactie over deze markante dorpsbewoner die in de afgelopen jaren eerst
de Grolsch tegenover zich kreeg, toen
een sportcomplex en sinds kort een
nieuwe snelweg naast zich.

over de actie om voormalig restaurant
‘t Hulscher te redden van de ondergang.

“Ik heb Henny Westerveld
beloofd om de klus voor de
sporthal af te maken.”

HENNY WESTERVELD
Ronduit bewogen is Arend als hij vertelt
over de samenwerking met dorpsicoon
Henny Westerveld. “Mijn band met
Henny was ongekend.” Eén van de
laatste wensen van Henny was om ‘hun’
klus tot een goed einde te brengen.
“Je moet het wel afmaken, Arend!”,
waren de aangrijpende woorden van de
door velen zo geliefde dorpsbewoner
Henny Westerveld. En dan komen ook
de mooie verhalen uit het verleden los

“Wie geeft om Boekelo, geeft voor
‘t Hulscher”, is de slogan die destijds werd
bedacht voor de actie waarvoor heel het
dorp uiteindelijk samen financiële steun
gaf aan de centrale plek die fungeerde als dorpshuis en die we nu kennen
als café De Buren. Van de opgehaalde
122.062,85 gulden bleef na 10 jaren ‘t
Hulscher maar liefst ¤ 87.500,- over en
die zijn weer ondergebracht in MFA De
Zweede zoals we het nu kennen. Arend
roemt die inzet en die saamhorigheid in
Boekelo. En eigenlijk hoopt hij er samen
met de huidige organisatie op dat die zet
herhaald kan worden voor de laatste actie
om de sport- en cultuurhal (inmiddels
zijn de plannen voor de hal uitgebreid
met culturele voorzieningen) mogelijk
te maken. Wat Arend betreft heeft
de fundraisingactie voor de hal twee

belangrijke doelen. Ten eerste de laatste
ronde in de financiering van de sport- en
cultuurhal en ten tweede waardering
voor MFA De Zweede als sport- en
cultuurcomplex, ontmoetingscentrum en
ontspanningspark voor Boekelo, Usselo
en Twekkelo.
“Als we met z’n allen achter deze actie
kunnen gaan staan, net als destijds met
‘t Hulscher, zijn we geslaagd in de opzet
van deze prachtige actie”, aldus Arend.
“En daarna is het klaar.” En daarmee
geeft Arend ook aan hoeveel inspanning
het hem en de organisatie kost om het
geweldige complex helemaal af te maken
en de dorpen een voorziening te geven
die z’n weerga in de omgeving niet kent.

HENNY WESTERVELD
HART VOOR DE ZWEEDE
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ERELEDEN GYMNASTIEKVERENIGING
BLIKKEN TERUG EN VOORUIT

“WE ZIJN ALTIJD AAN HET ZWERVEN GEWEEST.”
Samen zijn ze 201 jaar oud, met z’n drieën 163 jaar lid en er staat bij een ieder ook nog eens ‘erelid’ achter de naam. Marga
Westera (81), Atty Hassink-Langkamp (52) en Wim Nijhuis (68) hebben kortom een gefundeerde mening over het reilen
en zeilen bij Gymnastiekvereniging Unisson. En: waarom ze heel blij zijn dat de tijd van het oude gymlokaal volgend jaar
voltooid verleden tijd is.

Terugkeren in de tijd. ‘Tempoe Doeloe’
op z’n Boekeloos. Marga geniet als ze
over vroeger praat bij de gymclub die
een plekje in haar hart heeft gekregen.
Over de tijd dat er uitvoeringen waren
in café-restaurant Ter Borg, nu Ribhouse
Texas. Over de tijd dat er in de Boekelerschool werd gegymd, met onderlinge
wedstrijden op de lange gang. “Ik weet
nog dat er granito op de vloer lag. Bij
‘t Hulscher waren vroeger ook uitvoeringen. De spanpunten voor de kettingen
van de rekstok moeten nu nog bij café
De Buren in de vloer zitten.”

“De spanpunten voor de
kettingen van de rekstok
moeten nu nog bij café De
Buren in de vloer zitten.”
Met gym in haar DNA bespeurt ze soms
een vorm van ‘beroepsdeformatie’. “Ik
heb wel eens tegen jongens die thuis op
bezoek kwamen gezegd: ga recht zitten.
Of: zet je voeten anders.”

GYMNASTIEK VORMT JE
Atty zegt dat gymnastiek je vormt, ook
letterlijk. “Je krijgt een bepaalde lenigheid die je altijd bij blijft. En gymmen is
goed voor de motivatie en coördinatie.
Aan iemands houding kan ik zien of hij of
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zij op gym heeft gezeten. Meisjes hebben
overigens nog altijd de overhand, ook al
heeft Unisson nog een jongensgroep.
Het mooie van gymnastiek is dat het een
sport is voor iedereen. Heb je veel in je
mars? Dan word je gevraagd voor het
turnen. Het verschil? Turnen kent geen
balspel.”

“Iedereen ging naar gym. Er was
niets anders. In Boekelo was het
gym of voetbal.”
“Erfelijk bepaald”, noemt Atty haar
lidmaatschap. “Iedereen ging naar gym.
Er was niets anders. In Boekelo was het
gym of voetbal. Ik heb altijd geturnd.
Daarna les gegeven en in allerlei commissies blijven hangen. Nu ook nog, ja, in de
jubileumcommissie. Als kind, ik werd op
mijn vierde lid, stond je nooit stil bij de
beperkingen van het gymlokaal. Alleen
ging je er nooit naar de wc. Die was zó
vies. En als je met volleybal de bal wel
eens hard tegen het plafond speelde
kwam er allemaal gruis naar beneden.”
Dat was Firet. Verkruimeld zwart doek
dat in de jaren zeventig onder plafonds
werd gestopt.

ALTIJD AAN HET ZWERVEN
Allen memoreren onder meer het gebrek

MARGA WESTRA

aan ruimte en aan een tribune waardoor
uitvoeringen en wedstrijden altijd buiten
Boekelo moesten worden gehouden. In
Beckum, maar vaker in sporthal De Els bij
buurgemeente Haaksbergen. “We waren
altijd aan het zwerven. En je was altijd
aan het improviseren en turntoestellen
aan het verhuizen. Daarom is het ons
een lief ding waard als we volgend jaar
het 75-jarig bestaan van de vereniging in
de nieuwe sporthal kunnen vieren. Als er
al een dak staat schuiven we het stof aan
de kant, leuken we de boel op en houden
we in september 2020 een receptie op
de nieuwe locatie.”

“Het is ons een lief ding waard
als we volgend jaar het 75-jarig
bestaan van de vereniging in
de nieuwe sporthal kunnen
vieren.”
Wim Nijhuis bevestigt dat de krappe
behuizing de groei en de mogelijkheden van de gymnastiekvereniging
heeft beperkt. Al is het niet meetbaar
in welke omvang. “Als je geen dubbele
zaal hebt en altijd naar andere locaties
moet uitwijken, dan werkt dat op den
duur contra productief. Als kind had
je geen idee van alle beperkingen, je
beleeft zo’n hal heel anders. Je was ook
niet zo verwend en veeleisend. Pas toen
ik in het bestuur zat veranderde mijn
kijk op het oude gymlokaal. Dan krijg je
kritische opmerkingen van ouders over
de douches en de toiletten. Van alles is
er in het verleden gerepareerd, tot de
vloer en het dak toe.”

“Dat de nieuwe sporthal
een aanzuigende werking zal
hebben staat buiten kijf.”
DE NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL
BIEDT KANSEN
“Met de nieuwe sport- en cultuurhal”, vult
Atty aan, “verwachten we een behoorlijke aanwas van nieuwe leden. We kunnen
nu bijvoorbeeld echte volleybalwedstrijden spelen. Dat is een enorm voordeel
ten opzichte van het oude gymlokaal.
En de gymuitvoeringen zijn dankzij de
tribune aan de zijkant eindelijk in eigen
huis te zien. We denken ook dat er andere
groepen en sporten bij komen. Bijvoorbeeld mensen die graag in Boekelo
badminton zouden willen spelen. Voor
de beide basisscholen biedt de nieuwe
locatie straks ook nieuwe kansen.”
Wim: “Dat de nieuwe sporthal een
aanzuigende werking zal hebben staat
buiten kijf. Kijk naar de ontwikkelingen
bij voetbalclub BSC Unisson. Die hadden
voor de verhuizing naar het sportpark
De Zweede zo’n 500 leden. Dat zijn er
nu zo’n 700. Wat een nieuwe accommodatie allemaal niet doet. De grote kracht
is dat de nieuwe hal bij wijze van spreken
24/7 beschikbaar zal zijn. Dan kunnen
overdag de nodige activiteiten voor
bijvoorbeeld ouderen worden aangeboden. Niet iedereen hoeft van 17.00 tot
20.00 uur te sporten. Toch!?”

MARGA WESTRA, WIM NIJHUIS
EN ATTY HASSINK-LANGKAMP

HART VOOR DE ZWEEDE
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NIET ZOMAAR EEN
SPORT- EN CULTUURHAL
“Mooi zo’n nieuwe sport- en cultuurhal”, denkt u misschien. “Maar hoe ziet die er
dan uit? En welke sporten en activiteiten kunnen we daar dan méér doen dan in
de huidige gymzaal aan de Diamantstraat?” Dat leggen wij u graag uit.

FACILITEITEN
De nieuwe sport- en cultuurhal wordt voorzien van zoveel mogelijk faciliteiten, zodat
de hal voor meerdere doeleinden geschikt is. Daarnaast is in het ontwerp rekening
gehouden met wensen van (toekomstige) gebruikers en de laatste wettelijke eisen.
Denk aan faciliteiten als toestelberging, extra kleedkamers, opslagruimte, spreek/
vergaderruimtes, geïntegreerde buitenopslag, rolstoeltoegankelijkheid, transportingang, tribune, daglicht, geluid (nagalm), multifunctionele vloer, landschappelijke
inpassing en aansluiting op de huidige accommodatie. Zo sluiten de huidige kleedkamers van De Zweede straks aan op de nieuwe hal, handig!

DUURZAAM

“Leuk om te weten: door de nieuwe afmeting krijgt Gymnastiekvereniging Unisson haar langverwachte volwaardige onderkomen
voor gymnastiek, turnen, volleybal en dans.”
GROOTTE
De hal krijgt de grootte van twee gymzalen (28 + 24 meter). Hierdoor is de hal
in z’n geheel ook geschikt voor binnensporten, zoals volleybal, handbal, zaalvoetbal
en turntoernooien. De zaal krijgt een flexibele tussenwand waardoor er twee sportactiviteiten en/of gymlessen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Mocht het nodig zijn,
dan kan de hal in de toekomst makkelijk uitgebreid worden met een derde zaaldeel,
zodat elke binnensport, bijvoorbeeld ook zaalhockey, beoefend kan worden.

Vanzelfsprekend wordt de sport- en
cultuurhal
duurzaam
en
energieneutraal gebouwd, onder andere door
het toepassen van maximale isolatie,
ledverlichting en zonnepanelen in combinatie met warmtepompen voor het
koelen en verwarmen van het gebouw.

NORMEN BEWEGINGSONDERWIJS
Uiteraard is er ook rekening gehouden
met het bewegingsonderwijs van de
Boekelose en Usselose scholen. De
normen van de gymzalen van vroeger
zijn gebaseerd op een hoeveelheid
vierkante meter ruimte per leerling. Het
veranderende bewegingsonderwijs van
de afgelopen decennia vraagt echter
om een zaal met grotere afmetingen.
Om effectief en gevarieerd les te
kunnen geven, maar ook om een veilige
gymles te kunnen bieden en ongevallen
te voorkomen. Ook de Kinderopvang
Humankind die gehuisvest is in De
Zweede, wil graag gebruik maken van
de hal om haar (bewegings)activiteiten
uit te breiden.

“Uiteraard wordt bij de bouw
rekening gehouden met
mindervaliden, de hal wordt
dus rolstoeltoegankelijk.”
EINDELIJK EEN TRIBUNE
Eén van de grootste wensen, een
tribune, wordt ook gerealiseerd. Wat zal
het fijn zijn als ouders, opa’s en oma’s
straks vanaf de tribune kunnen kijken
naar een gymwedstrijd of uitvoering
van de kinderen! Ook kunt u vanaf een
tribune meer genieten van een toneelof muziekuitvoering. Er zijn nog wensen
voor meer en betere parkeervoorzieningen en het stallen van fietsen.
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MUZIEKVERENIGING UNISSON
Wij zijn Muziekvereniging Unisson. In 1895 werd onze vereniging opgericht, wat betekent dat we volgend jaar 125 jaar
bestaan. We zijn een actieve vereniging met verschillende onderdelen. We hebben een harmonieorkest, een slagwerkgroep
en een leerlingenorkest. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief muziekles te volgen bij Kaliber.
15 leerlingen maken daar op dit moment gebruik van.

U heeft ons vast al eens gezien: bij het eieren zoeken op
Tweede Paasdag, tijdens een zomerconcert midden in het
dorp, tijdens een concert in De Zweede of misschien wel
tijdens het ophalen van het oud papier in het dorp. Ook
dit wordt gedaan door onze leden. Wij zijn te vinden in De
Zweede waar de lessen via de muziekschool plaatsvinden in
de Nijmeijerzaal. Op woensdagavond is hier de repetitie van
de slagwerkgroep en op vrijdagavond de repetities van het
leerlingenorkest en harmonieorkest.
Behalve dat De Zweede onze repetitieruimte is, vergadert ook
ons bestuur hier en geven we (nu nog) onze concerten in de
kantine. We hopen dat het najaarsconcert in ons jubileumjaar

2020 plaatsvindt in de nieuwe sport- en cultuurhal. Voor onze
leerlingen is de locatie ideaal: ze zijn bekend met de locatie
en het andere grote voordeel is dat ze na het sporten meteen
door kunnen naar de muziekles of het leerlingenorkest. Voor
het orkest en de slagwerkgroep is De Zweede ook een gezellige ontmoetingsplek. In de pauze en na de repetitie sluiten
we gezellig af in de kantine.

“We hopen dat het najaarsconcert in ons
jubileumjaar 2020 plaatsvindt in de nieuwe
sport- en cultuurhal.”
Tijdens de fundraisingactie voor de nieuwe hal zijn wij natuurlijk vertegenwoordigd. We komen samen met vele andere
Boekeloërs bij u aan de deur en helpen in ‘het zenuwcentrum’
met het verwerken van uw formulieren.
We hopen heel veel mooie concerten te kunnen geven in
de nieuwe zaal. Dat is uiteindelijk waarom we een muziekvereniging zijn, om samen met veel plezier muziek te maken.
Om dat te kunnen doen hebben we leden nodig. Op alle
fronten kunnen we versterking gebruiken. Dus mocht u naast
het ondersteunen van de actie nog iets anders voor Boekelo
willen doen, word lid van onze vereniging!
Graag tot ziens op zaterdag 2 november!

“We hopen heel veel mooie concerten
te kunnen geven in de nieuwe zaal.”
HART VOOR DE ZWEEDE
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INTEGRAAL KINDCENTRUM
BOEKELO/USSELO KAN NIET WACHTEN!
Op dit moment maken de Marcellinus en obs Molenbeek gebruik van de gymzaal aan de Diamantstraat in Boekelo, waar
twee keer per week alle groepen gymmen. Ook Kinderopvang Humankind gebruikt de zaal af en toe voor haar activiteiten.
Ze kijken allemaal enorm uit naar de nieuwe sport- en cultuurhal: meer ruimte met prachtige nieuwe faciliteiten. En meer
mogelijkheden, zoals buiten gymmen op het prachtige sportpark De Zweede. Dit zal een impuls geven aan het bewegingsonderwijs op de scholen en de motivatie van leerlingen om te sporten vergroten.
De buitenschoolse opvang (BSO) ziet
de hal ook zitten: aan de ene kant om
de kinderen letterlijk meer (bewegings)
ruimte te bieden. Aan de andere kant
om het aanbod aan activiteiten uit te
breiden. Mooie bijkomstigheid: door de
realisatie van de hal wordt er gegarandeerd busvervoer geregeld, zodat alle
leerlingen veilig van school naar de BSO
worden gebracht.

VERSCHIL TUSSEN LEERLINGEN IN
DORP EN STAD
Lisette en Felix ervaren beiden dat
de basisschoolleerlingen uit Boekelo,
Twekkelo en Usselo in het algemeen

gingsonderwijs’
hebben
leerlingen
van basisscholen twee lesuren van 45
minuten per week gymnastiek, waarvan
één lesuur door een vakleerkracht en
één lesuur door de gewone leerkracht.

“De sport- en cultuurhal geeft
de 400 kinderen van het
IKC Boekelo/Usselo een impuls
aan bewegingsactiviteiten!”
DE VISIE VAN TWEE VAKLEERKRACHTEN BEWEGINGSONDERWIJS
Van de vele belanghebbenden bij de
nieuwe sport- en cultuurhal, zijn er
twee die relatief onbekend zijn, maar
niet kunnen wachten tot het zover is.
Vakleerkrachten
bewegingsonderwijs
Lisette Klein Hemmink van obs Molenbeek en Felix van Berkel van de Marcellinus vertellen waarom de nieuwe hal
een must is voor de basisschoolkinderen
in Boekelo, Usselo en Twekkelo.

Binnen een integraal kindcentrum
(IKC) werken basisscholen en
de locatie(s) voor kinder- en
buitenschoolse opvang intensief
samen aan het realiseren van een
doorlopende speel-, ontwikkel-,
leer- en zorglijn voor kinderen
van 0 tot 13 jaar en een aanbod
van (aaneengesloten) opvang
en onderwijs, dat ouders in staat
stelt hun werk en de zorg voor
hun kinderen gemakkelijker te
combineren. De meeste IKC’s
kennen het volgende aanbod:
primair onderwijs groepen
1 t/m 8, kinderdagopvang,
peuterspeelzaal en
buitenschoolse opvang (BSO).

LISETTE KLEIN HEMMINK EN FELIX VAN BERKEL

leergieriger en makkelijker te sturen zijn
dan leerlingen in Enschede. Hierdoor
komen ze in de gymzaal in Boekelo
meer toe aan gymles, terwijl ze zich in
Enschede meer politieagent en regelaar
voelen. Dit komt waarschijnlijk omdat
de dorpen een hechtere gemeenschap
vormen met meer sociale controle dan
in de wijken in Enschede. De kinderen in
Enschede zijn wat meer vrijgevochten.
Ook speelt mee dat Boekelo, Twekkelo
en Usselo niet of nauwelijks achterstandssituaties kennen en minder te
maken hebben met cultuurverschillen.
De behoefte aan goed bewegingsonderwijs is overigens hetzelfde.

“Dorpskinderen zijn leergieriger
en makkelijker te sturen.”
HUIDIGE GYMZAAL IS VERRE VAN
IDEAAL
Volgens het ‘Vakleerplan voor bewe-
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Volgens beiden is dit eigenlijk veel te
weinig. Ze zijn het er ook over eens
dat, hoewel het huidige gymlokaal
bepaald niet ideaal is, zij zich hierin tot
nu toe aardig hebben kunnen redden.
Ze hebben echter wel moeten dealen
met een slechte klimaatbeheersing en
een abominabele akoestiek, waardoor
ze gehoorbeschermers moeten dragen
om niet op den duur een gehoorbeschadiging op te lopen. Ook het feit dat het
zaaltje te klein is voor zaalsportwedstrijden, onvoldoende ruimte biedt voor de
opslag van sporttoestellen en materialen
en nog enkele andere onvolkomenheden, doet beide nog meer verlangen
naar de nieuwe sporthal.

COMBINATIE VAN LICHAMELIJK EN
SOCIAAL ONDERWIJS VOLGENS
AMERIKAANS SYSTEEM
Ze streven ernaar goed lichamelijk, maar
ook sociaal onderwijs te geven. Ze zijn

dan ook voorstander van het Amerikaanse systeem, waarin gedurende de
hele dag een totaalopvang plaatsvindt
en waarin zowel het gewone onderwijs
als het lichamelijke onderwijs worden
gecombineerd. De nieuw te bouwen
sporthal biedt de mogelijkheid om dit
ideaal na te streven doordat de kinderen
van de basisscholen meer in contact
worden gebracht met sportverenigingen en sportfaciliteiten. Bovendien
zijn er bij de nieuwe sporthal ook betere
mogelijkheden om buitenactiviteiten te
ontwikkelen.

DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN
STAAT BOVENAAN
Zowel Felix als Lisette constateren dat
de algemene lichamelijke toestand van
jonge kinderen, waaronder conditie,
gewicht en dergelijke, achteruit gaat.
Om dit een halt toe te roepen is het
van groot belang dat kinderen geregeld
en goed lichamelijk en sociaal onderwijs krijgen. Daarbij is het belangrijk
dat ze lid kunnen worden van sportverenigingen in de buurt, wat hun sociale
vaardigheden en motorische en cognitieve ontwikkeling ten goede zal komen.

Een nieuwe zaalsportaccommodatie is
hiervoor zowel voor scholen als voor
sportverenigingen in Boekelo, Usselo
en Twekkelo onmisbaar. Zowel Lisette
als Felix zijn blij dat ze bij de inrichting
ervan betrokken worden. Het maakt hun
werk aanzienlijk makkelijker, maar komt
vooral de ontwikkeling van de kinderen
in de drie dorpen ten goede. Ze kunnen
niet wachten tot het zover is.

“Bij De Zweede kunnen we ook
buiten sporten, ideaal!”

“Vanzelfsprekend wordt er voor het
leerlingenvervoer naar De Zweede gezorgd.”

DE BUSZ – LEERLINGENVERVOER
BASISSCHOLEN NAAR DE ZWEEDE
De nieuwe sport- en cultuurhal wordt straks ook gebruikt voor de gymlessen van de basisscholen in Boekelo en Usselo.
De Boekelose locatie van obs Molenbeek ligt op de grens van de bereikbaarheid. De Marcellinusschool en de Usselose
vestiging van obs Molenbeek liggen daarbuiten. Een goede bereikbaarheid van de hal, die net buiten de kern van Boekelo
ligt, is voor de scholen dus noodzakelijk.

AMERIKAANSE SCHOOLBUS
De kinderen in Usselo worden nu al met een bus naar het
gymnastieklokaal aan de Diamantstraat vervoerd. Voor hen
zal er niet veel veranderen. Voor de scholen in Boekelo is het
leerlingenvervoer naar De Zweede nieuw. Hierover hebben
Stichting MFA De Zweede, de scholen en de gemeente al
geruime tijd overleg. Het idee is om een Amerikaanse schoolbus
aan te schaffen, waarvoor waarschijnlijk een aparte stichting
opgericht moet worden door MFA De Zweede, de scholen en
de gemeente.
Er komt namelijk heel wat bij kijken: gediplomeerde chauffeurs,
vrijwilligers, onderhoud, planning, etc. Het doel is dit medio

2020 te realiseren. Ook obs Molenbeek in Usselo gaat dan
gebruik maken van deze Amerikaanse schoolbus.

“De steekwoorden voor het vervoer zijn: Boekelo
Usselo Scholen Zweede. De naam was dus snel
bedacht: De Busz.”
DE BUSZ OOK VOOR ANDERE DOELEINDEN?
De primaire doelstelling van de Busz is om de kinderen van
en naar De Zweede te vervoeren. Wellicht kan de Busz
ook voor andere doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld
ouderenvervoer of gebruik bij een evenement.

HART VOOR DE ZWEEDE
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“U ERVAART TOP SPORT SERVICE ”

Medics360, het Sportzorgcentrum van Oost Nederland. Powered by FysioMedics

SPORTFYSIOTHERAPIE
EN REVALIDATIE OP MAAT
Medics360 Sportzorgcentrum is de innovatieve spin-off van FysioMedics uit Enschede.
Gelegen op Sportcomplex de Zweede in Boekelo is dit de place to be voor de fanatieke
sporter, de revaliderende sporter en de jeugdsporter wat betreft sportzorg in Enschede.
De drie pijlers van Medics360, preventie, revalidatie en sportperformance, gaan we even
van dichtbij bekijken.

PREVENTIE

REVALIDATIE

SPORTPERFORMANCE

• Preventielab

• Sportfysiotherapie

• Personal Training

• Bewegingsanalyse

• Data Technologie

• Indoor / Outdoor
faciliteiten

• Fysieke testen

• Vergoeding via
zorgverzekering

• Optimaliseren
Sportprestaties

Medics360 nodigt u graag uit om tijdens de inloopuren kennis te komen maken (onder het genot van
een kop koff ie) met onze verschillende mogelijkheden. Zie ook onze website voor meer informatie.

Medics360 Sportzorgcentrum (Sportcomplex de Zweede, Boekelo)

Boekelosestraat 275 | info@medics360.nl | 053 - 478 99 90
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G.V. UNISSON
EEN ‘RIDDER’ TE PAARD: TROUW, VAARDIG
EN SPORTIEF
Na 50 jaar gaat het dan eindelijk lukken: Boekelo krijgt een nieuwe sporthal en dus krijgt G.V. Unisson een nieuw onderkomen. En wat voor één. In 1970 werd het huidige gymlokaal aan de Diamantstraat door wethouder Gönning geopend en
kon het gymlokaal in de Boekelerschool (nu obs Molenbeek) vaarwel worden gezegd. In die tijd was het gymlokaal aan de
Diamantstraat een prima oplossing voor de scholen en onze gymvereniging.

In de loop van de jaren bleek wel dat het gymlokaal aan
de Diamantstraat niet meer van deze tijd is. Ondanks dat
de toestellen die we nu gebruiken zeer modern zijn. Het
turnpaard werd vervangen door de Pegasus en de houten
Reutherplank door de plankoline. Naast gymnastiek wordt
er ook turnen gegeven. Door de jaren heen hebben we een
brede turnselectie, die zich regionaal kan laten zien. Voor het
turnen hebben we een parterrebrug, een toestel dat niet tot
de basisinventaris van een gymlokaal behoort.

Wat de toekomst in de nieuwe hal ons gaat brengen kunnen we
nog niet overzien, maar Unisson betekent ook samenwerken
en veelstemmigheid. Uit het verleden herinneren we ons
misschien nog wel de bejaardenmiddagen die we met Muziekvereniging Unisson organiseerden. Een stukje muziek dat werd
afgewisseld met een gymnastiekoefening. Misschien komt
dit weer terug. Of nieuwe vormen van gymnastiek. De trends
zijn er wel naar: een toenemende behoefte aan een gezonde
levensstijl met sporten als 3 x 3 basketbal en freerunnen.

“Door het grotere vloeroppervlak kunnen meerdere
wedstrijden tegelijk gespeeld worden, er komt een
tribune en er is een kantine. De sociale functie van
onze vereniging is hierbij gebaat.”

Denk nu niet dat dit alles van vandaag op morgen gerealiseerd
is. Op 1 september 2020 bestaat G.V. Unisson 75 jaar. En één
ding is zeker: als het ook maar enigszins kan, houden we onze
jubileumreceptie in de nieuwe sporthal!

De sporthal wordt 7 meter hoog, een eis om officiële volleybalwedstrijden te mogen spelen. We hopen dan ook dat we
met onze volleybalafdeling gaan groeien in ledental. Misschien
kunnen we nog wel uitbreiden met badminton en andere
sporten. Door het grotere vloeroppervlak kunnen meerdere
wedstrijden tegelijk gespeeld worden, er komt een tribune en er
is een kantine. De sociale functie van onze vereniging is hierbij
gebaat. Een tribune is ook van wezenlijk belang voor uitvoeringen. Moesten we jarenlang in Beckum en Haaksbergen onze
kunsten aan het Boekelose publiek vertonen, straks kunnen we
eindelijk weer in ons eigen dorp een uitvoering geven.

HART VOOR DE ZWEEDE
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MEDICS360
Medics360 sportzorgcentrum is sinds 1 januari 2018 gehuisvest op de bovenverdieping van
MFA De Zweede. Deze innovatieve spin-off van FysioMedics uit Enschede is de ‘place to be’
voor de fanatieke sporter, de revaliderende sporter en de jeugdsporter voor sportfysiotherapeutische zorg. De focus ligt vooral op blessurepreventie, revalidatie en sportperformance.

Medics360 is ambitieus en wil in de regio een belangrijke speler worden op het gebied van
sportfysiotherapie en revalidatie. Zeg maar “kleintje” Papendal. Met de bestaande faciliteiten,
de prachtige outdoormogelijkheden van De Zweede en het vooruitzicht op de nieuwe sporten cultuurhal ligt dat zomaar binnen handbereik.

“Onze ambitie is een ‘kleintje’ Papendal te worden.”
Eigenaar Jeroen Hendriks heeft goede goede gesprekken gevoerd met het bestuur van MFA
De Zweede over zijn wensen voor de nieuwe hal. Meer ruimte betekent meer kwalitatief
goede sportzorg en doorgroeimogelijkheden naar fullservice gezondheidsdiensten. “Op dit
verzoek is positief gereageerd en ons voorstel is meegenomen in de bouwtekeningen. Hier
zijn wij erg blij mee!”

UIT DE OUDE DOOS: S.V. UNISSON ATLETIEK
Naast gymnastiek en voetbal, had Sportvereniging Unisson ook een atletiekafdeling. Die ontstond rond 1952 uit leden van
de gym en voetbal en heeft ongeveer twee jaar bestaan.

Elke zondagochtend werd er van 8.00 tot 10.00 uur getraind
op het voetbalveld aan de Boekelosestraat die S.V. Unisson
huurde van de Boekelose Stoomblekerij. Vanaf 10.30 uur
moest er plaats gemaakt worden voor de voetbal. Tijdens
de training kwamen onder andere hardlopen, verspringen,

kogelstoten en speerwerpen aan bod. En niet zonder resultaat:
de atleten deden mee aan wedstrijden overal in de omgeving,
zoals in Stadion Veldwijk in Hengelo, tegenwoordig het Fanny
Blankers Koen (FBK) Stadion.

Bovenste rij: Bestuurslid Jan Timmer, Wim van Raalte, Herman Simmelink, Alie Holtkamp, Mini Vreeman-Meijer, leider Broers,
Hilda van Raalte, Heinz Vreeman, Frieda Groot Wassink, Herman Wissink. Middelste rij: Hilde Traas-Troff, Hetty Groot Wassink,
Annie Borgeling-Troff. Onderste rij: Gerrit Wevers, Berti van Raalte, onbekend, Bennie Nagenborg, Jopie Zuuring.
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BSC UNISSON
“Sporten is een sociaal gebeuren. Het brengt mensen samen en dat is ontzettend belangrijk.”

Sinds de opening van sportpark MFA De Zweede maakt omnisportvereniging BSC Unisson volop gebruik van de accommodatie. Er is al menig potje voetbal gewonnen én verloren
door zowel volwassenen als jeugd. De Boekelopers trainen er
voor de hardloopwedstrijden die op de agenda staan en sinds
2017 is de vereniging uitgebreid met een afdeling survivalrun
voor jeugd en volwassenen. Er wordt gebikkeld op de velden,
uitgehuild in de kleedkamers en geproost in de kantine. Met
elkaar.

beter op de kaart voor inwoners van omliggende dorpskernen
en wijken van Enschede. Dat brengt kansen voor groei. En
eerlijk is eerlijk: het wordt ook gewoon gezelliger in de kantine
als er méér mensen zijn om een drankje mee te drinken. Wij
kijken er in ieder geval naar uit.
Een accommodatie mét een sporthal... het maakt onze dorpen,
en daarmee ook BSC Unisson, nóg beter!

Sporten is een sociaal gebeuren. Het brengt mensen samen
en dat is ontzettend belangrijk. Voor de mensen zélf, maar
ook voor de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo. Verschillende sporten en activiteiten bij elkaar brengen op één locatie
versterkt de onderlinge band, het geeft energie en zorgt
voor initiatieven omdat je elkaar regelmatig tegenkomt.
Een volwaardige sportaccommodatie met sporthal, waarin
verschillende verenigingen en dorpsactiviteiten hun plek
hebben, maakt dat mogelijk. Daarnaast zet het Boekelo nog

DROOM VAN BOEKELO
De Dorpsraad van Boekelo kijkt naar de toekomst en werkt op dit moment aan het Dorpsplan 2020-2030. De Dorpsraad
kan dat uiteraard niet alleen. Om die reden is een groep betrokken inwoners actief in de zogenaamde ‘doegroep’. Onder
de noemer ‘De Droom van Boekelo’ proberen zij zoveel mogelijk Boekeloërs te bereiken om samen te werken aan plannen
voor de komende 10 jaar.

Voor veel kinderen in Boekelo staat een sporthal op het lijstje
van hun dromen voor de toekomst van Boekelo. Maar de
groepen 7 en 8 van de Marcellinus en obs Molenbeek hebben
nog veel meer dromen voor Boekelo. De ‘doegroep’ heeft
daarom een wedstrijd in het leven geroepen waarbij deze
kinderen hun droom mogen presenteren. Dit mag in de vorm
van een tekening, verhaal, maquette of filmpje: elk idee is
welkom. In de klassen is al hard gewerkt aan de verschillende
ideeën.
Op zaterdag 2 november is de presentatie van deze ideeën
tussen 14.00 en 16.00 uur op De Zweede in de Nijmeijerzaal. U
bent dan van harte welkom om te stemmen op het beste idee.
Om 16.00 maken we de winnaar bekend. De drie beste ideeën
worden beloond met een mooie prijs. En uiteraard is er voor
alle deelnemers iets lekkers.

de droom
van Boekelo
wonen
&
leven

verkeer
&
veiligheid

droom je mee?
natuur
&
milieu

cultuur
&
sport

voorzieningen
ondernemers

Dus: ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, tantes, ooms en alle
andere belangstellenden, kom zaterdag 2 november naar De
Zweede!
Wilt u meer weten over de ‘doegroep’, de Droom van Boekelo
of het Dorpsplan 2020-2030, mail dan naar
droomvanboekelo@gmail.com.

HART VOOR DE ZWEEDE
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SLOTWOORD: OP NAAR EEN
NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL
Zoals u hebt kunnen lezen in dit magazine, wordt er al lang gesproken over een nieuwe sporthal in Boekelo. Jaren geleden
hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat we een nieuwe buitensportaccommodatie kregen. Over het feit dat er toen
meer dan 400 inwoners aanwezig waren bij de vergadering van Stadsdeelcommissie West om hiervoor te pleiten wordt
nog steeds, ook in de gemeenteraad, met bewondering en verbazing gesproken. Het tekent onze gemeenschapszin en
het heeft er mede toe geleid dat BSC Unisson enkele jaren geleden een nieuw sportcomplex kon betrekken. In de hierbij
gebouwde multifunctionele accommodatie hebben inmiddels verschillende verenigingen en de buitenschoolse opvang
onderdak gevonden.

Wat is het mooi dat door de inspanningen van een aantal
vrijwilligers De Zweede uitgebreid kan worden met een
sport- en cultuurhal. Enerzijds als vervanging voor het bijna
50 jaar oude en gedateerde gymlokaal aan de Diamantstraat,
anderzijds als aanvulling op de buitensportaccommodatie De
Zweede. De bundeling van veel sporten op dezelfde locatie
levert ons inziens veel voordelen op. Daarnaast geeft de hal
een impuls aan culturele en maatschappelijke activiteiten,
zoals een concert of evenement. Een win-win situatie dus.
De bouw wordt mogelijk gemaakt door allerlei bijdragen,
waaronder bijna ¤ 700.000,- van de gemeente Enschede.
Mede daardoor is het overgrote deel van de financiering
rond. Voor het nog ontbrekende bedrag wordt nu een beroep
gedaan op u, de inwoners van Boekelo, Twekkelo en Usselo.
Wat daarbij zeker helpt is dat het bestuur van De Zweede er
in is geslaagd enkele fondsen en particulieren te vinden die
elke euro die opgehaald wordt verdrievoudigen. Met andere
woorden: elke euro die u toezegt wordt drie euro.

12 X 12
Aan het idee om 12 maanden (globaal de bouwtijd) een klein
bedrag te geven moesten we even wennen, maar daarover
werden we steeds enthousiaster. Stel dat u (en met u 299
andere inwoners) 12 maanden lang ¤ 12 overmaken, dan
hebben we met z’n allen al ¤ 43.200,- bijgedragen. Bijna het
minimale streefbedrag van ¤ 50.000,-. Natuurlijk mag het
ook een lager, hoger of eenmalig bedrag zijn. Elke bijdrage is
van harte welkom! We realiseren ons dat niet iedereen (elke
maand) een bepaald bedrag kan missen.
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Waarom noemen we het dan 12 x 12? Daar is een eenvoudige
verklaring voor: “het bekt zo lekker”, zoals een van de bestuursleden van De Zweede meldde.
Wij, als voorzitters van uw vertegenwoordigende organen,
ondersteunen van ganser harte de bouw van de sport- en
cultuurhal en de actie om een bijdrage te vragen aan onze
inwoners. Direct of indirect hebben we allemaal baat bij een
nieuwe hal. Misschien niet uzelf, maar dan wel voor (klein)
kinderen, familieleden, vrienden of buren.

ONZE BIJDRAGE KOMT ER, DIE VAN U OOK?
Wilt u ook een bijdrage leveren? Dan kunt u het machtigingsformulier bij dit magazine invullen. Op zaterdag 2 november
aanstaande gaan we huis aan huis langs om de formulieren
op te halen. U kunt ons dan ook tegenkomen! Desgewenst
kunt u ook – in geval van afwezigheid – het formulier inleveren
in (melk)bussen op De Zweede of bij de Coöp. Of download
het formulier op de website www.vriendenvandezweede.nl
en retourneer het ingevulde formulier per mail aan actie@
vriendenvandezweede.nl. Op deze website vindt u ook alle
informatie over de fundraisingactie.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Kleine Wiecherink, voorzitter Buurtkring Usselo
Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo
Bart Overbeek, voorzitter Vereniging Behoud Twekkelo

BOEKELOPERS SURVIVALRUN
Boekelopers Survivalrun is actief sinds 2017 als onderdeel van BSC Unisson en dus relatief nieuw in Boekelo. Vanaf de
oprichting hebben we gezien wat dorpen als Boekelo, Usselo en Twekkelo kunnen bereiken als de wil er is. De initiatieven
die zijn genomen om de sport- en cultuurhal te verwezenlijken zijn hier een goed voorbeeld van. Als survivalrunvereniging
worden we daar ontzettend blij van. De saamhorigheid die we zien, de bereidheid van de dorpen om als collectief de
schouders eronder te zetten... prachtig!
Maar survivalaars trainen buiten in weer en wind, niet in
een sporthal. Dus wat is nu ons belang bij de komst van de
hal? Voor veel survivalruns is de lokale sportaccommodatie
het kloppende hart van het evenement. Hier verzamelen
de deelnemers zich voor de start om hun wedstrijdshirt en
rode bandje op te halen. Vaak is er gelegenheid voor veilige
opslag van de sporttas en na afloop van de run kunnen we
er douchen, omkleden en nog even wat warms drinken in de
kantine.
Onze trainingsgroep kijkt - heel voorzichtig – richting
toekomst. Naast groei in het aantal leden is er de ambitie om
op termijn een eigen survivalrun te organiseren. En hoe mooi
zou het zijn als er over een jaar of twee een eerste survivalrun
in Boekelo wordt georganiseerd, met de nieuwe sport- en
cultuurhal als verzamelpunt voor deelnemers en vrijwilligers.
Daar zetten ook wij graag de schouders onder!

ANEKDOTES OUDE GYMZAAL
•	Sint en Piet op het platte dak en
Piet door het raam naar binnen
•	Stinkt er naar urine
•	Bal tegen het plafond, gruis op je hoofd
•	Massaal op de knieën op het houten bankje water drinken
•	Nooit naar de wc gaan
•	Sleutel ophalen bij de bakker of uit de plantenbak
•	Rotzooi in het hok, opruimen, even goed en dan
weer een rotzooitje

•	Witte tegels in de badkamer met buitenschoenen
•	Wiebelen en trillen met de zware stok om de
ringen naar beneden te halen
•	Fietssleutels die voor de deur in het rooster vielen
•	Jongens die op de travokast klommen en naar
de meisjes keken
•	Langs de gymzaal lopen en spieken naar blote
mensen in de naastgelegen sauna

HART VOOR DE ZWEEDE
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SAMEN GAAN
WE ERVOOR.

ZATERDAG 2 NOVEMBER
WORDT EEN HISTORISCHE DAG!
WORD VRIEND VAN DE ZWEEDE EN STEUN ZATERDAG 2 NOVEMBER DE FUNDRAISINGACTIE
VOOR DE NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL!
UW BIJDRAGE KAN HET VERSCHIL MAKEN. SAMEN GAAN WE ERVOOR!

ONS NIEUWE
SPORT & CULTUUR
HART KLOPT BIJNA

SPORT
CULTUUR

SAMENLEVING

SAMEN GAAN WE ERVOOR.

