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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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BOEKE-LOOS 
 

maart 2015: 
 

Met deze keer o.a.: 
  

De grote opening van De Zweede 
De Jonge Groente en Fruit 

Boekelo.Doet Opschoondag 
Toneelvereniging De vriendschap 

Boekelo Bokaal Spielehof 
Hardlopen voor beginners 
Carnavalesk noaberschap 

Jesus Christ Superstar 
Palmpasen optocht 

Belastingaangifte 65+ 
Tips van de wijkagent 

Jubileum De Zonnebloem 
Sprinklerinstallatie ingewijd 

 
 
 
 
 

 
 

in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (17 FEBRUARI 2015) 
 
Van 17 gezichten, Facebook en warme voeten! 
 
Derde dinsdag van de maand, dus de openbare Dorpsraadvergadering! 
De voorzitter, Jeroen Verhaak, opent de bijeenkomst om 20:00 uur.  
Hij heet de 10 aanwezige Dorpsraadleden (Joost Brunink, Bart Stokkers 
en Kas de Vries zijn verhinderd), de 2 presenterende gasten (Gerlinde 
Rietberg en Margot Strik) en de 5 belangstellenden (waaronder Anton 
Brinks, politie en Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) van harte 
welkom. Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd. 
In afwijking van de normale gang van agendazaken krijgen de dames 
Rietberg en Strik eerst de gelegenheid om ons - in het kader van de 
structuurveranderingen in de zorg - in te lichten over het sinds enkele 
maanden functionerende “Wijkteam Boswinkel-Boekelo”. Zij doen dit aan 
de hand van een Power Point presentatie die u kunt bekijken via 
www.boekelo.info/dorpsraad. Het wijkteam zal zich de komende tijd via 
Boeke-loos, Huis-aan-Huisbladen, sociale media (Facebook) en folders 
presenteren. 
Terug naar de agenda: in het verslag van de januarivergadering hoeft 
niets te worden veranderd. Jan ten Elzen heeft naar aanleiding van dat 
verslag (rondvraag, vraag Henk Abbink over Windmolenweg) contact 
gehad met de wegbeheerder. De Windmolenweg wordt in maart a.s. 
geïnspecteerd, zo nodig wordt het wegdek onder handen genomen!  
Ben ter Stal geeft een opsomming van de inkomende- en uitgaande 
brieven en mails. O.a. kregen we van de gemeente Enschede een 
prolongatie van onze status als erkend wijkorgaan en hebben wij op onze 
beurt de gemeente verblijd met de verantwoording van Dorpsbudget 
2014. Jeroen Verhaak meldt dat de Raad van State 25 maart alle 
bezwaren tegen het Bestemmingsplan Enschede Noordwest behandelt. 
 
In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen 
komt eerst R.O.M. aan het woord. Zij hebben de situatie van de 
aansluiting van De Zweede op de Boekelosestraat bekeken en zijn 
daarover in overleg met de gemeente. Aandachtspunt is o.a. de 
afwezigheid van goede straatverlichting bij de aansluiting!  
Gerard Roossink zegt dat er in het buitengebied ook zeker 
(verkeers)knelpunten zijn en roept de aanwezigen op dit bij R.O.M. te 
melden. Henk Abbink vindt dat er “schot zit” in de plannen voor 
glasvezelaanleg in het buitengebied.    
Ben ter Stal over de M.F.A. De Zweede: de opening van het complex op 
28 maart a.s. wordt voorbereid. Zie blz. 4 in deze Boeke-loos en 
Facebook!  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 



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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 februari 2015) 
 
Hij doet alvast de oproep aan alle aanwezigen om op die dag mee te 
lopen in de wandeltocht van het Kerkje aan de Kwinkelerweg 5  
(voormalig tijdelijk Dorpshuis) - daar is een fotomoment - naar  
De Zweede, waar dan om plm.16:00 uur het openingsprogramma begint. 
Punten van aandacht m.b.t. de M.F.A. zijn momenteel de exploitatie en de 
plannen voor fase 3 (sport/speelzaal).  
Wat R.S.C.J.-zaken betreft licht Ben Schoppert de stand van zaken m.b.t 
het werk van de Werkgroep Wandelpaden/Faunafort Boekelo toe. 
Er is een “ommetje Boekelo” uitgezet en verkend door de werkgroep.  
Men hoopt dat vóór de zomervakantie bewegwijzerd kan worden. 
Uiteraard wordt overleg gevoerd met de private grondeigenaren en zal 
hier en daar groot- en klein onderhoud moeten worden gepleegd!  
Jeanet van Offenbeek en Gonny ten Veen doen verslag van de planning 
van Natuurlijk Spelen op De Bleekerij. De werkgroep is zeer enthousiast 
over het door Gary Podmore gemaakte plan en hoopt dat het in de loop 
van dit jaar (geheel of gedeeltelijk) gerealiseerd kan worden.  
Ben Bel (onze vertegenwoordiger in de Klankbordgroep Grolsch) wijst 
op de jubileumactiviteit op 11 maart a.s. Alle Dorpsraadleden hebben 
hierover al een e-mail ontvangen.   
Ben Bel (hij vervangt hierbij Kas de Vries, de voorzitter van de 
adviescommissie Dorpsbudget) stelt twee aanvragen die gedaan zijn bij 
dit fonds aan de orde: 1) De aanvraag voor een krediet voor uitgaven in 
het kader van BOEKELO.doet op 21 maart. We stellen € 150,- 
beschikbaar. 2) De tuindersvereniging aan de Teesinkweg vraagt een 
bijdrage voor het bouwen van een schuur op het tuincomplex.  
Na een gedachtewisseling hierover nemen we het positieve advies over 
en stellen € 578,- beschikbaar. Verder: de Dorpsbudgetbegroting voor 
2015 is in de maak, de Verantwoording 2014 ligt bij de gemeente. Ben 
Bel blijft nog even aan het woord en doet verslag van de laatstgehouden 
bijeenkomst van Bookels Höltink waar een heldere presentatie over de 
samenwerking van de beide Boekelose basisscholen en de SKE, verenigd 
in het Integraal Kind Centrum, door de directeur van de 
Marcellinusschool, Jeroen Hulsmeijers, werd gegeven. In de volgende 
bijeenkomst zal Margot Strik het Wijkteam Boswinkel-Boekelo voor het 
voetlicht brengen. 
Wat de Stichting B.A.R.T. betreft zijn de B.O.V. en de Dorpsraad 
(B.A.R.T. is ooit als een gezamenlijk project opgezet) het eens over het 
opheffen van deze Stichting en voorzetting van de activiteiten in B.O.V.  
en Zoutmarke-verband.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 



SLAGERS STAMPPOTTEN 500 gr. 2.90
Boerenkool Hutspot Andijvie en Zuurkool

SLAGERS ROOKWORST
MAGER RUNDER GEHAKT 98

TWENTSCHE GRILLWORST 1.29
RUNDER SUCADE LAPJES 500 GR

BOURGONDISCH GEMAK P
DIT IS EEN ITALIAANS BROODJE GEVULD MET GEHAKT HAM KAAS  
ASPERGES 15 MIN IN DE OVEN OP 180 GRA.C. EN SMULLEN MAAR.

VERSE WORST FIJN 500 gr. 2.98
SHOARMAVLEES 

NU MET gratis BAKJE COCKTAILSAUS
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 februari 2015) 
 
E.e.a. ligt nu op het bordje van R.S.C.J.  
Henk Abbink legt contact met De Zoutmarke voor een presentatie in de 
Dorpsraad. 
Ben Schoppert heeft nog een R.O.M.-achtig punt: op 3 maart a.s. is de 
brainstorm over Veranderingen in de openbare ruimte (zie ook vorige 
Boeke-loos, de site www.boekelo.info/dorpsraad en Facebook).  
Hij roept alle aanwezigen op mee te denken op 3 maart en deelnemers te 
werven. Het is een zaak die ons ALLEN aangaat! Graag aanmelden via 
drboekelo@gmail.com. Dinsdag 3 maart a.s., 20:00 tot ca. 22:00 uur, 
M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.    
 
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: 
Henk Post. Hij stelt de problematiek aansluiting Haimersweg / Wind-
molenweg aan de orde. Er ontstaan daar regelmatig levensgevaarlijke 
situaties door weg(mis)bruikers die, ondanks het verbod rechtdoor te 
rijden, vanuit Enschede vanaf de Windmolenweg de Haimersweg inrijden. 
We hebben dit punt al eerder aangekaart bij de gemeente, maar een 
echte oplossing is er nog niet gevonden. Wordt vervolgd!   
Anton Brinks (wijkagent) was zondag jl. getuige van een goed 
georganiseerde carnavalsoptocht; sinds 16 januari jl. werd er één keer 
ingebroken in Boekelo; op dinsdag 21 april zal in een zgn. “Mobile Media 
Lab”-truck in Boekelo een enquête over communicatie gehouden worden 
door de Nationale Politie. Via onze (Dorpsraad-) Facebookpagina zullen 
we de exacte tijd en plaats nog melden!    
Fleur ter Kuile wijst (nogmaals) op de slechte staat waarin het 
fietspadgedeelte van de Teesinkweg zich bevindt; zij vraagt of de groep 
50+ ruimte kan krijgen op de (Dorpsraad-) site www.boekelo.info. 
Welkom!  
Jan ten Elzen wijst op BOEKELO.doet. op 21 maart a.s.; op 18 maart is 
het Nationale Boomplantdag, voor Boekelo zal die geconcentreerd zijn op 
het terrein Natuurlijk Spelen De Mans.  
 
Tegen 22:00 uur sluit Jeroen Verhaak de vergadering.  
 
In tegenstelling tot 20 januari jl., onze eerste vergadering in De Zweede, 
was de temperatuur vanavond aangenaam!     
 
Ben Schoppert. 
 

 
De volgende DR-vergadering vindt plaats op dinsdag 17 maart a.s., 

aanvang 20:00 uur, M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275. 
De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website 

www.boekelo.info/dorpsraad 
 



De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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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
!

-





(advertorial) 
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DE JONGE BRENGT HET VERS AAN HUIS 
 
 

             
 
 
De Jonge Groenten en Fruit BV verhandelt al drie generaties groenten 
en fruit aan huis. Op dit moment is het bedrijf in handen van Berry van 
Berkum, de kleinzoon van de oprichter van De Jonge Groenten en Fruit. 
Hij groeide op met het bedrijf van zijn opa en al snel rolde hij in het bedrijf. 
In 2008 besloot Berry voor zichzelf te beginnen en in 2013 werd het 
bedrijf een BV. 
 
Tegenwoordig rijdt De Jonge Groenten en Fruit al met meerdere bussen 
in Gelderland en Overijssel en is Jordy van der Molen in Twente de 
franchisenemer van De Jonge. Sinds 2014 komen wij ook in Boekelo en 
omstreken. 
 
Wij komen bij particulieren aan huis op afspraak, d.w.z. met uw 
goedkeuring komen wij aan huis en kunt u kiezen uit ons verse aanbod 
van aardappelen, eieren, groenten en fruit. Onze producten komen met 
name uit de regio en zijn van zeer goede kwaliteit!  
Voor elke plaats of stad komen we op vaste dagen. Dit alles zonder 
contracten en verplichtingen. 
 
Lijkt het u wat voor u zelf als particulier of voor uw bedrijf of instelling? 
Dan vernemen wij dit graag van u! 
 
Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar onze website: 
www.degroentemanaanhuis.nl of kunt u bellen met 06 42 95 06 80. 
 
Jordy van der Molen 



��������

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. 
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BOEKELO.DOET OPSCHOONDAG 
 

Zaterdag 21 MAART !!  
 

Evenals vorige jaren houden we de BOEKELO.doet opschoondag en 
weer tegelijk met de landelijke vrijwilligersactiedag NL.doet.  
Tijdens de Boekelose actie zal 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.  

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!  
zaterdag 21 maart a.s. BOEKELO.doet  
opschoonactie voor een zwerfafval-vrij Boekelo. 
LET OP: de start is om 9:30 uur , en niet als 
eerder gemeld om 10:30 uur, met een wakker 
makende kop koffie of thee.  
Locatie: De Zweede, Boekelosestraat 275.  
Opgave als vrijwilliger via mail: 
heuven@bc-enschede,nl  
Anton Heuven, coördinator StraatAdoptie 
Joost Brunink, namens de Dorpsraad Boekelo 
 
 
 

TONEELVERENIGING DE VRIENDSCHAP 
 

Toneelvereniging De Vriendschap speelt in 2015 in 
Boekelo op haar nieuwe locatie: Teesinkbos, 
Landsteinerlaan 49. Deze keer wordt de openlucht 
musical “De Jantjes” opgevoerd. 
 

Noteer alvast de data in uw agenda:  
vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli, dinsdag 7 juli, vrijdag 10 juli en 

zaterdag 11 juli a.s. 
Nadere informatie volgt later in Boeke-loos. 
Kijk ook op onze website: www.devriendschap.com 
 

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


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

24 uur per dag bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijsten
Snelle en flexibele zorgverlening

o

g

ln.grozktb.www

p
Professionele

wachtlijsGeen
flexienSnelle

7

g

373832-880lebf

zorgverleners
sten

zorgverleningibele
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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

.nlsbedrijf-mulder
.nlsbedrijf-mulder

wij bouwen!
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WELKOMSTBEUKSKEN 
 

 

Gedurende zes jaar heeft Fleuranthus op 
meer dan voortreffelijke wijze het bloemetje 
verzorgd bij de overhandiging van het 
‘Welkomstbeuksken’ aan nieuwe bewoners 
van Boekelo en Usselo.  
Als commissie zijn we daar erg tevreden over 
en spreken daar onze welgemeende dank 
voor uit. 
 
Vanaf 1 januari 2015 verzorgt Thuys het 
bloemetje.  
Als commissie zijn we ervan overtuigd dat 
Dennis en Odette het er prima zullen laten 
uitzien. 
 
Welkomstbeuksken: zie www.boekelo.info 
 

Met vriendelijke groeten, 
De Commissie: Miranda Meerman, Edith Howard, Carry Hilbink,  
Gonny ten Veen, Henny Westerveld, Henk Scholte in ‘t Hoff.  
. 
  

ST. PATRICK’S DAY VIERING BIJ FOLKCLUB TWENTE 
 
Op vrijdag 13 maart viert Folkclub Twente St. Patrick’s Day in 
‘t Verborgen Theater van De Buren. Zoals gebruikelijk doen we dat met 
Irish Coffee, Guinness, Irish Stew, “Quiche Irlandaise” en vanzelfsprekend 
Ierse muziek.  
We hebben de band The Beggar’s Clan uitgenodigd om het feestje 
muzikaal op te luisteren. Een echte feestband uit Vriezenveen en 
omgeving. 
Naast opzwepende dancetunes als jigs en reels, spelen zij ook meer of 
minder bekende folksongs over drank, vrouwen, werk en de zee. 
 
Wanneer: vrijdag 13 maart, ‘t Verborgen Theater, De Buren,  
Aanvang: 20:30 uur 
Entree: volwassenen  € 13,-, studenten € 10,-,  
 jeugd tot 18 jaar € 7,-, kinderen tot 12 jaar gratis. 
 
Reserveren:  via www.folkclub.nl of folkclub@dds.nl 
 telefonisch 06 53 87 33 90 
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BOEKELO BOKAAL 2015 
 

Maandag 6 april 2015 (2e Paasdag) 
Wie is de beste golfer van Boekelo op het korte spel?  

Tijdens dit jaarlijkse evenement strijden golfende inwoners van Boekelo, 
Usselo en Twekkelo en de leden van Spielehof om de felbegeerde 
Boekelo Bokaal.  
Programma: 
09:30 uur ontvangst 
10:00 uur aanvang 1e speelronde 
12:00 uur lunch 
13:00 uur aanvang 2e speelronde 
15:00 uur prijsuitreiking  
Toegangsprijs (optioneel): 
Deelnamekosten:  € 5,- 
Greenfee niet-leden:  € 7,50 
Golflunch (optioneel): € 7,50 
Let op: prijzen onder voorbehoud 
 

 

Meer informatie: www.spielehof.nl/golfbaan/boekelo-bokaal/ 
 
Spielehof 
Spieleweg 24 
7548 RR Boekelo 
T: 053 - 428 13 63 
E: info@spielehof.nl 
 

 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 

    De Kapsalon Voor Het Hele Gezin ! 

Be You Hairdesign 
Beckumerstraat 46A, Boekelo 

tel.053 - 850 99 33 
www.beyouhairdesign.nl 

         24/7 online boeken op www.1kapper.nl  
Openingstijden: di ,wo, do en vr: 09:00 – 18:00 en za: 09:00 – 15:00  

 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.spielehof.nl/golfbaan/boekelo-bokaal/
mailto:info@spielehof.nl
http://www.beyouhairdesign.nl/
http://www.1kapper.nl/


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



A U T O B E D R I J F

HULSCHER
Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
Tel. (053) 4281685 | www.autohulscher.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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 

 
 
• Hierboven ziet u het nieuwe logo van de Historische Kring Boekelo, 

Usselo, Twekkelo. In samenwerking met het bestuur, Hans Wassink 
en Silke ter Stal (studente aan de Universiteit Twente in Creativ 
Technology) en aanwijzingen van de medewerkers van onze Kring is 
dit het resultaat. 

• In onze nieuwsbrief (voor leden) vroegen we waar een 
paardenevenement omstreeks 1950 had plaatsgevonden. Dankzij een 
oplettende lezer weten we nu, dat de afgebeelde villa op het Hof 
Espelo staat. Fijn dat u ons heeft geholpen de oplossing te vinden.  

• Een nieuwe vraag aan de lezers: heeft iemand een oude foto van café 
Breukers die genomen is voordat er huizen omheen gebouwd 
werden? Het moet dus een afbeelding zijn waarop tussen 1930 en 
1960 het café nog omgeven is door bouwland. Uw reactie graag per 
e-mail aan Jaap de Boer: jabo@planet.nl of tel. 428 89 09. 

• Door de loakstenencommissie van de SHSEL (Historische Sociëteit 
Enschede Lonneker) werden wij gevraagd om een driemarkensteen in 
de Beldershoek bij de Bellersweg mede in ere te herstellen. 
Loakstenen en markestenen markeren een grondgebied. In dit geval 
een driehoekige paal die de Usselermarke, Twekkelermarke en de 
Oelermarke markeert. Deze loaksteen, compleet met een 
informatiebordje, wordt in aanwezigheid van de aanpalende 
grondeigenaren en omwonenden op 21 maart onthuld door de 
besturen uit Hengelo, Enschede en Boekelo. 

• 1 April a.s. is het 70 jaar geleden dat Boekelo bevrijd werd. Voor vele 
oudere inwoners een herinnering als “de dag van gisteren”. Wij zijn 
nieuwsgierig of onder u nog foto’s zijn van die dag. Originele opnamen 
ontvangt u retour. Kijkt u eens in oude fotoalbums, op zolder in dozen 
etc. Graag uw reactie vóór 15 maart aan Ine Kruse, e-mail 
berty.ine@home.nl of tel. 433 34 99. 

• Denkt u er aan dat het HC van 1 maart tot 31 mei moeilijk bereikbaar 
is in verband met de inrichting van het Bleekerijplein.  

 
Jacques van Baal, voorzitter 
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HARDLOPEN VOOR BEGINNERS 
 
Ook toe aan een sportieve uitdaging of voorgenomen je conditie te 
verbeteren? Begin dan met hardlopen; het is een goede manier om 
gezond en fit te worden en te blijven! Doe jij ook mee?  
 
Hardloopgroep de 
Boekelopers start deze 5 km 
clinic voor beginners op 
maandag 23 maart a.s. op 
De Zweede, vanaf 19:30 uur. 
 
Iedere week kun je deel 
nemen aan de opbouwende 
trainingen onder leiding van 
onze enthousiaste trainer.  
Na een periode van ca. 12 weken ben je in staat 5 km achtereen hard te 
lopen. De clinic wordt afgesloten met deelname aan de Dorpsloop in  
De Lutte op 27 juni a.s. 
Tevens vindt voorafgaand aan deze clinic een informatieavond plaats met 
uitleg over het trainingsschema, loopkleding, activiteiten van de 
Boekelopers en kun je alvast kennismaken met je medesporters.  
Kosten voor deze 5 km clinic bedragen: € 55,-. (incl. koffie/thee, 
functioneel loopshirt, schema en inschrijving Dorpsloop). 
Je ontvangt het trainingsschema, dat zorgt dat je verstandig opbouwt en 
waarop de dagen en afstanden die je tussendoor zelf moet lopen, vermeld 
staan.  
Je kunt je aanmelden via lopers@bscunisson.nl onder vermelding van je 
naam, adres, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum of maak gebruik 
van het contactformulier op onze site: www.bscunisson.nl. 
 
Trainen bij de Boekelopers is geschikt voor elk prestatieniveau! 

 
 
 

Informatie:  
E: lopers@bscunisson.nl 
W: www.bscunisson.nl (Boekelopers) 
F: Boekelopers 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:lopers@bscunisson.nl
http://www.bscunisson.nl/
mailto:lopers@bscunisson.nl
http://www.bscunisson.nl/
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CARNAVALESK NOABERSCHAP 
 
Wie had dat gedacht, een combinatie tussen de Muiters uit Beckum en 
CV de Soaltkloet’ns. Toch kwam het er van op 13 februari bij  
Café Halfweg in Beckum, waar de Soaltkloet’ns kwamen om na het 
kloet’nhijs’n een feestje te gaan vieren met de Muiters.  
Spannend was het wel aangezien er in Beckum jaren geen carnaval meer 
gevierd was. Toch kunnen wij als Muiters terugkijken op een hele goede 
samenwerking en een geweldig feest! Optredens van Bêentels Kabaal, 
Binky & Pegel en DJ Nicky Vannettie maakten de eerste carnavalsparty 
een groot succes. Het café stond overvol met carnavalsvierders. 
Polonaises, confetti en dansmarietjes passeerden de revue waardoor het 
feest alles had wat bij carnaval hoort!  
 
Via deze weg willen wij Prins Geert, Adjudant Pieter, CV de Soaltkloet’ns 
en alle bezoekers bedanken voor hun komst en wij hopen dat dit het 
begin is van een jaarlijkse traditie.  
Ook nodigen wij jullie graag uit voor de Muiterweek van 29 juli t/m 3 
augustus met vele sportieve en feestelijke activiteiten waarvan wij jullie 
graag op de hoogte willen houden op onze facebookpagina die al door 
vele Boekeloërs geliked is. 
Bedankt en tot ziens!  
 
Namens de Muiters,  
Nick Laarhuis 
 
 

VERLOREN 
 
In de laatste week van januari hebben wij, na het spelen met onze hond 
op het veldje hoek Diamantstraat/Saffierstraat, per ongeluk haar rode, vijf 
meter lange uitlaatriem in de sneeuw laten liggen. De volgende ochtend 
was deze al door iemand anders gevonden.  
Wil deze eerlijke vinder contact met ons opnemen via 06 20 12 95 53? 
 
Alvast onze hartelijke dank, 
Anouk en Max 
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INSPIRATION MET SOLISTEN 
 
 
 
 
 
 
Er wordt een dynamische en eigentijdse versie,  
door Inspiration met solisten, van het 
welbekende meesterwerk, met zang en prachtige 
verhalen ten tonele gebracht. 
Het verhaal over de laatste dagen van Jezus 
Christus. Het eeuwenoude verhaal is door 
Andrew Lloyd Webber en Tim Rice tot een 
moderne rockopera gemaakt. 
 

Solisten: 
Bouke Steenstra 
Koen Termaat 
Marcel ten Thije 
Peter van der Meulen 
Leden Inspiration 
 
Algehele leiding:  
Han Schokker 

 
Datum : 27 maart 2015 
Aanvang : 19:00 uur 
Entree : gratis 
Locatie : Marcellinuskerk, Boekelo 
 

 

 
 

’t VERBORGEN THEATER 
 

10 MAART 2015  
MAARTJE EN KINE  = UITVERKOCHT ! 

 
 

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

11 maart Broccolicrèmesoep, houthakkerssteak, 
andijvie, aardappelen, rauwkostsalade, 
toetje 

  9 maart  

18 maart Minestronesoep, saucijs, bloemkool, 
aardappelen, rauwkostsalade, toetje 

16 maart 

25 maart Stamppot zuurkool, toetje 23 maart 
01 april Vermicellisoep, kippenpoot, stamppot 

raapstelen, vruchtencompote, toetje 
30 maart 

Bij niet tijdige afmelding worden de kosten in rekening gebracht (m.u.v. onvoorziene 

omstandigheden). 
 

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 
05 maart Voorjaarsbingo met leuke prijzen (€ 3,- p.p.) 14:00 - 16:30 
11 maart Gezellige filmavond (€ 1,50 p.p.) 19:30 - 22:00 
12 maart 
     & 
26 maart 

Inloopochtend pc, laptop, tablet  
Wij helpen u graag met alle vragen.  
U kunt uw laptop of tablet meenemen, 
Windows pc is aanwezig. 

10:00 - 12:00 

12 maart Activiteitenmiddag 14:00 - 16:30 
19 maart Paasstukjes maken (€ 6,- p.p.) 

Graag uw piepschuim ei van afgelopen jaar 
mee.  

14:00 - 16:30 
 

26 maart Lezing: Tante Roosje (€ 3,- p.p.) 
Levensverhaal van een Joodse danslerares 
(zie ook de flyer in De Berke) 

14:00 - 16:30 

31 maart Met Efkes d’r Oet naar Bruno Kleine in 
Gronau. 

13:30 - 17.30 

 Voorinformatie april  

01april Paasbrunch  12:30 -14:00 
09 april Body Good onderkleding 14:00 -16:30 
23 april Efkes d’r Oet 13:30 -17:30 
30 april Oud Hollandse spelen met leuke prijzen 14:00 -16:30 
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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
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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

ThuysThuysThuysThuys



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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PALMPASENOPTOCHT 
 
Op zondag 29 maart (Palmpasen) is de Palmpasenoptocht in Boekelo. 
Voorafgaand aan de optocht kun je naar een viering in de 
Marcellinuskerk, waar het verhaal van Palmpasen wordt verteld met 
hedendaagse muziek en beelden.  
Dit samenzijn begint om 14:00 uur.  
Na afloop vertrekt vanaf de parkeerplaats een open wagen richting 
optocht.  
De optocht start om 14:45 uur bij OBS Molenbeek aan de Dirk 
Papestraat. Alle kinderen tussen 1 en 9 jaar kunnen met hun 
Palmpasenstok op de platte wagens gaan zitten.  
Ouder(s) en begeleiders lopen naast en achter de 
wagens mee. 
In een bonte stoet wordt een rondje door het dorp 
gemaakt, voorafgegaan door Muziekvereniging 
Unisson.  
Het eindpunt is de tuin van de familie Hulscher (hoek 
Beckumerstraat Windmolenweg). Daar zal de jury 
prijzen uitreiken voor de mooiste, meest traditionele 
of juist meest originele Palmpasen. Alle deelnemers 
worden op iets lekkers getrakteerd.   
Kinderen en hun ouder(s), maar ook belangstellenden, worden van harte 
uitgenodigd. 
 
Het Palmpasen Comité Boekelo. 
 

 

KLEIN ZAKELIJK 
  

Restaurant “Fleur de Sel” Boekelo   
A la carte – Catering – Meeneemmaaltijden – Bookeltjes  

Activiteitenkalender 2015: 
5 maart Kearls Oamd  Ommeunig völ et’n veur   € 15,--  p.p. 
5 april Paasbrunch Uitgebreid buffet tussen 

11:00 – 15: 00 uur 
€ 22,75 p.p. 

Wilt u aan één of beide dagen deelnemen, bel ons: 053 428 19 02, of mail 
info@restaurantfleurdesel.nl 

Kijk ook in de volgende Boeke-loos voor verdere activiteiten!  
 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:info@restaurantfleurdesel.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! 

 
���������	�
�

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

����
���� ����Zorgeloos         �	�������

 Gezellig   ��������� �	�����

���� �
 

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
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie
Echografie - Fysiofitheidscan

Beweegprogramma’s en (medische) fitness

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

T: 053 428 12 93
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HULP VOOR VLUCHTELINGEN DOOR ZOA COLLECTE 
 
Van 23 tot en met 28 maart a.s. gaan duizenden collectanten de huizen 
langs met een collectebus van ZOA. Deze organisatie biedt hulp aan 
slachtoffers van een natuurramp of gewapend conflict in vijftien landen in 
Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De opbrengst van de jaarlijkse huis-
aan-huiscollecte kan voor veel mensen een lichtstraal van hoop en een 
begin van herstel betekenen! 
Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles 
kwijt zou raken: je huis, je kleren, je werk. En misschien je ouders of je 
kind… Vluchtelingen hebben hulp nodig om te kunnen overleven en om 
hun leven weer op te bouwen.  
 
Hier in Boekelo en Usselo gaan ook collectanten op pad om deze 
vluchtelingen te kunnen helpen via stichting ZOA.  
Het is een klein gebaar; het bedrag dat u in de collectebus stopt, maar 
doordat u bijdraagt aan de totale opbrengst van deze collecteweek kunt  
u daadwerkelijk mensen steunen die van huis en haard zijn verdreven en 
onze hulp bij een nieuwe start hard nodig hebben. 
 
Een tip: leg alvast wat kleingeld klaar. En mocht u de collectant mislopen, 
dan kunt u geld overmaken via www.zoa.nl/doneer of een sms-bericht met 
de tekst ‘ZOA’ sturen naar 4333 (€ 1,50 per bericht).  
 
Meer informatie bij ondergetekende via tel: 06 53 67 49 75 of email: 
h.tenheuw@zoa.nl. U kunt ook kijken op www.zoa.nl/collecte.  
 
Alvast bedankt! 
Helprich ten Heuw 
 
 
 
 

BOEKE-LOOTJE 
 
 

DE INSPIRATIE HOEVE BOEKELO ZOEKT: 
Vrijwilligster voor afwisselende werkzaamheden op de creatieve 
workshopboerderij. Steekwoorden :creativiteit, organisatietalent, 

enthousiasme, buitenleven, doelgroepen, commercieel, gastvrouw. 
Vrijwilliger die het leuk vind om samen met ons een bloemenpluktuin te 
realiseren en  te verzorgen. Steekwoorden: zelfstandig, tuinliefhebber. 

Wordt jij hier enthousiast van? Mail dan een motivatiebrief naar 
info@inspiratie-hoeve.nl of bel Renate Haarman, 053 – 436 17 35. 
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BIER AAN TAFEL 
 
Een goed glas bier bij de maaltijd kan altijd.  
Maar wist je dat je bier ook fantastisch kunt verwerken in verschillende 
gerechten?  
 
Tijdens het programma ‘Bier aan tafel’ laat chefkok Jos Meijerink van de 
Creatieve Kookstudio je proeven van heerlijke gerechten mét en voor bier. 
Daarnaast vertelt Jos op inspirerende wijze over bier aan tafel.  
Het overheerlijke programma ‘Bier aan tafel’ is een must voor 
bierliefhebbers met smaak.  
 
Wanneer: woensdag 11 maart 2015  
Waar: Bierbrouwerij Grolsch Boekelo 
Tijd: 19:00 tot 22:00 uur  
Kosten: € 10,- p.p.  
 
Nu geen €12,50 maar slechts €10,- voor dit smaakmakende programma, 
inclusief heerlijke gerechtjes en een korte Brouwerij Tour.  
 
Aanmelden via: 
www.grolsch.nl/#Brouwerij-tour of telefonisch 483 32 90.  
Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt.  
Deelname is alleen mogelijk wanneer vooraf is gereserveerd. 
 

 

BELASTINGAANGIFTE 65-PLUSSERS 
 
Waarom geld laten liggen? 
 
Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014. 
Voor veel mensen is het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks 
terugkerend probleem. De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO 
hebben daarom vrijwilligers opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het 
invullen van hun belastingaangifte. 
 
Ook in Boekelo en Usselo bestaat deze service van de ouderenbonden. 
Bent u 65-plusser, dan kunt u voor hulp bij de aangifte bij de 
ouderenbonden terecht.  
Opgave bij Alifa Welzijn Ouderen, tel.: 432 01 22.  
 
Contactpersonen in Boekelo:  
P.G. Krugers Dagneaux, Agaatstraat 8, tel.: 428 17 13 en  
H. Heskamp, Jan van Elburgstraat 26, tel.: 476 42 04. 
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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



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          februari 2015          37e jaargang, nr. 379            blz. 41 

VAN DE WIJKAGENT 

 
Tips om het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken:  

 Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren 
en eventuele lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u namelijk zeker dat het een 
prima slot is.  

 Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet vooral niet een wc-raampje 
of ramen en deuren van een garage af te sluiten.  
Draai daarbij de sloten altijd in het nachtslot. Pas als u de sleutel 
omdraait, zit de deur echt op slot.  

 Beveilig ook de bovenverdieping van de woning. Inbraken gebeuren 
niet alleen via ramen en deuren op de begane grond, maar ook via 
ramen of deuren op de bovenverdieping (en zelfs via dakramen). 

 Inbrekers die volgens de zogenaamde Bulgaarse methode 
binnenkomen, breken het cilinderslot af. Goed beslag beschermt uw 
sloten tegen afbreken. Inbraakveilig beslag is dik en heeft geen 
schroeven aan de buitenkant.  

 Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Bespreek met 
uw medebewoners een vaste plek waar u de sleutels uit het zicht 
neerlegt.  

 Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn 
geen geheime plaatsen.  

 Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.  
 Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers.  

Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur 
bijvoorbeeld een bankkluisje.  

 Geef de woning een bewoonde indruk als u er niet bent. Sluit een 
paar lampen en bijvoorbeeld uw radio op een tijdschakelaar aan. Zo 
wekt u de indruk dat er iemand aanwezig is. 

 Zorg voor voldoende buitenverlichting.  
 Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg.  
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

7 ambachtelijke maaltijden voor slechts € 25,- 
Bestel nu voor een week maaltijden aan huis via 
onze webshop www.hertong.nl en maak gebruik 
van kortingscode: 7dagen25 of neem telefonisch 

contact met ons op via 053 - 432 33 59. 
Familiebedrijf Maaltijdspecialist Hertong aan de 

Plooy te Boekelo.   

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


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



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



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

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
�� VVIIOOLLEENN  �� PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  �� KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

�� HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  �� GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
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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KLEIN ZAKELIJK 
 
 

KANTOORRUIMTE TE HUUR 
In het karakteristieke Klokhuys Boekelo komt op korte termijn een 

representatieve kantoorruimte van 38 m
2  

beschikbaar.  
Gestoffeerd, gemeenschappelijke pantry / keuken en inclusief 

parkeerplaatsen. Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk. 
Geïnteresseerd? Neem contact op: 06 46 05 47 45 of 06 12 50 81 49. 

www.klokhuysboekelo.nl 
 
 

 
SAMENWERKING BAKKERIJ NOLLEN EN DE COOP 

Vanaf 2 maart verkrijgbaar bij de Coop Supermarkt in Boekelo: 
iedere ochtend vers, ambachtelijk gebakken brood en banket van Bakkerij 
Nollen uit Hengevelde. Alle producten worden in eigen bakkerij gemaakt, 

van brood tot beschuit en van soesje tot slagroomtaart.  
Naast de producten van Bakkerij Nollen blijven wij natuurlijk ook onze 

trots, het ‘Molenbrood’ verkopen. Proef de smaak van puur 
bakkersambacht. Kom u zelf overtuigen!  

 
 
 

VOETVERZORGING TOT IN DE PUNTJES  

  

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

Aandachtspuntje voor je voeten: 
een voetmassage voor € 25,- (40 min.)  

 
 

WORKSHOP INTERIEURDESIGN IN HET PAKHUYS! 
woensdag 11 maart van 19:00 tot 22:00 uur. 

Gegeven door Janine van Ieperen van Interieuradviesbureau i4living. 
U maakt een kleurenpallet en interieurontwerp voor een door u gekozen 

ruimte. Na afloop ontvangt u een bewaarmap met daarin o.a. 
 een tegoedbon van Het Pakhuys. 

Dit voorjaar kost de workshop geen € 59, maar € 49 (incl. hapje/drankje). 
Inschrijven via info@hetpakhuys.nl, in de winkel of tel: 053 – 428 21 12 
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DAMESGROEP 40+ 
 
do. 19 mrt Voorlichting door de wijkagent Anton Brinks en collega over 

voorkoming van inbraak en beroving zowel thuis als op 
straat. Iedereen is welkom! 
Huiskamer van het Dorp, 10:00 uur. De koffie staat klaar. 

 
Vooraankondiging april: 
do. 2 april Samenkomst in de Huiskamer van het Dorp, 10:00 uur. 
 
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
10 maart: Lezing verzorgt door de politie Enschede. 
Vergroten veiligheidsgevoel bij ouderen. De punten die aan de orde 
komen zijn o.a. zakkenrollerij, insluiping, wisseltrucs, babbeltrucs. 
Ook niet leden worden van harte uitgenodigd. 
Aanvang: 17:00 uur bij De Zevenster in Oele. 
Opgave graag vóór 7 maart. 
 
Opgave bij: 
Jenny Wevers  tel. 428 14 23  e-mail: redder@planet.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58 e-mail: jhaven@ziggo.nl 
Nettie Overzee      tel. 428 21 38 e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl   
Vooruitblik april: 
14 april: Bezoek aan Hundertwasser-gebouw in Goor. 
 
Het gebouw, ook wel het 
‘Aan de Stegge gebouw’ genoemd, 
is het hoofdkantoor van het 
aannemersbedrijf Aan de Stegge 
en bevindt zich op het 
industrieterrein in Goor. 
Hundertwasser was een 
Oostenrijks kunstenaar en architect 
en voorvechter van een mens- en 
milieuvriendelijke bouwwijze. 
Hij kenmerkt zich door opvallend 
materiaalgebruik, harde kleuren en 
het ontbreken van rechte lijnen. 

 
 

 

Vertrek: 15:15 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren. 
 
 



Site: www.speakwise.nu E: carinbeen@speakwise.nu Tel: 06-134 8555 1 
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50-JARIG JUBILEUM DE ZONNEBLOEM 
 

Op donderdagmiddag 16 april vieren we samen met 
onze gasten het 50-jarig bestaan van onze afdeling.  
U zult via uw vrijwilliger een uitnodiging hiervoor 
ontvangen. 
Het feest zal plaatsvinden in café De Buren en de 
zaal zal open zijn vanaf 14:00 uur.  
Het wordt zeker een hele gezellige middag en dus 
vergeet het niet in uw agenda te zetten!                                

                               Thea Agelink 
 

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld  
08 mrt Protestantse kerk, Usselo 

Johanneskerk, Twekkelo 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

11 mrt Marcellinuskerk, Boekelo 19:00 uur Oecumenische vesper- 
dienst m.m.v. oecumenische cantorij 

15 mrt Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente  
18 mrt Marcellinuskerk, Boekelo 19:00 uur Oecumenische vesper- 

dienst m.m.v. oecumenische cantorij 
22 mrt Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
29 mrt Palmzondag 

Protestantse kerk, Usselo 
Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
14:00 uur Kinderbijeenkomst met 
aansluitend palmpaasoptocht 

02 apr Witte Donderdag 
Johanneskerk, Twekkelo 

19:30 uur Avondmaalviering 
Protestantse Gemeente 

03 apr Goede Vrijdag 
Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Johanneskerk, Twekkelo 

 
19:30 uur Gebedsdienst m.m.v. 
Inspiration 
19:30 uur Kerkdienst Protestantse 
Gemeente 

04 apr Stille Zaterdag 
Johanneskerk, Twekkelo 

22:00 uur Paaswake Protestantse 
Gemeente 

05 apr 1e Paasdag 
Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

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

 

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




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
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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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MAART 
 

za-07 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
za-07 Snoeihout brengen paasboake, Beckumerstr. 14:00 – 16:30 u 
za-07 Potgrondactie Marcelliunsschool 
zo-08 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
di-10 Trefpunt, lezing Politie Enschede, De Zevenster, 17:00 uur 
di-10 ’t Verborgen Theater, Maartje en Kine, 20:30 uur 

wo-11 Bier aan tafel, Grolsch Bierbrouwerij, 19:00 - 22:00 uur 
wo-11 Workshop Interieurdesign, Het Pakhuys, 19:00 – 22:00 uur 
wo-11 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
vr-13 Folkclub Twente, The Beggar’s Clan, De Buren, 20:30 uur 
za-14 Snoeihout brengen paasboake, Beckumerstr. 14:00 – 16:30 u 
zo-15 Concert Ronald Moelker, Johanneskerk, Twekkelo, 15:00 uur 
ma-16 t/m za-21, Collecte Reumafonds 
di-17 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
wo-18 Nationale Boomplantdag, terrein Natuurlijk Spelen De Mans,  
do-19 Dames 40+, voorl. Anton Brinks, Huisk. v.h. Dorp, 10:00 uur 
za-21 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
za-21 Boekelo.doet opschoondag, De Zweede, 9:30 uur 
za-21 Snoeihout brengen paasvuur, Beckumerst. 14:00 – 16:30 uur 
ma-23 t/m za 28 Collecte ZOA 
ma-23 Boekelopers, 5 km clinic hardlopen, De Zweede, 19:30 uur 

di-24 ●●●● Laatste dag inleveren kopij april●●●● 
di-24 ’t Verborgen Theater, Appie en Stef, 20:30 uur 

wo-25 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
vr-27 Inspiration enz, Jesus Christ Supers., Marcellinuskerk, 19:00 u 
za-28 Opening gebouw De Zweede, Boekelosestraat 275, 16.00 uur,  
za-28 Sam’s kledingactie, portaal Marcellinuskerk 11:00 – 13:00 uur 
zo-29 Palmpasenoptocht, 14:00 en 14:45 uur. zie blz. 35 

 
Activiteiten Huiskamer van het Dorp.: blz. 31. 
 

• Historisch Centrum: ma: 20:00 -22:00 uur en vr. 10:00 - 12:00 uur 
• Spreekuur wijkagent: iedere di., De Zweede, 18:30 – 19:30 uur! 

 
VOORINFORMATIE APRIL 

 
do-02 Inzameling oud papier, container klaarzetten vanaf 17:30 uur 
vr-03 Bezorgers ophalen Boeke-loos 

zo-05 Paasbrunch, Fleur de Sel, tussen 11:00 en 15:00 uur 
zo-05 Paasvuur, Beckumerstraat, 20:30 uur 

  ma-06 Boekelo Bokaal, Spielehof, 9:30 uur 
wo-08 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
di-14 Trefpunt, bezoek Hundertwassergebouw, 15:15 uur vertrek- 

do-16 De Zonnebloem, viering 50-jarig jubileum, De Buren, 14:00 u 
28-04 ●●●● Laatste dag inleveren kopij mei ●●●●  
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SPRINKLERINSTALLATIE INGEWIJD 
 
De sprinklerinstallatie van de voormalige Boekelosche Stoombleekerij, 
waarover u uitgebreid heeft kunnen lezen in Boeke-loos januari, is op 
vrijdag 13 februari jl. definitief geïnstalleerd in Het Klokhuys op  
De Bleekerij. Voor de aanwezige gasten was er een drankje en een hapje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De initiatiefnemers 

en ondernemers 
 
Voor nadere informatie over deze installatie die weer in oorspronkelijke 
staat hersteld is, kunt u contact opnemen met Martin Zendman,  
tel. 06 21 51 79 13, e-mail: martinzendman@hetnet.nl 
 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:martinzendman@hetnet.nl
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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 NDER 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


	voorkant boekeloos_2015
	03 Met deze keer
	04 De Zweede
	05 Nieuws DR1
	06 Adv. Capt. Jack - Breukers standaard
	07 Nieuws DR2
	08 adv Theo maart 2015
	09 Nieuws DR3
	10 Adv. Eurocleaning Hagmolen 2015
	11 Adv.Maartje maart 2015-Dorrestijn_
	12 Adv. Sky Fly - Reiki
	13 De Jonge adv maart 2015
	14 adv Regina _ Scharenborg
	15 Boekelo doet + De Vriendschap
	16 adv Mulder, BTK per maart 2014
	17 Welkomstbeuksken Folkclub
	18 Adv. Bel - Kim - Guas
	19 Boekelo Bokaal + KZ Hairdesign
	20 adv. Livio per juli aug 2014
	21 Adv. Hulscher Auto A5 -Win-_maart 2015
	22 adv Barink  Winter okt-mrt
	23 Hist Kring
	24 Adv. Els Tibbe,Face Body,Abbink Wonen
	25 Hardlopen voor beginners
	26 Adv. Sylva
	27 Carnavalesk noaberschap Verloren
	28 Adv. Weterholt-Hoenink
	29 Jesus Christ + 't Verborgen Theater
	30 Huiskamer van het Dorp1
	31 Huiskamer van het Dorp2
	32 Adv. DrawV-Rebo-Heurman
	33 Adv. Thuys-Deut-1
	34 Adv.. Ottink-Vogt-BSB
	35 Palmpasenoptocht KZ Fleur de Sel
	36 Adv. Joost-Fyon maart 2015
	37 ZOA collecte + Boekelootje
	38 adv Rabobank per maart 2014
	39 Bier aan tafel Belastingaangifte
	40 adv Schokker Batist Pollman
	41 Van de wijkagent + KZ Hertong
	42 adv Jolanda, Mulder, Tell
	43 Adv. FormenPrint -Elshof
	44 adv Ter Brugge Knape Lefers ten Dam RB
	45 KZ Klokhuys Coop Punte Pakhuys
	46 Adv. Borggreve-EllenTibbe
	47 Damesgroep Trefpuntnieuws
	48 Adv. Speakwise maart 2015 - Ben van 't Mos
	49 De Zonnebloem + Kerkdiensten maart-april
	50 Adv. Buren-Pakhuys
	51 Adv. Monique-Michel jan 2015-Dierenkl
	52 Adv. Ezendam A5
	53 adv. OnsICT- Kist-Scholten
	54 Adv. Roossink
	55 Kalender
	56 Adv. Grolsch
	57 Sprinklerinstallatie
	58 Colofon_2015
	achterkant Boeke-loos_2015

