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BOEKE-LOOS 
 

juli / augustus 2014: 
 

 
 

Met deze keer o.a.: 
Cabarestival 

Verborgen Bokaal 
Fietsend langs het vlas 

Happen en trappen 
Dierenbescherming zoekt collectanten 

Spielehof Open 
Imkerijdagen 

Uitnodiging opening nieuwe sportcomplex 
Open dag Boekelopers 

IJssalon in Boekelo 
Oproep foto omslag 2015 

Rectificatie bezorgers Boeke-loos 
Muzieklessen MV Unisson 

MBS Zoutmarketour  
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IJSSALON IN BOEKELO 
 
Op vrijdag 27 juni ging een 
langgekoesterde wens van Ike 
Westra van Eetcafé De Buren in 
vervulling: in de voor dit doel 
volledig gerenoveerde zouttoren 
tussen De Buren en het spoor 
van de MBS is een ijssalon 
gevestigd! 
  
De zoektocht naar het ultieme ijs 
heeft uiteindelijk geresulteerd in het ijs dat er vanaf nu verkocht wordt: 
heerlijk, ambachtelijk bereid schepijs van IJssalon Heinink in diverse 
kleuren en smaken. 
Bij de opening konden alle in Boekelo op school gaande kinderen smullen 
van de eerste ijsjes, die hun door Ike ter gelegenheid van de opening 
werden aangeboden.  
Alweer een aanwinst voor ons mooie zoutdorp! 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.boeke-loos.nl/
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD 17 JUNI 2014 
 
Van zichtlijnen, prettig vooruitzicht en dorpsaanzicht…  
Omdat Jeroen Verhaak wegens vakantie “uitdorpig” is opent de 
vicevoorzitter, Kas de Vries, om 20:00 uur de junivergadering van de 
Boekelose Dorpsraad. [Om de zichtbaarheid van elkaar te verbeteren  
-betere zichtlijnen - staan de tafels waaraan de leden van de Dorpsraad 
zitten deze keer iets anders.] Hij heet de 11 aanwezige Dorpsraadleden 
(Henk Guchelaar komt rond 20:30 uur binnen en brengt het aantal 
aanwezige Dorpsraadleden daarmee op 12) en de 17 belangstellenden 
van harte welkom. Onder dat “publiek” zijn de vertegenwoordigster van 
Stadsdeelmanagement-West (Corrie Jaran) en twee leden van de 
Enschedese gemeenteraad, te weten Margriet Visser (Enschede Anders) 
en Robin Wessels (Groen Links). Na deze vliegende start wordt het 
verslag van de openbare vergadering van 20 mei jl. aan de orde gesteld. 
Daarover heeft niemand een opmerking, het wordt dan ook onveranderd 
vastgesteld, waarna we onze aandacht op de (lange) lijst van in- en 
uitgaande post kunnen richten. Het overzicht is dusdanig helder dat 
vragen hierover uitblijven. Ben ter Stal (secretariaat) meldt de ontvangst 
van de notulen van de oprichtingsvergadering van onze Dorpsraad op  
1 april 1955. Volgend jaar valt er dus iets vieren!  
Met dit prettig vooruitzicht gaan we over naar punt 4 van de agenda: 
Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen. 
R.S.C.J. (diverse commissieleden): Gonny ten Veen meldt dat de 
speeltoestellen op het Schierbeekplein zijn geplaatst en opgeleverd.  
We zullen in eerste instantie de vereiste regelmatige controle hiervan in 
eigen beheer doen; Ben Schoppert heeft 26 juni a.s. een gesprek over het 
te bouwen Faunafort tussen Beckumerstraat en Stemlandeweg; Jeanet 
van Offenbeek laat weten dat de (moeizame) zoektocht naar geschikt 
viswater, met name voor de jeugdige Boekeloërs, doorgaat; Gonny ten 
Veen zegt dat zij de leverancier van de Natuurlijk Spelenplek op De Mans 
heeft laten weten dat de oplevering daarvan even uitgesteld is. Er moet 
daar nog het e.e.a. gebeuren. N.a.v. een vraag daarover uit de zaal blijkt 
dat de aanleg van de Natuurlijk Spelenplek op De Bleekerij nog niet van 
start kan gaan omdat alle informatie voor het “draaiboek” nog niet 
aanwezig is. Wordt vervolgd!  
R.O.M.: Joost Brunink refereert aan het door hem naar alle 
Dorpsraadleden verstuurde overzicht van de (technische) stand van 
zaken m.b.t. de gasolieopslag in (door zoutdelving ontstane) cavernes. 
Kas de Vries schetst de sinds april jl. (bekendwording olielekkage in 
Duitsland) ondernomen acties: informatie verzameld, brieven verstuurd 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l

Brinkstraat 234
7541 AV Enschede
Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren

BBeeggeelleeiiddiinngg iinn hheett oonnttwwiikkkkeelleenn vvaann jjee ttaalleenntteenn eenn hheett bbeerreeiikkeenn vvaann jjee
ddooeelleenn!!
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Site: www.speakwise.nu E: carinbeen@speakwise.nu Tel: 06-134 8555 1 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 juni 2014) 
 
naar verschillende instanties, plan voor het beleggen van 
informatiebijeenkomst. Het aanwezige GL-gemeenteraadslid zegt dat er 
door de gemeente op 8 september in het Stadhuis een hoorzitting over 
deze zaak zal worden gehouden. Wij blijven alert in deze! 
Henk Abbink meldt dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied nog 
geen gelopen race is, o.a. doordat “Brussel” de provinciale subsidie 
hiervoor nog moet goedkeuren. Joost Brunink: “Dit schiet niet op!”  
Ben ter Stal licht de stand van zaken m.b.t. de verkeerssituatie bij de 
ingang van het De Zweede-complex toe. Wij zullen er nogmaals bij de 
betrokken gemeentelijke projectleider op aandringen dat er maatregelen 
worden genomen. De plannen zijn er wel, nu nog de tijdige uitvoering! 
Henk Guchelaar doet verslag van het gesprek, dat kortgeleden plaats 
vond tussen een tweetal horecaondernemers, de B.O.V. en de 
Dorpsraad, over de aanvragen voor uitbreiding van terrassen. We zullen 
de gemeente (die ons om advies had gevraagd) laten weten de aanvraag 
positief te ondersteunen. Temeer omdat we allen graag een levendig 
dorpshart zien! Er zijn wel degelijk bedenkingen: er zal minder 
parkeerruimte zijn en wat is de precedentwerking? Begin oktober zal 
e.e.a. geëvalueerd worden. Eén van de aanwezige belangstellenden wijst 
op de mogelijkheid van het uitbreiden van de parkeergelegenheid op het 
aan te leggen Bleekerijplein. Vanuit de werkgroep die zich met dit 
onderwerp bezig houdt wordt door Henk Guchelaar gezegd dat men van 
dit plein géén parkeerplaats wil maken, maar dat er in de laatste plannen 
al meer plaats voor parkeren is ingeruimd dan oorspronkelijk de bedoeling 
was. 
Wat de aanleg van dat Bleekerijplein betreft is er bij ons (maar ook 
daarbuiten) best wel zorg over het (lage) tempo waarin dit dreigt te 
gebeuren. We zullen nogmaals met de betrokkenen (Ter Steege, 
gemeente) contact opnemen en die zorg kenbaar maken. In dit verband 
wordt ook de gewenste renovatie van de Boekelosestraat genoemd. 
Verkeerssituatie Beldershoekweg/Bellersweg. Kas de Vries leidt dit 
onderwerp in en wijst o.a. op de lopende verkeerstelling, waarna 
eventueel verdere actie moet worden ondernomen. Een drietal bewoners 
van het Hengelose deel van deze wegen is vanavond aanwezig en wijst 
ons nogmaals op de gevaarlijke situaties. Zij dringen aan op coördinatie in 
deze, het gaat tenslotte om twee gemeenten die op elkaar afgestemde 
maatregelen moeten nemen. Dorpsraadlid Joost Brunink, zelf intensief 
(fiets-)gebruiker van deze wegen, zal de coördinatie op zich nemen en 
contact onderhouden met de belanghebbenden. Hij wordt hierbij ter zijde 
gestaan door Bart Stokkers. 
 

 (Lees verder op de volgende bladzijde) 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 juni 2014) 
 
Noordtakvariant Betuwelijn. Kas de Vries stelt voor dat wij de reeds over 
dit onderwerp geschreven protestbrieven niet versturen. Vandaag is 
bekend geworden dat de plannen worden “opgeschort”. Ook hier geldt: 
we blijven alert! 
Publiciteit: Bart Stokkers en Ben ter Stal lichten het voorstel om “op 
Facebook te gaan” toe. We denken dat we door het gebruik van dit 
medium via www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo, naast  
Boeke-loos en Boekelo.info, nog meer mensen, speciaal de jongere 
Boekeloërs, bij het werk van de Dorpsraad kunnen betrekken.  
Ben Schoppert zegt dat de definitieve versie van het redactiestatuut voor 
Boek-loos/Boekelo.info in de volgende Dorpsraadvergadering zal worden 
aangeboden. Corrie Jaran wijst op de mogelijkheid tekst aan te leveren 
voor de ruimte die Stadsdeel-West in Huis-aan-huis ter beschikking heeft. 
M.F.A. Ben ter Stal schetst de stand van zaken. Fase 1 (Sportpark) gaat 
eind augustus in gebruik worden genomen. Voor de voortgang van de 
verdere bouw (Fase 2, ruimte voor o.a. Dorpsraad, Muziekver., S.K.E.) is 
momenteel de uitspraak van de Raad van State cruciaal. Wanneer die 
verwacht mag worden is nog onduidelijk! In het najaar zullen de plannen 
voor Fase 3 (Dubbele spelzaal) verder worden ontwikkeld. 
Stichting Mortuarium Boekelo. Ben Bel: De Stichting Vrienden van de 
Marcellinuskerk is nog niet opgeheven. 
Dorpsbudget. Kas de Vries: alle Dorpsraadleden worden verzocht mee te 
denken bij het aantrekken van twee niet-Dorpsraadleden voor de 
adviescommissie; de commissie zal een viertal keren per jaar 
bijeenkomen. Wat de actuele aanvragen betreft: de Historische Kring 
krijgt een bijdrage van € 500,- voor de aanschaf van een computer;  
de B.O.V. heeft ons gevraagd de beslissing om niet bij te dragen in de 
kosten voor de uitbreiding van de feestverlichting te heroverwegen. 
Adviescommissie en dagelijks bestuur zullen dit in augustus/september 
inderdaad doen.  
B.A.R.T. Henk Abbink praat ons bij over de meest recente ontwikkelingen: 
aangezien de gemeentelijke subsidiekraan voor deze activiteit is 
dichtgedraaid zal deze stichting in de “slaapstand” gaan. Wij zullen ons op 
korte termijn met de B.O.V. (onze partner in de Stichting Bart) verstaan 
over de ontstane situatie!  
In de rondvraag komt het volgende aan de orde: 
Jeanet van Offenbeek: gevaarlijke situaties door gladde loopvlakken 
bruggetjes bij tennisbaan en op Bleekerij! Spreekster meldt dit bij 
gemeente (Jan ten Elzen); veel lantaarnpalen Beckumerstraat staan  
 

 (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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http://www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 juni 2014) 
 
verkeerd om! Dit wordt doorgegeven aan het gemeentelijke meldpunt  
(tel. 481 76 00); keren op de Windmolenweg levert levensgevaarlijke 
situaties op; Ben Bel: zijn aanbod om op de (interne) brainstorm van  
19 augustus a.s. een presentatie te verzorgen in het kader van (o.a.) de 
gasolie-problematiek ligt er nog steeds. Dagelijks bestuur zal dit 
meenemen bij voorbereiding van die bijeenkomst; Corrie Jaran: zij wijst 
ons op de reeks van (Stadsdeelgewijze) gemeentelijke bijeenkomsten 
waarop het collegeakkoord (betreft B&W) wordt besproken. Voor ons 
Stadsdeel (West) is dat op dinsdag 24 juni van 19:00 uur – 21:00 uur in 
Servicecentrum-West aan de B.W. ter Kuilestraat; 
Belangstellende: hoe staat het met de afwerking van het Dorpshart?  
Wij hebben daar een mail over gestuurd naar “de gemeente”, Jeroen 
Verhaak heeft intussen antwoord gehad. Komt in julivergadering aan de 
orde; Belangstellende: de aanleg van de nieuwe wandelpaden, in dit geval 
op De Weele, laat te wensen over! Ben Schoppert zal hierover contact 
opnemen met de betrokken provinciale dienst; Belangstellende: het 
dorpsaanzicht vanaf de Boekelosestraat wordt ontsierd door de vele 
afvalcontainers die buiten de woonpercelen aan de Boekelose 
Stoombleekerij staan! Belangstellende: hoe staat het met het dossier 
grondverzakkingen door instabiele cavernes? Joost Brunink: er zijn 
plannen voor het vullen met vliegas, maar dit is echt lange termijn-werk! 
De vergadering wordt om 22:21 uur gesloten. 
 
Ben Schoppert 
 

 
UITNODIGING  

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 
dinsdag 15 juli 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 voor de vergadering op de website 
www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad).  

 
 
 
  

Volg de Dorpsraad ook op Facebook:  
www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.boekelo.info/
http://www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo
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ONS /CT 

COMPUTER WINKE~ 
BOEKE LO 

Onze openingstijden: 
- maandag t/m vrijdag van 13:00 - 18:00 
- zaterdags gesloten (op afspraak) 

ONS ICT repareert computers en laptops 
in onze technische dienst of aan huis. 
Daarnaast leveren wij nieuwe computers 
laptops en randapparatuur zeals printers ed. 

NIEUW: SATELLIET PRODUCTEN IN ONZE 
WEBSHOP: WWW.ONSICTWEBSHOP.NL 

WINKEL: 053 - 4282 061 
Onze diensten: Uw netwerk, onze kennis ... ONS ICT! info@onsict.nl 

T Verbouw 

T Onderhoud 
Wolfkaterweg 64 T Renovatie 7554 PN Beckum 

Tel. 07 4 367 63 95 

T Kozijnen Fax 074 367 61 83 
Mob. 06 50 28 59 74 

BOUW- EN TIMMERWERKEN T Ramen-Deuren 

www.scholten-bouw.nl T Trappen 
info@scholten-bouw.nl 



Thuiszorg van Livio

Zorg nodig?

Bel ons direct

en we regelen

het!

Meer informatie?

Bel 0900-9200
of kijk op onze website

www.livio.nl

(lokaal tarief)

Het Livio thuiszorgteam is al jaren werkzaam in Boekelo. Vele inwoners 
van Boekelo kennen ons al en zien ons regelmatig rijden of hebben reeds 
zorg van ons. Ons team bestaat uit één wijkverpleegkundige en negen
wijk(zieken)verzorgenden.

Wij staan voor klantgerichtheid, gemoedelijkheid, deskundigheid, 
verantwoordelijkheid en collegialiteit.

Voor iedereen in Boekelo is onze thuiszorg dichtbij!

Wijkverpleegkundige hulp 
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

Nachtzorg
Acute zorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Diverse andere thuiszorg-vormen



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

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

VEEL KLACHTEN VERDWIJNEN DOOR ONTSPANNING!

Voetreflex
behandelingen

Reiki-behandelingen

Rug-, nek- en
schoudermassages

Praktijk:

Jolanda Lefers
Bruggertstraat 457
7545 PJ Enschede
Tel.: 06 13 07 51 12

Js-voetreflexmassage:

www.js-voetreflexmassage.nl js-voetreflexmassage@ziggo.nl

�

�

�

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

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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VAN DE WETHOUDER 
 

 

De zomer staat alweer voor de deur. Hoewel we in 
Nederland er niet altijd verzekerd van zijn, toch een 
periode waarin de hogere temperaturen de 
gedachten van kou en regen naar het tweede plan 
verwijzen. Een periode van zomervakantie.  
Een periode om eens lekker te genieten, bijvoorbeeld 
in uw eigen tuin of in de prachtige, groene omgeving 
van Boekelo.  

 
Een omgeving die een bijzondere waarde voor ons allemaal heeft. 
Dat besef je vaak pas als je er een tijdje niet bent geweest. Dan kijk je 
ineens met een hele andere blik naar die hoge bomen, die bijzondere 
straatjes of die fraaie wandel- of fietspaden waar je bijna dagelijks 
langskomt. We vinden bepaalde dingen vaak al snel ‘gewoon’, terwijl heel 
veel dingen helemaal niet zo vanzelfsprekend of normaal zijn. 
 
In de afgelopen jaren heeft het ons in Nederland en ook in Enschede op 
het economisch vlak niet meegezeten. De crisis heeft zijn sporen duidelijk 
achtergelaten. Sporen die nog dagelijks voelbaar zijn. De donkere wolken 
zijn er al zolang dat het bijna normaal is geworden. Maar normaal is het 
absoluut niet! 
 
Met de zonnestralen van de zomer, zijn er inmiddels ook zonnestralen te 
zien die de donkere wolken van de crisis langzaam proberen te verdrijven. 
Maar geheel anders dan bij het weer, hebben we zelf een aandeel in die 
zonnestralen. Sterker nog; als we samen de schouders eronder zetten, 
zorgen we ervoor dat die wolken op den duur verdwijnen en de zon volop 
gaat schijnen.  
 
Het geeft aan dat we dingen niet normaal hoeven of zelfs moeten vinden. 
We moeten blijven werken aan onze ambities en doelen. Met elkaar, want 
samen staan we sterker. 
Daarnaast moeten we genieten van onze successen en natuurlijk van een 
mooie zomer en een welverdiende vakantie. 
 
Ik wens u een fijne vakantie toe! 
 
Goodgoan! 
 
Patrick Welman 



nes 
Gratis halen en bezorgen 

Te.I. 053-4283500 
www.euroclean ing.n:I 

DIERENKLINIEK 

HAGMOLEN 
Deldenerdijk 80, Hengelo-Beckum, tel. 074- 3676471 
Hagmolenweg 13a, Ambt-Delden -Bentelo, tel. 0547-292827 

Dierenartsen: 

A.J.H.M. Roelofs 
J.H.M. Put 

H.J. P. Verkerk 

J.H. Meijer 

A. Schuttert 

I. Woudenberg 

Zorg(t) voor dieren 
Diergeneeskundige zorg 

voor uw gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren 

J>dt u ms 'erust v1111r ht.t m.11.1un. v11.n. un.11.ftrl!.ll.1<.. 

11f v11urvtij'1'!ijven.d..,e iafa11't1-Mie Wer 'J,e.Mn.d..,e!m."'e!~Kliet(en.. 

Voor spoedgevallen 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. 
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OPENING THEATERSEIZOEN: CABARESTIVAL 
 
Het nieuwe theaterseizoen opent zaterdag 23 augustus 2014 met een 
nieuw soort cabaretbeleving: het CABARESTIVAL. 
Bij dit nieuwe theaterfestival gebruiken we verschillende unieke 
speellocaties rond ‘t Verborgen Theater. 
Zo laten we het publiek in kleine groepen van 20 bezoekers in 8 korte 
voorstellingen, die 4 keer worden gespeeld op unieke locaties om de 
hoek, kennismaken met het programma van seizoen 2014/2015.  
 
Maar liefst veertien cabaretiers, comedians en muzikanten treden op op 
maar liefst tien verschillende locaties. Het Buurtspoorwegmuseum stelt 
een fraaie wagon ter beschikking, terwijl ook een kapsalon, de zouttoren, 
een vrachtwagen en een woonkamer als podium zullen dienen.  
Het is het begin van een fantastisch theaterseizoen met bekende namen 
als Javier Guzman, Roel C. Verburg, Daniël Arends, Martijn Koning, Ellen 
Dikker en André Manuel en aanstormend talent als Maartje & Kine, Tex 
de Wit, Fuad Hassen en Herman in een Bakje Geitenkwark. 
 
Na afloop is de afterparty bij De Buren met de uitreiking van  
De Verborgen Bokaal 2014. 
De genomineerden zijn: 
• Javier Guzman met “Delirium II” 
• Dian Liesker met “Ik blijf verdomme hier”. 
• Pieter Derks met “Oudejaars” 
 
Goed nieuws: voor cabaretliefhebbers die alle voorstellingen willen zien, 
is er weer Boekelo in a Box (12 voorstellingen voor € 125,-).  
 
‘t Verborgen Theater, Boekelo. 
Aanvang: 20:00 uur. 
Kaarten via www.trioticket.nl 
 
 

FOTO OMSLAG 2015 
 
De zomer is weer een goed moment om mooie foto’s te maken. 
Denk hierbij ook aan een foto voor de omslag voor Boeke-loos 2015. 
Een opname die karakteristiek is voor ons dorp en/of omgeving kunt  
u mailen naar: redactie@boeke-loos.nl. 
Graag een staand formaat geschikt voor A5 en onbewerkt (dus geen 
PhotoShop toegepast). 
 
We zien uw foto’s met belangstelling tegemoet! 
 
De redactie. 
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Tel. 0611755569 / 053-8513032

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

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

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

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

E-mail: jannie.talens@hotmail.com
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RECTIFICATIE BEZORGERS BOEKE-LOOS 
 
In de kalender van Boeke-loos juni stond bij de voorinformatie 
juli/augustus dat de bezorgers op vrijdag 1 augustus Boeke-loos kunnen 
ophalen. Dit is niet juist, aangezien er i.v.m. de zomervakantie in augustus 
geen Boeke-loos uitkomt (zie ook het schema op blz. 11 in Boeke-loos 
juni). 
De volgende Boeke-loos ligt op vrijdag 5 september voor de bezorgers 
klaar. 
 
De redactie. 
 
 

SPIELEHOF OPEN 2014 
 

Zondag 24 augustus - Spielehof Open 2014  
Alweer voor de 12e keer wordt er gestreden om de felbegeerde Spielehof 
Open Wisselbeker.  
Programma: 
09:30 uur - Ontvangst  
10:00 uur - Aanvang 1e wedstrijd 
Lunch 
13:00 uur - Aanvang 2e wedstrijd  
Wedstrijdvorm:  
2 x 18 holes stableford  
Deelnamekosten: 
Prijzengeld: € 5,- p.p. 
Greenfee niet-leden: € 7,50 p.p.  
Tussen de 2 wedstrijden kunt u deelnemen aan de gezamenlijke 
Spielehof lunch: € 7,50 p.p.  
Inschrijving: 
Via inschrijfformulier in het clubhuis of via e-mail naar: info@spielehof.nl. 
Sluitingsdatum inschrijving: zondag 17 augustus.  
Meer informatie: 
www.spielehof.nl onder het kopje golfbaan>spielehof open.  
Deelname voor iedereen mogelijk! (geen golfvaardigheidsbewijs vereist).  

Dit golfevenement mag u niet missen…. 
 

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


-- BORGGREVE BY. --- -lnstallatiebedrijf 
www.borggrevebv.nl info@borggrevebv.nl 

- centrale verwarming - waterontharders 

- warmtepompen - loodgieterswerk 

- airco - ventilatie techniek 

- sanitair - zink/koperwerk 

de Greune 4 

7 483 PH Haaksbergen 

Tel. : 053 - 57216 55 

Fax : 053 - 57410 76 

service & 
onderhoud 

• Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen 

• Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames en heren) 

• Haar en huidverzorglngsprodukten 

zonder enlge chemlsche toevoeglngen 

• Greath lenghts halrextenslons 

• Aangesloten bli alle zorgverzekeraars 

• Thuis/ziekenhuis bezoek mogellik 

06-22 24 25 56 

Pastoor Ossestraat 30a 
7554 SW Beckum 

info@ellentibbehaarwerken.nl 
www.ellentibbehaarwerken.nl 



GEGAARDE BEENHAM UIT EIGEN KEUKEN € 4.95 
MET GRATIS BEENHAMSAUS !! -PER 500 GRAM-

QMA'S GEBRADEN GEHAKTBALLEN € 1 .25 
NU BIJ 4 STUKS GRATIS BAKJE SLAGERS JUS -PER STUK-

• ZOMER ZUURKOOL STAMPPOT € 3.95 
MET STUKJES ANANAS + GRATIS 1 KNAKWORST - 500 GRAM -

KIP IN HET BAKKIE € 2.95 
IN ALUMINIUM BAKJE GAREN IN DE OVEN 20 MIN 180 GRA.C. - 300 GRAM -

BOEKELOSE ROL € 2.98 
MAGER GEHAKT MET HAM EN KAAS EN FIJNE SPECERIJEN - 300 GRAM -

SCHOUDERHAM UITEIGENWORSTMAKERIJ 100GRAM€ 0.98 
WOENSDAG GEHAKTDAG 500 GRAM VANAF € 2.48 
HALF OM HALF 500 GR. € 2.48 MAGER RUNDER 500 GRAM€ 2.98 

DONDERDAG SCHNITZELDAG PERSTUK € 1.00 



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

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

o

g

ln.grozktb.www

p
Professionele

wachtlijsGeen
flexienSnelle
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373832-880lebf
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074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

U bedenkt, wij bouwen!

“Ik kies Aannemersbedrijf 
Mulder omdat ik wil 

(ver)bouwen zonder zorgen!”

074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder

.aannemersbedrijf-mulderwww

U bedenkt, wij bouwen!
7

.nlsbedrijf-mulder
.nlsbedrijf-mulder

wij bouwen!



Wat kan ik voor u betekenen
Afscheid nemen en loslaten; niemand leert het ons. Toch kunt u er opeens voor staan dat 
een geliefd persoon in uw familiekring overlijdt.  Met warmte en betrokkenheid sta ik u 
bij tijdens deze indrukwekkende gebeurtenis in uw leven. Op een ongedwongen
en rustige wijze adviseer en begeleid ik u bij de keuzes die rondom een uitvaart
gemaakt moeten worden. Zo komen we samen tot de invulling van een passend,   
respectvol en waardig afscheid van uw dierbare, waaraan u zelf actief kunt bijdragen. 
Steeds meer mensen willen hun laatste afscheid voorbereiden. Bij ziekte maar ook      
wanneer men nog volop in het leven staat. Graag ga ik dan vrijblijvend met u in gesprek 
over de vele vormen van afscheid nemen.
Of en waar u verzekerd bent maakt niet uit, u kunt altijd bij mij terecht. Het is een   
misverstand te denken, dat u door de verzekering die u heeft afgesloten vastzit aan   
een bepaalde uitvaartorganisatie. 
Als u meer wilt weten over het laatste afscheid en mijn manier van begeleiden dan kunt 
u mij bellen, een email sturen of verder lezen op mijn website.

06 - 41465590
dag en nacht 

persoonlijk
bereikbaar 

Even voorstellen 
Mijn naam is Caroline Doornbos, na jaren ervaring in de 

uitvaartbranche ben ik dit jaar gestart met mijn eigen bedrijf in
Usselo. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk een goed afscheid is om 
verder te kunnen gaan.  Daarom heb ik gekozen om in de uitvaartwereld 

te werken en omdat ik graag iets wil betekenen voor de medemens. 
Het beroep van uitvaartleidster en spreekster voelt voor mij als 

een roeping, waar ik mij met hart en ziel voor inzet.  

www.caroline-uitvaart.nl

Gewoon..   voor een goed afscheid 

info@caroline-uitvaart.nl

(advertorial)



��������

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken.Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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FIETSEND LANGS HET VLAS 
 
Wanneer het vlas in de zomer hoog op haar ranke stengels staat en alle 
blauwe vlasbloempjes gaan bloeien, dan wordt het de hoogste tijd om de 
fiets te pakken voor een zwerftocht langs de Enschedese vlasakkers! 
 
Vlas bloeit gedurende de maanden juni en juli en is op zijn mooist om  
12 uur ’s middags. Omdat de vlasbloempjes ’s avonds of met regenachtig 
weer dicht gaan, kan een blauwe vlasakker verrassend genoeg opeens 
groen zijn; een zeer wisselende aanblik dus. 
De vlasfietsroutes bestaan uit een aantal aparte fietstochten, die natuurlijk 
door de sportieve fietser die alle vlasakkers graag wil bekijken, aan elkaar 
geknoopt kunnen worden. 
 
Vlasfietsroutes. 
De volgende vlasakkers kunt u zelf naar wens apart bezoeken of aan 
elkaar knopen: 
1. Vlasakker van De Forelderij en vlasakker op de Usseler Es, aan 

de Keuperweg en de Zoutwinningsweg/Weleweg. bruik voor een 
bezoekje aan deze vlasvelden de knooppunten 37-38-40 van de 
fietsknooppuntenkaart van Twente of de aanlegpunten 10-11-12  
in de fietsroute van Rondje Enschede. 

2. Vlasakker in het Ledeboerpark bij bezoekerscentrum  
Het Lammerinkswonner. Gebruik voor een bezoekje aan deze 
vlasvelden de knooppunten 28 en 32 van de fietsknooppuntenkaart 
van Twente of aanlegpunt 32 in de fietsroute van Rondje Enschede. 

3. Vlasakker in Glanerbrug aan de Gronausestraat/Willem Barendz-
straat. Hier staat ook het infobord Groene Economie. Gebruik voor 
een bezoekje aan deze vlasvelden de knooppunten 7-8-9-51 van de 
fietsknooppuntenkaart van Twente of de aanlegpunten 26-30 in de 
fietsroute van Rondje Enschede. 

4. Vlasakkers in Boekelo en Buurse aan de Haaksbergerweg en de 
Meijersgaardenweg. Gebruik voor een bezoekje aan deze vlasvelden 
de knooppunten 36-21 van de fietsknooppuntenkaart van Twente of 
de aanlegpunten 7-8-9-10 in de fietsroute van Rondje Enschede. 

 
De fietskaart van Rondje Enschede en de fietsknooppuntenkaart van 
Twente zijn te verkrijgen bij de VVV nabij het station van Enschede of bij 
bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner in het Ledeboerpark in 
Enschede. 
 
Kijk voor meer informatie op de website www.dekrachtvanvlas.nl. 
Via www.dekrachtvanvlas.nl/vlas-fietsroute kunt u het vlasfietsroutekaartje 
downloaden. Ook op de website www.boekelo.info vindt u diverse 
fietsroutes (tabblad ‘Toerisme’). 
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HAPPEN EN TRAPPEN IN TWENTE 
 
Een smakelijke fietsroute door De Twentse Zoutmarke 
 
Happen en Trappen combineert fietsen en eten.  
Het is een fietsroute van 42 km, waarbij 5 restaurants bezocht worden 
en u, verdeeld over de route, 5 gangen krijgt aangeboden.  
Een arrangement Happen en Trappen kost € 38,50 (inclusief de 5 gangen 
en gelamineerde fietsroute, excl. drankjes.).  
Voor kinderen betaalt u alleen hetgeen zij nuttigen in een café of 
restaurant.  
 
Een dagvullende activiteit waarbij het natuurschoon de groene draad 
vormt. Een toeristisch-recreatief initiatief voor iedereen.  
Nu ook in De Twentse Zoutmarke, het mooie gebied tussen 
Haaksbergen, Hengelo en Enschede, met uiteraard ook een bezoek aan 
Boekelo. 
 
De Twentse Zoutmarke is een samenwerkingsverband van:  
• Best Western Hotel Scholtenhagen in Haaksbergen: koffie en gebak; 
• Eetcafé en Zalencentrum Winkelman in Buurse: voorgerecht; 
• Eetcafé de Buren in Boekelo: soep; 
• Restaurant Bij Boenders in Beckum: hoofdgerecht; 
• Grand Café Centraal in Haaksbergen: nagerecht.  
 
Happen en Trappen is een landelijke formule waarbij ongeveer 700 
horecagelegenheden zijn aangesloten. Samen verzorgen zij ruim 140 
routes in Nederland en België.  
Op www.happenentrappen.nl wordt iedere route gepresenteerd.  
 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

De eerste week september 
START van het NIEUWE GYM-SEIZOEN. 

De lessen hebben als doel: "verbeteren van houding en beweging" 
en zijn vooral gericht op personen van 55 jaar en ouder.  
De lessen worden gegeven in het gezondheidscentrum 

Kruispunt Boekelo, Mr. de Wolfstraat. 
Maak een afspraak voor een proefles met  
Mariannne van Vught, tel. 06 13 61 99 46. 

 
 



EEN GOEDE BUUR 
IS BETER DAN EEN 
VERRE VRIEND 

Zoals het een goede buur betaamt, blijven wij graag 

op de hoogte van uw wel een wee in relatie tot onze 

bedrijfsactiviteiten . Heeft u vragen, klachten of 

opmerkingen, neem dan contact met o ns op. 

U kunt zich richten tot de afdeling 

Corporate Affairs. 

l<oninklijke Grolsch N.V. - A SABMiller Company 

Brouwerslaan 1 - 7S48 XA Enschede 

Postbus SS - 7SOO AB Enschede 

T +31 S3 48 33 177 

F +31 S3 48 33 100 

E corporatecommunicatio ns@grolsch.nl 

www. ko nin klijkegrolsch. nl 
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Profiteer en bel ons.

Voordelig 
bouwen 

met 6% BTW! 

Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 
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NIEUWSBRIEF DE ZWEEDE JUNI 2014 
 
Deze keer iets minder tekst en iets meer beeld!  
Er is de laatste tijd veel aandacht besteed aan het interieur van  
De Zweede. Vooral door gebruik van veel kleur en natuurlijke materialen 
proberen we prettige ruimtes te creëren die voor de verschillende 
gebruikers geschikt zijn.  
Zie hieronder enkele ontwerpen van: 

 
 
 
 
 
de kantine (bovenaanzicht), 
 
 
 
 

 
 
…de kantine (sfeerimpressie),  
 
 
 

 
 
 
 
 
….en de hal.... 
 
 
 
 
 
 

Tot zover,  
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”  

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


OP ZONDAG 24 AUGUSTUS A.S.
gaat BSC Unisson haar nieuwe sportcomplex bij De Zweede

aan de Boekelosestraat 275, feestelijk in gebruik nemen

en nodigt u hierbij van harte uit!

De afdeling voetbal en hardloopgroep de Boekelopers

presenteren deze dag hun nieuwe velden en loopbaan.

Ook kunt u een kijkje nemen in het gebouw De Zweede,

waar kantine met kleedkamers en de diverse vertrekken

gereed zijn.

U bent allen van harte welkom!

en wij zien u graag op 24 augustus

Bestuur BSC Unisson

HET PROGRAMMA:

� Vanaf 11:45 uur:
Inloop en ontvangst met koffie.

� 12:00 uur:
Officiële opening door stadsdeel wethouder
Patrick Welman en voorzitter BSC Unisson Rob Stokkers.

� 12:30 uur – 15:00 uur:
Opening hardloopbaan van de Boekelopers
door Ingrid Prigge. Opening van de velden van de
afdeling voetbal met een spetterende voetbalshow.

� 15:00 uur:
Een feestelijke receptie.

Doorlopend sportieve activiteiten voor de jeugd.

Kijk ook op www.bscunisson.nl voor het laatste nieuws.

UITNODIGING
OPENING

SPORTCOMPLEX
BSC UNISSON

BOEKELOPERS
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zondag 7 september a.s. 
van 11:00 - 13:00 uur 

sportcomplex De Zweede 
 
met een instuiftraining op onze gloednieuwe 400 meter hardloopbaan. 
Aandacht voor alle aspecten van de loopsport o.a.: trainingsmethoden, 
looptechniek en intervaltraining.  
Ook is er een baanwedstrijd voor de jeugd (400 meter) en volwassenen 
(1.500 meter). Schrijf je hiervoor in om 11:00 uur! 
 
Tevens informatie over: 

• de 5 km clinic voor de beginnende loper; deze start op  
woensdag 17 september. 

• voor lopers die meer kilometers willen maken zal er vanaf het 
najaar een project halve marathon starten. Laat u informeren 
door onze trainers.  

• trainen op hartslag. 
• begeleiding door onze gediplomeerde trainers naar diverse 

loopwedstrijden. 
 
De hardloopgroep ‘Boekelopers’, sinds 1998 actief, is laagdrempelig en 
plezier in het hardlopen staat voorop! 
Onze lopers bestaan uit beginners en gevorderden, wedstrijdlopers en 
recreatieve lopers. 
 
Volg ons op facebook: Boekelopers en kijk voor het laatste nieuws op 
www.bscunisson.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
U KOMT TOCH OOK? 
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Kom langs bij "de Buren" voor: 
- 'n gezellig eetcafe - zaken doen - feesten 
- partijen - vergaderingen - concerten 

Beckumerstraat 2, 7548 BG Boekelo - tel: 053-4281202 
email: info@deburenboekelo.nl web: deburenboekelo.nl 

Krijtverf, gezelligheid, vouwgordijnen, laminaat 

vloeren, sfeer, meubelen, woonaccessoires, 

vloerbedekking, pvc-vloeren, design, verlichting, 

maatwerk adviezen, gordijnen en nog veel meer. 

ii 
het Pakhuys 

W O O N WI N K EL 

' ~CE ' I Vo\g en like ons nu\ 

1.-----_ .. 

Beckumerstraat 30A. 7548 BG Boekelo. 
Telefoon 053 - 428 21 12. 11w11·.hetpakhuys.n l 
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CONSUMINDEREN EN BUDGETCOACHING 
 
Bij Power Royael, het gemeentelijk activeringscentrum in Enschede 
(West), kan iedereen die een krappe beurs heeft of halverwege de maand 
al door zijn budget heen is, nu een workshop consuminderen volgen,  
of begeleid worden bij budgetbeheersing. Dat scheelt maandelijks flink in 
de portemonnee!  
 
Sinds 16 juni kun je op de maandagen van budgetcoach Sandra 
Wildeboer leren hoe je kunt bezuinigen op uitgaven of maandlasten. 
Op de maandagochtenden is er ruimte voor de meer individuele 
budgetcoaching/budgetbeheer en op de middagen kunnen 
belangstellenden een workshop consuminderen volgen. 
Onder het motto “Less is more” kan iedereen ervaren hoe je 
huishoudelijke uitgaven beperkt en hoe je bewust kunt omgaan met 
maandelijkse uitgaven. Ook via hergebruik en recyclen van spullen kun je 
besparen en het is ook nog goed voor het milieu. 
 
Beheer eigen kasboek. 
Kun je niet goed rondkomen of maak je regelmatig schulden?  
Bij budgetbeheer krijg je inzicht in jouw uitgavenpatroon en wordt je 
bewust van de manier waarop je geld uitgeeft. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn: beheer van een eigen kasboek, bepaal wat je echt nodig hebt 
en wat niet, hoe kom je rond van een vast bedrag aan weekgeld en hoe 
voorkom je dat je schulden maakt? 
Ook krijg je hulp bij het aanvragen van toeslagen, het correct invullen van 
formulieren, het aanvragen van verzekeringen, het beperken van je vaste 
maandlasten en het bekijken van de mogelijkheden om een vast bedrag 
per maand te sparen.  
 
Consumeer minder en bespaar. 
Wie minder consumeert houdt meer geld over voor andere zaken; dus 
consuminderen is een goede manier om met je budget rond te komen.  
De belangrijkste onderwerpen waarop je kunt besparen zijn: water, 
elektriciteit, schoonmaakmiddelen, dagelijkse boodschappen, uitgaven 
voor de kinderen, vervoer, kleding en voedsel. Er zijn tal van slimme 
manieren om hier op te bezuinigen: koop bijvoorbeeld groenten van het 
seizoen, ga naar de Kringloopwinkel voor goedkope spullen, doe de 
vaatwasser en de wasdroger de deur uit, zoek op internet naar sites voor 
handige bespaartips. 
Wat kun je zelf maken in plaats van kopen? Ga recyclen en doe aan 
hergebruik van spullen. Doe mee met het hele gezin. Maak je eigen 
wasmiddel. Dit is slechts een greep uit het diverse aanbod workshops. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 



ROOSSINK 
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF 

• Loonwerk 
• Grondwerk 
• Straatwerk 
• Rioolwerk 
• Fourage 
• Containers 

o Graszaden 
o Bestrijdingsmiddelen 
o Grond en Zand 
o Puin Plastic 
o Bestrating of Grind 

~ o Opslag ruimte 

Badweg 65 
7548 RX Enschede 

Tel: 053 - 4281595 
Fax: 053 - 4282782 
Loonbedrijfroossink@live.nl 

06 30871686 of 06 53413270 
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Verder: Consuminderen en budgetcoaching 
 
Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Samen met een 
groep consuminderen werkt namelijk enorm motiverend! 
 
Kijk voor een actueel overzicht van onze workshops en activiteiten op 
www.royael.centrumpower.nl onder het tabblad “activiteiten”. 
Power Royael is gevestigd aan de Wethouder Gerbertstraat 10 te 
Enschede en is geopend van maandag t/m vrijdag van 9:00 - 16:00 uur. 
Voor meer inlichtingen en aanmelding voor de workshop ‘Consuminderen 
en budgetcoaching’ kun je bellen naar 053 - 476 47 43 of mailen naar: 
royael@centrumpower.nl  
 
 
 

DE ZONNEBLOEM 
 

 
 
De uitvoering van zaterdag 14 juni van het toneelstuk "Zorgboerderij  
De 3 Gebroeders" door Jong Lonneker was een groot succes. 
De toneelspelers zetten met verve de lotgevallen van 3 broers neer die 
door de kwakkelende economie hun boerderij gingen ombouwen tot een 
zorginstelling. De cliënten die ze binnenkregen bezorgden de zaal veel 
plezier. En tante Co kon er ook wat van.  
Een vrolijk, goedbezocht toneelstuk. Met dank voor alle medewerking die 
we van onze mede dorpsbewoners kregen. Super! 
 
Onze volgende activiteit is De Picknick. Deze vindt plaats op 14 augustus 
van 14:30 – 17: 00 uur in De Berke aan de Jan van Elburgstraat. 
De toegang is gratis. Evenals vorige jaren wordt uw vrijwillige bijdrage op 
prijs gesteld. 
Wilt u zich s.v.p. opgeven in verband met de catering. 
We maken er met z'n allen weer een mooi feestje van met een optreden 
van ....... 
 
Opgeven bij: 
Jacky Willems 433 18 87 
Gerda Floors 428 15 47 
Rita Smelt 428 27 83 
 
 



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

www.autohulscher.nl

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

Bosch car service

� 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

WIJ ONDERHOUDEN OOK UW LEASE AUTO.

LEASERIJDERS OPGELET

WIJ WERKEN AL JAREN SAMEN MET DIVERSE LEASE MAAT-
SCHAPPIJEN O.A. LEASE-PLAN, NOORD LEASE, ATHLON CAR
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.

Wij heten u
van harte
welkom!!

BOSCH
Service

HUUR EEN BUS
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DIERENBESCHERMING ZOEKT COLLECTANTEN 
 
De Dierenbescherming afdeling Boekelo zoekt vrijwilligers die in de 
periode van 29 september t/m 4 oktober 2014 willen collecteren. 
De opbrengst van deze collecte is hard nodig, want dierenleed is helaas 
nog aan de orde van de dag.  
De Dierenbescherming probeert waar mogelijk dieren in nood te helpen, 
maar omdat zij volledig afhankelijk is van contributies en giften kan de 
organisatie alleen met de financiële steun van het publiek opkomen voor 
alle dieren. Daarbij is de steun van vrijwilligers die willen helpen 
collecteren heel hard nodig. 
 
De jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor de 
afdelingen van de Dierenbescherming in het land. De opbrengst stelt de 
afdelingen in staat veel belangrijk werk uit te voeren. Bijvoorbeeld 
voorlichting op scholen, de opvang van zwerfdieren en het ondersteunen 
van Het Dierenopvangcentrum Enschede.  
Vrijwilligers zijn voor de Dierenbescherming van groot belang. Duizenden 
mensen maken het dagelijks werk van de Dierenbescherming mogelijk 
dankzij hun belangeloze inzet. Vrijwilligers voor de dierenasielen, mensen 
die op braderieën het werk van de organisatie toelichten, de collectanten 
of inspecteurs die op zoek gaan naar verwaarloosde dieren.  
 
Kunt u wat tijd vrij maken om in de periode van  
29 september t/m 4 oktober 2014 te collecteren? 
Meld u dan aan bij: Anke Kampinga, tel. 428 31 19  
of e-mail: akampinga@hetnet.nl. 
Zie ook www.dierenbeschermingenschede.nl. 
 
Anke Kampinga. 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTE RODE KRUIS 
 
De 21 collectanten in Boekelo en Usselo hebben het mooie bedrag van 
€ 2668,34 opgehaald. Collectanten bedankt en natuurlijk ook alle gulle 
gevers en geefsters bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ben Bel, collectant en coördinator voor Boekelo / Usselo. 
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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 



Studio ?donique 
:Natuur{y·kf o/oetverzorging 

Monique Busscher, PEDICURE en meer.... 0" 
Past. Eppinkstraat 58, Beckum ("r(~ \ ';~ 

( ,.,--
074- 3676577 (\.,1 ( 

06 - 23 55 08 50 } rr......,. 

www.studiomonique.nl ) V-°'i ~ / 
Lid ••••• ""-> 
Proy oet 

an't MOs 
~~~\nee e. Tu\nhol.J\" 



Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo

Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85

info@dorrestijnmakelaardij.nl

aan– en verkoopbemiddeling

bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren

De make
laar

die meer
voor

u doet
!

-
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OPEN IMKERIJDAGEN 
 
Op zaterdag 12 en zondag 13 juli zijn de landelijke Open Imkerijdagen.  
U bent van 11:00 tot 16:00 uur welkom om 
een kijkje te komen nemen bij onze 
bijenstal met 4 kasten, waar we u graag 
vertellen over het imkeren. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden.  
Ook zal er honing van dit seizoen van 
onze bijenvolken te verkrijgen zijn. 
 
Wim en Ans Vunderink 
Lansinkweg 11, Boekelo 
 
 

MUZIEKLESSEN MUZIEKVERENIGING UNISSON 
 

  
Nieuw schooljaar!  
De zomervakantie staat weer voor de deur, dit betekent ook dat het 
nieuwe schooljaar voor de deur staat! Ook in het schooljaar 2014-2015 
kunt u weer muzieklessen volgen via Muziekvereniging Unisson. U krijgt 
dan les vanuit de Kaliber Kunstenschool. Bij voldoende aanmeldingen 
zullen de lessen in Boekelo gegeven worden. Op dit moment zijn dit de 
lessen voor trompet, saxofoon, dwarsfluit en klarinet.  
De voorwaarden en tarieven kunt u lezen op onze website: 
www.mvunisson.nl. 
Mocht u interesse hebben in muziekles of vragen hebben, dan kunt u met 
mij contact opnemen mvunisson@hotmail.com.  
Geniet van de zomer en hopelijk spreken we elkaar in het nieuwe 
schooljaar! 
 
Manon Stokkers, 
Leerlingen- coördinator MV Unisson 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.mvunisson.nl/
mailto:mvunisson@hotmail.com
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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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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O. 
 
JULI: 
09 juli Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Courgette crémesoep, sucade lapje, bloemkool, gekookte 
aardappelen, rauwkostsalade, vla. Opgave voor 7 juli 10:00 uur. 

10 juli Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
16 juli Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Chinese groentesoep, fou yong haj, nasi goreng, atjar, 
kroepoek, vla. Opgave voor 14 juli 10.00 uur. 

17 juli Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
19 juli Gezamenlijke BBQ met de bewoners van De Mans. Verdere 

gegevens over kosten en aanvang komen nog via een flyer. 
23 juli Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Juliennesoep, macaronischotel met geraspte kaas, gemengde 
rauwkostsalade, vla. Opgave voor 21 juli 10 00 uur. 

24 juli Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. Gelegenheid tot 
betalen van de bustocht naar de fuchsiatuin in Ootmarsum. 

30 juli Maaltijd van de Posten, aanvang 12:30 uur. 
Vermicellisoep, varkensprocureurrollade, tuinbonen á la crème, 
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, vla.  
Opgave voor 28 juli 10:00 uur. 

31 juli Bustocht naar de fuchsiatuin in Ootmarsum, vertrek 13:30 uur.  
AUGUSTUS: 
06 aug Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Heldere bospaddenstoelensoep, gehaktbal, andijvie, gekookte 
aardappelen, rauwkostsalade, vla. 
Opgave voor 4 augustus 10:00 uur. 

07 aug Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
13 aug Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Minestronesoep, kipsaucijs, witte bonen in tomatensaus, 
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, vla.  
Opgave voor 11 augustus 10:00 uur. 

14 aug Picknick van De Zonnebloem in De Berke, aanvang 14:00 uur. 
20 aug Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Gebonden kalfssoep, babi pangang, zoet/zure saus, nasi 
goreng, atjar tjampoer, kroepoek, vla.  
Opgave voor 18 augustus 10.00 uur. 

21 aug Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. Gelegenheid tot 
betalen van de bustocht Rondje Borculo. 

 
(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
�� VVIIOOLLEENN  �� PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  �� KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

�� HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  �� GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59

         Voor sfeervolle live-music (niet overheersend).  
         Tijdens receptie, diner, huwelijksfeest, evenement. 
            OOK OUDERENPROGRAMMA.  

       

Peter-Jan Knape     :06  222 474 55 
            www.pjknape.nl  
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Verder: Open Ouderenwerk Boekelo e.o.  
26 aug Bustocht naar Borculo, vertrek om 13:30 uur. 
27 aug Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Vermicellisoep, rundergoulash, romanobonen, witte rijst, 
rauwkost, vla. Opgave voor 25 augustus 10:00 uur. 

28 aug Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.  
Opgave aan één van onderstaande personen: 
A. Eggers tel. 428 28 01 J. Groothuis tel. 428 20 68 
J. Schoeman tel. 428 17 84 J. Velthuis tel. 428 26 59 
Of via het Dienstencentrum, 428 04 51.  

De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk! 
Alle activiteiten beginnen om 14:00 uur tenzij anders vermeld!  

Voor de maand september kunt u alvast enkele data noteren: 
03 sept Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Heldere groentesoep, gehaktbal, stamppot snijbonen, 
rauwkostsalade, vla. Opgave voor 01 september 10:00 uur. 

11 sept Spelletjesmiddag met de kinderen van OBS Molenbeek. 
16 sept Bezoek aan Food Connect in Almelo, vertrek om 13:00 uur. 
24 sept Cabaretavond, samen met Boekelo Decor. 
25 sept Lezing over mantelzorg, nadere gegevens volgen. 
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
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: 
Netty Overzee, tel. 428 21 38, mail: nettie.overzee@kpnmail.nl 
Bonnie Haven, tel. 428 15 58, mail: jhaven@ziggo.nl  

12 aug Bezoek aan De Haarmühle. met een hapje eten op het terras 
bij zonnig weer, vanaf 17:00 uur. Voor de liefhebbers per fiets. 
Aanmelden bij Fleur ter Kuile, tel. 428 12 80,  
of email fleurjan@planet.nl.  
Opgave vóór 8 augustus, waarbij overlegd wordt of men 
gezamenlijk fietst of per auto bij De Buren vertrekt.  

 
In september is het de bedoeling dat wij op de 16de of de 23ste iets 
organiseren. Daarover meer in Boeke-loos september! 

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


Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 4283855
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl

Uw
Wijnspecia

list

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE



Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt helpt u graag verder 

en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 of via email adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

Hartelijk  Huiselijk  Hulpvaardig

‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!



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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KERKDIENSTEN BOEKELO USSELO TWEKKELO 
 
Franciscusparochie- Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 
zondag 06 juli 
10:00 uur Gebedsviering m.m.v. het dames- en herenkoor,  
                Marcellinuskerk 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
 
zondag 13 juli 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo  
zondag 20 juli 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo  
 
zondag 27 juli 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
 
zondag 03 augustus 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Johanneskerk, Twekkelo 
10:00 uur Gebedsviering m.m.v. het dames- en herenkoor, 
                Marcellinuskerk 
 
zondag 10 augustus 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo  
 
zondag 17 augustus 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
 
zondag 24 augustus 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
 
zondag 31 augustus 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
 
zondag 07 september 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo 
10:00 uur Gebedsviering m.m.v. het dames- en herenkoor,  
                Marcellinuskerk 
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond, Johanneskerk, 
                Twekkelo 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

MUZIEKLES IN BOEKELO: 
tegenover OBS De Molenbeek 

Kom vrijblijvend uitproberen! 
Gitaar, piano, blokfluit. 

Ronald Moelker, tel. 06 46 83 06 16, www.muzieklesinboekelo.nl 
 
 



Sylva Bouw bv 

Postbus 1020 

7500 BA Enschede 

Marssteden 44 

7547TC Enschede 

Tel. 053-4286868 

Fax 053-4286869 

Neem voor meer 

informatie vrijblijvend 

contact op met Marcel 

tenThije: 06-22221433 

info@sylvabouw.nl 

www.sylvabouw.nl 

BC>UVV 
GARANT 

~WONINGBORG BV 

• GIW 
··~ 

lft. SYLVABOUW 
bouwers met p r of el 



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

PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN
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MUSEUMBUURTSPOORWEG (MBS) 
 
Zoutmarketour. 
Een gecombineerde bus- / treintocht (incl. lunch en bezoek aan het 
Zoutmuseum in Delden) door het Twentse landschap met de nadruk op 
de zoutwinning: vroeger en nu.  
De tocht begint om 10:00 uur en eindigt om 16:00 uur. 
(de TET-bus vertrekt om 9:45 uur vanaf Sandton Resort Boekelo). 
De rijdagen zijn: 
• juli: 8, 15 en 22.  
• augustus: 5 en 12. 
U kunt zich voor deze tocht opgeven bij de VVV Haaksbergen 
www.vvvhaaksbergen.nl of telefoon 053 – 572 28 11. 
 
LEGO treinen: 29, 30 en 31 juli. 
Voor kinderen en volwassenen extra feestelijke dagen. 
Zij kunnen naar hartenlust spelen met en kijken naar Lego.  
Drie dagen lang zijn de mooiste lego bouwwerken te bewonderen en kun 
je kijken naar de langste Lego knikkerbaan. Het vindt allemaal plaats in 
de grote hal in Boekelo.  
 
In Boekelo treft u het museumdepot aan van de MBS.  
In deze loods van 100 meter lengte, liggen 4 sporen, waarop veel 
materieel staat. Hier staat ook het grootste gedeelte van het nog te 
restaureren materieel. Zo kunt u als bezoeker zien hoe de MBS het 
materieel binnenkrijgt. Dit geeft u enig idee over hoeveel werk er verzet 
moet worden alvorens het materieel weer ingezet kan worden. 
 
Voor kinderen staat hier een springkussen in de vorm van een van onze 
stoomlocomotieven en een grote LGB-modelspoorbaan. 
 
Voor het museumdepot ligt een oude wagendraaischijf, hierop werden 
vroeger goederenwagens gedraaid, om bij de fabrieken in de juiste 
richting te staan. 
 
Bij de overweg staat een klein gebouwtje. Hierin treft men het loket aan 
en huist de stationschef van Boekelo. Hij bedient onder andere het inrij-
sein en de handbediende overwegbomen. 
 
Normale ritten. 
Natuurlijk rijdt de stoomtrein ook zijn normale ritten en kunt u een kijkje 
nemen in het museum en de werkplaats in Boekelo en Haaksbergen. 
• juli: 6, 13, 20, 24 en 27. 
• augustus: 3, 7, 10, 14, 17, 24 en 31. 
Rijtijden vanaf Boekelo: 12:00, 14:00 en 18:00 uur. 
 
www.museumbuurtspoorweg.nl 



U1f SUPERMARK'f IN BOEKELO 

Voor al uw dagelijkse boodschappen 

- AARDAPPELEN, GROENTE en FRUIT 

- EIGEN BAKKERIJ 

- DAGVERSE ZUIVEL 

- VERS VLEES 

- UITGEBREID WIJNASSORTIMENT 

- STREEKPRODUKTEN 

- DROGISTERIJ 

- STOMERIJ 

- POSTAGENTSCHAP 

1~111:1<1:1.11 & 1:1111 > 
Firma ter Wengel - Beckumerstraat 13 - 7548 BD Boekelo - 053 - 428 14 36 

www.coop.n l/boekelo volg ons ook op tJ coopboeke lo IJ coopboekelo 
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KALENDER JULI 
 

zo-06 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 

za-12 en zo-13 Open Imkerijdagen, Lansinkweg 11, 11:00-16:00 uur 
di-15 Trefpunt Nieuws, bez. Wendezoele vertrek De Buren, 14:30 uur 
di-15 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur 
za-19 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-29 t/m do-31 MBS legotreinen, loods Boekelo 

 

AUGUSTUS 
 

zo-03 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
wo-06 Damesgroep 40+, samenkomst Dorpshuis 
do-07 Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17:30 uur 
di-12 Trefpunt Nieuws, fietstocht naar Haarmühle, vanaf 17:00 u. 

do-14 Zonnebloem picknick, De Berke, 14:30 – 17:00 uur 
za-16 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-19 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur 

wo-20 Dames 40+, samenkomst Dorpshuis 
za-23 Cabarestival; opening theaterseizoen + uitreiking. 

Verborgen Bokaal, ’t Verborgen Theater, 20:00 uur 
zo-24 Spielehof Open, Shortgolf Spielehof, 9:30 uur 
zo-24 BSC Unisson, opening sportcomplex, vanaf 11:30 uur 
di-26 ●●●● Laatste dag inleveren kopij september●●●● 

 
           Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz.47 en 49. 
 

VOORINFORMATIE SEPTEMBER 
 

do-04 Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17:30 uur 
vr-05 Bezorgers ophalen Boeke-loos 
zo-07 Open Huis Boekelopers, sportcomplex bij De Zweede, 11:00. 
zo-07 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
za-13 en zo-14 Volle Polle; auto- en motorcrossen, Beckum 
di-16 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje 20:00 uur 
za-20 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-23 ●●●● Laatste dag inleveren kopij oktober●●●● 

 
 

• Het Historisch Centrum is maandagavond 14 juli de laatste keer 
geopend. Vanaf maandagavond 1 september zijn wij weer 
geopend! 
maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur 
vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. 
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
Ook voor de Historische Kring was de Pinkstermarkt weer een uitdaging 
om zich te laten zien. 
Een commissie onder leiding van Ine Kruse had diverse ideeën uitgewerkt 
die zo ver gingen dat we een dubbele stand nodig hadden. Het thema: 
“De ontwikkeling van Boekelo van 1885 tot 1925” werd in alle toonaarden 
gepresenteerd. Ook hier speelt de ontwikkeling van het spoor, zoals 
overal eigenlijk, een onuitwisbare rol.  
Door een notariële akte te tekenen is op 11 juni het stukje grond aan de 
Kwinkelerweg, waar het gedenkmonumentje staat voor het in 1943 
verongelukte Halifax vliegtuig, in bezit van de Historische Kring gekomen. 
Dit om zeker te stellen dat dit oorlogsmonument voor altijd op die plaats 
bewaard zal blijven. Heeft u het nog niet gedaan, stop daar eens met de 
fiets, wandelend of met de auto; een mooi en gedenkwaardig plekje, door 
vrijwilligers onderhouden en voorzien van een bank, geschonken door  
de Dorpsraad.   
De prijsvraag op de Pinkstermarkt waarvoor Ferdie Sachse twee 
“raadselachtige” foto’s maakte, werd gewonnen door Arnold Monnink.  
Na loting ging de tweede prijs naar Ben Bel. Bij de uitreiking van de 
prijzen, een flesje wijn, was Arnold afwezig, waardoor Zanja, één van de 
Boeke-loos redactrices, nu met een foto in haar eigen blad komt te staan!  
(zie de volgende bladzijde).  
En de oplossing?  
Foto 1 verbeelde de kachel/oven/gemetselde stookplaats bij de familie 
Smelt om de hoek, waar heel vroeger het water voor de villa Het Teesink 
verwarmd en door leidingen naar het huis getransporteerd werd.  
Ooit stond er een watertoren/-reservoir achter tegen de paardenstallen 
gebouwd. Eerlijk gezegd vandaag een “zoekplaatje” in het groen!  
Foto 2 was heel wat eenvoudiger te herkennen, want natuurlijk betrof het 
hier “De Zoutveste” aan de Boekelosestraat (detail).  
Aangezien de Pinkstermarkt vroegtijdig overvallen werd door een 
regenbui hebben niet veel bezoekers aan de prijsvraag mee kunnen 
doen. Wie weet, volgende keer beter!  
 
 
 
 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Nieuws van de Historische Kring 
 
In de vakantiemaanden zijn de openingstijden als volgt:  
Maandagavond 14 juli laatste keer open, maandagavond 1 september 
weer open. Wanneer echter in de tussenliggende periode op 
vrijdagochtend de vlag “OPEN” buiten hangt kunt u ook binnenlopen!  
Nieuwe vergaderdatum op 17 september om 20:00 uur in het Historisch 
Centrum. Op die dag vieren we drie jaren vestiging van de Historische 
Kring in het Portiershuisje. Iedereen die belangstelling heeft is van harte 
welkom.   
We kunnen extra “handjes” gebruiken. Werkzaamheden kunnen door 
liefhebbers voor een deel ook thuis gedaan worden. 
 
De medewerkers van de Historische Kring wensen u een fijne vakantie! 
 
 

De prijswinnaars van de Pinkster-prijsvraag:  
Ben Bel en Zanja Monnink (voor Arnold Monnink), die door Fleur ter Kuile de prijs 
uitgereikt krijgen. 

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