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Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo 

 BOEKE-LOOS



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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NBoeke-loos is een uitgave 
van Stichting Dorpsraad. 
Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag 
van de Dorpsraad. Daarnaast 
delen wij boeiende verhalen 
en nieuwtjes voor -en door- de 
inwoners van Boekelo en om-
streken met u.

Heeft u iets te melden of 
een mooi verhaal te delen? 
Laat het ons weten.  
Uw inbreng wordt zeer  
gewaardeerd! 
 
REDACTIE
Marieke Meijerink
06  11 83 97 24

Ellen Evers
06 44 29 41 87

Karen Hof
06 81 45 43 62

Pieter Hof
06 53 73 94 22

Silke Frölich
06 48 77 21 08

Jaco Agterbosch
06 41 06 44 21

REDACTIEADRES
Mr. de Wolfstraat 82
7548 AZ Boekelo
boekeloosredactie@gmail.com
 
DISTRIBUTIE 
Hans Formanoy 
haforma@gmail.com
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Concrete hulp bij het omgaan 
met het verlies van werk, 
gezondheid, relatie of bij een 
overlijden.

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen 

geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de 

ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd 

in je leven en je leven 
opnieuw ingericht 

Mijn uitdaging is om jou écht 

te helpen zodat je in je kracht 

komt en het dagelijkse leven 

weer aankunt.

Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520

info@MonPlus.nl                                 www.MonPlus.nl                                      

Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!

Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.

 Oude Deldernerweg 203, 7548 PM, 
Enschede | +31 053 428 30 05

Neem contact met ons op via  conference@badboekelo.nl

 Gratis
wifi  Gratis

Parkeren  24
hectare

Vergaderen, trainingen en besprekingen 
in alle rust. 

Vanaf

19,50
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NBESTE LEZERS

VAN DE REDACTIE

Wij, van de redactie, hopen dat u 
met plezier deze dubbele maand 
editie van Boekeloos zult lezen. 
Wij danken Edith Howard voor het 
aanleveren van de foto’s over het
gezondheidscentrum de Bleekerij,
Nico van der Veen
voor de foto’s bij het interessante 
artikel over de vleermuizen….
wellicht is er een kiene fotograaf 
die ooit een Boekelose vleermuis 
op de foto weet te zetten… 

Onze ‘eigen’ Karen Hof heeft de 
mooie voorkant foto gemaakt.
 
Helaas gaat Karen Hof de redactie 
verlaten. Wij zijn dus op zoek naar 
iemand die de advertentie tak 
van Boekeloos op zich kan en wil 
nemen. Deze taak houdt in dat u 
de wachtlijst advertenties beheert, 
af en toe overlegt met diverse 
adverteerders en bij de opmaak 
meekijkt/leest met als specifieke 
aandacht de advertenties.

Rest ons om u een fijne zomer toe 
te wensen, en blijf ons op de hoogte 
houden van de leuke maar ook de 
moeilijke kanten van het leven in 
ons mooie dorp.

De redactie 
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VACATURE

Advertentie beheerder

Lijkt je het leuk om contacten te onderhouden met (potentiële) 
adverteerders van Boeke-loos en de advertenties binnen Boeke-loos 

vorm te geven? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet. Voor 
inhoudelijke vragen kun je Karen Hof bellen of deze mailen naar 

boekeloosredactie@gmail.com. Je kunt ervoor kiezen al dan niet lid 
te zijn van de gezellige redactie.
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NNIEUWS UIT DE DORPSRAAD  

VAN 13 JUNI 2017

“MARKTWERKING”

Op deze tweede(!) dinsdag van juni opent Kas de Vries (vicevoorzitter) de 
openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 12 leden van 
de Dorpsraad (Jeroen Verhaak is wegens vakantie afwezig) en 15 belang-
stellenden van harte welkom. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) 
komt later [komt om 20.25 uur binnen].
Elly Ruiter (gemeente Enschede) geeft uitvoerig informatie over de opzet 
van het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde “Bestemmingsplan 
Boekelo 2015”. [Het wordingsproces van een bestemmingsplan is lang 
en om digitale redenen is een eenmaal vastgestelde titel moeilijk bij te 
stellen.] Belangrijkste wijzigingen t.o.v. versie 2005: 1. MBS-loods heeft 
nu ook etiket “Cultuur en ontspanning”; 2. Een aantal panden heeft aan-
duiding “Cultuurhistorisch van waarde” gekregen; 3. Er is een wijzigings-
bevoegdheid (bijstellingsoptie gedurende looptijd van plan, dit voorkomt 
dat het héle bestemmingsplan eventueel tussentijds opnieuw moet wor-
den vastgesteld) voor de woningen aan de Bastinglaan en Henri Dunant-
laan gekregen. Hetzelfde geldt voor de gymzaal aan de Diamantstraat. 
Bestemmingsplannen (inclusief gedetailleerde toelichting) zijn te vinden 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
   
Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 16 mei jl. wordt 
vastgesteld met de toevoegingen: - dat Ben Bel in die vergadering bij de 
postlijst zijn bevreemding uitsprak over het feit dat het dagelijks bestuur 
de Grolsch schriftelijk liet weten niets voor het plaatsen van windmolens 
te voelen, terwijl dit in de Klankbordgroep Grolsch – waarvan Ben Bel lid is 
-  ook al gemeld was; - dat er in die vergadering over de op te heffen bus-
haltes werd gezegd dat de uiterlijke tekenen ( niet de trottoirverhoging!) 
weggehaald zullen worden. 

Over de in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

Helaas is er van de zijde van de Nationale Politie niemand aanwezig om 
ons bij te praten over het Boekelose wel en wee op dat terrein. Jammer! 
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

Stucwerk (behang- of sausklaar) 
Renovatie 
Spackspuitwerk / Sierpleister 
Airless latex spuiten 
Gevelwerkzaamheden 
Restauratie 

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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N(Desgevraagd blijkt dit veroorzaakt te zijn door de wisseling van wijk-
agentschap per 1 juli a.s.) 

Uit de diverse commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende 
nieuws gemeld:

Dagelijks bestuur - Binnenkort is er overleg met de Buurtkring Usselo over 
hun plannen voor renovatie van de dorpskern; - Gemeentelijk voorstel om 
vrijdagsmarkt anders te beheren: na een uitgebreide gedachtewisseling 
hierover besluiten we de gemeente te laten weten dat wij nog  een aantal 
vragen hebben en dat wij op korte termijn een vervolggesprek met hen 
over deze materie willen. 
 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (Kas de Vries) - Bungalowpark op recreatie-
terrein Rutbeek. Binnenkort is er weer een gesprek waarin omwonenden, 
Buurtkring Usselo, Gemeente Enschede en Dorpsraad Boekelo specifiek 
gaan overleggen over de toegangsweg naar dit aan te leggen park; - 
Zelfbeheer Onderhoud Groen. De onlangs uitgebreide commissie is druk 
bezig met het “doorgronden” van de huidige gehanteerde systematiek 
van de Gemeente Enschede bij het onderhoud van alle groen in Boekelo. 
Ingewikkelde materie! Wordt vervolgd! – N18 Bernd Weijers (lid van com-
missie ROM)  heeft deze week een gesprek met enkele Noaber18-mede-
werkers over bij ons gerezen vragen m.b.t. de aanleg van de nieuwe weg; 
- Glasvezel in buitengebied (Henk Abbink) Lijkt vooralsnog goed te gaan. 
Voor 10 juli moet 50% van de doelgroep zich hebben aangemeld. 19 juni 
is er in de MFA De Zweede weer een informatiebijeenkomst.

Publiciteit  (Kas de Vries en Ben ter Stal). Op korte termijn komt werkgroep 
bijeen om stappen te nemen in de renovatie van de site Boekelo.info.

M.F.A. (Ben ter Stal) De werkgroep die probeert de 3e fase (Sportzaal) te 
realiseren is zeer actief! Men hoopt in de loop van september met een 
gefundeerd plan te komen.

Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Gonny ten Veen) – Er heeft vorige 
week een gesprek met Stadsdeelbeheer-West plaatsgevonden waarin de 
gang van zaken rond de opzet en uitvoering van m.n. Natuurlijk Spelen 
De Bleekerij is geëvalueerd. Speelplek is in principe klaar voor gebruik, 
wachten is nu op de keuring. 
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BOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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NHondenbezitters worden dringend gevraagd deze SPEELPLEK 
niet als uitlaatplaats te gebruiken!!! – Er zullen op termijn enkele 
Dorpsraadbanken worden vervangen door nieuwe exemplaren. Bank aan 
de Winterhaarweg is weggehaald voor groot onderhoud.

Dorpsbudget (Kas de Vries) – Voor aanschaf van spiegelwand in bovenzaal 
M.F.A. is 500 euro gedoneerd. - Idem voor activiteit De Zweede Verenigt 
op 18 juni. – Aanvraag voor schommel op Doolhof is nog niet afgerond, 
er wordt bekeken of er meer plekken in het dorp met een speelwerktuig 
kunnen worden opgeleukt. Wordt vervolgd.

Rondvraag. Ben ter Stal komt binnenkort met een voorstel m.b.t. beheer 
en onderhoud van de banners tussen de zuilen op het Bleekerijplein. Edith 
Howard (belangstellende) sluit hierbij aan met de opmerking dat de fo-
toclub wellicht nog materiaal heeft dat voor deze banners gebruikt kan 
worden. Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op cultuurhistorische waar-
de van complex Henri Dunantlaan/Bastinglaan. Zij merkt ook op dat het 
groenbeheer bij Kruispunt (Meester De Wolfstraat/Meester Schierbeek-
straat) te wensen overlaat. Jos Kupers (belangstellende) sluit zich aan bij 
deze laatste opmerking.  

De vergadering wordt om 21:25 uur gesloten. 

Ben Schoppert   
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UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de  
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 18 juli 2017, 
aanvang 20:00 uur, in de MFA De Zweede, aan de 
Boekelosestraat 275.

U bent van harte welkom en hebt in deze vergade-
ring volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose be-
langen. De agenda voor die vergadering vindt u ongeveer een week 
van te voren op www.Boekelo.info.(tabblad Dorpsraad). Het Verslag 
verschijnt meestal aan het eind van de week waarin de vergadering 
gehouden wordt, u kunt zich hierop “ abonneren” via de mail, maar 
uiteraard verschijnt deze tekst ook op de site. 



Karen Hof   
T 053 574 74 79 | M 06 81 45 43 62

Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo
hofuitvaartzorg.nl

Karen Hof begeleidt alle directe naasten vanaf 
het moment dat een afscheid in zicht komt of 
is gekomen. Omdat zij ervan overtuigd is dat 
tijd en aandacht een voorwaarde is om goed 

afscheid te kunnen nemen. 
Je kunt het maar één keer doen…
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NBERICHT VOOR REIZIGERS 
WIJZIGINGEN BUURTBUS

In het juni nummer van 2017 
van de Boeke-loos werden al de 
wijzigingen met betrekking tot de 
haltes van de buurtbus vermeld. 
In recent overleg met Syntus, de 
gemeente Enschede en de Provincie 
Overijssel werden een aantal zaken 
duidelijker. 

De nieuwe route kan niet 3 
juli a.s. ingaan maar volgens 
betrokken instanties wel op  
4 september 2017. 

Duidelijk is dat de haltes langs de 
Windmolenweg komen te vervallen. 
Nieuwe haltes komen er tussen de 
Bastinglaan, de Landsteinerlaan en 
in Usselo bij de Usselerhofweg. Een 
bezoek per bus aan het Wiedenbroek 
in Haaksbergen wordt met een 
overstap in Usselo mogelijk. 

De haltes aan de Weleweg en de Mr. 
de Wolfstraat blijven gehandhaafd 
in de nieuwe route vanaf Enschede 
– kerkplein Momentum in Boekelo. 
Het Koningsplein (MST) en het 
Casino worden de nieuwe uit- en 
instap plekken voor de reizigers 
buurtbus. Het NS-station blijft het 
eindstation in Enschede. 

De aangepaste dienstregeling zal 
tijdig aangebracht worden bij de 
haltes, maar zie eventueel ook 
9292.nl of bel 0900 9292.
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‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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NGEZONDHEIDSCENTRUM  
DE BLEEKERIJ

DOOR MARIEKE MEIJERINK

De bouw van het nieuwe gezond-
heidscentrum de Bleekerij vordert in 
een rap tempo! Tijd om de initiator 
van het hele plan eens te intervie-

wen, Bertine Tieberink, eigenaar van 
Tieberink Fysiotherapie. 
Wat meteen opvalt is dat ze begint te 
stralen als ze haar ideeën en visie uit-
legt. Maar om bij het begin te begin-
nen, hoe kwam ze op dit ambitieuze 
plan? Het was een toevalstreffer zegt 
ze. Ze merkte dat ze uit haar jasje be-
gon te groeien in het huidige pand, 
het Klokhuys. Op de folder van de 
wijk de Bleekerij stond een gezond-
heidscentrum getekend in het plan. 
Ze sprak toevallig net met de project-
leider Roy Nijenhuis van ter Steege 
en noemde het spontaan en zo is 
het balletje gaan rollen om haar visie 
concreet te gaan maken. En die visie 
is: “De juiste zorg op de juiste plaats, 
waarbij maatwerk met de mens cen-
traal wordt geleverd. Het aanbieden 

van laagdrempelige multidsciplinaire 
zorg in de eerste lijn, dicht bij de pa-
tient zodat je in alle fases (preventief, 
curatief en palliatief) kunt ingrijpen.” 
Maar hoe? Hierin ligt precies Bertine 
haar kracht: mensen bij elkaar bren-
gen die allen enthousiast en bevlo-
gen werken in de gezondheidszorg. 
Belangrijkste plek wordt, jawel de 
kantine! Hier zullen alle disciplines 
elkaar treffen tussen 12:00 en 13:00, 
met gezamelijk een broodje eten en 
informeel overleggen want dat werkt 
het beste!  

De reacties vanuit het dorp maar ook 
bijvoorbeeld het team van de mam-
mapolie van het ZGT, de huisartsen in 
de regio zijn positief. Van belang voor 
ons als dorpsgenoten is om te weten 
dat het bestaande aanbod gewoon 
blijft maar er komt ook uitgebreiding. 

Zo worden er meer cursussen gege-
ven, bijvoorbeeld een AED cursus, 
maar ook een bootcamp voor jonge-
ren. Ook in de oefenzaal zal er meer 
tijd vrijkomen voor begeleiding.
De disciplines die hun intrek zullen 
nemen in het pand zijn: kinderfy-
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‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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siotherapie Tesinkbeek, psychologen 
(Marieke Meijerink, klinisch psycho-
loog & Kirsten GZ psycholoog & Truus 
van den Brink, psycholoog en coach), 
Roessingh revalidatie therapie, Ellen 
Tibbe haarwerk, Susan van Cruchten 
diëtiste, Astrid Boer podotherapie,  
Carin Been (kinder)coach, Ingrid Eve-
rink schoonheidsspecialiste, Regina 
van Amerongen schoonheidsspecia-
liste, Jolanda Lefers voetreflexthera-
pie en reiki, Erna Roossink, voeding 
en voetreflextherapie Natuurlijk Ba-
lans, het team Tieberink fysiothera-
pie, Inger Huth bekkenfysiotherapie, 
Bram Meulenveld bewegingsagoog.  
De andere ontwikkeling binnen het 
centrum wordt het expertise centrum 
oedeem en oncologie. 

Visie: 
“Chronische problematiek en ern-
stige ziekte hebben invloed op het 
toekomstperspectief en vragen om 
herijking van mogelijkheden en on-
mogelijkheden. Door zelf (weer) 
regie te krijgen over (veranderde) 
mogelijkheden winnen mensen aan 
levenskracht en levensvreugde. Zelf-
management is de term die hieraan 

gekoppeld is.  Door allerlei disciplines 
onder 1 dak te verenigen besparen 
we de patiënt zoek- en reistijd. 

Bovendien leiden korte communica-
tielijnen tussen de deskundigen tot 
een sterk multidisciplinair netwerk 
dat de patiënt slagvaardig onder-
steunt bij het vormgeven van zijn/
haar leven. We dragen met onze visie 
en werkwijze bij aan het vormgeven 
van de ontwikkeling om de patiënt zo 
veel mogelijk in de eerstelijn te laten 
herstellen na behandeling in het zie-
kenhuis. 

Ook tijdens de behandeling in het 
ziekenhuis (met name bij chemothe-
rapie) kan de patiënt terecht in ons 
centrum voor ondersteuning.  
We bieden een opgewekte en sti-
mulerende omgeving voor zowel de  
patiënt als voor de professional”. 

Af en toe vraagt Bertine zich af waar 
ze het lef vandaan heeft gehaald om 
dit te doen. Ze vertelt dat ze dit kan 
doen omdat ze een goed netwerk van 
vrienden, familie en collega’s heeft 
met wie ze goed kan sparren: die 
een spiegel voorhouden, haar kritisch 
uitdagen maar ook vaak vol gas mee 
doen. Maar ze kan en wil niet meer 
terug en gaat in volle vaart vooruit 
om samen met de anderen het fan-
tastische plan uit te voeren. De fees-
telijke officiële opening zal aan het 
einde van het jaar plaatsvinden. 
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Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt? 
Onderstaande melkveebedrijven openen hun deuren! 

HONDEN NIET TOEGESTAAN 

Start rondleiding 14.00 uur      (de rondleiding duurt 1-1½ uur) 

Kosten € 2,50 p.p. (kinderen t/m 2 jaar gratis) 

Maandagmiddag (24, 31 juli + 7, 14, 21, 28 aug.): 

Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol (fam. Stokkers-Tieberink), Boekelerhofweg 100, 
7548 RA Boekelo; tel. 06-12516567 
Bij dit bedrijf is telefonisch aanmelden noodzakelijk! 

Dinsdagmiddag (25 juli + 1, 8, 15, 22, 29 aug.): 

Melkveebedrijf fam. Stokkers, Lutje Bruninkweg 25,                                          
7544 RD Broekheurne; tel. 053-5696524 

Woensdagmiddag (26 juli + 2, 9, 16, 23, 30 aug.): 

Melkveebedrijf de Veldgeuver (fam. Schukkink-Olink), Veldgeuverweg 20, 
7547 RG Twekkelo; tel. 06-10051803 

Donderdagmiddag (27 juli + 3, 10, 17, 24, 31 aug.): 

Melkveebedrijf Hobbelt, Arendsweg 30,                                                           
7544 RM Broekheurne; tel. 053-4761976 

Vrijdagmiddag (28 juli + 4, 11, 18, 25 aug. + 1 sept.): 

Melkveebedrijf Voogd, Weerseloseweg 235,                                                        
7522 PS Enschede-Noord (Hof Espelo); tel. 053-4351983 



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn

	



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
6 

| j
ul

i-
au

gu
st

us
 2

01
7

21

B
SC

 U
N

IS
SO

N
FA

M
IL

IE
B

ER
IC

H
TE

NFAMILIEBERICHTEN & DANKBETUIGINGEN

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, 
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Tiny ter Wengel

Een ieder koos hiervoor een eigen manier. Wij willen 
iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie persoonlijke woorden, prachtige 
bloemen, fijne reacties via social media en kaarten. 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid 
verzacht het verdriet en vergroot de moed om door te gaan.

Jaap, Nancy en Niels, Johnny en Jenny, Jan en Andre, Helene

Mede namens Jacqueline en familie wil ik u hartelijk danken voor de vele 
warme reacties, die ik heb mogen ontvangen tijdens 

de ziekte en na het overlijden van 

Niek 
Het is een onvoorstelbaar groot verlies, maar het is een geweldige 

steun om te ervaren dat zoveel mensen met ons meeleven.

Carla Hassing

Op deze manier willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling 
bij het overlijden van 

Gerard Schartman 

Zowel de persoonlijke condoleances, als de vele kaarten met lieve en 
bemoedigende woorden -soms met mooie herinneringen aan hem- heeft 

ons erg goed gedaan.
 

Truus Schartman-Göttgens en kinderen



Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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    Coaching, persoonlijke ontwikkeling en training 

  
Coaching: -Korte begeleidingstrajecten, langdurige effecten.                   

-Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei.  
    

Workshops: -9 persoonlijkheidstypen met het Enneagram. 
-Oudercursus met behulp van PresentChild Methode. 
 

 Meer informatie en data zijn te vinden op de website. 
 

Site: www.speakwise.nu    Tel: 06-134 8555 1 
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NFAMILIEBERICHTEN & DANKBETUIGINGEN

Lieve mensen, dank heel veel dank voor alle kaarten, bezoek aan huis en 
uw aanwezigheid bij de crematie van mijn man 

Gijs ten Thije

Het is helaas niet mogelijk om u allen persoonlijk te bedanken. 
Het was een warm bad om te horen dat mijn man voor 

zoveel mensen veel heeft betekend.
Het heeft ons gezin goed gedaan dat u zo met ons 

heeft meegeleefd.

Ine ten Thije, kinderen en kleinkinderen.

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.

De vele kaarten, brieven, e-mails, appjes, bloemen, taarten…
wat het ook zij, Is nog steeds een troost in deze moeilijke tijd.

’t Geeft ons moed om verder te leven, hoe moeilijk dat soms ook is.

De vele blijken van medeleven hebben ons diep ontroerd 
na het overlijden van mijn echtgenoot en onze vader 

Charles van Aken 

Daarvoor onze grote dank.

Marloes van Aken - Aal, Jasmijn en Isabel.



��������

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. 

50% KORTING
 OP PERMANENTE MAKEUP

NIEUW: SEMI PERMANENTE MAKE-UP!
Hiermee bespaart u tijd, ziet u er altijd verzorgd uit

en loopt uw make-up nooit uit. Het is ook een uitkomst als u 
een make-up allergie hebt! Naast de cosmetische 

toepassingen kan semi permanente make-up ook ingezet 
worden voor medische behandelingen. 

50% INT50% INTRODUCTIEKORTING
Op de volgende behandelingen: Lippen, schisis, littekens, 

ontbrekende (teen)nagels, witte plekjes op de huid en areola.

Wenkbrauwen

Eyeliner

Littekens

Witte plekjes

Lippen

Ontbrekende
(teen)nagels

Boekelosestraat 411 - Boekelo
06 - 48157489
www.instituutregina.nl 
mail@instituutregina.nl
       SchoonheidsinstituutRegina      
       rezjina

50%
korting
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NMUZIEKLESSEN BIJ 
MUZIEKVERENIGING 
UNISSON

Altijd al eens muziek willen 
maken? Wellicht is het nieuwe 
schooljaar voor jou een goed mo-
ment om te starten! 

Via muziekvereniging Unisson 
kan je met korting muziekles krij-
gen door docenten van de Kaliber 
kunstenschool of door onze eigen 
slagwerk docent Folkert Buis. Een 
lidmaatschap bij muziekvereniging 
Unisson kost €162,- per jaar. Kijk 
voor de actuele Kaliber kunsten-
school tarieven op onze website! 

Vanaf het nieuwe schooljaar wor-
den in Boekelo op de Zweede kla-
rinet, saxofoon, dwarsfluit, hoorn, 
trompet en slagwerk gegeven. Kies 
jij voor een ander instrument? Dan 
gaan wij samen kijken naar de mo-
gelijkheden om of les in Boekelo te 
krijgen of op één van de locaties 
van Kaliber Kunstenschool in En-
schede. 

Heb je nog vragen? Ga naar onze 
website www.mvunisson.nl of 
stuur gerust een mailtje naar onze 
leerlingencoördinator Manon Dijks 
via mvunisson@hotmail.com 

ZONDER VRIJWILLIGERS, 
GEEN VERENIGING!

GV Unisson is de gym- 
en volleybalvereniging 
van Boekelo. 

Om te zorgen dat we in 
Boekelo kunnen blijven gymmen, 
turnen, dansen en volleyballen zijn 
wij dringend op zoek naar bestuurs-
leden en vrijwilligers voor gezellige 
activiteiten binnen de vereniging.

Draag jij onze vereniging een warm 
hart toe en wil jij graag je steentje 
bijdragen? Dan komen we graag in 
contact met jou! 

Meld je aan: Info@gv-unisson.nl 
of bel met Rachel Themmen-
Beerepoot 06-19 33 82 46 

U
N

IS
SO

N



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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NDIT BIEDT BRIDGECLUB 
BOEKELO, WAT BIEDT U?

Kort geleden vierden we ons 
55-jarig JUBILEUM in De Buren. 
Het was een fijne middag en 
avond. Gezelligheid stond en 
staat bij ons voorop.

Maar… we kunnen nog altijd wel 
wat nieuwe leden gebruiken ! 
Vandaar deze oproep:

Om de 14 dagen is het op woens-
dagavond bij De Buren in Boekelo 
een gezellige drukte. Van septem-
ber tot mei wordt er dan in de gro-
te zaal door ruim 30 mensen een 
avond gebridged. In een gemoede-
lijke en gezellige sfeer, maar toch 
ook in een competitie. 

Vindt u het leuk om met enige re-
gelmaat (maar ook weer niet té 
vaak) een avondje te bridgen? Stelt 
u zich eens voor: u komt iets vóór 
half 8 binnen, zoekt met uw part-
ner naar uw tafeltje, bestelt een 
kopje koffie of thee, maakt alvast 
een praatje met deze of gene. 

De bridge-spellen liggen al voor u 
klaar, iemand van het bestuur geeft 
het sein om te beginnen, en spelen 
maar.

Iets voor elven hebt u uw laatste 
spel gespeeld, u praat nog wat na 
(al of niet met een hapje en drank-
je), 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: 428 16 99
Riet Ploeger: tel: 428 17 53
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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Beginnen met hardlopen? 
Start maandag 4 september 2017! 
Hardlooptraining 5 km	

	
Op 12 maandagavonden van 19.30 tot ca. 20.45 uur wordt er onder 
begeleiding getraind met als doel de 5 km van de Snertloop in De Lutte 
op 3 december a.s. 

Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau lopen en bouwt langzaam en 
verantwoord aan de conditie. Onze trainer is een ervaren hardloper en 
kan je voorzien van de juiste tips die voor jou belangrijk zijn. Je wordt in 
de groep ook gemotiveerd door lopers om je heen!  

Deze clinic georganiseerd door de Boekelopers begint met een 
informatieavond waarop zal worden ingegaan op het trainingsschema, 
kleding, schoeisel, blessurepreventie en andere zaken die van belang 
zijn voor het hardlopen.  

Locatie: De Zweede 

Inschrijven via lopers@bscunisson.nl  

Kosten  clinic € 55,- (inclusief 12 trainingen, loopschema, koffie/thee, 
inschrijving eindloop in De Lutte en functioneel 
loopshirt). 

Info: Facebook Boekelopers,  
website www.bscunisson.nl ,  
e-mail: lopers@bscunisson.nl 
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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UITGESTELD TOT  
22 OKTOBER!

Omdat op zondag 9 juli een aantal 
geschikte tuinen helaas niet be-
schikbaar was en om meer voor-
bereidingstijd te hebben voor een 
geweldige eerste editie, heeft de 
organisatie besloten om het nieu-
we, voor publiek gratis toegan-
kelijke, Tuinenfestival Boekelo te 
verplaatsen naar zondag  
22 oktober, de laatste zondag van 
de herfstvakantie. 

De reacties op het festival zijn van 
alle kanten zeer positief.

Oproep:
• Heb je een tuin en wil je die 

beschikbaar stellen voor het 
Tuinenfestival, of wil je meer 
info, neem contact op met de 
organisatie.

• Heb je een (semi)-accoustische 
act met voornamelijk eigen 
werk en wil je spelen op dit 
festival, dan ook kan je contact 
opnemen met de organisatie en 
nemen we je op in de lijst van 
mogelijke programmering voor 
zondag 22 oktober.

• Wil je meewerken in de 
voorbereidende organisatie, 
als vrijwilliger op de dag 
zelf of meedenken als 
sponsor, we horen het graag!  

Actuele informatie staat op de 
Facebookpagina: www.facebook.
com/tuinenfestivalboekelo

Contactpersoon: Bert Bennink, 
bertbennink@gmail.com

BOEKELOOTJE

GEZOCHT: Huurwoning met min. 1 slaapkamer in Boekelo, Twekkelo, 
Haaksbergen, Delden en/of omgeving. Met ingang van 1 oktober. 

 Telefoon: 06 57 53 66 11



Beckumerstraat 30A, 7548 BG  Boekelo, 
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires, 
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.
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TEESINKWEIDE 
VLEERMUISHUIS 

TEKST EN FOTO: NICO VAN DER VEEN

De toren staat daar alweer een tijd-
je aan de rand van de Teesink vij-
ver. Het lijkt wel  een zogenaamde  
“folly”(nepgebouwtje) die ook te 
vinden waren in 17e en 18e eeuwse 
buitenplaatsen. De vleermuistoren 
heeft geen deur heeft: ze kun-
nen er wel in om er te wonen. De  
toren is gebouwd in verband met 
de aanleg van de N18, als com-
pensatie voor elders verwijderde  
onderkomens voor de vleermuizen. 

En niet zomaar gebouwd: hier is 
over nagedacht, vooral door de 
ecologen van “Natuur inclusief” die 
gezorgd hebben voor dit zomer- en 
winterverblijf en kraamplek. Maar 
of deze gevleugelde zoogdiertjes 

de plek ook zouden vinden? Meestal 
duurt dat nogal een tijd, maar deze 
keer… In februari zijn de uitwerp-
selen gevonden van zeker twee, 
misschien wel zes dwergvleermui-
zen. En wie weet horen we binnen-
kort dat er meer zijn. Wat kunnen 
de bewoners van deze luxe woning 
verwachten? Binnen in de onder-
ste helft staan muren met kleine 
hangruimten. Vleermuizen slapen 
hangend, kop naar beneden. Boven 
is een open ruimte voor vliegen en 
hangen. De houten schubben aan 
de buitenkant zijn eigenlijk kleine 
vleermuiskasten, ook geschikt voor 
kraamruimte, maar het is er natuur-
lijk ook gauw warm. Op het grote 
paneel bij de toren is mooi afge-
beeld hoe alles er binnenin uitziet. 
Gauw gaan kijken maar… of ze 
zich laten zien betwijfel ik. U 

komt er het makkelijkst door het 
Teesinkbos in te gaan via de ingang 
op de parkeerplaats van voormalig 
Teesinkweide, en dan het paadje te 
volgen. 
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‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

balansbalans
N a t u u r l i j kN a t u u r l i j k

Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595 

Kom in balans door middel van de  
juiste voeding en voetreflextherapie! 

Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een 
consult wordt in veel gevallen vergoed via de 
aanvullende zorgverzekering.

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning, 
emotionele en/of psychische druk en wil je daar 
wat aan doen?  Wil je gewoon even bijtanken?  
Zwanger of net bevallen? 
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ZOMER IN BOEKELO

DOOR JACO AGTERBOSCH 

De zomer is nog maar net officieel 
begonnen, de kou van de winter-
dagen ligt alweer een tijdje achter 
ons. We hebben al van heel wat 
mooie zomerdagen en de lange 
lichte avonden kunnen genieten.  
En hoe mooi is het dan om in ons 
mooie Boekelo te wonen. 

Ik durf met zekerheid te zeggen dat 
de meerderheid van de bewoners 
van ons mooie dorp buiten Boeke-
lo werkzaam is. Voor mij is dat niet 
anders. En ik hoop dan ook dat ik 
deze sensatie deel met mijn mede 
dorpsbewoners; Je komt terug van 
je drukke werkdag en naarmate je 

het dorp nadert keert de rust weer 
terug in lichaam en geest. Het uit-
zicht op een rustige avond in onze 
naar verhouding riante tuinen of 
buitenverblijven stemt je vanzelf 
goed gemutst. En mocht je daar 
even geen zin aan hebben dan 
hebben we met z’n allen keuze ge-
noeg om bij 1 van de horeca onder-
nemingen op het terras even bij te 
komen van de dag met een hapje 
en een drankje. 

In ons dorp waar we elkaar zo’n  
beetje allemaal kennen en zo niet; 
toch elkaar groeten, breekt het 
mooiste seizoen in mijn mening 
weer aan. De zomer is er weer! 
Drukte op straat, maar niet teveel. 
En temperaturen waarvoor je niet 
meer naar het zuiden hoeft tegen-
woordig. 

Dus zo zoetsappig als dit stuk mag 
zijn, dat is de reden dat we hier 
met z’n allen zo prettig wonen. We 
wonen in de buurt van Enschede, 
Hengelo en Haaksbergen. Van alle 
gemakken zijn we voorzien. Wat 
kun je eigenlijk nog meer wensen.

Ik hoop dat ik u tref als de tempera-
tuur het toe laat bij 1 van de mooie 
ondernemingen die ons dorp rijk 
is. Misschien kunnen we dan zelfs 
een drankje doen en genieten van  
“zomer in Boekelo”. 



Maak kans op één van de 
25 luxe arrangementen 
voor twee personen op 
landgoed de salentein!

Doe mee en stel zelf je Portillo pakket samen !

53.70

39.95

6 flessen:

Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl

AANBIEDING 
VAN DE MAAND!
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EIKENPROCESSIERUPS  
IN BOEKELO 

Wees alert in de maanden (mei), 
juni en juli
In de komende maanden kunt u 
vooral op eikenbomen grote groe-
pen behaarde rupsen aantreffen. 
Deze rupsen, genaamd eikenpro-
cessierupsen, kunnen bij mens en 
dier (honden!) voor overlast zorgen 
doordat aanraking met de brandha-
ren gezondheidsklachten kan ver-
oorzaken. De gemeente vraagt alle 
inwoners van Enschede om alert te 
zijn. 

De rupsen en nesten worden door de 
gemeente bestreden volgens een re-
gionaal afgestemde aanpak. Alleen 
op locaties in de openbare ruimte 
met een hoog risico wordt er bestre-
den, zoals bij scholen, drukbezochte 
wegen of voet- en fietspaden. Op alle 
andere locaties wordt niet bestreden 
en bent u zelf verantwoordelijk voor 
de bestrijding. De gemeente kan u 
wel adviseren hoe te handelen.

Eigen tuin of eigen terrein
De rupsen bevinden zich in eikenbo-
men en zijn te herkennen aan hun 
grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde 
zijden en hebben lange brandharen. 
Mocht u eikenprocessierupsen zien, 
raak deze dan niet aan. Voor de be-
strijding 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 doorver-
wijzen naar een professioneel bedrijf. 

Hoe voorkomt u klachten?
Vooral in gebieden met veel eikenbo-
men, zoals bossen en parken, waar 
de eikenprocessierups voorkomt ad-
viseren wij u te zorgen voor een goe-
de bedekking van de hals, armen en 
benen. Ons advies is om ook uw kin-
deren te wijzen op het gevaar van de 
eikenprocessierups en wegen waar 
eikenbomen met veel processierup-
sen staan zo mogelijk te vermijden. 
Ook na de actieve periode van de 
eikenprocessierups (mei, juni, juli) 
kunnen de achtergebleven restanten 
van de eikenprocessierupsnesten nog 
voor overlast zorgen. 

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 wa-
ter afspoelen. Meestal verdwijnen 
de klachten binnen enkele dagen 
tot 2 weken vanzelf. Zijn de klachten  
ernstiger? Dan is het verstandig dat u 
naar de huisarts gaat.

Meer informatie
Voor meer informatie over de eiken-
processierups en actuele informatie 
over locaties en de wijze van bestrij-
ding kijkt u op het digitale loket van 
de gemeente Enschede, te vinden op 
www.enschede.nl/eikenprocessie-
rups. 

Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de gemeente via  
telefoonnummer (053) 481 76 00. 
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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
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NNIEUW IN TWENTE: FLYNNK 
SCHOOL OF PERFORMING 
ARTS
Op 1 juli gaan de deuren open van 
een gloednieuwe theater-, musi-
cal- zang- en dansschool in Twen-
te. Vanaf 11 september begint het 
nieuwe cursusseizoen. Het aanbod 
is compleet en uniek, én voor alle 
leeftijden.

Flynnk is een kwaliteitsschool, er 
wordt gewerkt met (pedagogische) 
leerlijnen. De school is laagdrem-
pelig. Persoonlijke ontwikkeling én 
het plezier van de leerlingen staan 
voorop. Flynnk wil jouw ambities 
waarmaken, ongeacht het niveau.

Het idee voor de school is ontstaan 
vanuit een behoefte aan talent- 
begeleiding in het oosten van het 
land. Er zijn scholen die culture-
le programma’s aanbieden, maar 
deze steunen onvoldoende het ta-
lent. Je kunt bij Flynnk terecht voor 
2 soorten lessen, basislessen en 
professionele opleidingen. 

Meer over het professionele netwerk: 
flynnk.nl

Flynnk is opgericht door Lynn  
Tackaert, die zelf actief is als  
actrice, stemactrice en model. Haar 
ervaring, netwerk en docentschap 
zorgen ervoor dat ze een unieke 
formule neerzet in Twente. 

SAVE THE DATE
Zo. 10 sept. | Openingsevent
Met workshops van o.a. BN’ers 
Tim Hofman (Boos!, DWDD), 
Anouk Maas (Belle en het Beest, 
Exp. Robinson) en Ferry Doedens 
(GTST, Grease), een buitenpodium 
met  live muziek, springkussens, 
schmink,  hapjes en drankjes! Een 
bijzonder uitje voor de zondagmid-
dag. Maak persoonlijk kennis met 
Flynnk!

Ma-Zo. 11-17 sept. | Open Lesweek
Alle lessen deze week zijn vrij 
toegankelijk. Kan je niet kiezen,  
probeer dan eerst! Kijk snel op:

www.flynnk.nl | 06 11 71 64 67
Colosseum 72 | 7521 PT Enschede
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1

CULTUURCORNER

Voorpremière straattheater 
voorstelling van KAMAK
Met de eerste trein vanuit Boekelo 
(11:30 uur) gaan deelnemers aan 
de hondenshow naar Haaksber-
gen. Tijdens de eindvoorstelling in 
Haaksbergen is er een bijzondere 
ontknoping. Wanneer? 16 juli

Bouwen met LEGO
Inmiddels een begrip in Twente en 
omstreken. De museumloods te 
Boekelo is gedurende deze dagen 
geheel omgetoverd tot de wereld 
van de legostenen. 

Afgelopen jaren kwamen vele hon-
derden bezoekers af op dit unieke 
evenement. Uiteraard rijden de 
stoomtreinen tussen Haaksbergen 
en Boekelo ook.
Wanneer? 8, 9 en 10 augustus

Cabaret festival  
Het is weer zover… 
op allerlei onverwachte plekken in en 
rondom Café de Buren kunt u diverse cabaretiers meemaken! 
Altijd een erg leuk en verassend evenement!
Wanneer? Vrijdag 27 augustus
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Be You 
Hairdesign

ggg67

www.beyouhairdesign.nl    - beckumerstraat 46A    – boekelo    – tel: 053 850 99 33

24/7 online agenda op 
www.1kapper.nl

di/wo/do/vr     09.00 – 18.00
Za 09.00 – 15.00

Openingstijden:
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Ma. Nordic Walking (iedere week) 
Samen sportief bezig zijn

13:45 - 15:30

Ma. Elke maandag groepsgym (gratis proeflessen)  
Valpreventie door Otago instructeurs, voor ieder 
die stevig op hun benen wil staan.

9.30 - 10.15

Di. Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en geest. 10:00 - 11:00

Di. Elke 1e dinsdag van de maand een gratis  
gezondheids-check door een verpleegkundige 
van Livio in de “Huiskamer

14:00-16:00 

Di.4 & 18 
juli

Handwerkcafé, , samen gezellig handwerken.
Koffie en thee gratis.

14:00

Wo. Elke woensdag ontmoetingsochtend,  gezellige 
activiteiten  onder begeleiding van een 
activiteitenbegeleidster van Livio. 

9:30 - 11:30 

Wo. Elke week samen Samen de maaltijd nuttigen, 
gezellig en gezond. Kosten € 7,50

12:30

Do. Elke donderdag Gezellig samen jeu de boule spelen 
op de baan naast de “huiskamer”. 
Informatie bij Joke Velthuis

14:00

Do. 6 juli activiteiteninloop, koffie en thee gratis. 14:00 - 14:30 

Do.13 juli gezellige sjoelmiddag, koffie en thee gratis 14:30 

Za. 22 juli BBQ middag 

Do. 27 juli Effkes d’r Oet, Berkellandroute en sorbet eten. 13:30

Do. 30 juli activiteiteninloop, gezellig samen spelletjes 
doen tevens betaaldag Effkes d’r Oet.

14.00 uur

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 activitei-
ten kunt u terecht in “de Ber-
ke”, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo.
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Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl
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Pinkstermarkt. 
Hartelijke dank aan 
alle ijverige bakkers 
en baksters die onze 
stand hebben voor-
zien van al het lek-
kers, het was een 
groot succes. 

Ook danken wij Albert Heijn  
Deppenbroek voor de royale spon-
soring. Ook alle mensen die deel-
genomen hebben aan de kraam en 
de loterij. Om half vier waren we 
al uitverkocht en kunnen wij weer 
dankzij uw enthousiasme en onder-
steuning mooie nieuwe activiteiten 
organiseren. Dank u wel allemaal.

Picknick 10 augustus a.s., De jaar-
lijkse picknick betekent gezellig sa-
menzijn, midden in de vakantietijd, 
eten met muzikale omlijsting en 
dus lekker genieten van een zomer-
se augustus middag. Waar: De Ber-
ke/ Donderdag 10 augustus/ Zaal 
open 14.00 uur / Aanvang 14:30 
uur. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, maar een vrije gift wordt 
op prijs gesteld. 

Opgeven bij onze secretaresse: 
Margriet van Abbe 06-25 27 14 54, 
053-230 47 40, bolo99@hotmail.nl. 
of bij uw vaste vrijwilliger.

Zonnebloem Loterij. 
De loterij van de zonnebloem komt 

er weer aan, ook bij u aan de deur. 
We zijn gestart in april en de trek-
king vind plaats in oktober 2017. 
Als u ons en ons werk een warm 
hart toe draagt stellen wij het op 
prijs dat u loten van ons koopt. De 
loten zijn 2,00 euro per stuk en 
daarmee kunnen wij weer allerlei 
activiteiten organiseren. Natuurlijk 
zijn er leuke prijzen te winnen. 

NIEUWS VAN DE  
HISTORISCHE KRING.

De medewerkers van de Hist.Kring 
waren er ook bij toen “DE ZWEEDE 
VERENIGT” gevierd werd. Er werd 
een P.C. geïnstalleerd en op verzoek 
konden foto’s in beeld gebracht 
worden. Het ging ons vooral om van 
groepsfoto’s onbekende personen 
een naam te kunnen geven, dankzij 
de hulp van aanwezigen. Veel suc-
ces had deze actie niet, maar wel 
dankzij aanhoudend colporteren, 
werden wij 10 donateurs rijker! Het 
was er warm, erg warm, maar erg 
gezellig. 
In de maanden juli en augustus is 
het Historisch Centrum  gesloten, 
gelijk met de schoolvakanties. Dus 
vanaf maandagavond 4 september 
bent u weer van harte welkom. 
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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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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 

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

Sterrebosstraat 14, 7481DD Haaksbergen, info@ottinkschilderwerken.nl

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10Onze voeten,  laten we ze 

koesteren en verzorgen. 

Kennismaking
aanbieding: Complete 
pedicure behandeling. 
Van € 20,-     

NU  € 15,-

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl

Onze voeten,  laten we ze 
koesteren en verzorgen. 

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl
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www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij ons in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving 
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn 
altijd bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke 
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus 
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met 
onze wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen 
van de zorg en het regelen van de eventuele vergoedingen.



  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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NZOMERVAKANTIE VOOR 
JOEP DE LABRADOR

DOOR WILMY VAN DER WILK  

HONDENTRAINSTER

Mijn baasjes beginnen alweer te 
praten over de zomerperiode en 
de vakantie.  Ik geef er niet zoveel 
om. Het is mij al snel te warm. Jullie 
mensen liggen en lopen graag in de 
zon en zweten over je hele lijf. Ik 
kan dat niet want ik zweet alleen 
via mijn tong en voetzolen.

Daarom heb ik het ook heel zwaar 
als je mij op de warme straat en 
ook nog in de zon laat rennen naast 
de fiets. Ik kan mijn warmte niet 
kwijt en bij hoge temperaturen kan 
ik dat zelfs met de dood moeten 
bekopen. Voel maar eens met je ei-
gen blote voeten op het hete asfalt!

Ook krijg ik het ongelooflijk snel 
warm als je mij in de warmte in de 
auto laat zitten. Dat kleine kiertje 
voor de frisse lucht helpt dan ook 
niet zo veel. Ik heb al een paar hon-
denvrienden verloren doordat ze in 
de auto zaten, terwijl de baasjes 
lekker op het terras zaten. En dat 
ondanks alle waarschuwingen in 

de media. Ook heb ik verhalen van 
hondenvriendjes gehoord die de 
lange autorit naar de vakantiebe-
stemming niet echt tof vonden.

Weet je wat; als jullie naar een plek 
gaan waar het niet al te warm is 
en waar ook rekening met mijn va-
kantiewensen wordt gehouden, ga 
ik graag mee. Anders blijf ik net zo 
lief op een goed logeeradres waar 
ze rekening houden met mijn va-
kantiewensen:

• Niet te veel inspanning bij tem-
peraturen vanaf 20 graden, ik 
wacht liever tot het koeler is.

• Een schaduwplek voor mij om 
lekker te kunnen relaxen.

• Vers water om te drinken en 
eventueel in te zwemmen.

• Goede verzorging.

Ik wens al mijn hondenvrienden en 
hun baasjes een fijne en veilige zo-
merperiode!

Groeten van Joep! 
ZO

M
ER

VA
KA

N
TI

E 
VO

O
R 

JO
EP

 



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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RECEPT VLIERBLOESEMSIROOP

Voorbereiding
Pluk op een warm zonnig moment (vaak is het typisch Hollands weer, 
dan zul je het daarmee moeten doen) goed geopende schermen van 
de vlier (Geen bergvlier).
Snijd goed schoongeboende citroenen in dunne schijven.
Leg in een grote pan een flinke laag vlierschermen, afgewisseld met 
een laag citroenschijven. Doe dat tot de pan vol is. Vul de pan dan 
helemaal met water, sluit af met deksel en eventueel elastieken om 
de deksel op de plaats te houden.
Zet de pan op een zo zonnig mogelijke plek gedurende 2 dagen.
Bereidingswijze
Gooi de inhoud eerst door een zeef, om het sap vervolgens nogmaals 
door een kaaslinnendoek te gieten.
Meet per liter sap 1 kilo suiker af en los de suiker in het sap op.
Los vervolgens 15 gram citroenzuur per liter vlierbloesemsiroop (bij 
de drogist te koop) op in een beetje heet water, laat goed afkoelen 
en voeg het al roerende toe aan de siroop. Reinig flessen op de juiste 
manier met soda en heet water en vul ze met de vlierbloesemsiroop.

Serveertips
De vlierbloesemsiroop is aangelengd met gewoon water of voor wat 
meer pit met bronwater een frisse drank. Ook lekker over walnotenijs 
met gehakte walnoten en dotje slagroom.

BERICHT VAN  
TREFPUNT 50+ 

Na ons etentje bij de Forelderij, 
zal het tijdens de zomer, de maanden juli en augustus, stil zijn.
Het plan is om op 19 of 26 september weer bij elkaar te komen; hierover 
leest u in BOEKE-LOOS SEPTEMBER. Het bestuur wenst u een gezellige, 
vrolijke, warme en zonnige zomer toe!
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m.coailm@gtenu @g
tenvoeedn -

Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.

Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.

Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Primera Winters
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

                  … even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken 
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen
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IJKNIEUWSBRIEF 
APOTHEEKHOUDENDE 
HUISARTSENPRAKTIJK

Geachte patiënt,

Inmiddels functioneert de apo-
theekhoudende huisartsenpraktijk. 
al weer bijna een jaar met een 
nieuwe eigenaar. Op sommige ge-
bieden zal dat betekenen dat er 
niet veel veranderd is, en op ande-
re gebieden merkt u dat er andere 
afspraken of regels zijn gevormd. 
Grote veranderingen zijn er echter 
niet geweest, maar toch leek het 
ons handig om middels deze brief 
te communiceren wat u de komen-
de tijd qua service van ons kunt ver-
wachten. 

We berichtten u al eerder dat we 
afgelopen februari een keurmerk 
gekregen hebben. Dit geeft aan 
dat we volgens de meest recente 
maatstaven werken die de overheid 
heeft gesteld voor een apotheek. 
Kortom, wij leveren kwaliteit van 
een nationaal goedgekeurd niveau.
Voor ons was dit tevens een begin 

om de samenwerking en service in 
de apotheekhoudende huisartsen-
praktijk te verbeteren. De komende 
maanden zullen we bezig gaan om 
de service nog verder te verbeteren 
met behulp van een nieuwe stap 
namelijk: 

Pro actief Herhalen. 
Dit houdt in dat wij voor u zorgen 
dat u 1x in de 3 maanden al uw 
chronisch te gebruiken medicijnen 
op kunt halen. Hierbij voorkomen 
we dat u om de zoveel weken weer 
iets anders moet bestellen en op-
halen. Hierbij zullen wij voor u in de 
gaten houden wanneer u uw me-
dicatie op kunt halen. Wij commu-
niceren dit via de email of via de 
telefoon. 

Meedoen gaat doordat de apothe-
kersassistente u in de komende 
maanden zal vragen om mee te 
doen en uiteraard kunt u er ook om 
vragen als dat nog niet gebeurd is.
Vraag er gerust naar in de apo-
theek, de apothekersassistente kan 
uw vragen erover beantwoorden. 
De service is voor u kosteloos en le-
vert naar wij denken voor u vooral 
gebruikersgemak op.

Tot de tijd dat iedereen in dit nieu-
we systeem van pro actief herhalen 
is opgenomen hanteren wij de vol-
gende al bestaande regels: Indien 
herhaalmedicatie op de dag van 
bestelling voor 12:00 uur bestelt is, 



Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht voor lekker!

Slagerij Wagelaar



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
6 

| j
ul

i-
au

gu
st

us
 2

01
7

59

B
SC

 U
N

IS
SO

N

Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht voor lekker!

Slagerij Wagelaar
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

02 juli Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

09 juli Openluchtdienst Boekelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

16 juli Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

23 juli Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

30 juli Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

06 aug. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

13 aug. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Koffieochtend Ned. Protestantenbond

20 aug. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

27 aug. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

03 
sept.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

10 
sept.

Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

kunt u deze bestelling de volgende 
dag na 13:30 uur ophalen. 
Aanvragen van herhaalmedicatie 
na 12:00 uur kunt u over 2 werkda-
gen na 13:30 uur ophalen. Plaats 
uw bestelling het best maximaal 
een week voordat u tabletten op 
zijn. 

De onveranderde openingstijden 
zijn: maandag – vrijdag: 8:00-
17:00 uur met een pauze van 
10:00 tot half 11.

In de avond- nacht- en weekend-
diensten kunt nog altijd terecht bij 
de Centrum apotheek in de Belt-
straat te Enschede.

Namens het hele team fijne  
zomermaanden toegewenst,

Niels van Rozen, huisarts 



 Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen

 Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)

 Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
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 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:  
 1e weekend van de maand.
	 Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
	 Historisch Centrum: juli en augustus gesloten
 Alle Huiskamer vh Dorp en Trefpunt acitiviteiten vindt u in deze editie zelf

Diverse data in juli en aug. Rondleiding op de boerderij Zie pag. 19

do. 6 juli Inzamelen oud papier Container aan de straat 17:00

do. 6 juli 40+ koffie drinken bij Corry. Vertrek de Berke 10:15

zo. 16 juli Voorpremière straattheater 
voorstelling van KAMAK

Vertrek Stoomtrein 
vanaf Boekelo

11:30

di. 18 juli Openbare Dorpsraad Vergadering de Zweede 20:00

do 20 juli 40+ koffie drinken bij Fleur. Vertrek de Berke 10:15

di. 20 juli Verbindingswandeling 
Opgeven bij: 

06-21 29 13 94
alwinenijkamp@live.nl

9:30

di. 15 aug Openbare Dorpsraad Vergadering 
ALLEEN BIJ HOGE UITZONDERING 
check de website

de Zweede 20:00

do. 3 aug Inzamelen oud papier Container aan de 
straat

17:00

do. 3 aug. 40+ koffie drinken bij Ali T. Vertrek de Berke 10:15

di. 
t/m 
do.

8 t/m 
10 aug.

Bouwen met LEGO Museumloods te 
Boekelo

zie 
site

do. 17 aug. 40+ koffie drinken bij Mieke/
Hermien. 

10:15

do. 17 aug. Verbindingswandeling 
Opgeven bij: 

06-21 29 13 94
alwinenijkamp@live.nl

vr. 18 aug. INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS boekeloosredactie@
gmail.com

do 07 sept. 40+ Koffie de Berke 10:00

vr. 01 sept. Bezorgers Boeke-loos de Zweede

vrij. 27 aug. Cabaretfestival In en rondom het  
Verborgen theater

20:00



ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op: 
www.boekelo.info/boeke-loos

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting 
Dorpsraad Boekelo.
Ingezonden artikelen, indien 
voorzien van naam en adres, vallen 
wanneer geplaatst, buiten de 
verantwoordelijkheid van zowel de 
Dorpsraad als de redactie.

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)

Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

COLOFON

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185

Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries 428 34 96

Secretaris
Ben Schoppert 477 49 78

2e Secretaris
Bernd Weijers 06 53 92 52 49

Penningmeester
Henk Guchelaar 574 01 63

boekeloosredactie@gmail.com jaargang 39 | nr. 406 | juli-augustus 2017
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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