
 

2015 
JAARGANG 37

Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo

BOEKE-LOOS

“DE ZOUTVESTE” ©FERDIE SACHSE

omslag boekeloos.indd   6 27-11-14   23:57



Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

 Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie - Printers
- Aanleg van netwerk, telefoon - MKB, service op locatie
- ADSL internet aansluiting - Verkoop computers

Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl 

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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BOEKE-LOOS 
 

februari 2015: 
 

Met deze keer o.a.: 
Vernieuwd Bleekerijplein 

Herinneringen aan Herman Dalenoord 
Sikkenpad 

Huiskamer van het Dorp 
Paasvuur 

Oproep gastgezinnen 
Boekelo meer baas in eigen ruimte 

PROGRAMMA CARNAVAL IN BOEKELO 
Rosenmontag 

Reumafonds zoekt collectanten 
Potgrondactie Marcellinusschool 

Sam's kledingactie 
100e nieuwkomer bij de Boekelopers 

M3 psychologie in het Kruispunt Boekelo 
BOEKELO.doet opschoonactie 

 
 
 
 
 

IN MEMORIAM HERMAN DALENOORD 
 

Op 18 januari 2015 is op 81-jarige leeftijd Herman Dalenoord, 
huisarts in ruste, overleden. 

Hij was 33 jaar apotheekhoudend huisarts in Boekelo,  
waarvan 19 jaar samen met Evertjan Hannivoort. 

In 1996 nam Herman afscheid en kwam Ron Smulders in de praktijk.  
Herman was een markante persoonlijkheid 
 die nog bij vele Boekeloërs in gedachte is.  

(zie blz. 17: Herinneringen aan Herman Dalenoord).  
De redactie.  
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TOELICHTING ONTWERP BLEEKERIJPLEIN 
 
Al enkele jaren wordt over de aanleg van het zgn. Bleekerijplein overlegd 
in een projectgroep, bestaande uit de Dorpsraad en vertegenwoordigers 
van o.a. Het Magazijn en Boekelosestraat, Historische Kring, BOV, 
gemeente en Ter Steege Vastgoed (de gemeente heeft nl. met  
Ter Steege afgesproken dat deze het Bleekerijplein aanlegt). 
Begin januari is het zo goed als definitieve ontwerp besproken met alle 
betrokkenen. De reacties waren overwegend positief. Op zich logisch 
omdat al eerder enkele ontwerpen in de projectgroep (en de Dorpsraad) 
besproken waren. Voor Het Magazijn wordt een groot grasveld aangelegd 
met enkele bomen. Rondom komt een verhoogde band zodat er een 
duidelijke scheiding is tussen veld en de omliggende bestrating.  
De afwatering zit in het midden (rode vlak). Voor de ontsluiting van  
De Bleekerij wordt een weg aangelegd (breedte 4,5 meter). 
De aanliggende bestrating ligt hoger zodat er een duidelijke scheiding is 
tussen weg en omgeving. Door een verhoogd plateau wordt de weg 
aangesloten op de Boekelosestraat. De uitvoering van de bestrating zal 
op dezelfde wijze worden uitgevoerd als die van het dorpshart en het 
Meester Schierbeekplein.  
Min of meer in het midden van het plein ligt het Historisch Centrum (de 
voormalige Portiersloge van Texoprint). Aan de linkerkant en voor dit 
gebouw wordt een vijver aangelegd, waarvan de kanten schuin aflopen 
naar het midden van de vijver en het gebouw. Door de aanleg van 
bepaalde beplanting wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen vijver 
en bestrating. Het is de bedoeling dat het beeld “De Familie”, dat ooit in 
de oude vijver van Texoprint stond, zal worden teruggeplaatst. 
Op het grasveld achter de vijver wordt op een bepaald moment een 
bedrijfsgebouw gebouwd. Zolang dat niet het geval is, wordt daar gras 
ingepland en omgeven door een heg. Gemeente, Ter Steege en de 
Dorpsraad gaan overleggen om hier een tijdelijke speelplek van te 
maken. Aan de linkerkant van het plein wordt visueel een overgang 
gemaakt naar de spoorlijn van de MBS door een strook van stelconplaten 
die een perron moeten verbeelden. Hierlangs komt een pergola op oude 
gietijzeren pilaren van de gesloopte fabriek. Daartussen kunnen enkele 
doeken worden gehangen met b.v. teksten over de geschiedenis van het 
terrein, foto’s en de aankondiging van dorpsevenementen. 
Mits er geen zicht is op een vorstperiode start de aanleg van het plein 
begin maart. Na ongeveer 2,5 maand is het plein dan gereed. Het is de 
bedoeling dat vervolgens aansluitend het gedeelte Boekelosestraat 
tussen het plateau en de spoorwegovergang opnieuw wordt aangelegd 
met materialen die aansluiten op het plein en het dorpshart.  
 
Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo.  
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Graf- en bruidswerk �Wij bezorgen ook
Beckumerstraat 11 7548 BD Boekelo

Tel. 053-4282670 info@thuys-boekelo.nl
www.thuys-boekelo.nl

DE HANDIGE WINKEL IN HARTJE BOEKELO
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (20 JANUARI 2015) 
 
Van warme woorden, koffie-met-iets-erbij en koude voeten.  
Maar liefst 30 mensen hebben zich in De Zweede verzameld om de 
eerste Dorpsraadsvergadering daar bij te wonen. Na de opening van de 
vergadering om exact 20:00 uur door onze voorzitter, Jeroen Verhaak, 
krijgt Hennie Westerveld het woord om ons namens het bestuur van  
MFA De Zweede welkom te heten en succes te wensen in ons nieuwe 
vergaderonderkomen. Spreker verontschuldigt zich voor het feit dat de 
c.v. nog niet optimaal is ingeregeld en inderdaad: de temperatuur blijft de 
hele avond aan de lage kant, maar Hennie's warme woorden en de 
koffie-met-iets-erbij compenseren dat!  
Jeroen Verhaak heet alle aanwezigen welkom op deze vergadering. 
Hij zegt dat hij hoopt dat naast nieuwsgierigheid naar de inrichting van dit 
gebouw ook de agenda mensen heeft gemotiveerd aanwezig te zijn.  
Wat die inrichting betreft zal er nog wel het een en ander gedaan moeten 
worden waarbij gedacht wordt aan de plaatsing van een beamer, 
gordijnen en wellicht wandbekleding. Wij hopen nog jaren goed gebruik te 
maken van deze plek! Ondanks de gevorderde leeftijd van 2015 wenst de 
voorzitter ons allen alle goeds voor dit jaar! 
De Dorpsraad is met tien personen aanwezig omdat Jeanet van 
Offenbeek, Natascha Nijman en Joost Brunink hebben laten weten 
verhinderd te zijn. Stadsdeelmanagement-West, Stadsdeelbeheer-West 
en de politie worden vertegenwoordigd door resp. Corrie Jaran, Jan ten 
Elzen en Anton Brinks (wijkagent). 
Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 december 2014 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
Wat de postlijst (in- en uitgaande post, inclusief mailverkeer) betreft, licht 
Ben ter Stal een aantal stukken toe. Drie wil ik hier met name noemen: 
1. E-mail over de vermeende verkeersonveiligheid bij de 
 oversteekplaats op de Boekelosestraat ter hoogte van de ingang 
 van De Zweede. Enkele leden van de commissie R.O.M. zullen 
 hier hun deskundig oog over laten gaan. 
2. Brief van gemeente Enschede waarin aangekondigd wordt dat 
 vanaf vrijdag 6 februari Stadsdeelwethouder Patrick Welman om 
 de vier weken een inloopspreekuur houdt in ServiceCentrum-
 West, B.W. ter Kuilestraat 33. Tijd:13:00 uur tot 15:00 uur. 
 Inwoners van West en daar werkende ondernemers kunnen zich 
 dan met de wethouder verstaan. Afspraak maken kan telefonisch 
 via 053 - 481 71 73 of per mail: p.kuilder-kornet@ enschede.nl. 
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 januari 2015) 
 
3. Brief (aan Jan ten Elzen gericht, aan ons ge-ccd) van een bewoner 
 van de Windmolenweg over de gevaarlijke situaties die ontstaan 
 door verkeer dat vanuit Enschede komend ter hoogte van 
 Winterhaarweg en Molenveld op de weg keert om dan de 
 Haimersweg te kunnen nemen. Jan ten Elzen heeft brief 
 doorgespeeld aan een gemeentelijk verkeersdeskundige, terwijl 
 onze wijkagent (Anton Brinks) geprobeerd heeft contact te leggen 
 met de briefschrijver. 
4. Brief van de heer Ferdie Sachse die ons daarin informeert over het 
 ontstaan van de naam “Sikkepad”, het pad tussen Beckumerstraat 
 en Lansinkweg dat door oudere dorpsgenoten “Gemeenteweg” 
 wordt genoemd. De vroegere bloemist Hendrik Scholten liet er 
 sikken en soms ook een koe in de berm grazen, vandaar 
 “Sikkepad”! [Brief staat op site als bijlage bij Verslag van deze 
vergadering en op bladzijde 15 in deze Boeke-loos].  
Bij agendapunt 4, Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen, 
passeert het volgende de revue: 
R.O.M. Bleekerijplein (Jeroen Verhaak / Kas de Vries).  
De (bijna) definitieve tekening van het plan wordt getoond (zie ook 
bladzijde 4 in deze Boeke-loos + de website www.boekelo.info).  
Aan enkele details wordt nog gesleuteld. De renovatie van het 
aanpalende deel van de Boekelosestraat gebeurt “aansluitend” op de 
aanleg van het Bleekerijplein (hierbij wordt rekening gehouden met de 
toeristische activiteiten). Die aanleg start, ijs en weder dienende, in 
principe rond 1 maart a.s.. In die periode zal het autoverkeer met 
bestemming Bleekerij gebruik moeten maken van de Bernard 
Roerinkstraat, terwijl voor wandelaars en fietsers een tijdelijke voorziening 
langs het werk wordt aangelegd. Tussen plein en M.B.S.- terrein komt 
een pergola-achtige afscheiding waarop plaats is voor informatiepanelen 
en -banners. Er komen ondergrondse containers voor plastic, glas en 
restvuil. [Als de planning van dit werk definitief is, worden alle betrokken 
bewoners schriftelijk geïnformeerd].  
Onze brief aan de gemeente over de gladheidsbestrijding heeft er toe 
geleid dat dit punt aan de orde komt in het overleg van alle 
wijkraadvoorzitters en de gemeente.  
Kas de Vries doet uitvoerig verslag van de door hem, Henk Abbink en 
Joost Brunink bijgewoonde zgn. Expertmeeting over de voorgenomen 
opslag van gasolie in lege cavernes op de Marssteden.  
Wat de verkeerssituatie op de Boekelosestraat, ter hoogte van de ingang 
naar De Zweede betreft, zal een evaluatie plaatsvinden van de ervaringen 
tot nu toe. Zeer waarschijnlijk zullen we hier in de februarivergadering 
uitvoerig op terug kunnen komen.     (Lees verder op de volgende blz.) 



LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65
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POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59

         Voor sfeervolle live-music (niet overheersend).  
         Tijdens receptie, diner, huwelijksfeest, evenement. 
            OOK OUDERENPROGRAMMA.  

       

Peter-Jan Knape     :06  222 474 55 
            www.pjknape.nl  
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 januari 2015) 
 
Over de situatie Haimersweg/Windmolenweg (zie ook postlijst punt 3 van 
dit verslag) wordt overleg gevoerd met de gemeente Enschede.  
Henk Abbink praat ons bij over glasvezel in het buitengebied: er zijn 
werkgroepen gevormd. Het gaat om zo’n 7.000 potentiële aansluitingen, 
realisatie kan alleen plaatsvinden als 60 tot 70% hiervan ook 
daadwerkelijk meedoet! 
Publiciteit. Ben Schoppert meldt dat er door de redacties van Boeke-loos 
en die van de site Boekelo.info aan moderniseringen wordt gewerkt. 
Wordt vervolgd! 
M.F.A. Ben ter Stal (onze adviseur in het MFA -bestuur) zegt dat S.K.E. 
vanaf volgende week ook medegebruiker van “onze” ruimte zal zijn. 
Er is intussen een zgn. Gebruikersraad ingesteld, hierin zijn de “vaste” 
huurders vertegenwoordigd. In het gebouw moeten nog een aantal zaken 
worden gerealiseerd. Intussen wordt er (voorzichtig) gepraat over de 
aanpak van de verwerkelijking van de 3e fase: de speelzaal. 
R.S.C.J. Ben Schoppert doet verslag van de stand van zaken rond 
beheer en onderhoud van de wandelpaden en faunafort. Er is een 
werkgroep gevormd (6 vrijwilligers, Stawel, Gemeente Enschede, Regio 
Twente, Dorpsraad) die nu eerst gaat inventariseren, eventueel overleg 
met grondeigenaren pleegt en de bewegwijzering regelt.  
Gerard Roossink vraagt naar het eventuele gebruik van wandelpaden op 
terreinen met landgoedstatus. Dit aspect is inderdaad in de werkgroep 
aan de orde geweest. Is uiteraard eventueel punt van overleg met 
eigenaren!  
Gonny ten Veen zegt dat de aanleg van Natuurlijk Spelen op De Bleekerij 
gestaag vordert.  
Dorpsbudget. Kas de Vries draagt H.J. Nordbeck voor als zgn. buitenlid 
van de commissie Dorpsbudget. Wij gaan akkoord, hiermee is de 
commissie op “oorlogssterkte”. 
Bookels Höltink. Ben Bel zegt dat deze groep (van zorgaanbieders) 
volgende week weer bijeenkomt. In de Dorpsraadvergadering van  
17 februari a.s. zal het recent gevormde WIJKTEAM een presentatie 
verzorgen. 
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Jeroen Verhaak meldt dat we op 
12 januari jl., samen met de Beheerscommissie en vertegenwoordigers 
van het College van Kerkrentmeesters van P.K.N.-gemeente Usselo, het 
voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg hebben “geschouwd” en 
daarna de sleutels hebben ingeleverd. Einde van een 12-jarig tijdperk. 
Met nogmaals dank aan alle betrokkenen! 
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 januari 2015) 
 
B.A.R.T. Jeroen Verhaak zegt dat een delegatie van de Dorpsraad 
binnenkort met de B.O.V. overleg zal hebben waarin o.a. het vervolg van 
het Saxiononderzoek naar het winkelbestand en de situatie van de 
Stichting B.A.R.T. ter sprake zullen komen.  
Van de rondvraag wordt door de volgende mensen gebruik gemaakt: 
Gonny ten Veen: wanneer wordt de bank, staat nu nog tegen 
carillonplantsoen, verplaatst? Gebeurt binnenkort! 
Er wordt op verschillende plaatsen in het dorp vrij chaotisch geparkeerd. 
Dit probleem is moeilijk via verkeersmaatregelen op te lossen, eigenlijk 
een zaak van verkeersgedrag! Anton Brinks’ reactie: politie heeft zeker 
oog voor dit probleem en zal zo nodig handhavend optreden. 
Kas de Vries wijst op de op dinsdag 3 maart, van 20:00 tot plm. 22:00 
uur in De Zweede te houden bijeenkomst waarin gebrainstormd zal 
worden over DE VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. 
Stadsdeelbeheer-West en Dorpsraad trekken in deze gezamenlijk op.  
De gemeente Enschede wil noodzakelijke bezuinigingen op grijs (wegen 
etc.) en groen én handhaving/verbetering van de kwaliteit van het 
onderhoud/beheer van deze onderdelen van de openbare ruimte hand in 
hand laten gaan. Wij als Dorpsraad hebben ons bereid verklaard hierover 
met de gemeente te willen overleggen, maar willen uiteraard álle 
bewoners van ons werkgebied hierbij betrekken. Hiervoor organiseren we, 
in coproductie SDB-W/Dorpsraad, op die DERDE MAART een zgn.  
Open Space Conferentie. Allen van harte welkom! 
Henk Abbink vraagt of Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) weet 
hoeveel lichtmasten er sneuvelen aan de Windmolenweg? Jan moet het 
antwoord schuldig blijven. Henk Abbink zegt dat z.i. de oorzaak van de 
slippartijen die deze schade veroorzaakt, gezocht moet worden in 
aquaplaning wegens versleten wegdek. Jan ten Elzen zegt dat de weg op 
de asfalteringskalender staat. Henk wijst ook nog op de lichtmast aan de 
Weleweg die midden op een parkeerplaats staat. 
Anton Brinks zegt dat: - er de laatste 5 weken geen woninginbraken zijn 
geweest in Boekelo, - er op de Windmolenweg en Twekkelerbeekweg 
recent verkeerscontroles zijn gehouden, - er overleg met R.O.M. is over 
de verkeersmaatregelen Twekkelo, m.n. de gevolgen voor Boekelo 
komen aan de orde en dat - hij binnenkort voor Trefpunt 50+ een 
presentatie verzorgt waar het o.a. gaat over preventie m.b.t. babbeltrucs 
en insluiping. 
Fleur ter Kuile vraagt of er in deze MFA-ruimte ook een geluidsinstallatie 
komt. Jeroen Verhaak zegt dat dat vooralsnog niet de bedoeling is.  
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 januari 2015) 
 
Jeroen Verhaak sluit om enkele minuten over negen uur de vergadering.     
Ben Schoppert. 
 

 
UITNODIGING voor de volgende openbare vergadering van de 

Boekelose Dorpsraad op dinsdag 17 februari a.s., aanvang 20:00 uur, 
MFA De Zweede, Boekelosestraat. U bent van harte welkom en hebt in 

deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de 
Boekelose belangen. De agenda vindt u enkele dagen vóór de 

vergadering op de website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).    
 

'SIKKENPAD' ingezonden brief aan de DR d.d. 9 januari 2015 
 
Geachte Dorpsraad,  
Het valt mij op dat er in de Dorpsraad, volgens Boeke-loos, in uw 
vergaderingen steeds gesproken wordt over het pad dat thans zou lopen 
van de tennisbaan naar het zgn. sikkenpad.  
In mijn jeugd, heel lang geleden, speelden (en haalden kattenkwaad uit) 
wij vaak aan de zgn. Sikkenweg en het Sikkenbos en die weg (geen pad) 
lag daar wat nu de Smaragdstraat wordt genoemd. Het Sikkenbos staat 
er, deels, nog tot voor de woning van de familie Emondt.  
Het pad waar u het over heeft, noemde men de Gemeenteweg en die 
naam wordt als zodanig door de oud Boekeloërs nog steeds gebruikt!  
De naam Sikkenweg is ontstaan omdat de vroegere bloemist Hendrik 
Scholten er zijn sikken en soms een koe in de berm liet grazen. Toen de 
Smaragdstraat is aangelegd, zocht Scholten met zijn 'vee' de 
Gemeenteweg op en ik denk dat daardoor de naam Sikkenpad is 
ontstaan.  
Het gaat mij niet aan u te willen corrigeren, maar dit wil ik u toch graag 
mededelen.   
Met vriendelijke groet, 
Ferdie Sachse. 
 
PS: Het idee achter mijn ingezonden brief is dat ik het jammer zou vinden dat er 
straks een naambordje met de titel "Sikkenpad" zal verschijnen want op dat 
aangelegde pad hebben in het verleden koeien, paarden en schapen gelopen 
maar, bij mijn weten, nog nooit een sik. 
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Tel. 0611755569 / 053-8513032

Pollmann Schilderwerken.
Uw schilder voor Boekelo en Enschede. Wij verzorgen al het binnen en

buitenwerk. Pollmann kan een laag uurtarief
van € 20,- berekenen in zijn aannemingssom,

Privé excl. 6% BTW en zakelijk 21% BTW. Exclusief materialen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan met kleuradvies.

Jan Pollmann (eigenaar), Meuienboerweg 14, 7546 PX Enschede.
Tel: 053 - 428 30 20 Mobiel: 06 - 510 511 14

E-mail: jannie.talens@hotmail.com
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HERINNERINGEN AAN HERMAN DALENOORD  
 
Een dag voor het verschijnen van de overlijdensadvertentie spraken we 
met kennissen over de teksten die tegenwoordig op de verpakkingen van 
sigaretten en dergelijke staan, en hoe het destijds bij onze huisarts 
Herman Dalenoord in de praktijk aan de Boekelosestraat ging.  
Herman zag het destijds kennelijk geheel anders, want kwam je bij hem 
op “visite” dan was de asbak op zijn bureau vaak redelijk gevuld. Dit zou 
in deze tijd onmogelijk zijn, maar destijds werd het door eenieder van hem 
geaccepteerd.   
Herman begon na zijn studie, na eerst nog als arts in militaire dienst te 
zijn geweest, in de huisartsenpraktijk van mevrouw dokter De Jong.  
Toen zij stopte, volgde dokter Evertjan Hannivoort haar op.  
Ik vermoed dat Herman dit wel plezierig vond, gezien een eerdere 
verzuchting van hem die ik me herinner: “Wanneer ik opsta zijn het alleen 
vrouwen die ik tegenkom: mijn echtgenote, mijn dochter en mijn collega, 
bovendien is de hond ook nog een vrouwtje”. Na zijn scheiding gebeurde 
het nogal eens dat hij voor zichzelf moest koken. Herman bedacht dan 
vaak dat hij nog een “visite” moest afleggen. Hoe hij dit klaar speelde 
weet ik niet, maar hij kon regelmatig aanschuiven bij de betreffende 
familie die dan net wilde beginnen met de warme middagmaaltijd. Volgens 
Joke Reineman, die heel lang in de praktijk werkte, was het Herman die 
de vrolijke noot inbracht of iets gezelligs bedacht.   
Bridgen was zijn lust en zijn leven. Toen onze jongste zoon geboren zou 
worden had Herman ergens in Groningen een bridge-drive. Dit wilde hij 
eigenlijk niet laten lopen, ook om een medespeler niet teleur te stellen. 
Daarom stelde hij voor mijn vrouw op zijn kosten in het ziekenhuis te laten 
bevallen. Hij had alles al voor ons geregeld. Omdat wij dit minder prettig 
vonden bedacht Herman toen om ’s morgens vroeg toch nog maar even 
bij ons aan te komen om de natuur een handje te helpen. En nog voordat 
Herman afreisde naar Groningen was de jongste geboren, tot grote 
opluchting, ook van ons….  
Dat Herman geliefd was bleek wel bij zijn afscheid in 1996, toen hij het 
stokje overdroeg aan dokter Ron Smulders. Een lange rij vormde zich om 
hem persoonlijk te bedanken. Na zijn afscheid kon het wel gebeuren dat 
hij met zijn auto naast je stopte en informeerde hoe het met de kinderen 
ging of naar anderen informeerde. Hij bleef betrokken bij het reilen en 
zeilen in Boekelo.   
Met zijn overlijden zijn we een markant persoon kwijtgeraakt. 
 
Ben Bel 

http://www.boeke-loos.nl/




Site: www.speakwise.nu E: carinbeen@speakwise.nu Tel: 06-134 8555 1 
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André Mondria | Broekmaatweg 50 Usselo | 053  42 82 177 | 06 13 55 40 47 | wilhelm-tell@planet.nl

Nog geen studiekeuze gemaakt?
 Voorkom dat je een jaar weggooit en ontdek wat bij jou past.

VEEL KLACHTEN VERDWIJNEN DOOR ONTSPANNING!

Voetreflex
behandelingen

Reiki-behandelingen

Rug-, nek- en
schoudermassages

Praktijk:

Jolanda Lefers
Bruggertstraat 457
7545 PJ Enschede
Tel.: 06 13 07 51 12

Js-voetreflexmassage:

www.js-voetreflexmassage.nl js-voetreflexmassage@ziggo.nl

�

�

�

Engelbertsweg 3
7554 SN Beckum
Tel. 074-3676533
Fax 074-3676175

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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PAASVUUR IN BOEKELO 
 
Op het moment van verschijnen van deze Boeke-loos hebben wij, de 
Paasvuurcommissie Boekelo,  voorbereidingen getroffen voor de opbouw 
van een “poasboake”. Met dank aan de eigenaar van de grond mogen wij 
dit jaar weer de vertrouwde locatie aan de Beckumerstraat gebruiken om 
een paasvuur te laten branden.  
Vanaf 14 februari t/m 21 maart kunt u elke zaterdagmiddag tussen  
14:00 en 16:30 uur snoeihout brengen. De Paasvuurcommissie zal dan 
aanwezig zijn om uw lading in ontvangst te nemen. 
Hoewel wij geen brengtarieven rekenen, moeten wij als commissie wel 
kosten maken om de 'paasboake' op te bouwen (en ook weer op te 
ruimen!). Daarom vragen wij u bij het brengen een bijdrage als 
tegemoetkoming van de onkosten.   
Wanneer het land te nat en te modderig is om het goed te kunnen op- en 
afrijden, moeten we helaas de betreffende middag laten vervallen. 
Stobben, stronken en boomstammen kunnen we helaas niet gebruiken en 
afval mogen we niet verbranden. We zullen dat dan ook niet in ontvangst 
nemen.  
Een dringend verzoek: stort u niet zelf op andere tijden snoeihout en 
vooral niet langs de straat. We willen niet alleen de overlast voor de 
omwonenden zoveel mogelijk beperken, maar we hebben ook niet de 
mankracht en middelen om dit alles zelf verder het land op te brengen.  
Rekenend op de medewerking van iedereen willen we gezamenlijk dit jaar 
weer een mooi vuur zien te maken op 1e Paasdag, 5 april 2015, aanvang 
20:30 uur.  
De Paasvuurcommissie 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

POTGRONDACTIE: Op zaterdag 7 maart a.s. komen wij, ouders en 
kinderen van de Marcellinusschool, weer bij u aan de deur met zakken 
potgrond e/o tuinaarde. 40-liter zakken voor slechts € 4,25 per zak aan 
huis bezorgd of zelfs tot in uw achtertuin! Wilt u er zeker van zijn dat u 
ons niet misloopt op deze dag, dan kunt u vooraf bestellen via e-mail: 

potgrondmarcellinus@gmail.com of uw bestelling deponeren in de box op 
de balie bij Thuys, Beckumerstraat. De opbrengst van de actie komt ten 

goede aan activiteiten voor de kinderen van de Marcellinusschool.  
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SAM'S KLEDINGACTIE 
 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie 
en steun Cordaid Mensen in Nood!  

Op zaterdag 28 maart vindt in Boekelo weer Sam's 
kledinginzamelingsactie plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven 
van 11:00 tot 13:00 uur bij het portaal van de Marcellinuskerk aan de 
Beckumerstraat.  
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een 
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. 
Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld:  
het Patuakhali district. Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen 
juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden 
door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 
8.000 mensen. Elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en 
bezittingen. Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht 
met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise 
opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?   
Help mee met uw oude textiel. Dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s 
Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas 
Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke 
dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de 
bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die 
op eigen kracht kunnen doorkomen.   
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073 - 687 10 60.  
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

NIEUW IN BECKUM: TAI YIN ACUPUNCTUUR 
Acupunctuur is een natuurlijke manier van genezen die al duizenden jaren 

bestaat en door de eeuwen heen zijn werking heeft bewezen.  
Het bekijkt alle facetten van u als persoon, zowel lichaam als geest en 

wordt steeds vaker ingezet bij allerlei medische en psychische 
aandoeningen. Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of mailen met: 
Fenanja Bouman, T: 06 27 56 03 78 of E: fenanjabouman@gmail.com.  

U kunt ook kijken op www.taiyin.nl.  
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede!

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

! www.ezendam.nl 
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OPROEP GASTGEZINNEN 
 
BSC Unisson Internationaal B-jeugdtoernooi 2015.  
Op dit moment zijn wij als B-toernooicommissie van BSC Unisson al weer 
geruime tijd druk bezig met het komende internationale voetbaltoernooi 
voor de jeugd rond het Pinksterweekend op 23 t/m 25 mei a.s.  
Dit jaar voor het eerst op de nieuwe locatie.  
Voor ons als organisatie weer nieuwe mogelijkheden.  
We hebben de opzet van het toernooi iets veranderd in die zin dat het nu 
een toernooi is voor onder de 16. Door de leeftijd een jaar te verlagen 
hebben we een veel grotere poule met clubs waaruit we kunnen putten. 
Met het organiseren van wat er rondom het toernooi moet gebeuren, zijn 
we al een geruime tijd bezig en de teams zijn, op den een na laatste, 
bekend.   
Toegezegd hebben inmiddels:  
Randers FC, Hvidovre, Trencin, FKA Rad Belgrado, Cercle Brugge, 
FC Aargau uit Zwitserland, De Graafschap, FC Twente en onze eigen 
jongens. Met één team zijn we nog in onderhandeling. Zodra dit team 
bekend is, zullen we dat direct laten weten.   
Voor al onze gastteams hebben we onderdak nodig!   
Als toernooicommissie willen we hen graag onderbrengen bij 
gastgezinnen. De ervaringen van de clubs, spelers en de gastgezinnen 
van de afgelopen jaren zijn erg positief en we hopen dan ook dat we 
voldoende mogelijkheden kunnen bieden om al deze jongens op te 
vangen.  
Mochten er mensen zijn die belangstelling hebben of vragen over 
gastgezin: bel gerust of mail even. 
T: 06 50 22 34 97 / E: gawaanders@kpnplanet.nl   
Wij gaan ervan uit dat we dit binnen Boekelo en Usselo samen op kunnen 
lossen. 
 
Namens de B-commissie, 
Gerrit Waanders.  
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BOEKELO MEER BAAS IN EIGEN RUIMTE? 
 

MEEDENKERS GEVRAAGD! 
Nee, deze titel is géén oproep tot afsplitsing van de gemeente Enschede 
of zomaar een lokaal-nationalistische oprisping! Het gaat over de vorm die 
we willen gaan geven aan de gedachtewisseling met de gemeente 
Enschede over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE.  
Aanleiding tot deze bijeenkomst is de taakstelling die de gemeenteraad 
van Enschede de gemeentelijke instanties heeft opgelegd om aan het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte minder geld te besteden 
zonder daarbij onder een onaanvaardbaar kwaliteitsniveau te komen. 
Toen de gemeente Enschede, bij monde van Peter Dijkstra 
(Stadsdeelbeheer-West), in de Dorpsraadvergadering van 15 april 2014 
haar plannen ontvouwde heeft die Dorpsraad, onder de noemer:  
“Het betreft ons, maar dan ook mét ons”, aangeboden met 
Stadsdeelbeheer-West een gesprek aan te gaan over deze operatie.  
Het gaat voor de hele gemeente Enschede om een fors bedrag dat 
jaarlijks bezuinigd moet worden: in 2015 is dat 1 miljoen euro, via 1,5 
miljoen in 2016 moet dat uiteindelijk vanaf 2017 jaarlijks 2 miljoen minder 
zijn dan in 2013. Toegespitst op Boekelo: maaibudget 2014 was  
€ 20.000,-, in 2015 is daar € 11.500,- voor beschikbaar.   
Wáár in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, bestaande uit 
grijs (wegen etc.) en groen (plantsoenen etc.) gesnoeid moet gaan 
worden en hoe dat beheer op een andere wijze georganiseerd, 
bijvoorbeeld door bewoners - eventueel met gemeentelijke facilitering - 
overgenomen kan worden, is voor de eerste keer onderwerp van gesprek 
op 3 maart in MFA De Zweede. In een coproductie van Stadsdeelbeheer-
West en de Boekelose Dorpsraad willen we die avond een brainstorm 
beleggen, waarvoor wij álle bewoners van Boekelo en haar grote 
buitengebied bij deze van harte uitnodigen. We willen die avond alle 
suggesties m.b.t. het vormgeven van de VERANDERINGEN IN DE 
OPENBARE RUIMTE op een rij zetten om daarmee op termijn tot een 
aanpak van die VERANDERINGEN te komen waar we in meerderheid 
achter kunnen staan.   
Meer weten? Zie: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte.   
Samenvattend: uitnodiging om op dinsdag 3 maart 2015 deel te nemen 
aan de brainstorm over VERANDERINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. 

Plaats: MFA De Zweede, Boekelosestraat 275.  
Tijd: 20:00 – ca. 22:00 uur. Vanwege de organisatie graag van te voren 

aanmelden via e-mail: dorpsraad@boekelo.info. 
 
Ben Schoppert en Kas de Vries 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte
mailto:dorpsraad@boekelo.info


Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo

Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85

info@dorrestijnmakelaardij.nl

aan– en verkoopbemiddeling

bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren

De make
laar

die meer
voor

u doet
!

-



Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l

Brinkstraat 234
7541 AV Enschede
Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren





Presenteert:

Carnaval in Boekelo

13 t/m 17 februari 



Vrijdag 13 februari– Kloet’n hijsen
De drie dolle dagen van het carnaval worden officieel 
ingeluid met het overhandigen van de dorpssleutel aan 
Prins Geert I door stadsdeelwethouder Patrick Welman 
en de kloet’n wordt midden in ons dorp gehesen. 
Locatie “Fleur de Sel”, aanvang 20.30 u. De kloet’n wordt 
om 21.11 u gehesen. Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 14 februari – thema-avond ‘Circus’
De Zaterdagavond Commissie nodigt u uit voor een 
wervelend feest met als thema circus. De residentie van de prins 
zal worden omgetoverd tot een piste waarin u al uw acrobatieke en 
carnavaleske talenten voor het voetlicht kunt brengen. Met de band 
‘the Pianohouse’ wordt de kameleon in muziekentertainment in huis 
gehaald: u vraagt, zij spelen! Verder wordt blaaskapel ‘Het 4-us’ 
verwacht voor een gastoptreden en zullen onze 
Soalt Dancers en Soalt Girls de speciale themadans 
uitvoeren. Locatie “de Buren”, aanvang 20.30 u. 
Kaarten aan de kassa à € 7,50, leden gratis! Een 
combikaart voor 14 en 16 februari kost slechts € 10,--.  

Zondag 15 februari - Optocht
Waar een klein dorp groot in kan zijn: prachtige praalwagens en 
kleurrijke loopgroepen trekken op zondagmiddag door de straten van 
Boekelo. Zoals u in de vorige uitgave van Boeke-loos heeft kunnen 
lezen, is de start van de optocht verplaatst naar de Verzetslaan. De 
route van de optocht staat op de achterpagina van deze flyer. 
De klingelbuul is dit jaar in handen van “de Mutsen”. Met uw gift 
steunt u de vereniging bij het organiseren van de optocht en andere 
activiteiten zoals het kindercarnaval en de feestavond voor cliënten 
van diverse zorginstellingen. Na afloop van de optocht is er muziek en 
gezelligheid bij “de Buren” tot ca. 19.00 u. Start optocht 13.30 u.



Maandag 16 februari – Kindercarnaval 
De Prins en zijn gevolg brengen een bezoek aan de OBS Molenbeek 
om 13.00 u en aan de Marcellinusschool om 14.15 u. Maandagmiddag 
is er voor alle kinderen t/m 12 jaar een speciaal kindercarnaval bij “de 
Buren”. Aanvang 15.15 u, gratis entree, vrije gift.

Maandag 16 februari – Rosenmontag
Ook voor carnaval geldt; “Save the best veur ‘t lest” en 
dat is dus ook dit jaar weer het geval. Op Rosenmontag
wordt er dan ook letterlijk en figuurlijk nog een keer goed 
‘doorgedraaid’ met smaakmakers als ‘de Millennium 
showband’. ‘Blaaskapel de Niksnött’n’ en ‘DJ Joost’ geven 
daarbij nog even flink gas om er voor te zorgen dat het 

carnavalsjaar wervelend wordt afgesloten. 
Locatie “de Buren”, aanvang 20.30 u, kaarten aan 
de kassa à € 5,--, leden gratis! Een combikaart voor 
14 en 16 februari kost slechts € 10,--.

Dinsdag 17 februari – Kleintje Carnaval
Op deze avond worden de drie dolle dagen passend afgesloten. Alleen 
voor leden van de Soaltkloet’ns (misschien een goed idee om lid te 
worden zodat u dit niet hoeft te missen?). Locatie “de Buren”, 20.00 u.

En niet te vergeten: onze eigen Soalt Dancers en Soalt Girls 
swingen tijdens de optocht op de wagen van de Prins en laten hun 
danskunsten zien op alle carnavalsavonden! Bij alle activiteiten wordt 
licht, geluid en verdere muzikale invulling verzorgd door Martijn en 
Raymond namens Bert Radstake.

Meer informatie over de vereniging en de activiteiten vindt u in de 
carnavalskrant en op de website: www.soaltkloetns.com
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ROSENMONTAG 
 
Op Rosenmontag organiseert CV de Soaltkloetn's weer een grandioze 
feestavond bij De Buren. Dit jaar staat de avond in het teken van een 
battle tussen de muzikanten. Wij hebben voor u 3 verschillende vormen 
van muziek, voor ieder wat wils! 
Wij presenteren u de Millennium Showband. Deze vijfkoppige band staat 
garant voor een avondje vol muzikale verrassingen en entertainment.  
Daarnaast hebben we dit jaar DJ Joost geboekt. Hij zal ons voorzien van 
de nodige beats.  
En als onmisbare muzikale variant hebben we voor u kapel de  
Niks Nött’n, voor de vaste bezoekers van de maandagavond geen 
onbekende kapel. Zij hebben een uitgebreid repertoire aan 
carnavalskrakers en brengen in no time de zaal aan het hossen!!  
Dus kom allemaal naar deze super gezellige carnavalsavond waarbij je in 
je boerenkiel ongedwongen een avondje carnaval kunt vieren en genieten 
van diverse soorten muziek, en vergeet niet: 
Prijsuitreiking selfie-actie, rond 22:00 uur.  
Dit alles onder het motto van Prins Geert I & zijn 
adjudant Pieter  
“Met mekaar mo-j ’t doon”  
Wanneer:: Maandag 16 februari 2015 
Waar: De Buren, Boekelo 
Begin: Zaal open 20:30 uur 
Eind: +/- 01:00 uur 
 
CV de Soaltkloetn’s 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 

 
VOETVERZORGING TOT IN DE PUNTJES! 

 
 
 
 

 

 
Voetverzorging Punte  
Nicole Punte 
Weleweg 21A, Boekelo 
tel. 06 25 33 88 46 
voetverzorgingpunte@gmail.com 

Reserveer een behandeling en ontvang gratis een tube 
voetencrème tegen inlevering van deze advertentie! 

 



Windmolenweg 92 - 7548 BN Boekelo - Tel. 053 - 4281685
info@autohulscher.nl - www.autohulscher.nl

www.autohulscher.nl

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

Bosch car service

� KLEINE VERHUIZING
� TUIN MATERIAAL OPHALEN
� KINDEREN NAAR EEN STUDENTENHUIS

WIJ HEBBEN DE OPLOSSING
HUUR BIJ ONS EEN BUS-MET TREKHAAK

VOOR MAAR € 30.00 (NORMAAL € 40.00)

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

100 KILOMETER PER DAG VRIJ
MEER GEREDEN KILOMETERS 15 CT. PER KILOMETER
GEEN BORG-VOLLE TANK MEE-VOLLE TANK TERUG

WIJ ONDERHOUDEN OOK UW LEASE AUTO.

LEASERIJDERS OPGELET

WIJ WERKEN AL JAREN SAMEN MET DIVERSE LEASE MAAT-
SCHAPPIJEN O.A. LEASE-PLAN, NOORD LEASE, ATHLON CAR
LEASE, ARVAL, MOBILITY SERVICE NED. en ALD AUTOMOTIVE.

STAAT UW MAATSCHAPPIJ ER NIET TUSSEN, NEEM CONTACT OP EN WIJ ZORGEN
SAMEN MET UW MAATSCHAPPIJ VOOR EEN OPLOSSING. ALS SERVICE HALEN EN

BRENGEN WIJ UW AUTO EN REINIGEN DEZE VAN BINNEN EN BUITEN.

Wij heten u
van harte
welkom!!

BOSCH
Service

HUUR EEN BUS
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M3 PSYCHOLOGIE IN HET KRUISPUNT 
 
Met ingang van 1 februari 2015 ben ik met mijn 
praktijk M3 Psychologie werkzaam in 
Gezondheidscentrum Het Kruispunt in Boekelo. 
Als klinisch psycholoog help ik volwassenen 
met zeer uiteenlopende klachten of problemen.  
Mijn specialisme ligt vooral in het behandelen 
van angsten, depressie en trauma’s. Denk bij 
angsten bijvoorbeeld aan bang zijn voor de 
tandarts, vliegangst, claustrofobie enzovoort.  
Post-traumatische stress klachten kunnen 
ontstaan door een of meerdere schokkende 
gebeurtenissen of door een combinatie van 
verschillende factoren.  
Deze angsten en trauma’s kunnen zeer effectief 
worden behandeld door middel van EMDR, Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing.  
De afgelopen 20 jaar heb ik als klinisch psycholoog gewerkt voor diverse 
organisaties in en buiten Nederland. Ook heb ik meegewerkt aan de 
nazorg van verschillende ingrijpende landelijke incidenten en rampen. 
Ondertussen heb ik ruim zeven jaar een eigen praktijk in Hengelo.  
Nu de gelegenheid zich voordoet, lijkt het me ideaal om de praktijk zo 
dichtbij huis in het Gezondheidscentrum te hebben.  
Ik werk samen met een netwerk aan zorgspecialisten via de coöperatie 
AGGT (Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente). Hiermee 
wisselen we actuele kennis en ontwikkelingen uit. Het zorgt er voor dat u 
er op kunt rekenen dat altijd de juiste zorg wordt aangeboden.  
Wilt u meer weten, bezoek dan eens de website: www.m3psychologie.nl. 
Alleen met een doorverwijzing van de huisarts kunt u bij mij terecht. Dus 
wanneer u op een effectieve manier geholpen wilt worden bij het oplossen 
van uw psychische problemen, raadpleeg dan eerst uw huisarts.  
Houd er rekening mee dat er momenteel een wachtlijst is. 
 
Marieke Meijerink 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.m3psychologie.nl/
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'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. 
 
Maaltijden: 
Iedere woensdag een vers bereide maaltijd door de koks van De Posten. 
Aanvang    12:30 uur  
Kosten    € 8,50 per persoon.  
Opgave voor 10:00 uur bij: de heer J. Schoeman, tel. 428 17 84 
    de heer H. Heskamp,  tel. 476 42 04 
 
Datum Maaltijd Opgave tot 
  4 februari vermicellisoep, macaronischotel, 

rauwkostsalade, toetje 
  2 februari 

18 februari boerengroentesoep, Foe Yong Hai, bami, 
rauwkostsalade, toetje 

16 februari 

25 februari stamppot zuurkool, toetje 23 februari 
  4 maart Mosterdsoep, sukadelapje schorseneren á 

la crème, aardappelen, salade, toetje 
  2 maart 

 
Vacature Vrijwilligers: 
Voor 'De Huiskamer van het Dorp' zoeken wij vrijwilligers die willen helpen 
bij de diverse activiteiten. Voor meer informatie en opgave kunt u contact 
opnemen met mevrouw A. Eggers, tel. 428 28 01. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op de bladzijde 
hiernaast vermeld. 
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Activiteiten: 
Opgave activiteiten: mevrouw J. Velthuis  428 26 59  
   mevrouw A. Eggers  428 28 01 
   mevrouw J. Velthuis  428 26 59 (voor Efkes d'r Oet) 
 
Datum Activiteit Tijd  
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30  
dinsdag Tai Chi (iedere week)  10:00 - 11:00 
  5 februari Activiteitenmiddag Oud Hollandse spelen 

(o.a. rummikub, kaarten). 
14:00  

12 februari Inloopochtend. Nieuw: PC, laptop, tablet 
(Apple en Android). ICT-vrijwilligers helpen 
u graag met alle vragen. U kunt uw eigen 
laptop of tablet meenemen. PC is 
aanwezig. 

10:00 - 12:00 

12 februari Voorlichting Homeopathie: Annelie Nijland. 14:00 
18 februari Filmavond (€ 1,50 p.p.) 19:30 
19 februari Cabaretmiddag Karel van de Kate.  

(€ 6,- p.p., aanmelden voor 12 febr.) 
14:00  

26 februari Inloopochtend pc, laptop, tablet (Apple en 
Android). ICT-vrijwilligers helpen u graag 
met alle vragen. U kunt uw eigen laptop of 
tablet meenemen. PC is aanwezig. 

10:00 - 12:00 

26 februari Efkes d'r Oet: Bezoek jachtopziener 
Twickel. 

14:00 

Voorinformatie maart:  
  5 maart Voorjaarsbingo. 14:00 
19 maart Paasstukje maken. 14:00  
26 maart Lezing: Tante Roosje. Levensverhaal van 

een Joodse danslerares tijdens de 2de 
wereldoorlog. 

14:00 



Windmolenweg 30 - 7548 BM Boekelo - Tel. 053 4283036
www.formenprint.nl - E-mail: info@formenprint.nl

PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN
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REUMAFONDS ZOEKT COLLECTANTEN 
 
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma nu en een leven 
zonder reuma in de toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen 
patiëntenactiviteiten en komen op voor de belangen van mensen met 
reuma bij politiek en zorg.  
Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig 
afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.  
Als collectant of medeorganisator van de collecteweek bent u dan ook van 
groot belang.  
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Boekelo en heeft u 
daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar?  
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het 
Reumafonds van 16 t/m 21 maart 2015.  
Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan ons 
doel om mensen met reuma een beter leven te geven.   
Bel voor meer informatie met Aly van Keulen, tel. 06 53 32 46 29 of met 
het Reumafonds in Amsterdam:, tel. 020 - 589 64 71.  
U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl 
 
Aly van Keulen. 
 

BOEKELO.DOET OPSCHOONDAG 
 
En daar is ie weer! Evenals vorige jaren houden we de BOEKELO.doet 
opschoondag en weer tegelijk met de landelijke vrijwilligersactiedag 
NL.doet. Tijdens de Boekelose actie zullen een aantal straten en bermen 
in het buitengebied opgeruimd worden. 
Joost Brunink fungeert hierbij als kartrekker namens de Dorpsraad,  
Anton Heuven treedt op als coördinator en Jan ten Elzen (wijkbeheerder 
Enschede-West) zal de actie ondersteunen, zowel persoonlijk als met 
materieel.  
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 21 maart a.s. BOEKELO.doet  
opschoonactie voor een zwerfafval-vrij Boekelo. 
Start:10:30 uur, met een wakker makende kop koffie of thee.  
Locatie: De Zweede, Boekelosestraat  
Opgave als vrijwilliger via mail: 
heuven@bc-enschede,nl  
Anton Heuven, coördinator StraatAdoptie 
Joost Brunink, namens de Dorpsraad Boekelo 
 



��������

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste 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 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 



www.boeke-loos.nl  

boeke-loos          februari 2015          37e jaargang, nr. 379            blz. 43 

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de ligging van ons HC zijn wij zeer betrokken bij de totstandkoming 
van het nieuwe Bleekerijplein. Wij volgen daarom de ontwikkelingen op de 
voet, hebben goed overleg met de uitvoeder van dit plan in casu de firma 
Ter Steege, en wij volgen de besprekingen. Maandag 12 januari jl. was er 
in de nieuwe MFA een bespreking met de gemeente, Ter Steege, 
Dorpsraad, Historische Kring, bewoners Het Magazijn en andere 
belanghebbenden. Tijdens deze bespreking is de definitieve lay-out van 
het plein vastgelegd (zie ook bladzijde 4 en 5).  
Enkele hoofdpunten die speciaal ons aangaan: er komt een wandelpad 
vanaf Het Magazijn, achter het HC, langs het hek van de spoorlijnbaan 
naar de Boekelosestraat. Er komen enkele parkeerplaatsen ongeveer 
tegenover het HC. De afstand van de voordeur van het HC tot aan de 
rand van de weg is 4 meter. Grenzen en markeringen worden 
aangegeven door verschillende kleuren en soorten stenen. Er komt weer 
een vijver voor het HC, zoals vroeger, compleet met randbeplanting.  
In de vijver wordt weer het beeld “de familie” geplaatst. Dit beeld is 
momenteel bij de firma Stokkers in opslag. Daar moet nog wat werk aan 
verricht worden. Vanaf de Boekelosestraat gezien staat het HC in het 
water. Er komt genoeg verlichting langs de weg en op het plein.  
Veel aandacht wordt geschonken aan de loop van de weg (niet te scherpe 
bochten) en de uitrit naar de Boekelosestraat (haaks).  
Onze nieuwsbrief is uit en verspreid (28 januari). Als dit project slaagt en 
dus genoeg bijval krijgt dan zullen wij elke 4 maanden een brief aan alle 
donateurs sturen.  
Regelmatig komen mensen ons oude foto’s en ander materiaal brengen. 
Dit levert vaak goede informatie op. Dus kijkt u nog eens goed in oude 
albums of fotoboeken, of misschien vindt u nog een oude film. Alles is 
welkom en wij zullen het met liefde en plezier bekijken, kopiëren, 
verbeteren en zo u wilt aan u teruggeven. 
 
Jacques van Baal, 
voorzitter 

http://www.boeke-loos.nl/




De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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Profiteer en bel ons.

Voordelig 
bouwen 

met 6% BTW! 

Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 
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TREFPUNT NIEUWS 
 
10 febr Bezoek aan het Stadsarchief van Enschede.  

Stadsarchivaris Adrie Roding zal daar informatie geven en een 
rondleiding verzorgen. 
Vertrek om 14:30 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren.  
Na afloop eten bij restaurant Dolphia.   

Opgave bij: 
Jenny Wevers tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl 
Nettie Overzee tel. 428 21 38 e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58  e-mail: jhaven@ziggo.nl  
Vooruitblik maart: 
10 mrt Lezing “Vergroten veiligheidsgevoel bij ouderen”, verzorgd door 

de politie Enschede. Aanvang: 17:00 uur, locatie De Zevenster. 
Opgave graag vóór 7 maart. 

 
 

DAMESGROEP 40+ 
 
19 febr 10:00 uur, samenkomst in De Huiskamer van het Dorp  
Voorinformatie Maart: 
05 mrt 10:00 uur, samenkomst in De Huiskamer van het Dorp 
 
 

KERKDIENSTEN BOEKELO - USSELO - TWEKKELO 
 
Franciscusparochie-Protestantse Gemeente-Nederlandse Protestantenbond  

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 
 
01 febr Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

Gebedsdienst m.m.v. dames- en 
herenkoor  
Kerkdienst Protestantse Gemeente 

08 febr Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

15 febr Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente  
22 febr Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
01 mrt Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

Gebedsdienst m.m.v. dames- en 
herenkoor 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 

 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:redder@planet.nl
mailto:nettie.overzee@kpnmail.nl
mailto:jhaven@ziggo.nl


Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie

In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor 
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten, 
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een  aantrekkelijke korting. 
De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart. 

Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie =  € 25 per man/per dag! 

Profiteer nu
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal 
3 mandagen werk bestaat.
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak. 

De schilder valt onder het lage 6% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.

Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

Barink Schilderwerken
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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NIEUWSBRIEF DE ZWEEDE 
 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder...  
Op zaterdag 28 maart vieren we de opening van De Zweede….  
De voorgaande zin heeft voor een aantal Boekeloërs en Usseloërs een 
lading die moeilijk in een paar woorden is uit te drukken.  
Sinds 1998 is er met vastberadenheid en doorzettingsvermogen gewerkt 
aan het realiseren van een visie die Boekelo en omstreken vitaal en 
leefbaar houdt. We hebben een plek gecreëerd waar we samen kunnen 
sporten, ontspannen, muziek kunnen maken en ons kunnen inzetten voor 
het belang van het dorp en omstreken. Dat deden we voorheen ook, maar 
nu doen we het samen, nu komen we verder….  
We sluiten een periode af waarin we het gebouw zoals het er nu staat 
hebben gerealiseerd. Nu zullen we ons moeten gaan richten op de 
uitdagingen die het gezamenlijk gebruik met zich meebrengt. Naast het 
stichtingsbestuur zijn er een gebruikersraad en een beheerdersgroep 
opgericht. Zij zullen streven naar een prettig gebruik van De Zweede, 
waarbij duidelijke en rechtvaardige afspraken de basis vormen.   
Daarnaast beseffen we dat we er nog niet zijn. Er is op dit moment een 
goed bemensde commissie van start gegaan die zich bezig gaat houden 
met het realiseren van “de kers op de taart”. De Zweede is niet compleet 
en het gebruik is niet optimaal zonder de sportzaal. Het moment dat ook 
deze onderdeel van De Zweede zal zijn, vraagt vanwege de vele 
betrokken partijen een lange adem en is nog onzeker, maar we houden  
u op de hoogte!  
Als dank aan de vele vrijwilligers zal er speciaal voor hen een gezellige 
avond worden georganiseerd. Binnenkort volgt de uitnodiging.  
Voor iedereen van u geldt dat u van harte bent uitgenodigd voor de 
opening op 28 maart, waar u naast het geweldige gebouw ook uw 
bijgedragen steentje kunt bewonderen.  
De opening zal omstreeks 16:30 uur plaatsvinden. Nadere info volgt. 
 
Stichtingsbestuur MFA De Zweede 
 

http://www.boeke-loos.nl/


�������������	
������
 
 ������	���

��������	
���
��� � � �����������������	������	������
����
��������������� � � ����	����������������	
���
����
�������� �!���"����#�� � ���$�����%����&�'()���������
����%�	�	�
*�%��� ����!#��!�++�,��#+�
�
-���.�������		�$���$������/�� ����
���
����
������
��
���������
000/�������		�$��$������/�� 1�%��
�1�������

���������	
���������	
���������	
���������	

����������������������������������������������������������������

��������	
���� 
���		�����		���������	���������	�	��������������������������������	�������	�
��������	
���������

����������
�����
��������������

�����
�����������
��������������
��
��������������������������������������
 !�	��������������������" �	���������#��

$���������%�����������
��������������
�
����������������#�����������

�������
����������������������������
��������������	�&!!����#�����������	��
����������������������'�����������	�'!�
���#�(���������������
�������
����������#�
&'!���#

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

VOOR AL UW :  
Centrale Verwarming Gas, Water  
en Sanitaire Werkzaamheden 

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl



Met onze wandeltocht hebben we € 1.000,- opgehaald voor de Stichting 
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:  

Blijven leven! 
Iedereen bedankt die meegelopen heeft! 
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Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl
www.verhaaktuinverzorging.nl

Wat wij doen:
Tuinontwerpen

Bestratingen
Schuttingen

Beplantingen
Tuin onderhoud

levering materialen

Fysiotherapie Oost Nederland

Bewegen is leven!

Wanneer dat bewegen om welke reden dan ook niet meer gaat,
zijn wij er om u te helpen!

De fysiotherapie praktijk is gevestigd in
Medisch Centrum De Windmolen (bij de huisartsen).

Windmolenweg 42 in Boekelo
W: fyon.nl/fyon-boekelo

T: 053 - 428 12 93



www.btkzorg.nl of bel 088- 238 37 37

24 uur per dag bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijsten
Snelle en flexibele zorgverlening
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ln.grozktb.www
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074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

U bedenkt, wij bouwen!

“Ik kies Aannemersbedrijf 
Mulder omdat ik wil 

(ver)bouwen zonder zorgen!”

074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder

.aannemersbedrijf-mulderwww

U bedenkt, wij bouwen!
7
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’t VERBORGEN THEATER 
 

10 MAART 2015  
MAARTJE en KINE – VREEMD FOLK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwapenend en charmant, muzikaal hoogstaand en origineel, jong en 
ambitieus, lief en vilein, messcherp en grappig, energiek en indringend, 
blond en rood, Nederlands en Noors. Dat zijn Maartje & Kine!  
Maartje de Boer en Kine Handlykken ontmoetten elkaar in de gangen van 
het conservatorium. Ze spelen viool, accordeon, ukelele, basbalalaika, 
piano, autoharp, melodica, mondharmonica, klokkenspel en kazoo.  
Of het nu gaat over de dood van Osama bin Laden of het moeilijkste 
dranklied ooit gemaakt, Maartje & Kine spelen het met een aanstekelijke 
energie alsof hun leven ervan afhangt.   

24 MAART 2015  
APPIE en STEF   

De één zo oud als de ander jong is.  
Twee muzikanten die nummers van Bob Dylan 
spelen en zingen én verhalen vertellen over de 
teksten die niemand begrijpt. Hoewel de ware 
adepten daarover van mening verschillen.  
Over Appie verscheen onlangs het boek “Appie 
Daalmeijer, een poplegende uit de Achterhoek”, 
waarin 50 jaar popmuziek wordt belicht.  
Multi-instrumentalist Stef Woestenenk is ondanks 
zijn leeftijd een lopende encyclopedie, wat goed 
van pas komt in de verhalen die hij tussen de 
nummers door vertelt. 
  

Aanvang beide voorstellingen: 20:30 uur 
Entree: €.12,50 (incl. koffie/thee)  
Reserveren: www.trioticket.nl/t_verborgen_theater.html 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.trioticket.nl/t_verborgen_theater.html
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MALSE RIBLAPPEN 5
BIEFSTUK DE VIERDE GRATIS

1.79
LEVERWORST FIJN 500 GR 8
BALLETJES IN SAUS 500 GR
RUNDVLEES STOOFPOT 500 GR. 7.98
MAGER RUNDVLEES CHAMPIGNONS - WINTERGROENTE
GEBRADEN IN EEN HEERLIJKE SAUS- EVEN OPWARMEN
HIERBIJ KRIJGT U GRATIS 500 GRAM KRIELTJES

OOK VOOR EEN UITGEBREID STAMPPOT BUFFET
MET ALLEMAAL ZELFGEMAAKTE PRODUCTEN !



Thuiszorg van Livio

Zorg nodig?

Bel ons direct

en we regelen

het!

Meer informatie?

Bel 0900-9200
of kijk op onze website

www.livio.nl

(lokaal tarief)

Het Livio thuiszorgteam is al jaren werkzaam in Boekelo. Vele inwoners 
van Boekelo kennen ons al en zien ons regelmatig rijden of hebben reeds 
zorg van ons. Ons team bestaat uit één wijkverpleegkundige en negen
wijk(zieken)verzorgenden.

Wij staan voor klantgerichtheid, gemoedelijkheid, deskundigheid, 
verantwoordelijkheid en collegialiteit.

Voor iedereen in Boekelo is onze thuiszorg dichtbij!

Wijkverpleegkundige hulp 
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

Nachtzorg
Acute zorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Diverse andere thuiszorg-vormen





Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 4283855
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl

Uw
Wijnspecia

list

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
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KALENDER 
 

vr-06 Soaltkloet’ns, cliëntencarnaval, De Buren, 20:30 uur 
za-07 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-08 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 

ma-09 Informatieavond Boekelo.Doet, De Zweede, 20:00 uur 
ma-09 ’t Verborgen Theater, André Manuel, 20:30 uur 

di-10 Trefpunt, bezoek Stadsarchief + eten, vertrek P.-Buren, 14:15 
di-10 ’t Verborgen Theater, André Manuel, 20:30 uur 

wo-11 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
vr-13 Soaltkloetn’s, Kloet’n hijsen, Fleur de Sel, 20:30 uur 
za-14 Opening en Open huis Speakwise, Voortsweg, 11:00 – 15:00 u 
za-14 Snoeihout brengen paasvuur, Beckumerstr., 14:00 – 16:30 u 
za-14 Soaltkloetn’s, Thema avond circus, De Buren, 20:30 uur 
zo-15 Carnavalsoptocht, 13:30 uur start vanaf de Verzetslaan 

ma-16 Soaltkloetn’s, Kindercarnaval, De Buren, 15:00 uur 
ma-16 Soaltkloetn’s, Rosenmontag, De Buren, 20:30 uur 

di-17 Soaltkloetn’s, Kleintje carnaval (voor leden), 20:00 u, De Buren 
di-17 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 

do-19 Dames 40+, samenkomst, Huiskamer van het Dorp, 10:00 uur 
za-21 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
za-21 BOEKELO.doet, opschoonactie, De Zweede, 10:30 uur 
za-21 Snoeihout brengen paasvuur, Beckumerstr., 14:00 – 16:30 u 
di-24 ●●●● Laatste dag inleveren kopij maart●●●● 

wo-25 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
za-28 Snoeihout brengen paasvuur, Beckumerstr., 14:00 – 16:30 u   

Activiteiten Huiskamer van het Dorp.: blz. 38 en 39.  
 Historisch Centrum: ma: 20:00 -22:00 uur en vr. 10:00 - 12:00 u. 
 Spreekuur wijkagent: iedere di., De Zweede, 19:00 – 20:00 uur   

VOORINFORMATIE MAART 
 

di-03 Bijeenk. De verandering openb. ruimte, De Zweede, 20:00 u 
do-05 Dames 40+, samenkomst, Huiskamer van het Dorp, 10:00 uur 
do-05 Inzameling oud papier, container klaarzetten vanaf 17:30 uur 
vr-06 Bezorgers ophalen Boeke-loos 
za-07 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
za-07 Snoeihout brengen paasvuur, Beckumerst. 14:00 – 16:30 uur 
za-07 Potgrondactie Marcelliunsschool 
zo-08 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-08 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
di-24 ●●●● Laatste dag inleveren kopij april●●●● 

 

http://www.boeke-loos.nl/
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100ste LID BOEKELOPERS 
 
Hardloopgroep de Boekelopers heeft aan het begin van dit jaar haar 
honderdste lid mogen begroeten. Deze eer viel te beurt aan  
Michel van ’t Klooster uit Boekelo.  
Als deelnemer aan de 5 km clinic voor de beginnende hardloper ging hij in 
september van start. Mede door zijn buren, die enthousiaste aanhangers 
van deze sport zijn, heeft hij zich opgegeven voor deze trainingen.  
Om toch de opgebouwde conditie op pijl te houden en onder begeleiding 
verder te lopen, werd aanmelden als lid de volgende stap en was hij tot 
zijn verbazing het 100ste lid van de Boekelopers.  
Op de eerste training in het nieuwe jaar werd hij hiermee door voorzitter 
Gerrit Meutstege gefeliciteerd.  
Na afloop van de training is er meestal tijd voor een kopje koffie in de 
kantine; er wordt dan nog eens gezellig met medesporters nagepraat.  
Bij de vraag of hij eerder aan sport heeft gedaan antwoordt hij; “ooit eens 
gevoetbald bij de F-jes”. 
Michel is sinds 2008 bewoner van De Bleekerij en heeft een eigen bedrijf 
in zonwering in Boekelo (één van de adverteerders in Boeke-loos!) buiten 
zijn reguliere baan.  

 
Felicitaties                                                             Het ontvangen hardloopshirt  
De Boekelopers is afgelopen jaar, samen met de afdeling voetbal van 
BSC Unisson, verhuisd naar De Zweede. waar een 400 meter 
hardloopbaan en sportcomplex in gebruik is genomen. 
Een van de activiteiten van de Boekelopers is het geven van 
hardloopclinics.  
Ook een goede conditie opbouwen en plezier krijgen in hardlopen?  
De eerstvolgende 5 km clinic begint op maandag 23 maart. 
 
De redactie 
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Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

 Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie - Printers
- Aanleg van netwerk, telefoon - MKB, service op locatie
- ADSL internet aansluiting - Verkoop computers

Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl 

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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Bouwbedrijf Stokkers BV, Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo, info@stokkers.nl

NIEUWBOUW | V ER BOUW | R EN OVAT IE |  R ES TAUR AT IE |  O ND ER H OUD | SERV ICEBUS 

BOUWBEDRIJF STOKKERS

053 428 1389
www.stokkers.nl

100 jaar veelzijdig in bouwen
Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo is 

al vier generaties op veel terrei-

nen actief in de bouw. Of het nu 

gaat om nieuwbouwprojecten, 

kleinschalig onderhoud, verbou-

wingen of complexe restauraties, 

altijd staan bij Bouwbedrijf Stok-

kers betrouwbaarheid, vakman-

schap en oog voor detail voorop.

achterkant Boeke-loos 2015.indd   1 19-11-14   08:52
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