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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 
 

juli-augustus 2015: 
 

04    Glazen pompstations AkzoNobel 
05    Nieuws uit de Dorpsraad (16 juni 2015)) 
09    Van de wethouder 
11    Ziekte bij de huisartsen in Boekelo 
13    Boekeloos succes 
15    Schilderlessen Hanny Holdijk 
17    Bakkerij Batist sluit winkel Boekelo 

 19    Eikenprocessierups 
21    Gespo(r)t in Boekelo 
23    Van de wijkagent 
25 Twente en bloeiend vlas 
27    Veranderingen 
29    Midzomer vijverconcert / Foto omslag 2016 
31    De Zonnebloem 
33    Uitbreiding Spielehof / Opbrengst collecte Rode Kruis 
35    Landelijke open Imkerijdagen / Beleef 400 jaar Grolsch 
39     Sponsorloop GV Unisson  / Collectanten gezocht  
41 Nieuws Historische Kring 
43    Huiskamer van het dorp: activiteiten 
45    Huiskamer van het dorp: maaltijden 
47    Vakantie sportactiviteit Boekelo 
49    Cabarestival / Damesgroep 
51    Rondleidingen op de boerderij 
53 Legodagen, & Thomas in Boekelo 
55   Bridgeclub Boekelo 
57 Kerkdiensten / Trefpunt Nieuws 
59   Belangrijke telefoonnummers en AED’s Boekelo 
61   Kalender 
63    vervolg kalender 
65    Uitnodiging open huis jubilerend Stokkers 
66 Colofon 

 
WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJNE ZOMER  
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GLAZEN POMPSTATIONS AKZONOBEL 

 
Voor het nieuwe zoutwinningsgebied in Ganzebos en later ook in 
Haaksbergen zijn twee nieuwe pompstations gebouwd: pompstation 
Ganzebos West aan de Eetgerinksweg en pompstation Oost aan de 
Beldershoekweg. De pompstations zullen gefaseerd in gebruik worden 
genomen. Zo is pompstation Oost eind 2015 operationeel, terwijl voor 
pompstation West in eerste instantie alleen de ruwbouw wordt 
gerealiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pompstation West  
 
Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor het pompstation.  
De welstandscommissie heeft gekozen voor het ontwerp van 
Architectenbureau Te Kiefte uit Borne. De verschillende kleuren glas 
geven de aardlagen aan. Belangstellenden kunnen door het glas zien wat 
er binnen gebeurt.  
 

In het gebied Ganzebos zullen in eerste instantie 30 boringen gemaakt 
worden, waarvan 8 gerealiseerd zijn. Begin dit jaar is een proefboring 
gedaan. Het winbare zout is aangetroffen tussen 584 meter en 644 meter 
onder het maaiveld en is ruim 33 meter dik.  
Dit betekent dat het boorterrein Ganzebos nog verder zou kunnen worden 
uitgebreid met 20 tot 30 boringen en daarna naar Haaksbergen gegaan 
wordt. 
 
Binnenkort zal een informatiebord bij de pompstations geplaatst worden.  
 
Ilse Jansen-Jansink, 
AkzoNobel Hengelo 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (16 JUNI 2015) 
 
Henk Guchelaar, deze avond voorzitter, opent om 20:00 uur de 
vergadering. Hij heet de 8 aanwezige leden van de Dorpsraad en de  
20 “bijwoners”, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West)  
en Anton Brinks (wijkagent), van harte welkom.  
Alle 5 afwezige Dorpsraadleden hebben dat van tevoren aangekondigd. 
(Dit betreft: Gonny ten Veen, Jeanet van Offenbeek, Natascha Nijman, 
Jeroen Verhaak en Kas de Vries). 
Het verslag van 19 mei jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Ben ter Stal geeft een overzicht van de in- en uitgaande post. 
Wat het Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft: 
R.O.M. (Henk Guchelaar/Joost Brunink/Henk Abbink).  
1. Windmolenweg/Haimersweg: overleg met de verkeersdeskundige van 
de gemeente leert ons dat aan de bestaande situatie voorlopig niets zal 
veranderen. 2. Verkeersveiligheid Bleekerij: ook hier is met de 
verkeersdeskundige van de gemeente ter plaatse naar mogelijke 
maatregelen gekeken. Vooralsnog zal zich dit beperken tot het door 
politie en handhaving aanspreken van de (te) hardrijders.  
3. Situatie Spieleweg blijft ongewijzigd. 4. Opening Bleekerijplein is op  
16 september, 16:00 uur. Desgevraagd zegt Ben ter Stal dat dan ook de 
banners tussen de zuilen zullen hangen. 5. De ontwikkelingen rond de 
instabiele zoutcavernes worden door ons op de voet gevolgd.  
6. Aanleg glasvezelkabel buitengebied: binnenkort start 
aanmeldingsprocedure. 7. Fishing Adventure: aanleiding tot agendering 
van dit onderwerp is de onrust die bij de omwonenden van de 
zandafgraving Rutbekerveld is ontstaan, die o.a. geleid heeft tot het 
schrijven van een brief door één van die aanwonenden aan wethouder 
Van Agteren. Henk Guchelaar schetst de historie van de ontwikkelingen 
rond de zandafgraving, inclusief de Fishing Adventure-plannen.  
De actuele ontwikkelingen (in de vergadering mede aangekaart door een 
flink aantal belangstellenden) maken dat wij als Dorpsraad over dit 
onderwerp contact op zullen nemen met de gemeente. 
M.F.A. Ben ter Stal zegt dat de Gebruikersraad binnenkort bijeenkomt. 
Daarin zal o.a. het gebruik van het gebouw besproken worden. Verder 
wordt al stevig nagedacht en gesproken over de realisatie van een 
speelzaal. 
R.S.C.J. (Bart Stokkers en Ben Schoppert). 1. Banken: onderhoudsploeg 
moet eigenlijk uitgebreid worden! Henk Scholte in ’t Hoff, aanwezig als 
belangstellende, meldt zich ter vergadering aan! Dank, welkom!  
De oproep geldt nog steeds! 2. Natuurlijk Spelen Bleekerij: elke zaterdag 
werken plm.10 vrijwilligers aan dit project. Kijkers welkom! Jarabee 
(Teesinkweide) heeft materiaal (7 duikers) beschikbaar gesteld.   

(Lees verder op de volgende bladzijde) 



Thuiszorg van Livio

0900-9200 (lokaal tarief)

www.livio.nl

Wij helpen u graag

Wij zijn een klein team van verpleegkundigen en verzorgenden
voor Boekelo. Graag geven wij u een vertrouwd, verzorgd en veilig
gevoel. Onze zorg sluit aan op uw wensen, waardoor u zo lang
mogelijk op een goede manier thuis kunt blijven wonen. Wij zijn 
professioneel, bekwaam, betrokken en helpen u graag met de
aanvraag van de zorg. Eén telefoontje is voldoende.

vanaf aug. 2015:
elke 1e dinsdag
van de maand

inloopspreekuur
14.00 - 16.00 uur
De Windmolen
spreekkamer 1 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 juni 2015) 
 
3. Jeugddorpsraad: na de zomervakantie gaan enkele leden van R.S.C.J. 
proberen in samenwerking met de beide basisscholen zo’n raad op te 
zetten. 4. Ontmoetingsplek De Zoutveste (Boekelosestraat):naambord 
hangt (mogelijk gemaakt door Koetse Usselo), extra bank geplaatst 
(beschikbaar gesteld door Gerlo Breukers Haaksbergen).  
Bootcampers, die deze plek als trainingsobject gebruiken, wordt er op 
gewezen dat hun activiteiten schadelijk zijn voor de constructie! 5. 
Onderwerp banken triggert belangstellende: “Zouden er meer afvalbakken 
geplaatst kunnen worden op het Schierbeekplein?”. Één bak is echt niet 
voldoende!  
Wij zullen Stadsdeelbeheer-West er naar vragen.   
Dorpsbudget. We staan uitgebreid stil bij de aangehouden aanvraag van 
de Stichting AED Boekelo en besluiten uiteindelijk tot toekenning van de  
€ 750,-. 
Rondvraag. 
Joost Brunink: de voorbereidingen van KeepItCleanDay (18 september 
a.s.) zijn in volle gang. In Boeke-loos zal hierover t.z.t. een artikel 
verschijnen. 
Ben Bel: is er nog contact geweest tussen de Dorpsraad (R.O.M.) en de 
“verontruste moeders” (betreft verkeersveiligheid bij de speeltoestellen op 
De Bleekerij)? Of er direct contact geweest is weten we nu niet.  
(Zie ook punt 2 van commissie R.O.M. in dit verslag.) 
Henk Post (belangstellende): opening Bleekerijplein én buurtfeest 
Bleekerij zijn op dezelfde dag: 16 september. Wij denken dat ze elkaar 
niet zullen bijten!  
Jantine ter Hofte (belangstellende): Bookels Höltink? Ben Bel zegt toe 
haar een tekst te sturen waarin het hoe en waarom van dit Boekelose 
Zorgplatform uiteen wordt gezet.  
Herbert Meyer (belangstellende) waardeert het dat de Dorpsraad de 
zorgen van de omwonenden rond de ontwikkelingen in/bij de 
zandafgraving Rutbekerveld deelt! 
Henk Guchelaar sluit om 21:00 uur de vergadering.   
 
Ben Schoppert 
  

UITNODIGING 
voor de volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad op 

dinsdag 21 juli a.s., aanvang 20:00 uur, MFA De Zweede, 
Boekelosestraat. U bent van harte welkom en hebt 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/dorpsraad. 
Daar staat ook het verslag ca. een week na de vergadering.  
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VAN DE WETHOUDER 
 
West is in trek!  
Het is fantastisch om stadsdeelwethouder West te zijn. West is namelijk 
in trek! In Stadsveld worden op dit moment 14 nieuwe woningen gebouwd 
die ook al zijn verkocht.   
Oost-Boswinkel krijgt ook een nieuwe impuls. Oude woningen maken 
plaats voor 200 nieuwbouwwoningen, half huur, half verkoop. De sloop 
start eind van dit jaar. Bijzonder aan dit project is dat de bewoners, met 
woningbouwcorporatie en ontwikkelaars, samen hun eigen nieuwe buurt 
hebben gecreëerd. Dat moet dus wel een succes worden en een goed 
thuisgevoel geven als de bouw af is.  
Ook in Boekelo wordt volop gebouwd. De Bleekerij is een nieuwe wijk met 
ruimte voor wonen, werken, horeca, cultuur en recreatie op het terrein van 
de voormalige Boekelose Stoomblekerij. Industrieel erfgoed is nu 
bewoonbaar en deels omgebouwd tot commercieel terrein.  
Boekelo is een prachtig dorp, onderdeel van Enschede West en gunstig 
gelegen bij de stad. En Boekelo denkt ook aan de ondernemer en zzp-er: 
De Bleekerij biedt namelijk ook kavels speciaal voor wonen en werken. 
Een mooi idee dat helemaal past in deze tijd. Ondernemers die dus graag 
een praktijk aan huis willen, hebben hierbij de kans om iets te laten 
ontwerpen naar eigen stijl en bedrijfswensen.  
Dat inwoners in West gaan wonen en bewegen betekent ook meer 
economische activiteit, zoals winkels, zorg, werk, sport en cultuur.  
Ik wens alle nieuwkomers - natuurlijk ook de  
blijvers - én de ondernemers in West en 
Boekelo alvast veel geluk en een hele mooie 
zomer. 
 
Goodgoan! 
 
Patrick Welman, 
stadsdeelwethouder West 
 



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
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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ZIEKTE BIJ DE HUISARTSEN IN BOEKELO 

 
Omdat opnieuw een ernstige ziekte is vastgesteld bij dokter Smulders kan 
hij de komende tijd niet werken. Hij moet zijn aandacht volledig kunnen 
richten op de aanpak hiervan. Dit is een zware tegenvaller en heeft ook in 
de huisartsenpraktijk zijn weerslag.  
Dokter Jansen is nog niet volledig inzetbaar na zijn burn-out, maar zal 
achter de schermen de zaak weer aansturen. 
 
Eén en ander heeft tot gevolg dat huisartswaarnemers worden ingezet. 
Deze worden geselecteerd op voldoende kennis en kunde, echter ze 
moeten wel eerst thuis raken in de Boekelose situaties. 
Het komt voor dat patiënten voor een ziektegeval meerdere artsen te zien 
krijgen. Dit is ongemakkelijk, maar het is op dit moment niet anders.  
Het is voor onze assistentes een hele klus om alles in goede banen te 
leiden, deze puzzel is geen alledaags werk.  
Goede en verantwoorde zorg staat bij ons nog steeds voorop.  
De service is een belangrijke tweede. 
 

 

We danken iedereen voor de 
warme belangstelling. We stellen 
uw begrip en geduld, waar de 
huidige toestand om vraagt, enorm 
op prijs. 
 
In de septemberuitgave van  
Boeke-loos zullen we u nader 
informeren.  
 

 
De actuele stand van zaken vindt u op onze praktijksite 
www.dewindmolen.nl  
 
Huisartsenpraktijk Boekelo. 
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BOEKELOOS SUCCES 
 
Boekeloos succes bij NK Volleybal 
Op 30 mei werd in Eindhoven het Nederlands Gesloten Jeugd 
Kampioenschap Volleybal voor de jeugd gehouden. Deelname aan dit 
Nederlands Kampioenschap staat alleen open voor de sterkste teams uit 
de vier regio’s in Nederland. Volleybalvereniging Twente ’05 uit Enschede, 
met als vanouds een duidelijke inbreng van het Bonhoeffer College, 
locatie Bruggertstraat, was met twee teams vertegenwoordigd: de 
jongens van A1 en van C1.  
Tijdens het NK was de Boekelose inbreng goed te merken. Het A1 team 
met Quinten de Boer heeft de derde plek veroverd. Het C1 team met 
onder meer Harmen Monnink, Coen Swidde en Lucian Guchelaar, waren 
te sterk voor de topteams uit de andere regio’s. In de poulefase werden 
de drie wedstrijden met 2-0 gewonnen. In een zeer spannende finale 
tegen SV Polaris uit Helmond werd de eerste set gewonnen, maar de 
tweede verloren. Hierop volgde een zenuwslopende tie-break die 
uiteindelijk door de jongens van Twente ‘05 werd gewonnen. 
Met het Nederlands Kampioenschap heeft het C1 team van Twente ’05 
een mooie kroon gezet op een jaar van hard trainen. 
 

 
 
 
Het winnende C1 team (4de, 5de en 6de van links “onze Boekelose winnaars”) met 
hun trainer. 
 
Trotse ouders  

http://www.boeke-loos.nl/
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In mijn atelier bied ik voor iedereen lessen aan op het gebied van tekenen en schilderen.
De nieuwe cursussen voor volwassenen  starten weer in september.
Les op woensdagmorgen en vrijdagmorgen tijdstip 9.30 – 11.30 uur
Les op maandagavond en woensdagavond   tijdstip 19.00 – 21.00 uur
Ook verzorg ik creatieve workshops tekenen en schilderen en werken met objecten op afspraak.
 
Voor nadere informatie en aanmeldingen:  zie mijn website: www.hannyholdijk.nl
Liever telefonisch contact bel dan :  053-4282655  of 0646211514

H A N N Y  H O L D I J K

www.hannyholdijk.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



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          juli/augustus 2015     37e jaargang, nr. 384           blz. 17 

BAKKERIJ BATIST SLUIT WINKEL BOEKELO 

 
Helaas waren we genoodzaakt onze winkel in Boekelo te sluiten.  
De reorganisatie is een klein jaar geleden gestart en vergde veel energie.  
Het bleef dan ook lang onduidelijk wanneer we de winkel zouden sluiten. 
In de laatste maand werd ons duidelijk dat dit per 1 juni jl. mogelijk was. 
 
Een papier op de deur hangen om de sluiting aan te kondigen vonden we 
erg onpersoonlijk. Daarom hebben we ervoor gekozen deze mededeling 
mondeling te doen. Klanten reageerden geschokt en vonden het erg 
jammer. Daarnaast hebben we ook begrepen dat niet alle klanten deze 
sluiting meegekregen hadden, hetgeen wij erg betreuren. 
 
Ook zijn vanuit onze klantenkring vragen gekomen of er niet een andere 
oplossing is. We hebben dan ook de koppen bij elkaar en daar is het 
volgende uitgekomen: 
 
• We willen 1 keer per week, op zaterdag, komen bezorgen in Boekelo 
• U kunt er een vaste bestelling van maken, maar ook wekelijks 

bestellen 
• Uw bestelling, met naam, adres en telefoonnummer, vrijdags voor  

18:00 uur mailen naar info@bakkerijbatist.com 
• Uw bestelling doorbellen naar onze winkel in Neede op 

telefoonnummer 0545 - 291 721 
• We berekenen geen bezorgkosten 
• Ook de reclameprijzen blijven voor u gelden 
• Naast uw brood kunt u ook bolletjes en banket bestellen en natuurlijk 

ook andere producten die we in onze winkel verkochten. 
 
Bij deze willen we alle klanten nog bedanken voor de lieve woorden, 
bloemen en vooral bemoedigende woorden, dit heeft ons goedgedaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan en Nicolien Batist 
 
 

BOEKE-LOOTJE 

 
 

TE KOOP: PIANO 
merk Rippen, bruin hoogglans Queen Anne model, plm. 60 jaar oud.  
Tot voor kort altijd bespeeld en jaarlijks gestemd. Vraagprijs € 350,-. 

Joke Jonker, tel. 053 - 231 19 64. 
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EIKENPROCESSIERUPS  
 
Wees ook de komende maand nog alert. In de maanden mei, juni en 
juli kunt u, vooral op eikenbomen, grote groepen behaarde rupsen 
aantreffen. Deze rupsen, genaamd eikenprocessierupsen, kunnen bij 
mens en dier voor overlast zorgen doordat aanraking met de brandharen 
gezondheidsklachten kan veroorzaken. De rupsen bevinden zich in 
eikenbomen en zijn te herkennen aan hun grijsgrauwe kleur met 
lichtgekleurde zijden en lange brandharen. Mocht u eikenprocessierupsen 
zien, raak deze dan niet aan.  
De gemeente vraagt alle inwoners van Enschede om alert te zijn.  
De rupsen en nesten worden door de gemeente bestreden volgens een 
regionaal afgestemde aanpak. Dit komt er op neer dat alleen op locaties 
in de openbare ruimte met een hoog risico wordt bestreden, zoals bij 
scholen, druk bezochte wegen of voet- en fietspaden.  
Op alle andere locaties wordt niet bestreden. Ook wordt op een aantal 
locaties gewaarschuwd met behulp van borden en/of lint.  
Let op! Als er geen borden staan of er geen lint hangt is dit geen garantie 
dat er geen eikenprocessierupsen aanwezig zijn!  
Eigen tuin of eigen terrein 
Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin of op uw 
eigen terrein bent u altijd zelf verantwoordelijk. Het advies is om altijd 
eerst contact met de gemeente op te nemen en de nesten niet zelf te 
verwijderen. De gemeente kan u waar nodig doorverwijzen naar een 
professioneel bedrijf.  
In aanraking geweest met de rups? 
Als u in aanraking bent geweest met de eikenprocessierups, adviseren wij 
u om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen. Daarna de 
huid en/of de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet 
gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om uw kleding die 
besmet is met brandharen te wassen, liefst op 60ºC.  
Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. 
Bij hevige jeuk kunnen middelen zoals zalf op basis van menthol 
verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger? Dan is het verstandig dat u 
naar de huisarts gaat.  
Meer informatie 
Voor meer informatie over de eikenprocessierups en actuele informatie 
over locaties en de wijze van bestrijding kijkt u op het digitale loket van de 
gemeente Enschede, te vinden op www.enschede.nl/eikenprocessierups. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via 
telefoonnummer 053 - 481 76 00. 
 

http://www.enschede.nl/eikenprocessierups


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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GESPO(R)T IN BOEKELO 
 
 
Team4Gold…… wat? 
Ja, ze gaan voor goud! 
 
 
 
Wegens verbouwing van IJsstadion Thialf heeft IJsbaan Twente nu 
‘zomerijs’ en zijn diverse Nederlandse schaatsploegen in Twente 
neergestreken om hun zomertraining af te werken.  
Team4Gold is er ook; dit is de naam voor het nieuwe schaatsteam waarin 
Ireen Wüst drie seizoenen gaat rijden en dat rond haar is opgebouwd.  
Het team heeft een logeeradres in Boekelo gevonden en is gespot op het 
sportpark van De Zweede, waar ze onder begeleiding van hun coach, een 
aantal dagen conditie- en techniek trainingen hebben voltooid. 
Ireen en haar ploeg hebben ambitieuze plannen en gaan mee doen voor 
de hoofdprijzen op de diverse afstanden; zeker op de Olympische Spelen 
in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang! 
En nu maar kijken of Boekelo ook een positieve invloed heeft gehad op 
hun prestaties en natuurlijk wensen wij ze heel veel succes! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       “In actie”; trainer Rutger Tijssen begeleidt  
 
De redactie 
 

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


A U T O B E D R I J F

HULSCHER
Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
Tel. (053) 4281685 | www.autohulscher.nl
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VAN DE WIJKAGENT 
 
De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd om er even tussenuit te 
gaan. Maar let op: ook inbrekers kijken uit naar deze periode! 
Als veel mensen van huis zijn, slaan zij hun slag.  
Daarom adviseert de politie: 
 
Doe alsof u thuis bent 
• Laat een paar bekers en borden op aanrecht en eettafel staan  
• Zorg dat iemand de post opruimt  
• Gebruik verlichting en tijdschakelaars 
 
Kijk ook op www.politie.nl het (preventie)bericht: 
‘Veilig op vakantie’. 
 
Blijft u thuis, wees dan ook alert. Ziet of hoort u iets vreemds?  
Zoals een onbekende auto, of een persoon op de uitkijk?  
Aarzel dan niet en bel direct de politie.  
 
112  Bij spoed of heterdaad of verdachte situatie. 

Zo kunnen we samen inbrekers de pas afsnijden!  
800-6070 Opsporingstiplijn 
800-7000 Anoniem 
900-8844.1 Overige politiezaken 
144  Red een dier 
 
Anton Brinks, 
Wijkagent Boekelo e.o. 
anton.brinks@politie.nl 
 

Wegens vakantie is er geen spreekuur van de wijkagent in  
De Zweede van 4 juli t/m 16 augustus 2015. 

 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

GYMLESSEN VOOR 50+ EN OUDER  
starten na de vakantieperiode weer op  

maandag 7 september en woensdag 9 september.  
Locatie: Kruispunt Boekelo, Mr. De Wolfstraat.  

Docent: Marianne van Vught, tel. 06 13 61 99 46. 
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TWENTE EN HET BLOEIEND VLAS 

 
Ook dit jaar kunnen we weer enkele weken genieten van het bloeiend 
vlas. Dichtbij, op de Usseler Es, kunt u weer een blauwe gedaante-
verandering zien. Aan de andere kant van de stad liggen ook enkele 
hectaren: de Noord Esmarkerrondweg en, niet zo ver van Boekelo, ligt 
tegenover Twence aan de Boeldershoekweg een perceel met vlas. 
Ook in Almelo heeft men 5 hectare vlas. In totaal beschikt Twente dit jaar 
over 25 hectare prachtig blauwe vlasvelden!. 
 
Hoeveel en waar het vlas volgend jaar zal komen valt nu nog niet te 
zeggen. Vlas is nl. een wisselteeltgewas. Dit betekent dat er jaren  
achtereen geen vlas op dezelfde plek geteeld kan worden. 
Dankzij de inzet van enkele agrariërs en de begeleiding van Stawel 
(Stichting Agrarisch Welzijn) zijn de vlasvelden mogelijk. 
Het is belangrijk dat er getest wordt wat mogelijk is met de gronden dan 
we tot nu toe gewend waren.  
Inmiddels wordt al enkele jaren ervaring opgedaan met dit oeroude gewas 
en zal op een gegeven moment duidelijk worden wat het bijdraagt aan 
biodiversiteit, een duurzame landbouw dat past in het bouwplan. 
Inmiddels zien we anno 2015 dat er steeds meer producten vanuit het 
vlas ontwikkeld worden en op de markt komen. Producten die een 
bijdrage vormen in het terugdringen van het CO2 gehalte. 
 
Foto’s 

Mocht u dit jaar foto’s van de mooie blauwe vlasvelden maken, dan 
zouden we die graag willen laten zien op de ‘Twentse Landdag’ die op 
20 september a.s. in het Ledeboerpark in Enschede wordt gehouden.   
Bij helder weer zijn de vlasvelden meestal het mooist tussen 11:00 en  
14:00 uur. 
U kunt uw foto’s sturen naar: info@vlasmanifestatie.nl 
 

Meer informatie over vlas kunt u vinden op de website: 
www.dekrachtvanvlas.nl 
 

Trix Niesthoven, 
Stichting Vlasmanifestatie 
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VERANDERINGEN 
 

Op diverse plekken in Boekelo, Twekkelo en 
Usselo hingen de vlaggen weer uit, met daaraan de 
(eindelijk!) lege schooltassen. 
Wat hebben ze weer hard geleerd, de leerlingen uit 
de examenklassen van het voortgezet onderwijs, 
en wat een feest om dan de vlag uit te kunnen 
hangen en te vieren dat je je kindertijd af mag 
sluiten en verder mag met je toekomst.  

Dat kan zijn op een vervolgopleiding, direct een baan, misschien een 
jaartje buitenland, de mogelijkheden zijn haast eindeloos!  
En voor degenen bij wie het dit jaar nog niet gelukt is: ook voor jullie staan 
er nog veel mogelijkheden open. Misschien nog een jaartje overdoen, een 
andere opleiding kiezen of in de avonduren alsnog je diploma halen.  
Eerst maar eens vakantie, in binnen- of buitenland, of lekker thuis met 
misschien een vakantiebaantje?   
We zouden het erg leuk vinden om na de vakantie reacties van jullie te 
plaatsen over hoe je de middelbare schooltijd beleefd hebt of wat je 
plannen voor het komende studiejaar en je verdere toekomst zijn. 
Wanneer je het leuk vindt om hierover te vertellen kun je je verhaal vóór 
25 augustus mailen naar: redactie@boeke-loos.nl.  
Intussen zijn ook de eindmusicals door leerlingen van groep 8 weer met 
groot succes opgevoerd voor medeleerlingen, ouders en verdere familie. 
Ook jullie hebben een belangrijke periode afgesloten en gaan na de 
vakantie naar de middelbare school. Een spannende tijd met veel 
uitdagingen, meer leraren, grotere klassen. Het zal misschien even 
wennen zijn, maar hopelijk krijgen jullie een hele mooie tijd waar je met 
veel plezier op terug kunt kijken als je oud en grijs bent....  
De redactie van Boeke-loos wenst jullie allemaal een hele fijne 
vakantietijd, en heel veel succes voor het komende school-/studiejaar! 
 
De redactie 
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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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MIDZOMER VIJVERCONCERT 
 
Slechts de deurzetters en volhouders van Boekelo en omstreken zagen 
en hoorden op zondag 21 juni een prachtig concert op het eiland aan het 
fietspad tussen de Teesinklandeweg en de Badweg.  
Vanaf de vroege ochtend volgden de regenbuien elkaar in een rap tempo 
op, maar precies om 20:00 uur viel een weldadige stilte over het water 
van de vijver, slechts verstoord door kwakende kikkers die de 
trompetgeluiden niet veelden en kwinkelerende lijsters, vinken, merels en 
mezen die een duet aangingen met de saxofoon en het verhaal van  
Toon Tellegen over de karper en de eekhoorn. 
André Heuvelman en een aantal van zijn collega’s lieten net als vorig jaar 
hun instrumenten samenvloeien met de geluiden uit het bos en zorgden 
voor een sprookjesachtige sfeer.  
Helaas viel de geplande picknick vanaf 18:00 uur letterlijk in het water en 
zaten er slechts 3 enorme diehards met hun mand met broodjes en 
glaasje wijn onder een paraplu betere tijden af te wachten.  
Uiteindelijk werden ze niet teleurgesteld!  
Volgend jaar zelfde tijd, zelfde plaats. Nieuw gezelschap op het eiland? 
 
Pauline & Hajé Nordbeck, Fleur ter Kuile 
 
 

FOTO OMSLAG BOEKE-LOOS 2016 
 
De zomer is weer een goed moment om mooie foto’s te maken. 
Denk hierbij ook aan een foto voor de omslag voor Boeke-loos 2016. 
Een opname die karakteristiek is voor ons dorp en/of omgeving kunt  
u mailen naar: redactie@boeke-loos.nl. 
Graag een staand formaat geschikt voor A5 en onbewerkt (dus geen 
PhotoShop toegepast). 

We zien uw foto’s met belangstelling tegemoet! 

De redactie 

 
 
 

 



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
!
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DE ZONNEBLOEM 
 
Loten 
De komende maanden zullen onze vrijwilligers langskomen met de loten 
van De Zonnebloem. Wij hopen dat u zoals alle jaren ons weer wilt 
steunen met het kopen van een of meer loten. 
Picknick 
Op 6 augustus a.s. houden we weer de picknick in de Berke aan de  
Jan van Elburgstraat van 14:30 tot 17:00 uur (zaal open om 14:00 uur). 
We hebben voor deze middag weer een leuk programma voor u 
samengesteld. De toegang is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage wordt  
zeer op prijs gesteld. 
U kunt zich opgeven tot 1 augustus a.s. bij: 
Gerda Floors  428 15 47 
Rita Smelt  428 27 83 
Hilkien Gruppen 572 82 44 
 
Vrijwilligers van De Zonnebloem 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

Vanaf september DUO LESSEN VOOR KINDEREN: 
GITAAR OF BLOKFLUIT € 350,- per jaar 

www.muzieklesinboekelo.nl 
 
 

WORKSHOP MEUBELS/WOONACCESSOIRES OPPIMPEN 
Het Pakhuys en De Inspiratiehoeve organiseren op 15 september van 

19:00 - 22:15 uur deze creatieve workshop, waarbij wordt gewerkt met de 
krijtverf en was van Painting the Past. Aansluitend wordt u op originele 

wijze vervoerd van De Inspiratiehoeve naar Het Pakhuys voor een kijkje  
en meer informatie over Painting the Past. 

Voor meer info en opgave: www.hetpakhuys.nl of www.inspiratiehoeve.nl. 
Kosten € 34,95 (incl. materiaal, catering door Gezina Maria en goodybag).   

  
 

Beste buren, 
Graag stellen wij ons opnieuw aan jullie voor: RESORT BAD BOEKELO! 

Een hotel dat vanaf nu niet meer onder de vlag van  
Sandton Hotels zal opereren, maar als een individueel hotel, zoals u van 

oudsher van ons gewend bent.  
Organiseert u of uw organisatie een evenement, een bedrijfsfeest, 

vergadering of een hei-sessie, dan is Resort Bad Boekelo de ideale 
locatie. Contact: Receptie@badboekelo.nl / T: 053 - 428 30 05 
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UITBREIDING SPIELEHOF  
 
De graafwerkzaamheden voor de 5 nieuwe holes van de Shortgolfbaan 
gaan langzamerhand richting de afrondingsfase. 
De vijver bij de achterste hole is uitgegraven om zwart en wit zand te 
winnen voor respectievelijk het ophogen en de funderingen van de 
greens. 
Hole 5 en 6 van de nieuwe Grobbebaan zijn al grotendeels aangelegd.  
Deze holes liggen tussen de Egberinksweg en de Spieleweg.  
Voorbijgangers kunnen de holes dus van beide zijden bekijken.  
 
In de nieuwe situatie heeft Golfbaan Spielehof 2 banen, namelijk de  
18 holes Shortgolfbaan voor ervaren, beginnende en recreatieve golfers 
en de 9 holes Grobbebaan voor ervaren (en beginnende) golfers. 
De Shortgolfbaan blijft voor iedereen toegankelijk (met en zonder 
ervaring) en de Grobbebaan is alleen toegankelijk vanaf 
Baanpermissie/Clubhandicap 54 (Golfvaardigheidsbewijs) niveau. 
Meer informatie: www.spielehof.nl/uitbreiding 
 
Winnaar ‘BOEKELO BOKAAL’ 
Op maandag 6 april jl. werd door 26 personen gestreden om de 
‘Boekelo Bokaal’. Beste golfer van Boekelo en omstreken op het korte 
spel en dus de winnaar was Pim ter Beek. 
Meer informatie: www.spielehof.nl/boekelo-bokaal  
 
Noteer alvast in uw agenda: SPIELEHOF OPEN 
Zondag 23 augustus a.s. wordt alweer voor de 13e keer gestreden om  
de felbegeerde Spielehof ’Open Wisselbeker’. 
09:30 ontvangst  
10:00 aanvang 1e speelronde  
12:00 lunch  
13:00 aanvang 2e speelronde  
2 x 18 holes strokeplay  
Meer informatie: www.spielehof.nl/spielehof-open  
 
 

COLLECTE RODE KRUIS 
 

  
De opbrengst van de collecte in Boekelo en Usselo wordt  

in het septembernummer vermeld. 
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LANDELIJKE OPEN IMKERIJDAGEN 
 
Op zaterdag 11 en zondag 12 juli van 11:00 tot 16:00 uur zijn de 
Landelijke Open Imkerijdagen. 
 
U bent welkom aan de Lansinkweg 11 in Boekelo bij onze 
bijenstal met 4 kasten en in de schuur de expositie met 
imkermaterialen: bijenkasten, honingslinger, pijp en 
gereedschap. Ook hebben we foto’s over het leven van de 
bij en zal er honing van dit seizoen van onze bijenvolken 
verkrijgbaar zijn. 
 
We geven u informatie over het houden van bijen en uitleg 
over het bijenvolk en het oogsten van honing, bijenwas en 
propolis. 
Aan deze open dagen zijn geen kosten verbonden. 
 
Voor meer informatie: www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag 
 
Wim en Ans Vunderink 
 
 

BELEEF 400 JAAR GROLSCH 

 

 
Doe de unieke Brouwerijtour! 

Een eigen kijk op bier…sinds 1612 

De karakteristieke pilssmaak, de unieke beugelfles, de typische reclames. 
Grolsch heeft al 4 eeuwen lang een onafhankelijke eigen kijk op bier. 
Wil je alles ontdekken? 
Tijdens de Brouwerijtour komt alles wat je over Grolsch wilt weten aan 
bod: de rijke geschiedenis, het brouwen en bottelen. En natuurlijk is er 
voldoende gelegenheid de Grolsch bieren te proeven. 
 
Boek nu op www.grolsch.nl: 
• De Grolsch 400 brouwerijtour: heel 2015 
• Ladies Night: 11 november 2015, alles over bier exclusief voor 

dames 
• Herfstbokmaand: in oktober elke woensdag en donderdag een 

rondleiding. Herfstbok en bijpassend stamppotbuffet 
• Bier aan tafel: 9 september 2015 en 3 februari 2016, ontdek de beste 

combinaties van speciaalbieren en eten. 
Voor actuele openingstijden en boekingen, kijk op: 
www.grolsch.nl/brouwerijtour of bel naar 053 - 483 32 90. 
Minimum leeftijd 18 jaar.  





Scherm-reparatie.com 

info@scherm-reparatie.com
Boekelose Stoomblekerij 49
7548 ED Boekelo

Telefoon of tablet scherm kapot?

Kijk op www.scherm-reparatie.com of bel 
053-8200952

eTe ablet soon of tlef ?apotcherm k

info
Boe
754

Kijk
053

om ccom atie..ceparratie.Scherm-rrepar

o@scherm-reparatie.com
erij 49elose Stoomblekek

elo48 ED Boek

.scherm-reparawwop w
3-8200952

atie.com of bel

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
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SPONSORLOOP GV UNISSON GROOT SUCCES 
 

Dit jaar bestaat de Gymnastiek Vereniging Unisson  
70 jaar, waarbij op 1 november a.s. de tweejaarlijkse 
uitvoering gepland staat.  
Aangezien we dit jaar nog grootser willen uitpakken 
hebben we een sponsorloop georganiseerd om extra 
inkomsten voor de uitvoering bij elkaar te brengen.  
Vanaf begin juni zijn vele leden van onze vereniging langs 
de deuren gegaan voor een financiële bijdrage voor de sponsorloop.  
Tussen 18 en 24 juni hebben de deelnemers tijdens de lessen in de 
gymzaal een parcours afgelegd over allerlei hindernissen. Er is hard 
gerend, gesprongen en gekropen en iedere ronde leverde een stempel op 
de stempelkaart op. We hebben nog niet alle bijdrages binnen maar 
kunnen melden dat we nu al ruim € 800,- hebben opgehaald.  
Dit is een fantastisch bedrag, waar we heel trots op zijn.   
We willen iedereen bedanken voor de donaties en het feit dat deze 
sponsorloop zo'n groot succes is geworden! Natuurlijk ook dank aan alle 
leden die zo actief langs de deuren zijn geweest. Voor een impressie van 
de sponsorloop kunt u terecht op onze Facebook pagina.  
Wilt u ook onze uitvoering dit jaar niet missen?  
Reserveer dan alvast 1 november in uw agenda. Het is een uitgelezen 
mogelijkheid om te zien wat we als vereniging allemaal te bieden hebben. 
Na de zomer volgt hierover meer informatie in Boeke-loos.  
 
De uitvoeringscommissie GV Unisson 
 
 

COLLECTANTEN GEZOCHT 
 
Van 23 t/m 28 november zetten vele mensen zich in tijdens de 
collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Echter, we kunnen ons gezicht 
nog lang niet bij alle huizen laten zien.  
We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 
twee uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven 
aan MS? Meld je aan als collectant en help mee.  
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl 
 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april heeft onze penningmeester de Stichting Historische Kring Boekelo 
Usselo Twekkelo opgegeven voor de RABO Clubkas Campagne.  
De leden van de Rabobank Enschede-Haaksbergen hebben dermate veel 
stemmen op ons uitgebracht dat, na verdeling, het verrassend hoge 
bedrag van € 908, - ons toebedeeld werd; hartelijk dank hiervoor!  
Op de Pinkstermarkt kozen wij als thema voor de Gezondheidszorg in 
vroeger jaren en natuurlijk gaf dat aanleiding tot vele verhalen en 
herinneringen. Veel zorg was besteed aan de presentatie door middel van 
foto’s en voorwerpen, verzameld na de sloop van het Groene Kruis 
gebouwtje. Fijn dat de vrijwilligers van onze stichting met de inrichting 
konden helpen en ook de hele dag aanwezig waren. Het is prettig te 
ervaren dat men ons kan vinden wanneer in familiearchieven foto’s, 
brieven, verslagen en boeken gevonden worden waarmee men geen raad 
weet. Sinds het Bleekerijplein bestraat is zijn wij ook meer toegankelijk; 
weet u dat op 16 september, ’s middags om 16:00 uur de officiële 
opening van dit plein plaats vindt?   
Verder nog een nieuwtje: vanaf 22 juni, “staan wij in de etalage” van 
Beckumerstraat nr.1; mocht u interesse hebben in de foto’s, dan kunt u ze 
bij ons te bestellen!  
Ondertussen is de filmcommissie druk bezig het programma samen te 
stellen voor de filmavond in november. Er zijn een paar interessante films 
te voorschijn gekomen uit een familie archief. De exacte datum wordt nog 
bekend gemaakt.  
Wij zijn gesloten van 4 juli tot 16 augustus. 
 
Een zonnig zomer u toegewenst door de medewerkers van de  
Historische Kring! 
 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Rouw- 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
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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) 
 
Tijdens de vakantieperiode in juli en augustus is er een beperkt 
programma: geen Tai Chi en geen inloopochtenden voor de PC of laptop. 
   
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30  
02 juli Optreden Zweedse Volksdansgroep. 14:00 - 16:30 
09 juli Activiteitenmiddag.  

Leuke spelletjes, kaarten, Rummicub. 
Betalen Efkes d’r Oet.   

14:00 - 16:30  

16 juli Met Efkes d’r Oet op Verrassingstocht. 13:30 - 17:30 
18 juli 
 
 

Gezellige Barbecue                         
bereid door de slager van het dorp,  
€ 12,50 per persoon incl. 2 drankjes 

14:30 - 17:30 

23 juli Activiteitenmiddag.  
Leuke spelletjes, kaarten, Rummicub  etc. 

14:00 - 16:30 

30 juli Activiteitenmiddag.  
Leuke spelletjes, kaarten, Rummicub etc. 

14:00 - 16:30 

06 aug Picknick door De Zonnebloem  
Betalen Efkes d’r Oet.   

13:30 - 17:30 
 

13 aug Met Efkes d’r Oet naar het Buurserzand 13:30 - 17:30 
20 aug & 
27 aug 

Activiteitenmiddag.  
Leuke spelletjes, kaarten, Rummicub etc. 

14:00 - 16:30 

 Voor informatie september  
17 sept. Lezing Rusluie + film 14:00 - 16:30 
 
 



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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'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 H. Heskamp tel. 476 42 04   
Datum Maaltijd Opgave 

tot  
08 juli Courgette crèmesoep, sukadelapje, bloemkool met 

saus, gekookte aardappelen, appelmoes, vla. 
06 juli 

15 juli Chinese groentesoep, fou yong hai, nasi goreng, 
atjar, aardbeien, vla. 

13 juli 

29 juli Boeren groentesoep, varkens procureur rollade, 
witlof á la crème, rauwkost salade, vla. 

27 juli 

05 aug Heldere bospaddenstoelensoep, kipsaté in saus, 
bami goreng, rauwkost salade, vla. 

03 aug 

12 aug Asperges crèmesoep, kipsaucijs, witte bonen in 
tomatensaus, broccoli, aardappelen, salade, vla. 

10 aug 

19 aug Gebonden kalfssoep, babi pangang, nasi goreng, 
rauwkost salade, vla. 

17 aug 

26 aug Heldere vermicellisoep, rundergoulash, witte rijst, 
romanobonen, fruitsalade, vla. 

24 aug 

Bij niet tijdige afmelding worden kosten in rekening gebracht, onvoorziene 
omstandigheden uitgesloten. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' vindt u op bladzijde 43. 
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VAKANTIE SPORT ACTIVITEIT BOEKELO 
 
 
 
 
 
 
 
Bij 60 KNVB clubs; nu ook in Boekelo bij BSC Unisson! 
De leukste 3 voetbaldagen voor voetballers van 6 t/m 13 jaar in de 
zomer.  
Deze voetbaldagen bij BSC Unisson zijn van 11 t/m 13 augustus op het 
nieuwe Sportpark De Zweede en is geschikt voor elke voetballer van  
6 t/m 13 jaar, jongen of meisje, lid of geen lid van BSC Unisson. 
Deze speciaal samengestelde voetbaldagen worden bij 60 clubs verspreid 
over heel Nederland gehouden.  

 3 uitdagende voetbaldagen van 10:00 – 17:00 uur 
 Afwisselende en uitdagende training waar je veel van leert 
 3 dagen lunch en drinken 
 Gave animatie met voetbalquiz, penaltybokaal etc. 
 Je ontvangt een vaantje en certificaat.  
 En.... je krijgt een officieel voetbaldagen-tenue t.w.v. €45,- 

Je hebt topdagen als voetballer en gaat naar huis met te gekke 
herinneringen. Deelname € 99,- p.p. 
 
Meld je nu aan voor deze topdagen in je vakantie en schrijf snel in want 
VOL is echt VOL! 
Voor aanmelding en vragen, kijk op de site van BSC Unisson: 
www.bscunisson.nl 
 
 

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


De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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CABARESTIVAL 
 
Cabarestival werd in 2014 voor het eerst georganiseerd met  
10 cabaretiers/comedians/muzikanten op 10 verschillende locaties als: 
treinwagon, vrachtwagen, kapsalon, smederij, zouttoren, terras. 
Cabarestival moet gezien worden als een UIT-Markt voor 't Verborgen 
Theater.  
Op zaterdag 29 augustus is de tweede versie van Cabarestival, deze 
keer met 12 cabaretiers/comedians op 12 locaties: Dorine Wiersma,  
Dian Liesker, Berry Lussenburg, Boomhutzaken, GertHein Boersma, 
Klaas Prins, Maiko Vos, Mitch Durbank, Silvester Zwaneveld,  
Tom Sligting, Thijs Kemperink en De Zingende Schoonmoeders.   
Een voucher geeft recht op 4 voorstellingen van ca. 20 minuten.  
Startlocatie: 't Verborgen Theater, Boekelo 
Datum: 29 augustus 
Tijd:  20:00 uur  
Prijs:  € 15,- p.p. 
Tickets zijn te bestellen via www.trioticket.nl 
 
 

DAMESGROEP 40+ 
 
16 juli  10:00 uur koffie bij Els Bijl 
06 aug. 09:00 uur vertrek bij De Buren naar Rita Scholte in ‘t Hoff 

                in Markelo. 
20 aug. 10:00 uur koffie bij Coby Smit. 
03 sept. 10:00 uur koffie in De Berke. 

                Vanaf 3 september de 1e donderdag v.d. maand. 
 
 

BOEKE-LOOTJE 
 
 

HULP IN UW HUISHOUDING 
Heeft u geen tijd en/of zin om uw huishoudelijk werk te verrichten? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op, ik ben een vlotte  

29-jarige meid die van aanpakken weet. Graag vind ik een huishouden in 
of rondom Boekelo voor twee ochtenden in de week. 

Lieke, tel.: 06 13 43 34 13  
 

http://www.trioticket.nl/


��������

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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RONDLEIDINGEN OP DE BOERDERIJ 
 
Altijd al willen weten wat er op een boerderij gebeurt?   
Evenals voorgaande jaren worden er in de zomervakantie rondleidingen 
rondom Enschede op melkveebedrijven georganiseerd.  
Deze rondleidingen beginnen om 14:00 uur  op de onderstaande 
middagen en duren ongeveer één tot anderhalf uur. 
De kosten bedragen € 2,- p.p., kinderen t/m 2 jaar mogen gratis mee. 
Honden zijn helaas niet toegestaan bij de rondleidingen!  
De onderstaande melkveebedrijven openen hun deuren: 
Maandagmiddag (6, 13, 20, 27 juli + 3, 10, 17, 24 aug): 

Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol (fam. Stokkers) 
Boekelerhofweg 100  
7548 RA Boekelo  
tel. 06 1251 65 67  
Bij dit bedrijf is telefonisch aanmelden noodzakelijk! 

Dinsdagmiddag (7, 14, 21, 28 juli + 4, 11, 18, 25 aug): 
Melkveebedrijf Stokkers 

 Lutje Bruninkweg 25 
 7544 RD Broekheurne  

tel. 053 - 569 65 24 
Woensdagmiddag (8, 15, 22, 29 juli + 5, 12, 19, 26 aug): 

Melkveebedrijf De Veldgeuver (fam. Schukkink-Olink) 
Veldgeuverweg 20 
7547 RG Twekkelo  
tel. 06 18 32 90 21 

Donderdagmiddag (9, 16, 23, 30 juli + 6, 13, 20, 27 aug): 
Melkveebedrijf Smelt-Luttikhedde 

 Braamweg 12a  
7581 RB Buurse 
tel. 053 - 569 52 20 

Vrijdagmiddag (10, 17, 24, 31 juli + 7, 14, 21, 28 aug):  
Melkveebedrijf Voogd 

 Weerseloseweg 235  
7522 PS Enschede-Noord (Hof Espelo)  
tel. 053 - 435 19 83 
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LEGODAGEN & THOMAS IN BOEKELO 
 
Activiteiten Museum Buurtspoorweg: 
 
LEGOdagen op 14, 15 en 16 juli 
LEGOdagen zijn er voor iedereen die dol is op LEGO. Breng een bezoek 
aan het museumdepot in Boekelo op 14,15 en 16 juli.  
Er kan natuurlijk ook een ritje gemaakt 
worden met de stoomtrein tussen Boekelo 
en Haaksbergen. Alle gebouwen zijn die 
dagen op beide stations geopend waardoor 
men kan zien hoe het vroeger was om met 
de trein te reizen. 
 
Thomas in Twente op 15 en 16 augustus 
Thomas de Stoomlocomotief viert zijn verjaardag en heeft van alles 
bedacht om van zijn verjaardag een groot feest te maken.   
Tijdens het feest van Thomas is er van alles te doen. Thomas en zijn 
vriendjes gaan samen een treinreis maken tussen Haaksbergen en 
Boekelo. Er is ook een muzikale theatervoorstelling en je kunt je laten 
schminken als Thomas!  
Thomas is 2 dagen bij Museum Buurspoorweg  
in Haaksbergen en Boekelo:  
zaterdag 15 en zondag 16 augustus.  
Het feest begint om 10 uur en duurt tot 
ongeveer 17 uur.  
 
 
 
 
Rijdagen- en tijden:  
Vertrek vanaf station Boekelo om 11:25 en 12:00 uur 

 juli: iedere dinsdag, woensdag en zondag 
 augustus: iedere dinsdag en zondag 
 Kijk voor de rijtijden van bovenstaande speciale dagen op: 

www.museumbuurtspoorweg.nl 
 
 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.museumbuurtspoorweg.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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SPEELDATA BRIDGECLUB BOEKELO 2015/2016 
 
Speeldata van Bridgeclub Boekelo voor volgend seizoen, 
van 19:45 – 23:00 uur in De Buren.  
2015:  
competitie 1:  26-08, 09-09, 23-09 
competitie 2:  30-09, 14-10, 28-10 
competitie 3:  11-11, 25-11, 09-12, 16-12 (Kerstdrive)  
2016: 
Competitie 4:  13-01, 27-01, 03-02 
Competitie 5:  24-02, 09-03, 23-03 
Competitie 6:  06-04, 20-04, 11-05, 18-05 (Slotdrive) 
 
Dit biedt Bridgeclub Boekelo, wat biedt u? 
Om de 14 dagen is het op woensdagavond bij De Buren een gezellige 
drukte. Van september tot mei wordt dan in de grote zaal door ruim  
30 mensen een avond gebridged.  
In een gemoedelijke en gezellige sfeer, maar toch ook in een competitie.  
Vindt u het leuk om met enige regelmaat (maar ook weer niet té vaak) 
een avondje te bridgen? Stelt u zich eens voor: u komt iets vóór kwart 
voor 8 binnen, zoekt met uw partner naar uw tafeltje, bestelt een kopje 
koffie of thee, maakt alvast een praatje met deze of gene.  
De bridgespellen liggen al voor u klaar, iemand van het bestuur geeft het 
sein om te beginnen, en spelen maar. 
Iets na elven hebt u uw laatste spel gespeeld, u praat nog wat na (al dan 
niet met een hapje en drankje), en even later is de uitslag van de avond 
bekend.  
Lijkt het u wat? Even contact opnemen verplicht nog tot niets.  
U kunt bij de volgende personen terecht: 
 
Marga Westera:  tel:  428 24 33 
Pepi Biemans:  tel.: 428 16 99 
Riet Ploeger:   tel:  428 17 53 
 
Riet Ploeger, 
voorzitter Bridgeclub Boekelo 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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TREFPUNT NIEUWS 
 
7 juli. Uitje naar Haus Welbergen. De meeste leden hebben zich al 
opgegeven, maar mocht je nog mee willen dan graag p.o. een telefoontje 
of mail naar Fleur. Voor uitgebreidere informatie over het tochtje naar 
Welbergen lees Boeke-loos juni; vertrek van bij De Buren om 14:00 uur; 
routebeschrijving daar aanwezig; ook waar we een hapje eten op de 
terugweg wordt bij vertrek bekend gemaakt. 
Entree, rondleiding en Kaffee & Kuchen: € 6,- p.p.  
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   
In augustus nemen ook jullie animatrices een beetje vakantie en rust!  
In het september nummer volgen dan de plannen voor die maand en 
oktober.   
Wij wensen jullie een zonnige zomer toe! 
 
 

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld  
05 juli Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

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

12 juli Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
19 juli Johanneskerk, Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
26 juli Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
02 aug Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

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

09 aug Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
16 aug Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
23 aug Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
30 aug Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
06 sept Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

Gebedsdienst m.m.v. dames- en 
herenkoor 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
11:00u "De onthutsende genade", 
preek door Gert-Jan ter Horst  

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

112 Alarmnummer: wanneer elke seconde telt! 
politie, brandweer, ambulance, AED kasten  

0900 88 44 Politie Twente (ook wijkagent Anton Brinks)  
428 12 05 Doktersassistente / Prikpost 
428 02 50 Apothekersassistente / Receptenlijn 

06 13 03 46 39 Huisartsen: spoed op werkdagen (overdag) 
088 555 11 88 Centrale huisartsenpost: avond, nacht & weekend  

428 27 93 Tandartspraktijk Boekelo 
0900 12 82 632 Bij afwezigheid voor spoedgevallen: tandartsendienst  

481 74 33 Stadsdeelbeheer West: Jan ten Elzen, wijkbeheerder 
14 053 Algemene nummer Gemeente Enschede 

481 76 00 Openbare Ruimte Gemeente Enschede 
 

Meer info: 
Huisartsen Boekelo: www.dewindmolen.nl 
Tandarts Boekelo:   www.tandartspraktijkboekelo.nl 
 
 

AED IN BOEKELO: BEL 112 
 

 

 

 

 
Waar vindt u een AED in Boekelo? 

 Slijterij Breukers, 
Beckumerstraat 173 

 Coop Compact ter Wengel, 
Beckumerstraat 13  

 Bouwbedrijf Stokkers, 
Kwinkelerweg 223 

 De Bleekerij 
‘Klokhuys Boekelo’ 
Boekelose Stoomblekerij 35 

 
Voor de exacte plaatsaanduiding: 
kijk op www.boekelo.info 
 

 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.dewindmolen.nl/
http://www.tandartspraktijkboekelo.nl/
http://www.boekelo.info/


Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.

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

Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
ouder dan 2 jaar.
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.

Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze
website:  www.barinkschilderwerken.nl

Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

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

vr-03 De Vriendschap, De Jantjes, Landsteinerlaan 49, 20:30 uur 
za-04 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
za-04 De Vriendschap, De Jantjes, Landsteinerlaan 49, 20:30 uur 
zo-05 Open Atelier, Malegré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-05 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 

ma-06 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo,14:00 u 
di-07 Trefpunt, bezoek Haus Welbergen, vertrek De Buren, 14:00 u 
di-07 De Vriendschap, De Jantjes, Landsteinerlaan 49, 20:30 uur 

wo-08 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
do-09 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
vr-10 De Vriendschap, De Jantjes, Landsteinerlaan 49, 20:30 uur 
za-11 Landelijke Open Imkerijdagen, Lansinkweg 11, 11:00 -16:00  

 za-11 De Vriendschap, De Jantjes, Landsteinerlaan 49, 20:30 uur 
zo-12 Landelijke Open Imkerijdagen, Lansinkweg 11, 11:00 – 16:00  

ma-13 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo,14:00 u 
di-14 t/m do-16 LEGOdagen & Thomas, MBS 

wo-15 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
do-16 Dames 40+, Koffie bij Els Bijl, 10:00 uur 
vr-17 Zomer BBQ, Fleur de Sel, vanaf 17:00 uur 
za-18 Inzameling oud papier, brengen kerkje 9-12 uur 

ma-20 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo 14:00 u 
wo-22 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
ma-27 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo,14:00 u 
wo-29 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 

 
KALENDER AUGUSTUS 

 
za-01 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-02 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-02 Open Atelier, Malegré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
ma-03 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo,14:00 u 
wo-05 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
do-06 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
do-06 Damesgroep 40+, bezoek Rita Markelo, vertrek 9:00 u P-Buren 
do-06 De Zonnebloem, picknick, De Berke, 14:30 uur 
ma-10 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo, 14:00 u 
di-11 t/m do-13 Voetbaldagen BSC Unisson, De Zweede, 10:00 uur 
wo-12 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
za-15 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
  
                                (Lees verder op de volgende bladzijde) 

 

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


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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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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 Verder: Kalender augustus 
  
za-15 Thomas in Twente, MBS,10:00 – 17:00 uur 
zo-16 Thomas in Twente, MBS,10:00 – 17:00 uur 
ma-17 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo, 14:00 u 
di-18 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
wo-19 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
do-20 Dames 40+, koffie bij Coby Smit, 10:00 uur 
zo-23 Spielehof Open, Spielehof, 9:30 uur 
ma-24 Rondleiding Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol, Boekelo, 14:00 u 
di-25 ●●●● Laatste dag inleveren kopij september●●●● 
wo-26 Rondleiding Melkveebedrijf De Veldgeuver, Twekkelo, 14:00 u 
wo-26 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
za-29 ’t Verborgen Theater, Cabarestival, 20:00 uur 

 
VOORINFORMATIE SEPTEMBER 

 
do-03 Dames 40+, koffie, De Berke, 10:00 uur 
do-03 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
vr-04 Bezorgers ophalen Boeke-loos 
za-05 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-06 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-06 Open Atelier, Malegré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 

ma-07 Start gymlessen, Kruispunt Boekelo 
wo-09 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 9:45 uur 
wo-09 Bier aan tafel, Grolsch 
wo-09 Start gymlessen, Kruispunt Boekelo 
do-10 Mosselavond, Fleur de Sel, 18:30 uur 
za-12 Open Huis Fa. Stokkers, Kwinkelerweg, 11:00 – 18:00 uur 
di-15 Workshop Pakhuys en Inspiratiehoeve, 19:00 – 22:15 uur 
di-15 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 

wo-16 Opening Bleekerijplein, 16:00 uur 
za-19 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-22 ●●●● Laatste dag inleveren kopij oktober●●●● 

 
Activiteiten Huiskamer van het Dorp.: blz. 43 en 45. 
  

 Historisch Centrum: ma: 20:00 -22:00 uur en vr. 10:00 - 12:00 uur 
Deze zomer zijn wij gesloten van za 4 juli – ma 17 augustus.  

 Spreekuur wijkagent: iedere di., De Zweede, 18:30 – 19:30 uur 
wegens vakantie is er geen spreekuur van 4 juli t/m 16 augustus.  

 
 

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


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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UITNODIGING OPEN HUIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 12 september a.s. van 11:00 tot 18:00 uur 
 

STOKKERS BOUWT AL EEN EEUW AAN UW TOEKOMST 
 
Voor Bouwbedrijf Stokkers, gevestigd aan de Kwinkelerweg 223 te 
Boekelo, is 2015 een bijzonder jaar. Het is een eeuw geleden dat  
Jan Willem Stokkers besloot om op 23-jarige leeftijd met een bouwbedrijf 
te beginnen in een klein schuurtje aan de Kwinkelerweg.  
Inmiddels staat de vierde generatie, zijnde Gaby en Bart Stokkers, aan 
het roer. Het is dan ook deze generatie die het 100-jarig bestaan van het 
bedrijf wil vieren door op 12 september de deuren voor u open te zetten. 
 
Tijdens deze dag zal de levensloop van het bedrijf aan u worden getoond, 
maar nog veel belangrijker, waar staan we nu en wat het bedrijf op 
verschillende gebieden voor u kan betekenen. Diverse mensen zullen u 
van advies kunnen dienen over verschillende onderwerpen zoals: 
vergunningsvrij bouwen, het energie zuinig maken van uw vastgoed, hoe 
kunt u de bestaande woning met simpele ingrepen ook geschikt maken 
voor oudere generaties of mensen met een beperking, hoe kunt u zich 
laten ontzorgen door bij ons onderhoudscontracten af te sluiten 
 
Ook de kinderen zijn van harte welkom. Op speelse manieren zullen wij 
hun kennis laten maken met de bouw. En wie weet wordt uw kind in de 
toekomst werknemer in de bouw. Een bedrijfstak die het vakmanschap 
nog hoog in het vaandel heeft en het een lust is om daarin je kunsten te 
vertonen. 
 
Natuurlijk vergeten we ook de inwendige mens niet en zal er enig 
entertainment ten toon worden gespreid. Kortom, we willen er samen met 
u een leuke dag van maken.  
Uw komst is dan ook voor ons het cadeau. Indien u toch vindt daar meer 
aandacht aan te moeten besteden, dan staat er binnen ons bedrijf een 
bus waarin u uw gift kunt deponeren. Deze wordt door ons ter beschikking 
gesteld aan de stichting KIKA met de wens hiermee een kleine bijdrage te 
doen om kinderkanker de wereld uit te helpen. 
 
We zien u graag op 12 september op onze locatie aan 
de Kwinkelerweg. 
Wij hebben er in ieder geval zin in, hopelijk u ook. 
 
Vriendelijke groet, 
het gehele team van Bouwbedrijf Stokkers 
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UITNODIGING OPEN HUIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 12 september a.s. van 11:00 tot 18:00 uur 
 

STOKKERS BOUWT AL EEN EEUW AAN UW TOEKOMST 
 
Voor Bouwbedrijf Stokkers, gevestigd aan de Kwinkelerweg 223 te 
Boekelo, is 2015 een bijzonder jaar. Het is een eeuw geleden dat  
Jan Willem Stokkers besloot om op 23-jarige leeftijd met een bouwbedrijf 
te beginnen in een klein schuurtje aan de Kwinkelerweg.  
Inmiddels staat de vierde generatie, zijnde Gaby en Bart Stokkers, aan 
het roer. Het is dan ook deze generatie die het 100-jarig bestaan van het 
bedrijf wil vieren door op 12 september de deuren voor u open te zetten. 
 
Tijdens deze dag zal de levensloop van het bedrijf aan u worden getoond, 
maar nog veel belangrijker, waar staan we nu en wat het bedrijf op 
verschillende gebieden voor u kan betekenen. Diverse mensen zullen u 
van advies kunnen dienen over verschillende onderwerpen zoals: 
vergunningsvrij bouwen, het energie zuinig maken van uw vastgoed, hoe 
kunt u de bestaande woning met simpele ingrepen ook geschikt maken 
voor oudere generaties of mensen met een beperking, hoe kunt u zich 
laten ontzorgen door bij ons onderhoudscontracten af te sluiten 
 
Ook de kinderen zijn van harte welkom. Op speelse manieren zullen wij 
hun kennis laten maken met de bouw. En wie weet wordt uw kind in de 
toekomst werknemer in de bouw. Een bedrijfstak die het vakmanschap 
nog hoog in het vaandel heeft en het een lust is om daarin je kunsten te 
vertonen. 
 
Natuurlijk vergeten we ook de inwendige mens niet en zal er enig 
entertainment ten toon worden gespreid. Kortom, we willen er samen met 
u een leuke dag van maken.  
Uw komst is dan ook voor ons het cadeau. Indien u toch vindt daar meer 
aandacht aan te moeten besteden, dan staat er binnen ons bedrijf een 
bus waarin u uw gift kunt deponeren. Deze wordt door ons ter beschikking 
gesteld aan de stichting KIKA met de wens hiermee een kleine bijdrage te 
doen om kinderkanker de wereld uit te helpen. 
 
We zien u graag op 12 september op onze locatie aan 
de Kwinkelerweg. 
Wij hebben er in ieder geval zin in, hopelijk u ook. 
 
Vriendelijke groet, 
het gehele team van Bouwbedrijf Stokkers 
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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.
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