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BOEKE-LOOS
Juni 2014:
Met deze keer o.a.:
Pinkstermarkt
Vlashuisje en vlasworkshop
Gezondheidszorg in Boekelo
Jubileumconcert Inspiration
Popfeesten Usselo
Meccanodagen MBS
Gasolieopslag AkzoNobel
ZoutPoP
Midzomerconcert MV Unisson
Open dagen Hof te Boekelo
Eikenprocessierups
Buitenconcert Boekelo

DANK!

Op dinsdag 15 april jongsleden zijn mijn man en ik trotse ouders
geworden van onze prachtige, gezonde dochter Fee.
We zijn verrast door de vele attenties, bloemen en kaarten!
Daarom langs deze weg; DANK!
en tot gauw.
Karin, Frank & Fee Rouwenhorst - ten Brincke
Tweewielers ten Brincke
boeke-loos
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2004 – 2014
Jubileumconcert
vrijdag 20 juni, aanvang 20:00 uur
De Kappen, Haaksbergen

Dit jaar bestaat Inspiration 10 jaar en dat gaan we vieren met een
jubileumconcert dat je meeneemt langs 10 jaar Inspiration.
We beginnen met liedjes ingestudeerd in 2004, via gevoelige ballads naar
de mooie musicalstukken die we de afgelopen twee jaar hebben
ingestudeerd en waar speciaal voor dit concert professionele choreografie
aan toegevoegd is.
We gaan er een wervelende show van maken, dus komt allen!
Entree: € 10,- voor volwassenen; € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Kaarten zijn te bestellen via theater De Kappen (www.dekappen.nl),
telefonisch of aan de kassa.
P.S.: Alle oud-leden van Inspiration krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Ben je oud-lid maar heb je geen uitnodiging ontvangen, neem dan even
contact op met Monique Kip via monique.kip@kpnmail.nl.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (20 MEI 2014)
12+12=24, latertje!
Exact om 20:00 uur laat Jeroen Verhaak, voorzitter van de Stichting
Dorpsraad Boekelo, de hamer met een forse tik aangeven dat de meivergadering geopend is. Volgens de presentielijst is Henk Abbink niet
aanwezig. 12 leden en een 10-tal belangstellenden, o.a.
vertegenwoordigers van Politie, Stadsdeelbeheer-West,
Stadsdeelmanagement-West en twee gemeenteraadsleden van resp.
de PvdA en de SP, worden door de voorzitter welkom geheten. In de loop
van de vergadering loopt het aantal mensen op “de publieke tribune” op
tot 12 zodat we uiteindelijk met 24 personen zijn.
De notulen van de aprilvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding hiervan zegt Ben Bel dat zijn suggestie (punt 4) over de
wenselijkheid om geen privégegevens in de kandidaatsinformatie op te
nemen, meer ruimte schept voor een inhoudelijker karakter van die tekst.
Het overzicht van in- en uitgaande post wordt besproken. Begin april
kregen we een uitnodiging van de Overijsselse Vereniging van Kleine
Kernen voor het bijwonen van een themabijeenkomst over “Spookdorpen
of Vitaal Platteland”. Bart Stokkers nam daaraan deel en doet verslag:
”Interessant, geen nieuwe inzichten, subsidietraject problematisch”.
De brief van F. ter Kuile - Van Heek over “Plaatsing beeldengroep vijver
Bleekerijplein” zal beantwoord worden (we vragen om een zgn. mock-up,
een precieze visualisatie). De aanvraagster van een “verkeerspoppetje”
voor de Topaasstraat zullen we (gemotiveerd) laten weten dat we haar
aanvraag niet honoreren. Andere ingekomen stukken worden bij de
diverse commissies (punt 6) besproken.
Ons Huishoudelijk reglement moet “bij de tijd worden gebracht”,
vandaar dat er vanavond een aantal wijzigingen wordt voorgesteld.
E.e.a. wordt artikelsgewijs besproken. Gemaakte opmerkingen:
Art. 5.3 (Verkiezingscommissie) Draaiboek zal in aanloop naar de
verkiezingen 2018, aan de hand van Evaluatie 2014, bijgesteld worden;
Art. 7 (Procedures Verslag en Nieuws Dorpsraad) We spreken in het
vervolg niet meer van “Notulen” maar van “Verslag”;
Art. 8 (Redactiestatuut) Dit Statuut komt in de juni-vergadering aan de
orde; Art. 10 (Wijziging Huishoudelijk reglement) Geschrapt wordt: “
het dagelijks bestuur”.
Ook het volgende agendapunt gaat over een interne regeling en wel de
“Gedragscode leden Stichting Dorpsraad Boekelo”. Na enkele
inleidende woorden van Jeroen Verhaak (“Er is bij de andere Enschedese
wijkraden belangstelling voor deze Gedragscode”) en Kas de Vries
(samensteller) wordt de tekst per artikel besproken.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos

juni 2014

36e jaargang, nr. 372

blz. 5

Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

Voordelig
bouwen
met 6% BTW!
Profiteer en bel ons.

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
Internet www.vogtbouw.nl

www.boeke-loos.nl
Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 mei 2014)
Er wordt uitgebreid gesproken over het kernbegrip “Dienstbaarheid”.
Onder dit kopje staat: ”Het handelen van een dorpsraadlid is altijd en
volledig gericht op het belang van het dorp en op de organisaties en
burgers die daar onderdeel van uitmaken”.
Uiteindelijk wordt de voorgestelde tekst ongewijzigd aangenomen!
Een aantal dorpsraadleden doet verslag van de werkzaamheden in de
commissies en vertegenwoordigingen:
Bookels Höltink (Ben Bel): in de bijeenkomst van 1 juli a.s. zal met name
aandacht zijn voor de gevolgen van de Participatiewet;
Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel): de door het bedrijf verspreide
waarschuwingen voor mogelijke storende geuroverlast zullen in het
vervolg aan alle dorpsraadleden worden doorgegeven;
Stichting Vrienden Marcellinuskerk (Ben Bel): spreker licht oorzaak van
het afblazen van de inrichting van een Mortuarium in het
Marcellinuscomplex toe. [Parochiebestuur kwam op laatste moment met
nieuwe voorwaarden]. In het vervolg zal Ben Bel ons op de hoogte
houden van het reilen en zeilen van de Stichting Mortuarium;
M.F.A. (Ben ter Stal): Volgens de huidige planning zal BSC Unisson in juli
gaan verhuizen naar het nieuwe sportpark. Het hoogste punt van de bouw
wordt binnenkort bereikt. Mogelijk wordt er binnenkort een
BouwplaatsBezoekersDag georganiseerd. Rond 1 juli zal er zekerheid zijn
over de voortgang van de vergunningverlening en bouw van fase 2.
Wanneer duidelijk is wie de medehuurders zijn, zullen we ons moeten
beraden over de inrichting van “onze” ruimte. Opgemerkt wordt dat de
door de bouwvertraging ontstane meerkosten bij de gemeente Enschede
geclaimd zullen worden.
Publiciteit (Ben Schoppert): in de websiteredactievergadering van 4 juni
a.s. komt het Redactiestatuut aan de orde. Deze regeling gaat voor zowel
Boeke-loos als voor de site Boekelo.info gelden. Het publicatiebord in de
etalage van het voormalige RABO-kantoor gaat op 18 juni a.s. “op zwart”.
Wij beraden ons op een eventueel alternatief. Jeanet van Offenbeek,
Bart Stokkers en Kas de Vries komen in juni met ideeën hierover.
Dorpsbudget (Kas de Vries): deze commissie ontving een aantal
aanvragen die zij vanavond aan ons voorlegt met een advies.
1. Aanvraag BOV voor uitbreiding feestverlichting. Wij stellen daar geen
geld voor beschikbaar. Uiteraard krijgt de aanvrager een gemotiveerd
antwoord!
2. Bewoners Bungalowpark Teesinkbos vragen bijdrage voor
schoonmaakactie en gezellig samenzijn. Wij vragen hen om nadere
informatie.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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REBO-TECH
VOOR AL UW :
Centrale Verwarming Gas, Water
en Sanitaire Werkzaamheden

Gespecialiseerd in ZINKWERK
H. Regterschot
Boekelo
06 21 87 21 16
428 2150

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 mei 2014)
3. Historische Kring vraagt bijdrage voor vervanging computer(s).
Wordt in junivergadering behandeld.
De commissie stelt voor in het vervolg gladheidbestrijdingsbijdragen op
declaratiebasis te doen (maximum blijft € 100,-). De reeds toegekende
bedragen voor de afgelopen “winter” zijn nu bestemd voor
gladheidsbestrijding 2014/2015. De reeds “gesponsorden” worden op de
hoogte gebracht van deze nieuwe richtlijn.
De vergadering bevestigt de uitspraak van de Dorpsraad 2010/2014 dat
de commissie Dorpsbudget moet worden uitgebreid met niet-dorpsraadleden.
R.O.M. (Kas de Vries / Joost Brunink):
1. Opslag gasolie in cavernes. De gedachtewisseling hierover vanavond
leidt tot de volgende actie:
a. We zullen de gemeente Enschede laten weten hun verzoek aan
AkzoNobel om de voorbereidingen voor deze opslag stil te leggen zolang
de oorzaak van de lekkage uit de caverne onder het Amtsvenn niet
duidelijk is te ondersteunen;
b. Nadat die duidelijkheid er is zullen we AkzoNobel uitnodigen voor een
door ons te beleggen informatiebijeenkomst.
De suggestie van een belangstellende om daarna ook een deskundige
“tegenstem” aan het woord te laten, zullen we proberen te realiseren;
2. Verkeersdruk Beldershoekweg. Er heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen de heren Witbreuk en Dorrestijn en enkele dorpsraadleden.
Wij hebben geadviseerd om het probleem m.b.t. het vrachtverkeer
aanhangig te maken bij de betrokken bewoners op Hengeloos
grondgebied en de gemeente Hengelo. Wij zullen daarna op onze beurt
contact opnemen met gemeente Enschede. Het initiatief ligt dus nu bij de
bewoners! Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West, aanwezig als
belangstellende) stelt voor dat de bedrijven die bevoorraad worden via de
Beldershoekweg hun leveranciers vragen deze weg te mijden.
Jeroen Verhaak zal deze vraag doorspelen aan de BOV;
3. Bestemmingsplan Rutbekerveld (zandwinning). Aangezien de punten
waarvoor wij aandacht hebben gevraagd nu in het plan zijn verwerkt
zullen wij géén bezwaar instellen tegen dit plan. Uiteraard blijft dit plan
onze aandacht houden;
4.Bezuinigingen Openbare Ruimte. Jeroen Verhaak en Peter Dijkstra
hebben hierover een e-mailwisseling gevoerd. Wij gaan akkoord met het
voorstel van de voorzitter om het definitieve voorstel aan de
Gemeenteraad hierover af te wachten. Wél zullen we de gemeente er via
het overleg met de wijkorganen op wijzen dat wij het beoogde
wegbezuinigen van een 40-tal arbeidsplaatsen kwalijk vinden.
boeke-loos
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 mei 2014)
R.S.C.J. (Ben Schoppert): Aan de zitbanken van de Dorpsraad zijn
reparaties uitgevoerd. (Gonny ten Veen): de speeltoestellen op het
Schierbeekplein worden deze week geplaatst. Met de aanvoer van zand
voor de inrichting van Natuurlijk Spelen achter de tennisvelden aan
De Mans wordt deze week begonnen. (Bart Stokkers): naar aanleiding
van de door Job Homeijer ingediende plannen voor een visgelegenheid:
“’We zijn er mee bezig.”
De rondvraag levert het volgende op: Gonny ten Veen informeert naar
de voortgang van eventuele aanpassingen aan het Schierbeekplein.
Jeroen Verhaak zegt dat daarover dinsdag a.s. wordt gesproken.
Peter Colijn (Politie, aanwezig als belangstellende) meldt dat hij rond
1 oktober als wijkagent voor Boekelo zal worden opgevolgd door
Anton Brinks. De toegezegde criminaliteitsstatistieken komen er aan!
Om 22:26 uur hamert de voorzitter af. Voor onze begrippen “een latertje”!
Ben Schoppert
UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 17 juni a.s., aanvang 20:00 uur in het voormalig kerkgebouw
aan de Kwinkelerweg 5.U bent van harte welkom en hebt in deze
vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose
belangen.De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de
website www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).

AANGEPAST SCHEMA BOEKE-LOOS
De komende uitgave van Boeke-loos is, wegens de zomervakantie, een
dubbelnummer. De sluitingsdatum voor inleveren kopij voor dit
juli/augustusnummer is dinsdag 24 juni a.s. Verspreiding: 7 juli.
Informatie voor augustus dus vóór dinsdag 24 juni a.s. inleveren!
Het daarop volgende nummer wordt op 8 september verspreid.
Sluitingsdatum voor het septembernummer is dinsdag 26 augustus.
Inleveren kopij
24 juni
26 augustus
23 september
28 oktober
25 november
23 december

Verspreiding
7 juli
8 september
6 oktober
10 november
8 december
12 januari 2015

De redactie
boeke-loos
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DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
Uwpecialist
Wijns
Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 428 38 55
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl
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FOLKCLUB TWENTE: BLUE DEW
Op vrijdag 13 juni treedt Blue Dew op bij Folkclub Twente.
De folkband Blue Dew combineert muziek en verhalen in theatervoorstellingen.
Een optreden van Blue Dew is een reis naar het oude Ierland, toen de
Ieren een zwaar, maar soms ook juist sprookjesachtig bestaan leefden.
Een tijd waarin stevig moest worden gedronken om zorgeloos te kunnen
feesten. Ballades werden gezongen om uiting te geven aan ondraaglijk
verdriet. Sprookjesfiguren en geestverschijningen speelden in het
dagelijks leven net zo'n grote rol als de harde werkelijkheid.....
Little Whisky Child is het theaterprogramma van Blue Dew waarin een film
wordt gecombineerd met live-muziek en verhaal. Na 'The Long Journey
Home' en 'Roasted Barley' verplaatst Blue Dew zich met Little Whisky
Child naar Amerika zelf. Muziek, beeld (een negentig minuten durende
speelfilm!) en verhaal zijn nog meer verweven en vullen elkaar aan.
Het verhaal, de muziek en de beelden zijn helemaal van Blue Dew zelf.
Bezetting: Ernst Bunders (gitaar, drums en zang), John Beumer
(contrabas, mondharmonica en zang), Helga Huisjes (gitaar en zang),
Wendy van Zomeren (viool, Ierse fluit en zang) en Pim Leutholff (banjo,
gitaar, bodhran en zang).
Wanneer: vrijdag 13 juni, deze keer om 20:00 uur.
Waar:
De Buren
Entree: volwassenen: € 14,-, donateurs en studenten: € 11,jeugd tot 18 jaar: € 7,-; kinderen t/m 12 jaar: gratis.
Reserveren via: www.folkclub.nl of via 053 – 47 66 283 of 06 53 87 33 90.

TROUWEN IN BOEKELO
Landgoed Hof van Boekelo is aangewezen als trouwlocatie.
Vanaf 1 juni is het al mogelijk aan de Wullenweg huwelijken te voltrekken
en partnerschappen officieel te registreren.
De gemeenteraad besloot al in 2003 het aantal huwelijkslocaties uit te
breiden. Als ze maar aan bepaalde voorwaarden voldoen, op bijvoorbeeld
het gebied van parkeerruimte en toegankelijkheid. Sindsdien zijn er
meerdere bij gekomen. Het Hof te Boekelo is de laatste. De kosten voor
de (echt)paren zijn gelijk als voor andere buitenlocaties die eerder zijn
aangewezen.
Enkele andere locaties zijn: het stadhuis, de Grote Kerk, de Hölterhof, de
Johanneskerk, het Rijksmuseum, Parklocatie De Jaargetijden, café 't
Bölke en Erve Stroink/Dragonheart.
boeke-loos
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• GEBRADEN SPARERIBS

UIT EIGEN KEUKEN

€ 4.98

- PER 500 GRAM -

• OMA'S GEBRADEN GEHAKTBALLEN

€ 1.25

PER STUK

• SHOARMA PAKKET 4 PERS.

€ 4.95

500 GR. SHOARMAVLEES + 4 BROODJES + SAUS NAAR KEUZE

• BOURGONDISCH GEMAK P. STUK VAN 3.95 VOOR

€ 2.95
€ 2.98

BROODJE MET GEHAKTVULLING - KIPFILET - ASPERGES - ZONTOMAAT EN KAAS 20 MIN OVEN 180 GRA.

• OMA'S RUNDVLEES SALADE 500 GRAM
GROVE STRUCTUUR MET RUNDER DRAADJESVLEES

• WOENSDAG GEHAKTDAG
HALF OM HALF 500 GR. € 2.48

500 GRAM VANAF

€ 2.48

MAGER RUNDER 500 GRAM € 2.98

• DONDERDAG SCHNITZELDAG PER STUK

€ 1.00

GEPANEERDE SCHNITZELS - KIP SCHNITZELS - GEHAKT SCHNITZELS

www.boeke-loos.nl

NIEUWSBRIEF DE ZWEEDE MEI 2014

Bouw
De bouw verloopt voorspoedig. Woensdag 28 mei is gevierd dat het
hoogste punt is bereikt. Eind juni zal er meer duidelijkheid zijn over de
planning van het gedeelte van het gebouw dat door de Dorpsraad en
MV Unisson gebruikt gaat worden.
Stenen actie
Er heeft al een aantal ondernemers gereageerd op de geboden kans om
hun naam op een mooie plek in het gebouw te vereeuwigen. Tot eind juni
is er nog de mogelijkheid om van deze gelegenheid gebruik te maken,
dus laat snel van u horen op info@dezweede.nl. Alle bijdragen zullen
worden besteed aan de inrichting en aankleding, zodat deze stijlvol en
“Boekelo-waardig” uitgevoerd kunnen worden.
Algemeen
We merken dat De Zweede met al z’n mogelijkheden ook in de omgeving
aandacht trekt: er zijn gesprekken (geweest) met verschillende potentiële
gebruikers. Wellicht kunnen we er in de volgende nieuwsbrief enkele
bekend maken!
Als eerste festiviteit op De Zweede staat de ingebruikname door
BSC Unisson op de planning. Hierover meer in deze Boeke-loos op
bladzijde 17.
De festiviteiten rondom de totale ingebruikname van het gebouw zullen
plaats gaan vinden wanneer ook het gedeelte voor de muziekvereniging
en de dorpsraad is voltooid.
Langzamerhand wordt ook begonnen met de plannen voor het realiseren
van een spelzaal om De Zweede compleet te maken. We zullen met alle
gebruikers een team vormen om zo de gemeente te overtuigen van het
feit dat een spelzaal bij De Zweede het gebouw, maar ook zijn gebruikers,
een groot voordeel zal gaan geven.
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”
boeke-loos
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HUUR EEN BUS

 KLEINE VERHUIZING
 TUIN MATERIAAL OPHALEN
 KINDEREN NAAR EEN STUDENTENHUIS

WIJ HEBBEN DE OPLOSSING
HUUR BIJ ONS EEN BUS-MET TREKHAAK
VOOR MAAR € 30.00 (NORMAAL € 40.00)
TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
100 KILOMETER PER DAG VRIJ
MEER GEREDEN KILOMETERS 15 CT. PER KILOMETER
GEEN BORG-VOLLE TANK MEE-VOLLE TANK TERUG

LEASERIJDERS OPGELET
WIJ ONDERHOUDEN OOK UW LEASE AUTO.
u
WIJ WERKEN AL JAREN SAMEN MET DIVERSE LEASE MAATWij hheaternte
SCHAPPIJEN O.A. LEASE-PLAN, NOORD LEASE, ATHLON CAR
van om!!
welk
LEASE, ARVAL, MOBILITY SERVICE NED. en ALD AUTOMOTIVE.
STAAT UW MAATSCHAPPIJ ER NIET TUSSEN, NEEM CONTACT OP EN WIJ ZORGEN
SAMEN MET UW MAATSCHAPPIJ VOOR EEN OPLOSSING. ALS SERVICE HALEN EN
BRENGEN WIJ UW AUTO EN REINIGEN DEZE VAN BINNEN EN BUITEN.

AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
BOSCH

Service

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

Bosch car service

www.boeke-loos.nl

BSC UNISSON NEEMT SPORTCOMPLEX IN GEBRUIK
Wij gaan verhuizen! De voetbalvelden en de loopbaan liggen al geruime
tijd klaar en de voltooiing van kantine en kleedkamers komt steeds
dichterbij. Daarom zal op zondag 24 augustus a.s. de officiële
ingebruikname van ons nieuwe sportcomplex bij De Zweede plaatsvinden.
Nadere informatie over deze feestelijke gebeurtenis volgt in de
eerstvolgende uitgave van Boeke-loos.
Bestuur BSC Unisson

OPEN DAGEN HOF TE BOEKELO EN ‘N POL

Op zaterdag 21 en zondag 22 juni zijn er weer biologische open dagen
op het Hof te Boekelo.
Deze worden gehouden op boerderij ’n Plas, Boekelerhofweg 75 en bij
de familie Stokkers-Tieberink op Biologisch Melkveebedrijf ’n Pol,
Boekelerhofweg 100.
Er zijn proeverijen, er zullen biologische producten te verkrijgen zijn en
een imker zal rondleidingen geven. De tijden van de rondleidingen zijn
circa 11:30 uur, 13:00 uur en 14:30 uur. Ook zal er informatie gegeven
worden over vitaal water.
U bent welkom vanaf 11:00 uur.
De open dagen duren tot 16:00 uur.
Voor meer informatie kunt u kijken op de
website www.lekkernaardeboer.nl van
Bionext.
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VEEL KLACHTEN VERDWIJNEN DOOR ONTSPANNING!
Js-voetreflexmassage:
Praktijk:

G Voetreflex

behandelingen

Jolanda Lefers
Bruggertstraat 457
7545 PJ Enschede
Tel.: 06 13 07 51 12
www.js-voetreflexmassage.nl

G Reiki-behandelingen
G Rug-, nek- en

schoudermassages
js-voetreflexmassage@ziggo.nl

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

Gas-, water- en loodgieterwerk
Dakdekkerswerk
Centrale verwarming
Onderhoud
Sanitair

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

André Mondria | Broekmaatweg 50 Usselo | 053 42 82 177 | 06 13 55 40 47 | wilhelm-tell@planet.nl

www.boeke-loos.nl

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
In 1894 werd de
Coöperatieve
Roomboterfabriek opgericht.
Dat is één van de thema’s
waaraan we op 9 juni tijdens
de Pinkstermarkt aandacht
besteden.
De Historische Kring heeft
daar twee kramen, die
geheel in het teken staan van
“De ontwikkeling van Boekelo van 1885 tot ± 1925”.
Met vele unieke foto’s laten we u de ontwikkeling van de agrarische plek
Boekelo tot een dorp met industrie, vervoer, opkomend winkelbestand en
groeiend aantal inwoners zien. Op onze kramen liggen fotomapjes en vijf
verschillende boekjes, waarin een aantal winkelpanden met hun bijna
100-jarige geschiedenis beschreven wordt. Onze medewerkers zullen al
uw vragen daarover graag beantwoorden. Alle boekjes zijn tegen
aantrekkelijke prijzen te koop en/of te bestellen. Op deze markt geldt zelfs
een speciale korting, die in het bijzonder voor nieuwe donateurs heel
aantrekkelijk is, vooral als u de vijf boekjes tegelijk aanschaft.
Ook bestaande donateurs zullen niet tekort komen. Op de kramen liggen
verder twee fraaie puzzelfoto’s, waarvan u raden kunt waar die genomen
zijn. Uit de goede oplossingen wordt de winnaar van een leuke prijs
getrokken.
Wie de tijd neemt om onze kramen goed te bekijken, zal versteld staan
hoe ingrijpend Boekelo tussen 1885 en 1925 veranderd is.
Mocht uw belangstelling mede daardoor voor het werk van de Historische
Kring gewekt zijn, dan nodigen we u ook na de markt graag uit om in het
Historisch Centrum aan de Boekelosestraat 400 een kijkje te nemen.
Wanneer u ergens nog foto’s of andere stukken heeft uit die vroege
periode, dan kunnen we u op de markt en daarna daarover mogelijk nog
nadere informatie verschaffen. Wij willen heel graag een kopie maken van
uw oude materiaal.
Komt allen naar onze uitstalling. Wij staan u graag te woord.
Samen kunnen we er iets moois van maken.
Tot ziens op de Pinkstermarkt!
Jaap de Boer,
medewerker van de Historische Kring
boeke-loos
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PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN

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

www.boeke-loos.nl

PINKSTERFESTIVAL
Op 2e PINKSTERDAG, maandag 9 juni a.s., vindt weer het
Pinksterfestival in Boekelo plaats. Een jaarlijks terugkerend evenement,
georganiseerd door de Boekelose Ondernemers Vereniging, met ook dit
jaar een mix van bekende en nieuwe attracties.
Het Pinksterfestival duurt van 11:00 tot 17:00 uur.
Een greep uit de vele attracties die u dit jaar aan de Beckumerstraat kunt
vinden:
• happerij & proeverij Boekelose Horeca ondernemers
• suikerspin, touwtjetrek, ponyrijden en andere 'kinderattracties'
• kramen van de Boekelose ondernemers en anderen
• winkels in het dorp geopend
• kunst
• live muziek,
• modeshow met bijzondere make-over
• diverse straatartiesten en hun bodyguards
• en natuurlijk weer de veel bezochte Kinderrommelmarkt
Op 2e Pinksterdag zijn de Windmolenweg, de Beckumerstraat,
de Kwinkelerweg en de Diamantstraat voor verkeer afgesloten; er zal ook
geen verkeer in- of uit kunnen.
Om een en ander in goede banen te leiden is er voor de bezoekers
parkeergelegenheid geregeld aan de rand van het dorp, doorgaand
verkeer wordt met borden omgeleid.
Tevens vragen wij aanwonenden van de Beckumerstraat tot aan de
Mr. De Wolfstraat, en de Diamantstraat (stukje bij de sporthal) hun auto’s
buiten het evenemententerrein te parkeren.
Voor leuke suggesties, ideeën en al uw vragen omtrent het
Pinksterfestival Boekelo kunt u mailen naar Steffan Nijmeijer,
steffan@fleuranthus.nl.
Wij verwachten dat het een zonnige dag mag worden en wensen u alvast
veel plezier toe!
De Boekelose Ondernemers Vereniging (B.O.V.).

boeke-loos
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GESPECIALISEERD IN

4 V IOL EN 4 PE RK P L AN TEN 4 K UIP P L AN TEN
4 H A NGP L AN TE N 4 GR OENT EP L AN TE N
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 ² 222 474 55
www.pjknape.nl
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ENERGIEK BOEKELO: AANBOD ZONNEPANELEN
Na veel uitzoekwerk is Energiek Boekelo erin geslaagd om samen met
het Boekelose ingenieursbureau IBTH B.V. een aanbod voor
zonnepanelen rond te krijgen. We hebben, uw wensen uit de enquête
indachtig, gekozen voor een kwalitatief zeer hoogwaardig aanbod tegen
een scherpe prijs.
Extra bijzonder aan dit aanbod is dat u ook helpt om zonnepanelen op
MFA ‘De Zweede’ te krijgen: bij iedere bestelling doet IBTH 5% van het
aanschafbedrag in de pot voor panelen op ‘De Zweede’. Zo kunnen we er
samen voor zorgen dat de MFA in ons dorp niet alleen duurzamer wordt,
maar ook klinkende euro’s gaat besparen.
Op dit moment kunt u nog gebruik maken van BTW-teruggaaf op uw
zonnepanelen-installatie. U krijgt alle informatie die u daarvoor nodig hebt
aangeleverd vanuit Energiek Boekelo. Daarnaast kunt u bij de provincie
Overijssel een duurzaamheidslening afsluiten tegen (op dit moment)
1% rente. Daarmee komen zonnepanelen voor iedereen binnen bereik:
de installatie betaalt zichzelf terug. Na ongeveer 10 jaar is de lening
afbetaald en steekt u € 350,- tot wel € 850,- per jaar in uw eigen zak.
Wij hopen van ganser harte dat u vindt dat we een goed aanbod voor u
hebben weten te maken. Kijk op:www.energiekboekelo.nl/zonnepanelen
Voor vragen kunt u zich wenden tot zonnepanelen@energiekboekelo.nl.
Marnix de Bil, voorzitter Energiek Boekelo

2e PINKSTERDAG: ZOUTPOP FESTIVAL
Liefhebbers van de Engelse rockformatie Rolling Stones kunnen dit jaar
genieten bij het ZoutPoP-festival in het zoutdorp Boekelo.
The Dead Flowers (tribute to The Rolling Stones) uit Rotterdam hebben
de eer om op het StrooiZoutPodium te mogen spelen.
e
Vanzelfsprekend is er 2 Pinksterdag volop aandacht voor jonge bands
die het verdienen om in de belangstelling te staan van een geïnteresseerd
publiek. Dit jaar is gekozen voor een mix van bands en singer/songwriters. Naast bekende bands als Boodschappers van het Algemene Nut,
Villa Zeno en Texas Radio is er dit jaar extra veel aandacht voor
aanstormend talent. Naast Pepijn van der Vaart, Koen ter Maat is ook
Merle Kuipers aan het programma toegevoegd.
ZoutPoP duurt van 12:30 uur tot ongeveer 20:30 uur.
Om ca. 17:00 uur: The Dead Flowers / ca. 18:30 uur: Texas Radio
En dit alles vlak bij Café De Buren.
Voor het totale programma en actuele informatie, kijk op:
www.facebook.com/zoutpop.boekelo en www.boekelo.info
boeke-loos
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Wat wij doen:
Tuinontwerpen
Bestratingen
Schuttingen
Beplantingen
Tuin onderhoud
levering materialen

Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl

www.verhaaktuinverzorging.nl

FYON BOEKELO
Op 17 mei hebben we een geslaagde open dag van onze nieuwe
oefenzaal beleefd. De koffie en krentenwegge stonden klaar en voor
de kinderen was er buiten vertier op het luchtkussen.
Binnen kon men onze nieuwe oefenzaal, volledig voorzien van airco
en de nieuwste fitnessapparatuur, bewonderen.
Naast de ruimere openingstijden, zoals de zaterdagochtend, bieden we:
Circuit training:
Deze training is intensiever dan de reguliere fitness. Goed voor zowel je
conditie als krachtopbouw, maar ook voor vetverbranding.
Zumba:
Intensief bewegen op Latijns-Amerikaanse muziek!
En natuurlijke onze reguliere fitness en medische training.
Altijd op afspraak, zodat we u de juiste
training en begeleiding kunnen bieden!

www.boeke-loos.nl

GEZONDHEIDSZORG IN BOEKELO
In het decembernummer 2013 van Boeke-loos stond een overzicht van de
aanbieders van gezondheidszorg in Medisch Centrum De Windmolen en
het gezondheidscentrum Kruispunt Boekelo.
In dat artikel hebben wij ook een oproep gedaan aan andere
zorgverleners in ons dorp om zich te melden.
Hierop hebben we (slechts) de hieronder vermelde reacties ontvangen:
Praktijk voor Klassieke Homeopathie.
Annelie Nijland R. Hom
Geregistreerd homeopaat en lid van de Nederlandse Vereniging van
Klassiek Homeopaten (NVKH)
Windmolenweg 151, Boekelo
info@homeopathie-boekelo.nl
www.homeopathie-boekelo.nl
tel. 053 - 428 02 00
Samen Doen Gezinsbegeleiding Boekelo
Jeanet van Offenbeek - Nijhuis
Samen Doen is er op gericht praktische begeleiding op een zo efficiënt
mogelijke manier aan te bieden. Praktische hulpverlening voor iedereen
op verschillende fronten voor alle gezinnen en (sport)clubs.
info@samendoenboekelo.nl
www.samendoenboekelo.nl
Ook te vinden op facebook: Samen Doen
tel. 053 - 850 95 34 / 06 55 33 42 95
TeesinkbeeKinderfysiotherapie Boekelo
Ylva Lemmers, Nancy Stokkers
Landsteinerlaan 59a, Boekelo
www.teesinkbeek-kinderfysio.nl
info@teesinkbeek-kinderfysio.nl
tel. 06 33 64 94 50 (Ylva) / 06 45 54 14 66 (Nancy)
Fysiotherapie Tieberink
Bertine Tieberink + team
Boekelose Stoomblekerij 39 (Klokhuys), Boekelo
www.fysiotherapie-tieberink.nl
info@fysiotherapie-tieberink.nl
tel. 053 - 428 80 11 / 06 10 67 85 78.

boeke-loos
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STEUNPUNT MANTELZORG

Wanneer iemand door ziekte, een handicap of ouderdom zorg nodig
heeft, zijn vaak de mensen om hen heen degenen die een groot deel van
de zorg op zich nemen. Vaak is dit geen bewuste keuze, maar doet men
wat er op dat moment nodig is.
Als de zorg voor de ander intensief wordt en de zorgvrager niet meer
buiten de zorg kan, noemen wij dit mantelzorg. In Nederland is 1 op de 6
mensen mantelzorger.
Zorgen voor een ander wordt vaak als iets vanzelfsprekends gezien.
Maar de zorg kan betekenen dat uw eigen leven er anders uit gaat zien
dan voorheen.
U kunt moeilijk een dagje weg, uw eigen gezinsleven en/of werk is met
het zorgen voor de ander moeilijk te combineren, u heeft het gevoel altijd
rekening te moeten houden met degene waar u voor zorgt en weet u niet
waar u terecht kunt met uw verhaal.
Voor een groot aantal mantelzorgers is het zorgen voor een ander een
te grote belasting. Dan is het van belang dat u naast de zorg voor een
ander, stil staat bij uw eigen vragen, gevoelens of onzekerheden en deze
te delen met anderen.
Als u goed voor uzelf zorgt heeft niet alleen u, maar ook degene waarvoor
u zorgt daar baat bij.
Steunpunt Mantelzorg Enschede
Eén van de manieren om uw zorgen te delen, is contact op te nemen met
het Steunpunt Mantelzorg Enschede. Onze dienstverlening bestaat uit het
inzetten van vrijwilligers voor bijvoorbeeld wandelen of gezelschap.
Ook emotionele ondersteuning in de vorm van een luisterend oor of een
persoonlijk gesprek, informatie, of deelname aan cursussen maakt deel
uit van ons aanbod.
U kunt voor meer informatie en hulp contact opnemen met Steunpunt
Mantelzorg Enschede via 085 – 77 37 20.
Ook kunt u mailen naar: enschede@siztwente.nl.
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Thuiszorg van Livio

Voor iedereen in Boekelo is onze thuiszorg dichtbij!
•
•
•
•

Wijkverpleegkundige hulp
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

•
•
•
•

Nachtzorg
Acute zorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Diverse andere thuiszorg-vormen

Het Livio thuiszorgteam is al jaren werkzaam in Boekelo. Vele inwoners
van Boekelo kennen ons al en zien ons regelmatig rijden of hebben reeds
zorg van ons. Ons team bestaat uit één wijkverpleegkundige en negen
wijk(zieken)verzorgenden.
Wij staan voor klantgerichtheid, gemoedelijkheid, deskundigheid,
verantwoordelijkheid en collegialiteit.

Zorg nodig?
Bel ons direct
n
en we regele
het!

Meer informatie?
Bel 0900-9200 (lokaal tarief)
of kijk op onze website

www.livio.nl

www.boeke-loos.nl

OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
11 juni

12 juni
18 juni

19 juni
25 juni

26 juni
2 juli

Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Heldere groentesoep, kipsaté, bami goreng, Chineestropische salade, kroepoek, vla
Opgave voor 9 juni 10:00 uur.
Bustocht naar Warnsveld, vertrek 13:30 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Toscaanse tomatensoep, gebakken vis, remouladesaus,
wortelen, aardappelpuree, rauwkostsalade, wilde perzik.
Opgave voor 16 juni 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Mozaïeksoep, kipkerrieragout, doperwten, witte rijst,
rauwkostsalade, vla
Opgave voor 23 juni 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Vermicellisoep, gehaktbal, romanobonen, gekookte
aardappelen, rauwkostsalade, vla.

Opgave aan één van onderstaande personen:
A. Eggers
tel. 428 28 01
J. Groothuis
J. Schoeman
tel. 428 17 84
J. Velthuis
Of via het Dienstencentrum, 428 04 51.

tel. 428 20 68
tel. 428 26 59

De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk!
Alle activiteiten beginnen om 14:00 uur tenzij anders vermeld!
Voor de maand juli kunt u alvast enkele data noteren:
9 juli
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
10 juli
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
16 juli
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur
17 juli
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
19 juli
Gezamenlijke BBQ Open Ouderenwerk en De Mans, 14:00 uur.
23 juli
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
24 juli
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
30 juli
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
31 juli
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.

boeke-loos
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DE ZONNEBLOEM
Toneelvoorstelling 14 juni
Op zaterdag 14 juni treedt Jong Lonneker weer op in ‘t Verborgen Theater
van café De Buren met het toneelstuk “Zorgboerderij De 3 gebroeders”
(zie Boeke-loos van mei, blz. 15). Het begint om 14:00 uur en de zaal is
open om 13:30 uur. De entreeprijs is € 5,- inclusief een kopje koffie voor
aanvang en een consumptie in de pauze.
U kunt zich nog opgeven bij:
Jacky Willems
433 18 87
Gerda Floors
428 15 47
Rita Smelt
428 27 83
Als u zich opgegeven heeft kunt u voor de voorstelling, vanaf 13:30 uur,
de kaartjes ophalen en betalen. Het belooft een hele leuke voorstelling te
worden, dus reageer snel want vol is vol!
Vooruitblik
Op 14 augustus houden we weer de picknick in De Berke aan de Jan
van Elburgstraat van 14:30 tot 17:00 uur. De toegang is gratis, uw
vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs gesteld.
Het programma voor deze middag zal in de volgende Boeke-loos bekend
worden gemaakt.
U kunt zich opgeven tot 7 augustus bij bovengenoemde dames.
Loten
De komende maanden zullen onze vrijwilligers weer langskomen met
loten van De Zonnebloem.
We hopen dat u zoals alle jaren De Zonnebloem weer wilt steunen met
het kopen van een of meer loten.
Vrijwilligers van De Zonnebloem.

BOEKELOOTJE
VERMIST: ZWART - BRUIN GEVLEKTE POES
Sinds 16-05-'14 is poes Teun vermist; omgeving Weisinkhoekweg.
Het is een zwarte poes met lichtbruine vlekjes, klein postuur, grote ogen
en spitse oren. Ze heeft geen halsband om maar is wel gechipt.
Ze heeft speciale voeding nodig en heeft haar zusje alleen achter gelaten.
Heeft u info of heeft u haar gezien, neem dan a.u.b. contact op met:
Alexander of Lieke, tel.: 053 - 478 85 19, b.g.g.: 06 31 62 09 00.
De vinder of gouden tip wordt beloond.
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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
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333
!

053-4315906

www.ezendam.nl

19:30 uur

Vogelschieten regulier (in samenwerking met Buurtkring Usselo)

20:30 uur

Uitslag verloting
Win die ballonvaart voor twee personen! Bewaar de lootjes voor de
grote verloting op zondag en ding mee naar mooie prijzen.

21:00 uur
(tent open)

SLAM!FM ON TOUR
De vetste beats, nu ook in Usselo. De bekende DJ Jeroen Post gaat
er persoonlijk voor zorgen dat je helemaal los gaat!
Entree €5,00 (indien voor 22:00 uur binnen, daarna € 8,00)

Het hele weekend ook Black Light Drive-In Show

Donderdag 26 juni
19:30 uur

Bonte Avond OBS Molenbeek, locatie Usselo. Aansluitend
uitslag verloting (ballonvaart voor twee personen).

Zondag 29 juni (hele zondag gratis entree)
09:3017:00 uur

TrekkertrekOnwiesTrekk’n
Bij deze tractorpulling gaat het om ronkende motoren, pk’s en
gewicht. Spectaculair!

11:0017:00 uur

KidsPlaza en bungee trampoline
Met o.a. springkussen, wipe-out,blikgooien, touwtje trekken, rad van
fortuin, visjes vangen, grabbelton en zandparadijs. En op de bungee
trampoline spring je een gat in de lucht tot wel 8 meter.

14:0016:30 uur

Wedstrijd touwtrekken (nieuw!)
Kracht, tactiek, techniek en een dosis teamspirit: dé ingrediënten
om mee te doen aan deze touwtrekwedstrijd. Nog twijfels om mee
te doen? Ter plekke inschrijven is ook mogelijk.

17:00 uur

Uitslag verloting (hoofdprijs = een ballonvaart 2 personen)
Lootjes zijn t/m 16:30 uur te koop. Ook de loten van donderdag
en zaterdag doen mee aan de eindverloting, dus wederom kans!

17:15 uur

Een nieuw fenomeen: Half um Half
Deze jonge dialect rockband heeft als repertoire o.a. Twentse rock,
ballads en meezingers van Jovink, Normaal, Boh Foi Toch en eigen
hits. Een ervaring die je bij blijft!

19:3020:30 uur

Opstijgen luchtballon (6 prijswinnaars verloting)
Altijd al eens van dichtbij willen bekijken hoe groot een luchtballon is
en hoe deze opstijgt? Dit is je kans!

Vrijdag 27 juni
14:0016:30 uur

21:00 uur
(tent open)

Seniorenmiddag
Een ouderwets gezellige middag! Dit jaar met het swingende koor
de Mallumse Deerns & Co, cabaretier Graads uut Lonneker en
dansdemonstraties van de seniorenparen van Dansschool Dekker.
Entree: €8,50 incl. koffie/thee, krentenwegge, hapjes en drankjes.
Reserveren: 06 20393174 of
seniorenmiddag@popfeesten-usselo.nl
80-90’s party met SUPER SUNDAYS
Back in time! Wie kent ze niet, de bekende hits uit de
jaren ‘80 en ‘90? Afgewisseld met de top 40 van nu zorgt de band
Super Sundays voor a dazzling party! Een show vol energie,
sensationele acts en special effects. Ook de tent is in sferen van de
jaren ‘80 en ‘90, met o.a. een verlichte dansvloer. Entree: €8,00

Zaterdag 28 juni (overdag gratis entree)
10:45 uur

Programma OBS Molenbeek, locatie Usselo: optocht, optreden
Lônneker Boerendâânsers en kinderspelen.

13:0017:30 uur

Zeepvoetbal
Vorig jaar was het een groot succes. De teams proberen op een
glibberig veld doelpunten te maken. Zowel voor deelnemers als het
publiek een spektakel.

18:30 uur

Vogelschieten sponsoren

Volledige programma, inschrijven activiteiten: www.popfeesten-usselo.nl
Gratis entree of munten? Check Facebook en Twitter!

Huiskamer van het Dorp
Zien we u bij de Huiskamer van het Dorp? U bent van harte
welkom voor een praatje, drankje en veel gezelligheid. De
Huiskamer van het Dorp wordt georganiseerd door de Posten en
Open Ouderen Werk.
Maandag van 14.00 tot 16.30 uur Schilderen
Neem uw schilderspullen mee en help elkaar op weg.
Maandag van 14.00 tot 15.00 uur Nordic Walking
Sportief, maar in een aangepast tempo.
Dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur Tai Chi
Kom langs voor een gratis proefles. 10 lessen voor €40,00
Woensdag 12.00 uur de Postenmaaltijd in de Berke
Iedere woensdagmiddag om 12.30 uur kunt u gezellig komen eten
in de Berke. De kosten voor deze maaltijd zijn €8,50 per persoon.
Graag opgeven vóór maandag 10.00 uur via 053 428 04 51.
Donderdag 14.00 tot 16.30 uur Aanschuifmiddag
U kunt op de donderdagmiddag aanschuiven voor een potje
rummikub, kaarten, maar ook om te handwerken. Neem uw eigen
handwerk mee en help elkaar op weg…
Een potje Jeu de Boules behoort ook tot de mogelijkheden.

Gezondheidsspreekuur
Tijdens het gezondheidsspreekuur in de Berke kunt u uw
bloedsuiker en bloeddruk laten meten: elke dinsdag van 11.00 tot
12.00 uur. Ook is er hulpmiddelenspreekuur.

Graag tot ziens in de Berke!
De Berke is gevestigd aan de Jan van Elburgstraat 111 in Boekelo.
Voor al uw vragen over welzijn, zorg en thuiszorg van de
Posten belt u 053 4 753 800.

www.boeke-loos.nl

DUURZAAM VLASHUISJE EN VLASWORKSHOP
In maart is er onder grote belangstelling een groot perceel met vlas
ingezaaid op de Usseleres.
Tijdens het groeien en bloeien van het vlas worden de hele zomer door
allerlei activiteiten georganiseerd om dit duurzame gewas onder de
aandacht van de mensen te brengen. Dit alles gegroepeerd rondom de
thema’s: zaaien, groeien, bloeien en als laatste natuurlijk het oogsten!
Omdat vlas niet alleen gebruikt wordt voor de bekende producten zoals
linnen, touw en lijnolie/-verf wil de Stichting Vlasmanifestatie
belangstellenden graag kennis laten maken met een aantal hedendaagse
duurzame producten van vlas. Voor dat doel is een speciaal demohuisje
gemaakt door aannemer Meijerink uit Lonneker. Demontabele woningen
staan zeer in de belangstelling vanwege de nieuwe ontwikkelingen in de
gezondheidszorg en de mantelzorg.
Het vlas-demohuisje is geïsoleerd met materialen van vlas van de
bedrijven Faay Wanden en Plafonds uit Vianen en Isovlas uit Oisterwijk.
Het vlashuisje is te zien op De ‘Forelderij’ Usselo/Enschede, waar ook
workshops worden gegeven over het isoleren van je huis en het
schilderen met lijnolieverf.
De ambachtelijke workshop “Isoleren met vlas” wordt gegeven door
Trix Niesthoven en de workshop “Leren schilderen met lijnolieverf” wordt
gegeven door Gebr. van der Geest van Rolsma Lijnolieverf BV.
Beide workshops zijn gratis en worden gehouden op het terrein van
De Forelderij aan de Usselerrietweg 50, op
zaterdag 14 juni en zaterdag 28 juni van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden via:
info@vlasmanifestatie.nl

KLEIN ZAKELIJK
Het Oude Hofje, brocante en meer…
Het Oude Hofje is een woonaccessoire- en cadeauatelier in nostalgische sfeer in Twekkelo. Bij ons bent u
aan het juiste adres voor brocante, landelijk,
nostalgisch en antiek. Ook zijn wij gespecialiseerd in
het pimpen/restylen van (uw) oude kleinmeubelen.
Geopend vrijdag van 13:00 – 17:00 uur en op afspraak
via 06 24 11 85 63. Meer info: www.hetoudehofje.nl

boeke-loos
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BUITENCONCERT
Nachtgeluiden “Na de Stilte”: het concert om van te dromen.
Laat je meevoeren op de klanken van Nachtgeluiden, het concert dat
zondag 22 juni 2014 om 20:00 uur plaatsvindt bij Hajé & Pauline
Nordbeck en Fleur ter Kuile aan de Rutbekerveldweg.
In een bijzondere omgeving begeleiden vier topmuzikanten de
avondgeluiden met klassieke en moderne classics.
Droom mee op de muziek van André Heuvelman & the Live! B/ANDA
en laat je zintuigen strelen tijdens dit betoverende concert.
Nachtgeluiden is ontstaan vanuit de fascinatie om de geluiden van de
nacht muzikaal te interpreteren en te begeleiden. ’s Nachts komt de
wereld tot rust, het tempo vertraagt en nieuwe energie herlaadt zich.
De geluiden van gesprekken en de drukte van de dag stromen langzaam
weg en maken plaats voor de relaxte en lome ambiance van de avond.
En terwijl de schemering invalt, maakt de natuur zich langzaam op voor
het vallen van de duisternis. De prachtige natuur vormt het decor van
Nachtgeluiden, samen met de ervaringen en gedachten die de bezoekers
van het concert met zich meebrengen.
André Heuvelman & the Live! B/ANDA
André Heuvelman, trompet
Johan van der Linden, saxen
Wilmar de Visser, contrabas
Santiago Cimadevilla, bandoneon
Het kleine, klassiek georiënteerde ensemble zal het decor muzikaal
begeleiden met trompet, saxofoon, bandoneon en contrabas.
De trompettist, André Heuvelman, is de bedenker van het idee om
muziekliefhebbers samen te brengen en onder te dompelen in een unieke
ambiance. De musici van Nachtgeluiden hebben internationaal hun
sporen verdiend bij grote orkesten en het Nederlands Blazers Ensemble.
Zij zullen een breed repertoire ten gehore gaan brengen, van klassiek
tot modern.
Entree:
Aanvang:
Adres:

Gratis (een vrije gift wordt gewaardeerd)
20:00 uur, einde 21:30 uur
Rutbekerveldweg 50 Boekelo; aan de vijver
langs het fietspad dat de Badweg met de
Teesinklandenweg verbindt.

Voor wie met de auto komt: s.v.p. deze langs de Rutbekerveldweg of de
Teesinkweg zetten en het laatste stukje lopen. Aangeraden wordt om een
kussen of een klapstoeltje mee te nemen!
boeke-loos

juni 2014

36e jaargang, nr. 372

blz. 39

www.boeke-loos.nl

MIDZOMERCONCERT MUZIEKVERENIGING UNISSON
Op zondagmiddag 22 juni a.s. organiseert Muziekvereniging Unisson
een bijzonder samenwerkingsconcert met twee harmonieorkesten uit
Enschede. Samen met de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie en het
Muziekcorps der voormalig Schutterij zullen wij één groot orkest vormen
en u trakteren op een midzomerconcert op het terras bij De Buren in
Boekelo.
Wij zullen een mix spelen van zomers repertoire en een paar mooie
marsen. Ook laten de slagwerkgroepen van de verenigingen van zich
horen. U bent dus van harte uitgenodigd om te komen luisteren!
Het concert begint om 14:30 uur.
Wij hopen op mooi weer en een vol terras!

FIGURANTEN GEZOCHT
Duco Akkerman, jeugdlid en
trompettist van de Muziekvereniging
Unisson is door de NTR uitgedaagd
om mee te doen met het programma
Zapp Music Challenge.
In de tv serie Zapp Music Challenge,
gepresenteerd door Maurice Lede,
krijgen muzikale kinderen de
uitdaging van hun leven.
Duco is uitgedaagd om samen met
de band Chef’s Special en het
blazerscombo van de Amsterdam Klezmer Band op te treden op het
hoofdpodium van het Pinkpop Festival op 8 juni 2014!
Wij zijn ontzettend trots op Duco. Hij heeft de komende tijd een aantal
repetities die allemaal worden gefilmd.
Voor het programma dat zal worden uitgezonden op Nederland 3 zullen
ook opnames worden gemaakt van een uittreden van Muziekvereniging
Unisson. Aangezien we binnenkort geen uittredens op de agenda hebben
staan, gaan wij speciaal voor de opnames op straat spelen op
vrijdagavond 6 juni om 20:00 uur. Daarbij hebben wij u nodig!
Wij willen zo veel mogelijk mensen vragen om op dit tijdstip te verzamelen
in de dorpskern om langs de straat te komen luisteren. Het is natuurlijk
veel leuker om te spelen met veel publiek! Vandaar deze oproep.
Wij hopen u te zien!
Houdt voor meer informatie onze site www.mvunisson.nl in de gaten.
Muziekvereniging Unisson.
boeke-loos
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Pollmann Schilderwerken.
Uw schilder voor Boekelo en Enschede. Wij verzorgen al het binnen en
buitenwerk. Pollmann kan een laag uurtarief
van € 20,- berekenen in zijn aannemingssom,
Privé excl. 6% BTW en zakelijk 21% BTW. Exclusief materialen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan met kleuradvies.
Jan Pollmann (eigenaar), Meuienboerweg 14, 7546 PX Enschede.
Tel: 053 - 428 30 20 Mobiel: 06 - 510 511 14
E-mail: jannie.talens@hotmail.com

www.boeke-loos.nl

TREFPUNT NIEUWS
Wij hopen dat ook de juni maand zich warm en zonnig presenteert!
24 juni

Bezoek aan De Forelderij in Usselo om 17:00 uur.
Gelegenheid om rond te wandelen, daarna eten.
Graag bij opgave vermelden op je een vis-, vlees- of vegetarisch
gerecht wenst. Opgave vóór vrijdag 20 juni bij Jenny of Nettie.
Route: na het oversteken van de Haaksbergerstraat volg je de
route naar het Crematorium. Even doorrijden om de inrit naar
De Forelderij te bereiken.

15 juli

Bezoek aan De Wendezoele in Delden, een streekboerderij
bij Twickel die onlangs, na een verbouwing, heropend is.
We worden om 15:00 uur verwacht voor een rondleiding.
Om 14:30 uur verzamelen bij De Buren om samen naar Delden
te rijden.
Aansluitend om 17:00 uur een hapje eten bij ’t Hoogspel,
Bornsestraat 1 (even terug richting Delden dan aan de
rechterzijde). Wie 's middags niet mee kan is vanaf 17.00 uur
welkom om "een vorkje mee te prikken".
Opgave vóór vrijdag 11 juli bij de dames.

12 aug.

Bezoek aan De Haarmühle. Voor de liefhebbers per fiets!
Meer hierover in het juli/augustusnummer van Boeke-loos.

Opgave bij:
Jenny Wevers
Nettie Overzee
Bonnie Haven

tel. 428 14 23
tel. 428 21 38
tel. 428 15 58

e-mail: redder@planet.nl
e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl
e-mail: jhaven@ziggo.nl

DAMESGROEP 40+
wo. 18 juni
wo. 2 juli

Samenkomst bij Dixy Kooiman om 10:00 uur.
Samenkomst bij Toos Stam om 10:00 uur.

Noteer ook alvast de volgende data: 16 juli, 6 en 20 augustus 2014.
Tot september 2014 maken we géén gebruik van het Dorpshuis,
aangezien velen met vakantie zijn.
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NIEUWE PRAKTIJKRUIMTE TANDARTS
Tandartspraktijk Boekelo heeft de laatste hand gelegd aan een forse
uitbreiding van haar praktijkruimte in het Kruispunt Boekelo aan de
Mr. de Wolfstraat 40.
De gestage groei van het patiëntenbestand maakte deze praktijkuitbreiding noodzakelijk. Bovendien is de praktijk nu voorbereid op de
nieuwste wet- en regelgeving, zonder hierbij afbreuk te doen aan het
kleinschalige karakter van de praktijk.
Gekozen is voor de inrichting van een geheel nieuwe praktijkruimte aan
de linkerzijde van het gebouw, met een eigen ingang voor de patiënten.
De nieuwe praktijkruimte bestaat uit een ruime entree met ontvangstbalie,
een moderne wachtkamer en twee afzonderlijke behandelkamers.
Per 2 juni zal de praktijkruimte in gebruik worden genomen.
Vanaf die datum heten wij al onze patiënten van harte welkom in onze
nieuwe praktijk. De ingang vindt u aan de linkerzijde van het gebouw.
Nieuw: gratis praktijk-app
Als nieuwste service bieden wij een gratis praktijk-app aan.
Met deze app is het mogelijk afspraken te maken, praktijkinformatie te
verkrijgen en u aan te melden als nieuwe patiënt.
De praktijk-app is naar verwachting vanaf 20 juni beschikbaar voor Apple
en Android en gratis te downloaden in de App Store onder -TP Boekelo -.
Natuurlijk blijft de praktijk daarnaast ook telefonisch bereikbaar via
053 - 428 27 93.
Met vriendelijke groeten,
Maarten en Marloes den Held.

Wij feliciteren Maarten en Marloes
met deze prachtige nieuwe praktijkruimte!
De redactie.
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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.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl
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EIKENPROCESSIERUPS
Wees alert in de maanden mei, juni en juli. In deze maanden kunt u,
vooral op eikenbomen, grote groepen behaarde rupsen aantreffen.
Deze rupsen, genaamd eikenprocessierupsen, kunnen bij mens en dier
voor overlast zorgen doordat aanraking met de brandharen
gezondheidsklachten kan veroorzaken. De rupsen bevinden zich in
eikenbomen en zijn te herkennen aan hun grijsgrauwe kleur met
lichtgekleurde zijden en lange brandharen. Mocht u eikenprocessierupsen
zien, raak deze dan niet aan.
De gemeente vraagt alle inwoners van Enschede om alert te zijn.
De rupsen en nesten worden door de gemeente bestreden volgens een
regionaal afgestemde aanpak. Dit komt er op neer dat alleen op locaties
in de openbare ruimte met een hoog risico wordt bestreden, zoals bij
scholen, druk bezochte wegen of voet- en fietspaden.
Op alle andere locaties wordt niet bestreden. Ook wordt op een aantal
locaties gewaarschuwd met behulp van borden en/of lint.
Let op! Als er geen borden staan of er geen lint hangt is dit geen garantie
dat er geen eikenprocessierupsen aanwezig zijn!
Eigen tuin of eigen terrein
Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin of op uw
eigen terrein bent u altijd zelf verantwoordelijk. Het advies is om altijd
eerst contact met de gemeente op te nemen en de nesten niet zelf te
verwijderen. De gemeente kan u waar nodig doorverwijzen naar een
professioneel bedrijf.
In aanraking geweest met de rups?
Als u in aanraking bent geweest met de eikenprocessierups, adviseren wij
u om de huid direct na blootstelling met plakband te strippen. Daarna de
huid en/of de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn niet
gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om uw kleding die
besmet is met brandharen te wassen, liefst op 60ºC.
Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf.
Bij hevige jeuk kunnen middelen zoals zalf op basis van menthol
verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger? Dan is het verstandig dat u
naar de huisarts gaat.
Meer informatie
Voor meer informatie over de eikenprocessierups en actuele informatie
over locaties en de wijze van bestrijding kijkt u op het digitale loket van de
gemeente Enschede, te vinden op www.enschede.nl/eikenprocessierups.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via
telefoonnummer 053 - 481 76 00.
boeke-loos
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Open Dag 21 Juni van 10.00 tot 16.00
Haaksbergerstraat 705 Usselo
Op deze dag zetten vijftien bedrijven hun deuren open of in een stand
op het bedrijvencentrum.
Er worden verschillende demonstraties gegeven,
voor de Kinderen is er een springkussen.
Onder het genot van een drankje & een hapje kunt U kennis maken
met de bedrijven van bedrijvencentrum Usseleres

“Ik kies Aannemersbedrijf
Mulder omdat ik wil
(ver)bouwen zonder zorgen!”

U bedenkt, wij bouwen!
074 - 36 76 407
7
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
info@aannemersbedrijf-mulder
sbedrijf-mulder.nl

THUISZORG EN
KRAAMZORG
VANUIT HET HART

www.aannemersbedrijf-mulder
sbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

24 uur p
per dag
g bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijs
wachtlijsten
sten
Snelle en flexi
flexibele
ibele zorgverlening

www.btkzorg.nl
w
w w. b t k z o r g . n l of
of bel
b e l 00888 8 - 2238
3 8 3377 3377
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MECCANO-DAGEN MBS
e

e

Op 1 en 2 Pinksterdag (8 en 9 juni) organiseert de MBS, in nauwe
samenwerking met het Meccano Gilde, de Meccano-dagen.
Dit jaar zal het depot in Boekelo tot aan de laatste meter weer vol staan
met de mooiste bouwwerken.
Station Boekelo en Haaksbergen zijn niet vrij toegankelijk.
Een perronkaartje kost slechts € 2,- , ook tijdens de dagen wanneer het
Meccano evenement plaats vindt.
Reizigers in het bezit van een geldig plaatsbewijs hebben gratis toegang
tot bovengenoemd evenement.
Op de website www.boekelo.info en www.museumbuurtspoorweg.nl vindt
u alle actuele informatie.

OLIEOPSLAG IN ZOUTCAVERNES
AkzoNobel houdt momenteel erg goed in de gaten wat er aan de andere
kant van de grens in Gronau gebeurt. Alleen als AkzoNobel er zeker van
is dat dieselolieopslag in haar eigen cavernes veilig kan gebeuren, zal zij
toestaan dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Als aanpassingen,
op welke manier dan ook, nodig zijn om die zekerheid te geven, dan
vinden die plaats voordat de olieopslag start.
Informatiebijeenkomst.
AkzoNobel is van plan om in samenwerking met de gemeente Enschede
één of meerdere informatiebijeenkomsten voor direct betrokkenen te
organiseren zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak van de
lekkage in Duitsland en de verschillen tussen de situatie in Duitsland en
de plannen van AkzoNobel om aan De Marssteden dieselolie in cavernes
op te slaan.
Nadere informatie.
Mocht u op dit moment al nadere informatie wensen, dan kunt u zich
wenden tot:
Ilse Jansen, communicatieadviseur, tel. 06 23 37 96 52,
e-mail: ilse.jansen@akzonobel.com
of Tjeerd Koopmans, projectmanager gasolieopslag Twente,
tel. 06 13 40 74 60, e-mail: tjeerd.koopmans@akzonobel.com
AkzoNobel, Hengelo.
NB: Kijk voor actuele informatie op de websites www.boekelo.info
of www.usselo.nl.
boeke-loos
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• NLP
• Mindfulness
• Kindertolk

E: carinbeen@speakwise.nu
Tel: 06-134 8 8555 1
Site: www.speakwise.nu

Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl
Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l
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VOORKOM BABBELTRUCS
Beroving door een “babbeltruc” komt steeds vaker voor: onbekenden
bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen.
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.
Soms gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte! Alleen dan kan
de politie de daders opsporen. U kunt op twee manieren aangifte doen:
 Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 88 44
 Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112! Blijf rustig en neem vooral
geen risico’s. Schrijf op hoe de verdachte er uit ziet. Heeft de persoon een
auto bij zich, schrijf dan ook het kenteken op.
Meer informatie? Ga naar www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.
Hier vindt u ook meer tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van
een babbeltruc.
Acht tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen.
1. Kijk voor u de deur opent eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon
niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij
komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een
deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken.
Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder deze open te doen.
3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs, ook als iemand zegt dat hij/zij
van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Geen legitimatie? Maak dan
een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel 112.
4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen maken
sommige dieven gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw
telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht.
Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.
4. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n
tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw
huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand
via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.
7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak
mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben
geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of
de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven komen niet
zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.
8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen
kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.
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MANTELZORGHUISKAMER
Sinds mei 2014 organiseert De Posten, samen met Steunpunt Mantelzorg
Enschede, de Mantelzorghuiskamer in de Huiskamer van de Buurt.
Vanaf nu kunnen mantelzorgers op maandag- en woensdagochtend de
zorg voor hun partner of familielid een uurtje overlaten aan een vrijwilliger.
Tijdens deze Mantelzorghuiskamer werken vrijwilligers met kennis en
ervaring in de mantelzorgondersteuning nauw samen met de
Huiskamer van de Buurt.
De Mantelzorghuiskamer biedt de mantelzorger tijd en ruimte om even
zorgeloos en spontaan een boodschap te doen, naar de kapper te gaan
of een wandeling te maken. In de tussentijd kan de zorgvrager onder
begeleiding van de vrijwilliger koffiedrinken en een praatje maken met de
vrijwilligers en andere bezoekers.
De Mantelzorghuiskamer is open op maandag- en woensdagochtend van
9:30 – 12:00 uur. Ook de gebruikelijke bezoekers blijven van harte
welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Kosten voor koffie en thee zijn € 0,50.
De Huiskamer van de Buurt is te vinden in het Gezondheidscentrum aan
de Wesselerbrink 60 te Enschede.
Voor meer informatie over de Mantelzorghuiskamer kunt u contact
opnemen met:
Nina Fröberg, n.froberg@deposten.nl
of Thea Eijsink, t.eijsink@siztwente.nl

OPBRENGST COLLECTE HARTSTICHTING

De Hartstichting dankt alle gulle gevers en haar collectanten voor het
behalen van de mooie opbrengst van € 1.420,- tijdens de collecteweek
april 2014.
Met hartelijke groet,
Marloes Kuizenga, Wijkhoofd Boekelo
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Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo
Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85
info@dorrestijnmakelaardij.nl
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KERKDIENSTEN BOEKELO USSELO TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
zondag 08 juni (1e Pinksterdag)
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dameskoor Inspiration, Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond in Johanneskerk,
Twekkelo
zondag 15 juni
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
zondag 22 juni
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
zondag 29 juni
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond in Johanneskerk,
Twekkelo
zondag 06 juli
10:00 uur Gebedsviering m.m.v. dames- en herenkoor, Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo

COLLECTANTEN GEZOCHT
In de week van 15 t/m 21 juni a.s. is de
collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis.
In Boekelo/Usselo kom ik nog een aantal
collectanten tekort. Wie wil in die week twee
uur collecteren voor een goed doel?
U kunt mij hiervoor bellen: 428 17 97 of mailen
via belbh@hetnet.nl.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Ben Bel,
Wijk (dorps-) hoofd voor de afdeling Enschede in Boekelo.
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KALENDER JUNI
vr-06
za-07
za-07
zo-08
ma-09
ma-09
di-10
vr-13
za-14
ma-16
ma-16
di-17
wo-18
vr-20
za-21
za-21
zo-22
zo-22
di-24
di-24
vr-27

MV Unisson in dorpskern, 20:00 uur. Figuranten!
t/m ma-9 juni Internationaal B-jeugd toernooi, De Grobbe.
Kledingbeurs Rode Kruis, Blekerstraat 81, 9:30 uur.
en ma-9 Meccanodagen MBS
Pinksterfestival, dorpskern, 11:00 – 17:00 uur
ZoutPoP, zijterras De Buren, 12:30 uur – ca. 20:30 uur.
’t Verborgen Theater, Ryan Panday, 20:30 uur
Folkclub Twente: Blue Dew, 20:00 uur, De Buren
De Zonnebloem, optreden Jong Lonneker, 14:00 u De Buren
t/m 22 juni Bookels Open, tennistoernooi, BTC De Borg
FotoGroep Boekelo, inloopavond, 20:00 uur, De Berke
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Damesgroep 40+, samenkomst bij Dixy Kooiman, 10:00 uur
Jubileumconcert Inspiration, De Kappen, H’bergen, 20:00 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
en zo-22 Biologische open dagen, Boekelerhofweg, 11-16 uur
MV Unisson, Midzomerconcert, terras De Buren, 14:30 uur
Buitenconcert “Na de Stilte”, Rutbekerveldweg 50, 20:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij juli/augustus●●●●
Trefpunt Nieuws, bezoek Forelderij Usselo, 17:00 uur
t/m zo-29 Popfeesten Usselo, programma zie middenpagina
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 29.

VOORINFORMATIE JULI/AUGUSTUS
wo-02
do-03
vr-04
zo-06
di-15
di-15
za-19

JULI:
Damesgroep 40+, samenkomst bij Toos Stam, 10:00 uur
Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17.30 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Trefpunt Nieuws, bez. Wendezoele vertrek De Buren, 14:30 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur

vr-01
zo-03
wo-06
do-07
di-12
zo-24
di-26

AUGUSTUS:
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Damesgroep 40+, samenkomst Dorpshuis
Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17.30 uur
Trefpunt Nieuws, fietstocht naar de Haarmühle
BSC Unisson, opening kantine, kleedkamers, velden, baan
●●●● Laatste dag inleveren kopij september●●●●
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OPGAVE: info@gv-Unisson.nl
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