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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 
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05    Nieuws uit de Dorpsraad (18 augustus 2015) 
09    Foto omslag Boeke-loos 2016 
11    Opening Bleekerijplein / Winnaars Spielehof Open 
13    400 jaar Grolsch, 13 jaar Boekelo-Usselo e.o. 

 19    Oproep collectanten MS / Griepprik 
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ZILVER VOOR PIEN 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 

Pien Keulstra is zaterdag  
22 augustus tweede geworden op 
het NK Sprint Triathlon in 
Veenendaal. Deze triathlon 
bestaat uit een wedstrijd waarin 
de deelnemers beginnen met 750 
meter zwemmen, 20 kilometer 
fietsen en afsluiten met 5 km 
hardlopen 
 
(foto: Lenneke Lingtmont, Triathlon  

Holten, april 2015) 
 
Pien dankt haar zilveren medaille aan een sterke actie tijdens het 
hardlopen, waarin ze van een zesde positie naar de tweede plek wist te 
lopen. Ze kwam uiteindelijk binnen in een tijd van 1.01,01.  
Caelers deed het in 59,21. 
 
Uitslag NK sprint:  
1. Maaike Caelers, 2. Pien Keulstra, 3. Sarissa de Vries. 
 
(bron: www.tubantia.nl) 
 
 
 

BOEKENBUS BOEKELO 
 
Aangepaste tijden op donderdag! 
 

 
Vanaf 10 augustus staat de 
Boekenbus van de Bibliotheek 
Enschede op de volgende 
dagen/tijden aan de 
Mr. de Wolfstraat in Boekelo: 
 
dinsdag: 17:15 - 18:15 uur 
donderdag: 13:45 - 15:15 uur 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (18 AUGUSTUS 2015) 
 
Het nieuwe vergaderseizoen van de Boekelose Dorpsraad wordt op  
18 augustus om 20:00 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. 
Hij heet alle aanwezigen welkom. Ondanks de niet zo spannende agenda 
zijn er 14 belangstellenden op “de publieke tribune”. Hieronder zijn Corrie 
Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer 
West) en de politiemensen Anton Brinks (wijkagent) en zijn collega 
Bennie Beuvink. De voorzitter spreekt de wens uit dat dat - een hoge 
opkomst van meelevende Boekeloërs - vaker het geval zal zijn.  
Vier Dorpsraadleden zijn met kennisgeving afwezig, dit betreft: Natascha 
Nijman, Jeanet van Offenbeek, Ben Bel en Henk Guchelaar. 
Eerstgenoemde (N.N.) heeft ons laten weten door tijdgebrek te moeten 
stoppen met haar Dorpsraadlidmaatschap. In de septembervergadering 
komen we terug op dit punt.  
Hierna is het woord aan een jeugdige dorpsgenoot, Max Elfrink. Hij is zeer 
actief in de StraatAdoptie en meldt dat hij momenteel omhoog zit met een 
groot aantal met zwerfafval gevulde zakken! Jan ten Elzen zegt dat hij er 
voor zal zorgen dat die bij de spreker worden opgehaald. Max (en met 
hem alle straatadoptanten) krijgt een applaus voor zijn activiteiten!  
Joost Brunink zegt dat voor het ophalen van zwerfafval gerelateerde 
zaken, zoals een illegaal gedumpt bankstel of in de sloot gestort puin, 
053- 481 76 00 gebeld kan worden.   
 
We vervolgen met een presentatie over de Nationale Politie door  
Anton Brinks en Bennie Beuvink. Beiden lichten verschillende aspecten 
van de politie en m.n. het wijkagentschap toe. De presentatie vindt u op 
de site www.boekelo.info. 
 
Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 16 juni jl. (in juli werd niet 
vergaderd) wordt ongewijzigd vastgesteld. Gonny ten Veen zegt naar 
aanleiding van dat verslag dat er toen gewezen werd op het feit dat de 
opening van het Bleekerijplein en het buurtfeest van de aanpalende wijk 
op dezelfde dag (16 september) vielen. Dat blijkt niet zo te zijn: het 
buurtfeest is later die maand! Wat de opening van het nieuwe plein 
betreft: het is vrij zeker dat bij die gelegenheid ook de naam van het plein 
bekend wordt gemaakt! 
 
Ben ter Stal licht de postlijst (in- en uitgaande post) uitvoerig toe.  
 
R.O.M., in de persoon van haar voorzitter Kas de Vries, bijt het spits af bij 
het verslag van de verschillende activiteiten van commissies en 
vertegenwoordigingen en stelt de brief aan de orde die wij als 
Dorpsraad naar de gemeente sturen met daarin ons advies over de  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken.Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          september 2015     37e jaargang, nr. 385            blz. 7 

Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 augustus 2015) 
 
plannen van Fishing Adventure in een deel van de plas op het 
Rutbekerveld. Eerst geeft hij een samenvatting van hetgeen in dit dossier 
zoal is gepasseerd, waarna hij uitvoeriger stil staat bij het overleg dat 
vandaag is geweest tussen een delegatie van de omwonenden en enkele 
leden van de Dorpsraad. Dat overleg leidt er toe dat het concept van de 
adviesbrief die alle Dorpsraadleden hebben ontvangen zal worden 
bijgesteld. Het betreft m.n. een aanscherping van de randvoorwaarden bij 
het positieve advies dat wij uitbrengen. Die tekst gaat eerst weer naar de 
leden van deze raad. Uiteraard ontvangt de omwonende delegatie de 
definitieve brief ook. De aanwezige Dorpsraadleden gaan akkoord met de 
adviesbrief en de voorgestelde aanscherping. In dit kader zegt Gerard 
Roossink dat hij meer zorgen heeft over de toename van het 
vrachtautoverkeer op de Badweg door de activiteiten op het Rutbekerveld 
dan over de visactiviteiten!  
Joost Brunink sluit het R.O.M.-verslag af met de mededeling dat dit najaar  
de wijziging van het bestemmingsplan m.b.t. het stabiliseren van lege 
zoutkoepels door ze te vullen met reststoffen van Twence verschijnt. 
Wordt vervolgd! 
 
R.S.C.J. doet bij monde van Ben Schoppert en Gonny ten Veen verslag 
van de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo/banken en Natuurlijk 
Spelen De Bleekerij. Wat WWFB betreft: de werkgroep is de afgelopen 
maanden erg actief geweest met het onderhoud en heeft naar aanleiding 
daarvan geconstateerd dat er beslist meer menskracht nodig is en dat 
met groter materiaal gewerkt moet gaan worden. De bewegwijzering zal 
waarschijnlijk in het najaar aangebracht worden. Over de banken zegt 
spreker dat die er goed bijstaan en dat eventuele uitbreiding van het 
bankenbestand, bij voorkeur langs de wandelroute, gaat plaatsvinden.  
De activiteiten voor wat betreft de aanleg van Natuurlijk Spelen  
De Bleekerij worden binnenkort weer hervat. O.a. worden enkele 
aanpassingen op het oorspronkelijke plan uitgevoerd. Over het resultaat 
tot nu toe is men zeer tevreden! 
 
Kas de Vries roept op tot het doen van aanvragen bij de commissie 
Dorpsbudget. 
 
Over de B.A.R.T. zegt Jeroen Verhaak dat deze Stichting, ooit opgericht 
door de B.O.V. en de Dorpsraad, in staat van liquidatie is.  
 
Anton Brinks doet verslag van de politionele activiteiten van de laatste 
maanden: - er waren twee woninginbraken, - er werd een bus gestolen. 
Spreker roept op tot alertheid, zowel bij het signaleren van opmerkelijke 
activiteiten, als bij het beveiligen van eigen roerende en onroerende 
zaken!    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 augustus 2015) 
 
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Bart Stokkers, hij meldt 
enkele straatschades, waaronder spoorvorming op de Windmolenweg. 
Jan ten Elzen noteert e.e.a.; Nico van der Veen vraagt of de adviesbrief 
m.b.t. Fishing Adventure ook op de site gezet wordt, dat zal inderdaad 
gebeuren; Jaap de Boer wijst op het lage waterniveau in de vijver op het 
nieuwe plein. Ook dit punt zal door Jan ten Elzen “meegenomen” worden; 
Hennie Westerveld merkt op dat de conditie van het pad tussen 
Beckumerstraat en Lansinkweg erg slecht is. Ben Schoppert antwoordt 
dat dat aan de orde is geweest in de WWFB (zie vorige bladzijde) en dat 
het onze aandacht heeft; Ali de Boer vraagt of er t.z.t. ook een 
beschrijving op schrift zal komen van de Boekelose wandelroute.  
Ben Schoppert zegt dat dat, naast de ontwikkeling van een digitale versie, 
wel de bedoeling is. 
 
Jeroen Verhaak sluit om 21:20 uur de vergadering.   
 
Ben Schoppert 
 

 
UITNODIGING 

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 
dinsdag 15 september a.s., aanvang 20:00 uur, MFA De Zweede, 

Boekelosestraat. U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering 
volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen.  
De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website 

www.boekelo.info/dorpsraad. Het verslag verschijnt ongeveer een week 
na de vergadering en wordt ook op de site gepubliceerd. 

 
 

FOTO OMSLAG BOEKE-LOOS 2016 
 
Inmiddels hebben we al een aantal prachtige foto’s ontvangen, waarvoor 
dank aan de fotografen. Met name het beeld ‘De Familie’ op het 
Bleekerijplein is een geliefd object! 
Ook opnames van andere karakteristieke plekken in en rond Boekelo zijn 
van harte welkom. 
Aarzel niet uw foto te 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 



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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FEESTELIJKE OPENING BLEEKERIJPLEIN 
 

Genieten en ontmoeten 
 
Heerlijk relaxen op een bankje, wandelen met de hond of even bijkletsen 
met de buurvrouw die je toevallig tegen het lijf loopt. 
Genieten en ontmoeten op een historische plek kan voortaan op het 
nieuw aangelegde plein van De Bleekerij! 
Samen met het Historisch Centrum vormt het nieuwe plein een prachtige 
entree van de wijk De Bleekerij en sluit het geheel aan op het dorpshart 
van Boekelo. 
 
Wij nodigen u graag uit voor de feestelijke opening van het Bleekerijplein 
op woensdag 16 september a.s. 
 
Programma: 
16:00 - 16:15 uur Ontvangst op het Bleekerijplein  

(voor het Historisch Centrum, Boekelosestraat 400) 
16:15 - 16:30 uur Officiële opening 
16:30 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje 
 
Jeroen Verhaak, Dorpsraad Boekelo 
Jane Dijkstra-Rutgers, Ter Steege Bouw Vastgoed 
 
 

WINNAARS ‘SPIELEHOF OPEN’ 
 
Zondag 23 augustus jl. heeft alweer de 13e editie van het Spielehof Open 
plaatsgevonden. Op deze prachtige zonnige dag werd door de leden van 
Spielehof, hun introducés en overige golfers uit de regio gespeeld om de 
felbegeerde wisselbeker van Boekelo.  
 
Bij de heren werd titelverdediger Pim ter Beek 1

e
, op de voet gevolgd 

door Henk-Jan Mouw en Pierre van Oosten.  
Bij de dames werd Pauline Bijkerk 1

e
, na een spannende play-off tegen 

Beauraye de Vries, terwijl titelverdedigster Hanny van Ooyik genoegen 
moest nemen met een 3

e
 plaats.  

 
We kunnen al met al terugkijken op een geslaagde, sportieve, en vooral 
gezellige golfdag.  
 
De uitslagen en foto’s kunt u vinden op onze website:  
www.spielehof.nl/uitslag-spielehof-open-2015 
 



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500
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ede
0

ln.gn



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          september 2015     37e jaargang, nr. 385            blz. 13 

400 JAAR GROLSCH…13 JAAR BOEKELO - USSELO e.o. 

 
Ja, inderdaad, het is alweer 13 jaar geleden dat de toenmalige Dorpsraad 
is benaderd door Koninklijke Grolsch met als doel de banden tussen 
dorpen en de brouwer verder te versterken. Grolsch realiseerde zich 
terdege dat ze een belangrijke ’Noaber’ was geworden voor de kernen 
Usselo en Boekelo en hechtte grote waarde aan een goed Twents 
noaberschap. Om dit noaberschap een goede basis te geven zocht men 
naar mogelijkheden om over en weer diverse onderwerpen te kunnen 
bespreken en met elkaar van gedachten te wisselen.  
Tevens wilde Grolsch jaarlijks, voor het algemeen belang, het sociale 
klimaat van de twee kernen graag ondersteunen.  
Dit resulteerde in de hieronder nader beschreven initiatieven. 
 
Ten eerste werd een klankbordgroep opgericht, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit Boekelo en Usselo, die de diverse geledingen uit 
de twee kernen vertegenwoordigen. Vanuit deze klankbordgroep die twee 
keer per jaar bij elkaar komt, hoopt men eventueel overlast veroorzaakt 
door de brouwerij bespreekbaar te maken en daar gezamenlijk 
oplossingen voor te bedenken.  
Ook wordt de klankbordgroep gebruikt om over en weer vragen te 
beantwoorden en bij te praten over het reilen en zeilen van de brouwerij. 
Inmiddels heeft de klankbord groep zijn nut met enige regelmaat 
bewezen, hetgeen voor zowel de omwonenden als Grolsch een win-win 
situatie heeft gebracht. 
 
Ten tweede is op 1 september 2003 de ‘Stichting Koepel Boekelo Usselo 
en omstreken’ opgericht met als doel ‘Het behartigen van de algemene 
belangen van de verenigingen, stichtingen en andere organisaties die zich 
inzetten voor de leefgemeenschap van de dorpen Boekelo en Usselo en 
omgeving’. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een vijftal leden 
evenredig verdeeld vanuit de betrokkenheid met Usselo en Boekelo.  
Deze leden worden aangevuld door een vijftal adviseurs, waaronder ook 
een vertegenwoordiger uit de dorpsraad.  
Jaarlijks beoordeelt ‘De Koepel’ de binnengekomen financiële 
subsidieverzoeken en adviseert Grolsch, aan de hand van afgesproken 
criteria, over de toewijzing ervan.  
In hoofdzaak hebben deze criteria de volgende voorwaarden: 
het verzoek moet een algemeen nut dienen, het mag niet structureel zijn, 
het mag geen verzoek zijn dat behoort tot de taak van de overheid,  
het mag geen directe raakvlakken hebben met het gebruik/misbruik van 
alcohol, enz.  
  

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: 400 Jaar Grolsch…13 jaar Boekelo-Usselo e.o. 
 
Kortom, ‘De Koepel’ heeft de schone taak om te komen tot een 
weloverwogen advies dat veelal door Grolsch wordt overgenomen.  
Daarnaast gaan de jaarlijks terugkerende subsidies aan de grotere 
verenigingen in onze dorpen ook via de stichting. Maar de beoordeling 
hiervan geschiedt rechtstreeks door Grolsch zelf. 
Eén keer per jaar is een koepelraadsvergadering waar het bestuur uitlegt 
wat men het afgelopen jaar zoal heeft gedaan. Tevens hoopt men dat op 
deze bijeenkomsten nieuwe ideeën aan de orde komen die de 
leefbaarheid van de twee kernen ten goede komen. Deze bijeenkomsten 
zijn openbaar, dus iedereen is welkom.  
Al met al resulteert dit toch in mooie initiatieven, denk hierbij aan het 
‘Welkomstbeuksken’ en de oprichting van de Historische Kring.  
Maar ook de basis van de MFA De Zweede, in eerste instantie de bende 
van vier, is ondersteunt door De Koepel. De samenwerking met Grolsch 
ervaren de betrokken personen als constructief. Ook al zijn er de nodige 
wijzigingen geweest in de eigendomsverhoudingen en de directies bij 
Grolsch. Deze wijzigingen hebben best wel eens geresulteerd in gezonde 
en structurele discussies over en weer. Maar de uiteindelijke conclusie 
blijft dat een goed ‘Noaberschap’ heel belangrijk is. 
 
Kortom, Koninklijke Grolsch heeft in de afgelopen 13 jaar een stabiele 
sociale band opgebouwd met de beide kernen en hun omgeving.  
Dit kennen we ook wel anders. We zijn Grolsch dan ook zeer erkentelijk. 
We feliciteren het bedrijf bij deze van harte met hun 400 jarig bestaan. 
Daarnaast spreken we de wens uit nog in lengte van jaren goede 
‘Noabers’ te mogen blijven. Laten we eerlijk zijn, we mogen best trots zijn 
op deze brouwerij die toch maar zorg draagt voor een stuk 
werkgelegenheid in dit mooie Twentse land onder het mom van 
‘Vakmanschap is Meesterschap’. 
 
‘Goodgoan’. 
 
Stichting De Koepel Boekelo - Usselo en omstreken  
 
 

BOEKELOOTJE 
 
 

GEVONDEN: TROUWRING 
In juni is in de apotheek van huisartsenpraktijk De Windmolen een 

trouwring met naam en datum gevonden. 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de apotheek, 

tel. 428 02 50 
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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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DRINGEND COLLECTANTEN GEZOCHT 

 
In de vorige uitgave van Boeke-loos hebben we onderstaande oproep 
geplaatst. Tot op heden hebben zich helaas nog geen nieuwe 
collectanten gemeld.  
Momenteel zijn er voor deze collecte slechts 2 collectanten in Boekelo. 
Dat is te weinig voor zo’n 1800 huishoudens. 
Daarom nogmaals deze oproep! 
 
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  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 
 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek 
(voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en 
voorlichting. Daar wil jij toch ook aan meewerken? 
 
Je kunt je aanmelden bij Pamela Zaat, tel. 010 – 591 98 39  
of via email: pamela@nationaalmsfonds.nl 
 
 

GRIEPPRIK 
 
De jaarlijkse griepvaccinatie zal weer worden gegeven in de Marcellinus 
Kerk in Boekelo op woensdag 14 oktober.  
Patiënten die in de huisartsenpraktijk Boekelo staan ingeschreven en 
deze bescherming nodig hebben, zullen hiervoor een oproep krijgen. 
Op deze oproepkaart staat ook het tijdstip vermeld. Dit zal 's middags zijn. 
Neem de kaart s.v.p. mee.  
 
Heeft u begin oktober nog geen oproep ontvangen en u hoort wel tot 
de doelgroep, neem dan contact op met onze assistente, tel. 428 12 05.. 
  
De Gezondheidsraad adviseert personen met een chronische ziekte, 
zoals suikerziekte, longziekte en hartziekte en iedereen vanaf 60 jaar 
deze griepprik te halen.  
Kijk ook bij: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Griepprik en 
op www.thuisarts.nl met trefwoord: griep.  
 
Huisartsen Boekelo 
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TERUGBLIK POPFEESTEN USSELO 
 

  
Zo aan het eind van de zomer kunnen we met een voldaan gevoel 
terugblikken op het begin van de zomer die werd ingeluid door de 
Popfeesten Usselo van 25 t/m 28 juni.  
De 23e editie van ”het mooiste zomerfeest, hier wil je zijn geweest!” was 
grandioos. Het programma bood ieder wat wils: bonte avond, 
seniorenmiddag, muziekavond met live band, zeepvoetbal, vogelschieten, 
DJ Rob Toonen, reünie Usselerschool, kids plaza, trekkertrek en de 
lokale band Half um Half. En ook het weer zat dit jaar mee!   
Bezoekers, vrijwilligers, sponsoren en alle overige betrokkenen: bedankt 
voor het fantastische weekend! Nog even nagenieten? Verslag, foto’s en 
uitslagen staan op www.popfeesten-usselo.nl en 
www.facebook.com/popfeestenusselo  
P.S. Noteer alvast de data voor volgend jaar: 23, 24, 25 en 26 juni 2016.  
  

KLEIN ZAKELIJK 
  

Hulp op maat bij zakelijke boekhouding voor kleine ondernemers. 
 Eenvoudig uurtje-factuurtje systeem voor slechts € 35,- per uur 
 Geen minimale urenafname 
 Zelf faciliterend, dus geen boekhoudpakket of werkplek nodig 
 Referenties op aanvraag 
 Ingeschreven in het Register Financieel Management 
 Veel kennis van declaraties van zorgverleners 

Bel Boekhouding op Maat, 06 29 50 05 49    
Ben je zwanger of pas bevallen? 

Voor een cursus zwangerschapsbegeleiding in Boekelo kun je terecht bij 
Teesinkbeek Kinderfysiotherapie. In kleine groepen, met veel aandacht 

voor individuele vragen.  
Ook geven we een cursus na de bevalling en een cursus babymassage. 

Voor meer informatie: www.teesinkbeek-kinderfysio.nl of bel  
Ylva Lemmers: 06 33 64 94 50  

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.popfeesten-usselo.nl/
http://www.facebook.com/popfeestenusselo
http://www.teesinkbeek-kinderfysio.nl/


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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SAM’S KLEDINGACTIE 
 

Doe mee met de kledinginzamelactie van 
Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen 
in Nood! 
Op zaterdag 10 oktober 2015 vindt in Boekelo 
de kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.   

U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken afgeven bij het volgende adres:  
Portaal Marcellinuskerk, Beckumerstraat 167 
Tijd: Zaterdag 10 oktober tussen 11:00 uur en 13:00 uur.  
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een 
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.  
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s 
Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood de kwetsbare dorpen 
beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een 
preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende 
overstromingen.   
Voor meer informatie over deze actie en algemene informatie over Sam's 
Kledingactie kunt u terecht op www.samskledingactie.nl of bellen met  
073 - 687 10 60. 
 
  

KLEIN ZAKELIJK 
 

 

 
Nordic Sports organiseert Nordic Walking  

in prachtige natuur van Twickel  
Om de techniek op juiste wijze aan te leren, geschikt voor alle niveaus, 

onder begeleiding van ervaren Nordic Walking trainer instructeur.  
Start: P-plaats Rest. ’t Hoogspel, Ambt Delden van 9:00 – ca.10:30 uur. 

Vanaf 13 september. 6 clinics, incl. gebruik NW-stokken: € 47,50. 
Opgeven via site www.nordic-sports.eu 

Informatie via info@nordic-sports.eu of 06 30 87 87 34 
 

 

http://www.boeke-loos.nl/
outbind://49/www.samskledingactie.nl
http://www.nordic-sports.eu/
mailto:info@nordic-sports.eu


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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 

In Boekelo is duidelijk te 
merken dat de meesten van 
ons weer terug zijn in ’t dorp. 
Uitgerust, gebruind door de 
zonnige zomerdagen. Natuurlijk 
mede in verband met het einde 
van de schoolvakantie. 

Het Historisch Centrum is ook weer open na de zomervakantie; inmiddels 
hebben alle ramen nu dubbel glas gekregen; deze winter wordt er 
gekeken of wij daardoor een lager energieverbruik kunnen realiseren. 
Daar waar nodig, is het gebouwtje aan de buitenkant geschilderd.  
Nog altijd worden wij verrast door schenkingen van foto’s, boeken etc.  
Onlangs ontvingen wij voor ons archief de persoonlijke notities van Jurjen 
Bolhuis; hij woonde van mei 1929 tot december 1950 in Boekelo; hij 
beschrijft zeer gedetailleerd met vele anekdotes deze periode van zijn 
leven.  
De aardige aankondiging van de feestelijke opening van ons plein hebben 
we in de krant kunnen lezen; we verheugen ons op 16 september,  
16:00 uur; natuurlijk wordt er verwacht dat vele belangstellenden 
aanwezig zullen zijn.  
Zoals altijd zijn wij aanwezig op maandagavond van 20:00 – 22:00 uur en 
op vrijdagmorgen van 10:00 -12:00 uur. Graag verwelkomen wij 
geïnteresseerden die als vrijwilliger mee willen werken aan onze 
activiteiten.  
En . . . op 18 november zal onze jaarlijkse filmavond plaatsvinden!  
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
  

8 weekse Mindfulnesstraining  
Start: 26 september a.s. Kruispunt Boekelo 
Effect: de MBSR training geeft je meer rust en 

helderheid. Door bewuste aandacht leer je minder reactief om te gaan 
met werkdruk, prestaties, verwachtingen en oordelen. Stressgerelateerde 
klachten nemen af, je leert je grenzen beter te bewaken en kun je beter 

concentreren. De nieuwe inzichten zullen je ondersteunen in het 
veerkrachtiger en vitaler aangaan van mogelijkheden en uitdagingen.  

Info: www.wendelawolters.nl 
 

 

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


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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MARIAKAPELLEN EN LANDKRUISEN IN TWENTE: 4
E
 DRUK 

 
Aan het tot stand komen van de eerste 
editie van het boek "Mariakapellen en 
Landkruisen in Twente" is door zeven 
vrijwilligers gedurende twee jaar lang 
intensief gewerkt. Het is een dusdanige 
bestseller geworden, dat in mei van dit 
jaar de vierde editie is uitgegeven in 
een oplage van 1000 stuks.  
De omslag is niet veranderd; aan de 
tekst en foto’s die erin stonden is 
evenmin iets gewijzigd. Wel is er sprake 
van een uitbreiding van het boek 
Mariakapellen en landkruisen in 
Twente. Want er zijn de afgelopen jaren 
liefst twintig nieuwe Mariakapellen en 
landkruisen bijgekomen.  
Dus telt deze vierde herdruk van het 
boek 121 Mariakapellen en landkruisen. 

 
Nog steeds worden er nieuwe kapellen gebouwd, zoals in Mander, Enter, 
Oldenzaal, Manderveen, Geesteren, Tusveld bij Almelo, Ootmarsum, 
Glanerbrug en Agelo. Op dit moment zijn er nog twee in aanbouw: de 
Gravenstatekapel en de Mariakapel in Wierden en waarschijnlijk is het 
einde nog niet in zicht. Er worden zo her en der alweer plannen beraamd.  
 
De nieuwste uitgave is verkrijgbaar bij de VVV’s en verschillende 
boekhandels in de regio. In Boekelo kan men ook telefonisch een 
exemplaar bestellen bij Tineke van der Pol, 428 17 00 (zolang de 
voorraad strekt). Binnenkort wordt ook een website geopend: 
www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl. 
 
Namens de Pastorale Raad, 
Petra ter Haar 
 

OPBRENGST COLLECTE RODE KRUIS 
 

  
De 20 collectanten in Boekelo en Usselo hebben in juni een bedrag van 
€ 2.452,74 opgehaald. Collectanten en natuurlijk ook alle gulle gevers 
bedankt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ben Bel, collectant-coördinator Boekelo/Usselo 





(advertorial)  
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NIEUW: UITVAARTVERZORGING IN BOEKELO 

Mijn naam is Marloes Arends. Dit jaar ben ik gestart met de onderneming 
Levensmijlen Uitvaartverzorging. Sinds november 2013 woon ik met mijn 
gezin in Boekelo. Dat bevalt ons heel goed. De landelijke omgeving geeft 
rust, ruimte en vrijheid en het noaberschap een gevoel van “samen”.  
Deze kenmerken staan ook centraal in mijn werk als uitvaartverzorger. 
Een goede uitvaartverzorger neemt de tijd om samen met naasten in alle 
rust de uitvaartplechtigheid voor te bereiden en geeft ruimte om afscheid 
te nemen van de overledene. Indien gewenst samen verzorgen, kleden en 
opbaren. Op een mooie plek thuis of in een uitvaartcentrum. Samen de 
afscheidsplechtigheid een mooie en passende vorm geven. Er is veel 
mogelijk: locaties, rituelen, zelf spreken of een professionele 
uitvaartspreker... Ook is het belangrijk om kinderen en pubers te 
betrekken, zodat ze op hun eigen manier het afscheidsproces meemaken.  
In deze snelle tijden is het prettig om bewust stil te staan bij het afscheid 
en bij wat de overledene voor je heeft betekend. Als familie kun je op zoek 
gaan naar een uitvaartverzorger die bij je past. Een persoon die goed 
luistert naar je wensen en ook ideeën aandraagt.   
Lange tijd bestond het voorbereiden van een uitvaart vooral uit het kiezen 
van een kist, een kaart, een tekst en een muziekje. Tegenwoordig kan een 
uitvaart heel persoonlijk worden ingevuld. Ik vind het belangrijk dat 
mensen goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden, maar ook de 
vrijheid krijgen om zelf invulling aan het afscheid te geven. Passend bij de 
overledene, maar zeker ook passend bij de behoeften van alle naasten. 
Want zij moeten verder leven met dit verlies en een mooi afscheid maakt 
een verlies dragelijker. Het afscheid kan groot of klein, traditioneel of 
anders, als het klopt voor de familie ben ik tevreden. 
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VLAGGEN OP HET PAKHUIS 
 
Door een bewoner van Boekelo is onlangs de vraag gesteld welke 
vlaggen regelmatig wapperen op de toren van Het Pakhuis. Navraag 
bracht ons bij Gert Banis, die onderstaande toelichting stuurde: 
 
De toren van het huidige appartementencomplex Het Pakhuis is een 
onderdeel geweest van de textielfabriek de Boekelose Stoomblekerij en 
later van Texoprint. Ze is gebouwd in 1913 als onderdeel van een pakhuis 
dat diende als opslag van de met het spoor aangevoerde, ruwe 
katoenbalen en het gebleekte katoen. 
Er is zeker gevlagd sinds 1913. In hoeverre dit structureel is geweest is 
niet bekend. Zeker zal op bijzondere dagen en gelegenheden de driekleur 
zijn gehesen, echter zover mij bekend niet een vlag met het logo van de 
fabriek. Wel waren werknemers van de fabriek verantwoordelijk voor dit 
ceremonieel.  
Vanaf 2009 heeft de Vereniging van Eigenaren van appartementen- 
complex Het Pakhuis besloten de vlag Het Twentse Ros continu in top te 
houden. Dit met als uitvoerende de eigenaar van het penthouse waar 
ondermeer ook de toren hoort.  
Hiernaast wordt het officiële overheidsprotocol Beperkt Vlaggen [BV] 
grotendeels aangehouden: 31 jan (verjaardag prinses Beatrix), 
17 mei (koningin Máxima), 7 december (prinses Catharina-Amalia). 
Daarnaast uiteraard op 4 en 5 mei en op 26 april (Koningsdag). 
 
Aangezien de eigenaar van dit penthouse, de familie Banis-van Boekel, 
ook vlagt met hun eigen vlag is de kans aanwezig een aantal keren per 
jaar deze vlag in de mast terug te vinden. Deze vlag bestaat uit twee 
kleuren, te weten rood en goud. Het familiewapen van de familie Banis 
heeft als dekkleuren van de wrong en het dekkleed namelijk rood en 
goud. Een wrong is in de heraldiek de opgerolde doek tussen de helm en 
het helmteken die op het wapenschild geplaatst zijn. Een wrong was 
oorspronkelijk een rol van twee ineengedraaide repen stof, gevuld met 
haar of wol, aangebracht bovenop de helm om vijandelijke slagen te 
breken. 
 
Het familiewapen van de familie Banis De onderdelen van een wapen:  

    
 Helmteken 

  Wrong 
 

 Dekkleden 
  Helm 
   
  Schild 
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100 JAAR BOUWEN MET STOKKERS 
 

In 1915 heeft Jan Willem Stokkers besloten een aannemersbedrijf 
te beginnen. We bestaan dus een eeuw en dat willen we samen 
met u vieren.   
 
We hebben daarom op zaterdag 12 september a.s. de deuren aan 
de Kwinkelerweg 223 voor u openstaan. 
 
Dit met een knipoog naar het verleden en het oog op de toekomst. 
 
 

U KOMT TOCH OOK? 
 

 

Vanaf 11:00 uur staat de koffie klaar en 
we zullen rond 16:00 uur dit programma beëindigen. 
 
Een programma voor alle leeftijden. Zie hiervoor onze brief welke bij 
een ieder van u is bezorgd. Brief kwijt of niet ontvangen? 
Kijk dan op onze website: www.stokkers.nl 
 

UW KOMST IS VOOR ONS HET CADEAU. 
 
We ontmoeten u dan ook graag op 12 september a.s. 
 
Medewerkers Bouwbedrijf Stokkers B.V. 
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100 JAAR BOUWEN MET STOKKERS 
 

Uw huis veiliger en comfortabeler. 
Alles hierover op de open dag op 

12 september bij Stokkers 
 

 
 

 
 

www.langzultuwonen.nl 
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MINIBIEB BOEKELO 
 
Sinds vrijdag 10 juli is Boekelo een Minibieb rijker!  
De Minibieb staat op de stoep voor de Boekelose Stoomblekerij 88  
en is 24 uur per dag toegankelijk.  
Het idee voor de Minibieb is van Kerensa Broersen-Nutma, woonachtig  
op dit adres.   

 

De bieb is voor iedereen in 
Boekelo. Je vindt er allerlei 
soorten boeken: romans, 
thrillers, kinderboeken, enz.  
Ook ligt er een wisselend 
aanbod aan tijdschriften in. 
Dagelijks zijn er mutaties.  
Soms staat de bieb propvol en 
dan is er weer juist heel veel 
uitgeleend. 
Er is veel belangstelling voor. 
 
Je mag de boeken en tijd-
schriften in de Minibieb gratis 
lenen of ruilen voor een ander 
boek. Of voeg een paar boeken 
uit je eigen boekenkast toe. 
Voel je vrij om mee te doen.  
Zo kan iedereen van elkaars 
boeken genieten  

Veel leesplezier!  
Kijk voor meer informatie over het concept Minibieb op www.minibieb.nl.   
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

TE HUUR IN HET ‘KLOKHUYS’  

  

 
Op korte termijn: 2 representatieve 
kantoorruimtes 31m

2
 en 38m

2. 
Flexplek 

bespreekbaar. Gestoffeerd, gemeen-
schappelijke pantry/keuken, parkeer-
plaatsen. Flexibel en kortlopend 
huurcontract mogelijk. Geïnteresseerd? 
Bel: 06 46 05 47 45 of 06 12 50 81 49. 
www.klokhuysboekelo.nl 
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CURSUS REANIMATIE EN BEDIENING AED 
 
Reanimeren kun je leren! 
De Stichting AED Boekelo wil bij voldoende 
belangstelling een nieuwe cursus organiseren 
voor iedereen die wil leren reanimeren.  
 
Basiscursus 
In een reanimatiecursus leert u reanimeren en 
een AED bedienen. U weet daarna hoe u moet 
handelen bij een hartstilstand.  
In de cursus komt aan bod: 
• hoe u een hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet 
• hoe u moet reanimeren en in welk tempo 
• hoe u een AED aansluit en bedient 
• samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op 

oefenpoppen en leert u een AED bedienen.  
Iedereen kan het leren, dus meldt u vandaag nog aan! 
 
Herhalingslessen 
Op 10 en 15 september organiseren wij de jaarlijkse herhalingslessen 
hartreanimatie & bediening AED. Bent u in het bezit van een geldig 
reanimatiediploma en wilt u oefenen met andere lekenhulpverleners uit 
ons dorp, dan kunt u zich aanmelden.  
Een herhalingsles kost € 15,-.  
In twee uur wordt u door een gecertificeerd instructeur bijgepraat over de 
laatste ontwikkelingen op reanimatie gebied en wordt volop geoefend met 
hartmassage en het juist gebruiken van de AED.   
 
Informatie 
Aanmelden kan per mail info@aedboekelo.nl of telefonisch: 428 25 72. 
Ook kunt u zich melden bij één van de bestuursleden. 
 
Namens de Stichting AED, 
Jaap ter Wengel, voorzitter 
Jantine ter Hofte - ter Mors, secretaris/penningmeester 
Bertine Tieberink, bestuurslid 
 

DAMESGROEP 40+ 
 
do. 10 sept. Bezoek aan de pluktuin in Twekkelo.  

Vertrek om 10:00 uur bij De Buren 
do. 17 sept Lezing Rusluie in de Huiskamer van het Dorp.  

Uitnodiging van het O.O.W. Aanvang 14:00 uur. 
do. 01 okt Samenkomst in de Huiskamer van het Dorp om 10:00 uur. 
 



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
!

-



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
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ACTIVITEITEN 400 JAAR GROLSCH 
 

 

 
Doe de unieke Brouwerijtour! 

Een eigen kijk op bier…sinds 1612 
 

 
‘Bier aan tafel’ op 9 september is VOLGEBOEKT! 
 
Proefprimeur: Herfstbok van 15 t/m 18 september 
Wil je weten hoe de Herfstbok dit jaar is geworden? Tijdens onze 
reguliere rondleidingen van 15 t/m 18 september mag je als eerste de 
Herfstbok van dit jaar proeven. Vanaf 21 september ligt deze in de winkel 
voor de rest van Nederland, maar voor de echte Grolsch Herfstbok 
liefhebber gaan we vast een weekje op proef. Mis het niet! 
 
Elke woensdag en donderdag in oktober:  
Herfstbok en Stamppottenbuffet 
Wat is er lekkerder dan een heerlijk stamppottenbuffet met een goed glas 
Grolsch Herfstbok. In de maand oktober kan dat elke woensdag en 
donderdag in onze brouwerij. Na de rondleiding staan de stamppotten 
zuurkool, boerenkool en hutspot voor je klaar. Natuurlijk met daarbij 
diverse vleessoorten en zuur geserveerd.  
Elke woensdag en donderdag in oktober van 17:30 tot 20:30 uur. 
Prijs: € 25,- p.p. 
 
Grolsch Ladies Night op woensdag 11 november 
Vrouwen en bier? Echt wel! Voor de één bier met een smaakje, voor de 
ander gewoon lekker pils. Grolsch heeft voor elke smaak een passend 
bier en we willen je daar graag kennis mee laten maken. Daarnaast mag 
je een kijkje nemen in onze prachtige brouwerij. Het volledige programma 
is nog een verrassing, maar er is in ieder geval volop de mogelijkheid om 
bier te proeven en te genieten van lekkernijen. Daarnaast zijn er 
standhouders die leuke producten aan je presenteren. Natuurlijk mag je 
ook wat kopen voor thuis. En zoals het bij een Ladies Night hoort, laten 
we je niet met lege handen naar huis gaan.... 
Woensdag 11 november van 19:30 tot 22:30 uur. 
Prijs: € 10,- p.p.  
 
Boeken? 
Aanmelden voor de Brouwerij Tour of voor onze speciale programma's 
kan via www.grolsch.nl/brouwerijtour of telefonisch 053 - 483 32 90. 
Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt. Deelname aan Grolsch 
activiteiten is alleen mogelijk wanneer vooraf is gereserveerd. 



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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BBQ MARCELLINUS 
 
Ieder jaar, een week voordat de grote zomervakantie begint, wordt op 
basisschool de Marcellinus een grote BBQ georganiseerd door de 
Oudervereniging. De BBQ is voor alle kinderen, hun ouders en de 
leerkrachten. Ook de nieuwkomertjes zijn welkom. Ieder jaar weer is dat 
een dag waar iedereen zich enorm op verheugt en is de opkomst 
gigantisch! En dat al zo'n 30 jaar lang. Want we kunnen wel zeggen dat 
de BBQ inmiddels een traditie is geworden die vast op de kalender staat 
en die niemand wil missen! De organisatie vergt best veel 
voorbereidingstijd, maar met hulp van de kinderen, vele ouders en de 
leerkrachten is het elk jaar weer een groot succes.   
Er wordt niet alleen gezellig gebarbecued, er is ook nog een kinderdisco 
met een echte DJ, kinderen kunnen geschminkt worden én, waar de 
kinderen zich misschien wel het meest op verheugen, de Loterij!  
Elk jaar worden er zo’n 170(!) prijsjes verloot en het is altijd weer 
spannend wat er allemaal te winnen valt. De ouders doen net zo fanatiek 
mee in het scoren van de mooiste prijzen.  
De BBQ met Loterij wordt mede mogelijk gemaakt door de ondernemers 
van Boekelo. Wij vragen de Boekelose ondernemers een bijdrage te 
sponsoren, bijvoorbeeld in de vorm van een prijsje voor de loterij of iets 
lekkers voor bij de BBQ. De reacties zijn altijd enorm leuk en enthousiast!  
Daar zijn we heel erg blij mee. Hier volgt een opsomming van de 
ondernemers die allen in welke vorm dan ook, een mooie bijdrage hebben 
geleverd:  
Polleke, Ribhouse Texas, Resort Bad Boekelo, Be You Hairdesign, 
Slagerij van der Peet, Breukers Dranken, Breukers Verhuur, Fleur de Sel, 
Het Spoortje, La Deut, Kapsalon Kupers, Het Pakhuys,  
Café de Buren, Schoonheidsinstituut Regina, Coop, Fleuranthus, 
Thuys, Wagelaar Rijwielen, Tweewielers Ten Brincke, Abbink Fotografie, 
Autobedrijf Hulscher, Het Plukreef en Bakkerij Het Twentse Ros  
Allemaal ontzettend bedankt voor jullie bijdrage! Echt fantastisch!  
En nu kunnen de kinderen zich weer verheugen op de volgende BBQ in 
2016! Want hoe leuk is het om met dit spektakel het schooljaar af te 
sluiten en de vakantie in te luiden? 
 
Namens de Oudervereniging van de Marcellinus,  
Ester Leurink, voorzitter 
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OPROEP COLLECTANTEN DIERENBESCHERMING 
 
Dierenbescherming afdeling Boekelo zoekt collectanten van  
4 tot en met 10 oktober.   
De Dierenbescherming probeert waar mogelijk 
dieren in nood te helpen, maar omdat zij 
volledig afhankelijk is van contributies en 
giften kan de organisatie alleen met de 
financiële steun van het publiek opkomen voor 
alle dieren.  
Daarbij is de steun van vrijwilligers die willen 
helpen collecteren heel hard nodig.  
De jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor de 
afdelingen van de Dierenbescherming in het land. De opbrengst stelt de 
afdelingen in staat veel belangrijk werk uit te voeren. Bijvoorbeeld 
voorlichting op scholen, de opvang van zwerfdieren en het ondersteunen 
van Het Dierenopvangcentrum Enschede.  
De opbrengst van onze collecte in Boekelo komt helemaal ten goede aan 
Het Dierenopvangcentrum Enschede.  
Daarom roept de Dierenbescherming dan ook op wat tijd vrij te maken om 
in de periode van 4 tot en met 10 oktober 2015 te collecteren.   
Vrijwilligers in Boekelo kunnen zich aanmelden bij:  
Anke Kampinga, tel. 053 - 428 31 19 of e-mail: akampinga@hetnet.nl 
 
Zie ook www.dierenbeschermingenschede.nl 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

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).      
 
 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:akampinga@hetnet.nl
http://www.dierenbeschermingenschede.nl/
http://www.hetpakhuys.nl/
http://www.inspiratiehoeve.nl/
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

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

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede!

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

! www.ezendam.nl 



��������	��	
������

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

	��!�	"�#��!�����$	!������!%	��%	�����	
	�	" ���%	 ��	&��	��	��������!�'	
���!	�	��	���	����������� 	��	
����"�����	
&&&�����(�!!�����

)��$	*+,--.+/*�01*�2,/�02*2-�Tel. 0611755569 / 053-8513032

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

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

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

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

E-mail: jannie.talens@hotmail.com
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Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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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) 
   
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30 
dinsdag Tai Chi (iedere week) 10:00 - 11:00 
03 sept Activiteitenmiddag met leuke spelletjes 14:00 - 16:30 
 
10 sept 
    &  
24 sept 
 

Inloopochtend PC, laptop of tablet 
Eens in de veertien dagen. 
De vrijwilligers helpen u graag met uw 
vragen of problemen. U kunt uw laptop of 
tablet meenemen. Een PC is aanwezig.    

10:00 - 12:00 

10 sept Activiteitenmiddag met leuke spelletjes 14:00 - 16:30  
15 sept Met Efkes d’r Oet een gezellige 

verrassingstocht naar Duitsland 
13:30 - 17:30 

17 sept Lezing De Rusluie. Het ongelooflijke 
verhaal van Vriezenveense kooplieden die 
handel dreven met St. Petersburg (+ film) 

14:00 - 16:30 

24 sept Inloopochtend PC, laptop of tablet 
Activiteitenmiddag met leuke spelletjes 

10:00 - 12:00 
14:00 - 16:30 

01 okt De Najaarsbingo met leuke prijzen  14.00 - 16:30 
 
 

 
Voorinformatie oktober 

 

08 okt Spelletjesmiddag met OBS Molenbeek 14:00 - 16:30 
15 okt Grote Najaarsmodeshow en verkoop 14:00 - 16:30 
20 okt Efkes d’r oet 13:30 - 17:30 
22 okt Herfststukjes maken 14:00 - 16:30 
29 okt Verkoop van ondergoed door Fa. Wielens 14:00 - 16:30 

 
De maaltijden van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 49. 
 



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



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          september 2015     37e jaargang, nr. 385            blz. 49 

 
 
'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  
02 sept Heldere vermicellisoep, stamppot snijbonen met 

uitgebakken spekjes, gehaktbal, appelmoes, toetje 
31 aug 

09 sept Minestronesoep, hachee, rode kool met appeltjes 
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, toetje 

07 sept 

16 sept Franse mosterdsoep, kippenpoot, bloemkool 
gebakken aardappelen, rauwkostsalade, toetje 

14 sept 

23 sept Tomatensoep, roerbakgerecht van romige penne, 
groenten en zalm, rauwkostsalade, toetje 

21 sept 

30 sept Twentse humkessoep met worst en toetje 28 sept 
 
 

 
Voorinformatie oktober 

 

07 okt Heldere groentesoep, hachee, hutspot, appelmoes, 
toetje 

05 okt 

 
Bij niet tijdige afmelding worden kosten inrekening gebracht, met 
uitzondering van onvoorziene omstandigheden. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 47. 
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PROGRAMMA GV UNISSON 
 
Het nieuwe seizoen van GV Unisson is weer begonnen!  
Wilt u na de zomer weer lekker bewegen? Er is nog ruimte in diverse 
groepen! Bijvoorbeeld de volleybal heren kunnen nog wel wat 
versterking gebruiken maar ook bij de dames van de 
Dance Workout is nog voldoende plek. Dus kom langs, 
doe een keer mee en word lid. Alle lessen/trainingen zijn in 
de gymzaal aan de Diamantstraat 4.  
Wilt u meer informatie? Mail dan naar info@gv-unisson.nl   
Hieronder vindt u de les/trainingstijden: 

Maandag Volleybal dames 1 18:30 - 20:00 uur 
 Volleybal heren             20:30 - 21:30 uur 
Dinsdag Fit 50+ 19:00 - 20:00 uur 
Woensdag Dance! 5 tot 8 jaar 16:00 - 17:00 uur 
 Dance! 8 jaar en ouder 17:00 - 18:00 uur 
 Rhönradturnen 18:00 - 19:00 uur 
 Rhönradturnen 19:00 - 20:30 uur 
Donderdag Gym meiden vanaf 6 jaar 18:00 - 19:00 uur 
 Dance Workout voor volwassen 19:45 - 20:45 uur 
 Volleybal stratencompetitie 20:45 - 22:30 uur 
Vrijdag Gym peuters 2,5 tot 4 jaar 15:30 - 16:15 uur 
 Gym kleuters 4-5 jaar 16:15 - 17:00 uur 
 Gym jongens 17:00 - 18:00 uur 
 Gym meiden vanaf 6 jaar 18:00 - 19:00 uur 
 Turnen 19:00 - 20:30 uur  
En nog meer nieuws. We bestaan dit jaar al weer 70 jaar en dat moet 
gevierd worden. Zondag 1 november hebben we onze uitvoering.  
Schrijf de datum alvast in uw agenda.   

BOEKELOOTJE 
 
 

GEZOCHT: HOBBY RUIMTE 
Wie heeft een ruimte voor mij beschikbaar waar ik, 

tegen vergoeding, mijn schilderhobby kan uitoefenen? 
(1 à 2 keer per week). 

Ferdinand Schoonheden 
Tel. 428 27 96 / 06 37 11 93 45 

E-mail: ferschoonheden@home.nl   

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:info@gv-unisson.nl
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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



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



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          september 2015     37e jaargang, nr. 385            blz. 55 

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond  
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld  

06 sept Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

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

13 sept Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
20 sept Protestantse kerk, Usselo 

Johanneskerk, Twekkelo 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

27 sept Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
04 okt Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

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

 
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
22 september: 
Vandaag brengen we een bezoek aan de biologische moestuin 
“Wesselserve”  in Hengevelde. Deze tuin is zeer de moeite waard.  
Boerin Ina geeft een rondleiding door de tuin. Tevens is er een 
Mozaïekatelier (Atelier Gein). Entree moestuin bedraagt € 5,-. 
Aanmelden  voor 17 september bij: 
Jenny Wevers tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58 e-mail: jhaven@ziggo.nl 
 
Vooruitblik voor oktober, november en december. 
20 okt:  Lezing met diapresentatie over paddenstoelen  
  door Laurens van Run. 
24 nov: Bezoek Rijksmuseum Twenthe; De Turner tentoonstelling.  
  (Turner wordt wel de Engelse Rembrandt genoemd).  
17 dec: Kerstdiner. Deze datum valt op een donderdag. 
  Noteert u dit alvast in uw agenda! 
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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



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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KALENDER SEPTEMBER  
za-05 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-06 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-06 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 

ma-07 5 km clinic hardlopen Boekelopers, 19:30 uur, De Zweede 
ma-07 Start gymlessen, Kruispunt Boekelo 
wo-09 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
wo-09 Bier aan tafel, 19:00 – 22:00 uur, Grolsch. Volgeboekt! 
wo-09 Start gymlessen, Kruispunt Boekelo 
do-10 Herhalingsles, hartreanimatie & bediening AED 
do-10 Mosselavond, Fleur de Sel, 18:30 uur 
do-10 Damesgroep 40+, bezoek Pluktuin Twekkelo, vertrek 10:00 u 
za-12 Open Huis Fa. Stokkers, Kwinkelerweg, 11:00 – 16:00 uur 
zo-13 Start clinic Nordic Walking, Ambt Delden, 9:00 uur 
di-15 Herhalingsles, hartreanimatie& bediening AED 
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 – 16:30 uur 
do-17 Damesgroep 40+,lezing Rusluie, De Berke, 14:00 uur 
za-19 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-22 Trefpunt, bezoek Wesselererve + atelier 
di-22 ●●●● Laatste dag inleveren kopij oktober●●●● 

wo-23 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
wo-26 Mindfulnesstraining, Wendela Wolters 
wo-30 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur  

VOORINFORMATIE OKTOBER  
do-01 Damesgroep 40+, bijeenkomst, De Berke, 10:00 uur 
do-01 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
vr-02 Bezorgers ophalen Boeke-loos, De Zweede 
za-03 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-04 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-04 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
wo-07 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 – 20:30 uur 
do-08 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 – 20:30 uur 
do-08 t/m zo-11 Military  
za-10 Inz. Sam’s kledingactie, portaal Marcellinuskerk, 11:00 -13:00  
zo-11 Military Crossloop Boekelopers, De Zweede, 9:30 uur  
zo-18 Oude Voertuigendag, centrum, vanaf 11:00 uur 
di-27 ●●●● Laatste dag inleveren kopij november●●●●  

Activiteiten Huiskamer van het Dorp: blz. 47 en 49.  
 Historisch Centrum: ma: 20:00 - 22:00 uur en vr: 10:00 - 12:00 u 
 Spreekuur wijkagent: di:18:30 – 19:30 uur, De Zweede 

http://www.boeke-loos.nl/
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5 KM HARDLOPEN 
 

Neem je je ook regelmatig voor om 
(weer) te gaan hardlopen? 
De eerste stap zetten is lastig. Met de 
juiste begeleiding en motivatie kan 
iedereen hardlopen. Kom en ervaar het 
bij de Boekelopers! 
 
Hardloopgroep de Boekelopers start de 
5 km clinic voor beginners op  
maandag 7 september a.s. met een 
informatieavond vanaf 19:30 uur op  
De Zweede, Boekelosestraat 275. 

 
Vanaf 14 september, aanvang19:30 uur, kun je iedere week deelnemen 
aan de opbouwende trainingen onder leiding van onze ervaren en 
enthousiaste trainer.  
Na ca. 12 weken ben je in staat 5 km achtereen hard te lopen.  
De clinic wordt afgesloten met deelname aan de Snertloop in De Lutte op 
6 december a.s. 
 
Kosten voor deze 5 km clinic bedragen: € 55,-. (incl. koffie/thee, 
functioneel loopshirt, trainingsschema en inschrijving Snertloop). 
 
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. Ook graag je 
shirtmaat doorgeven! 
 
 
Onze volgende activiteit is de Military Crossloop op  
zondag11 oktober a.s. 
 
Informatie:  
E: lopers@bscunisson.nl 
I : www.bscunisson.nl (Boekelopers) 
F: Boekelopers 
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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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