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Computer Service Twente

  

 

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo
Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- ADSL internet aansluiting

- Glasvezel TV Internet
- Printers
- MKB, service op locatie
- Verkoop computers

Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl
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& ruim assortiment
& dagverse groente en fruit

& goede aanbiedingen
& post NL servicepunt

& ovenvers brood

& goede service

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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Theatergroep De Verstrooiers presenteert
Nieuws uit de Dorpsraad (17 maart 2015)
Paaseieren zoeken
Even voorstellen: Het Plukreef
Van de wethouder
Natuurlijk spelen De Bleekerij
Reünie Usselerschool + Volleybalsters gezocht
Subsidie Grolsch Stichting Koepel
NL.Doet actie Boekelo
PROGRAMMA KONINGSDAG
Papierinzameling op zaterdag
Stichting AED zoekt donateurs
Huiskamer van het Dorp
Vrijwilligers gezocht natuurlijk spelen
Trefpunt Nieuws
Nieuws van de Historische Kring
Wanted bankiers
Kerkdiensten + Damesgroep 40+
Voorbereidingen Popfeesten Usselo in volle gang
Verborgen parkeerplaats
Kalender
Boomplantdag

VROLIJK PASEN!
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THEATERGROEP DE VERSTROOIERS PRESENTEERT
De première van de musical "De
Kleine Parade" in het Oldenzaalse
Stadstheater De Bond was een groot
succes. Gelukkig is het nog steeds
mogelijk om deze musical van De
Verstrooiers te bezoeken. Met liedjes
als “Loflied op Dora” en “Ken je lache
Lieve Heer” is deze musical van Wim
Sonneveld met muziek van Friso
Wiegersma een echte klassieker!
“De Kleine Parade” speelt in de jaren
’30 en beschrijft op humoristische
wijze de arrogantie en de
bekrompenheid van de hogere
kringen en de daarmee gepaard
gaande klassenstrijd. Het contrast
tussen beide klassen wordt
uitvergroot door de energieke
volksscènes en –liedjes, het
artistieke milieu doet de grenzen
tussen beide vervagen.
De bekende regionale regisseur Karel Kunne maakte speciaal voor
Theatergroep De Verstrooiers een unieke bewerking, met de nadruk op
geloofwaardig spel en indrukwekkende zangpartijen. Gezien zijn eerdere
successen met o.a. de Jantjes, Anatevka en de Passiespelen is hem dat
wel toevertrouwd. Samen met de professionele muzikale ondersteuning
van het combo onder leiding van Hans Barkel staat dit garant voor een
prachtige avond totaaltheater!
Boekeloërs Annemarie Hilbink,
Ike Westra en Marja Kupers staan met
én tegenover elkaar in deze productie
die je als Boekeloër gewoon gezien
moet hebben.
U kunt uw kaarten voor de musical
“De Kleine Parade” van Theatergroep
De Verstrooiers rechtstreeks bij
onderstaande theaters bestellen.
Zaterdag 11 april, 20:00 uur, Theater De Kappen, Haaksbergen
Zaterdag 18 april, 20:00 uur, Kulturhus de Bijenkorf, Borne
boeke-loos
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (17 MAART 2015)
27 mensen horen en zien Jeroen Verhaak, de voorzitter van de
Dorpsraad Boekelo, om precies 20:00 uur de derde openbare vergadering
van 2015 openen. Hij heet een ieder welkom:12 leden van de Dorpsraad
(Natascha Nijman is verhinderd) en 15 “zaalzitters”, waaronder Corrie
Jaran, Jan ten Elzen (beiden Stadsdeel-West) en Anton Brinks
(wijkagent). De voorzitter zegt dat op dinsdag 7 april de
Stadsdeelcommissie-West (bestaande uit gemeenteraadsleden) in de
MFA vergadert. We hopen de commissieleden eerder die avond (vanaf
19:00 uur) een rondleiding in en bij het Dorpshart te kunnen geven.
Het Verslag van de vergadering van 17 februari jl. wordt ongewijzigd
vastgesteld. Ben ter Stal geeft een opsomming van de in- en uitgaande
mails en brieven, de zgn. postlijst.
Henk Guchelaar laat zijn licht schijnen over de Jaarrekening en Balans
2014. Samengevat: “2014 was financieel een mooi jaar”. En passant doet
hij een oproep aan alle inwoners van ons werkgebied om gebruik te
maken van het Dorpsbudget: het fonds waaruit geput kan worden voor
het mede-realiseren van burgerinitiatieven.
De Kascontrole-commissie(KCC) - dit jaar bestaande uit Frits Hylkema en
Roelant Lawerman - stelt, bij monde van de eerstgenoemde, voor de
penningmeester decharge te verlenen, hetgeen wij dus vanavond doen!
Henk bedankt! De commissie heeft enkele opmerkingen:
1. De complexe financiële administratie maakt een zeer verzorgde indruk.
2. “De (net afgetreden) minister is makkelijker te vervangen dan deze
penningmeester”. 3. Regel een tweede ondertekenaar! (Aan dit laatste
wordt al enige tijd gewerkt).
De voorzitter bedankt de KCC, Frits Hylkema zwaait af als lid (dank!),
Roelant Lawerman en een nog aan te zoeken tweede “man” (v/m) vormen
de KCC 2016. We stellen de Jaarrekening en Balans 2014 vast!
Hetzelfde geldt voor de Begroting 2015.
Diverse mensen komen aan het woord bij het agendapunt Nieuws uit de
commissies en vertegenwoordigingen. Kas de Vries, voorzitter R.O.M.,
trapt af. Eerst aandacht voor de aansluiting van De Zweede op de
Boekelosestraat. Enkele R.O.M.-ers hebben gesproken met MFA.gebruikers en Boekelosestraat-passanten, vrijwel unaniem was men in de
constatering dat de situatie veiliger moet! We stellen de gemeente voor
om te beginnen met een betere verlichting van de aansluiting, als dat
onvoldoende blijkt te zijn, valt er nog te denken aan een knipperlichtinstallatie, versmalling van de versmalling, drempelverhoging en het
plaatsen van waarschuwingsborden. Dit voorstel zal onder de aandacht
van de gemeente worden gebracht.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Thuys
DE HANDIGE WINKEL IN HARTJE BOEKELO

 Alles voor uw huisdier  Bloemen en planten
 Huis, tuin en cadeau  Doe het zelf
 Graf- en bruidswerk  Wij bezorgen ook
Beckumerstraat 11 7548 BD Boekelo
Tel. 053-4282670 info@thuys-boekelo.nl

www.thuys-boekelo.nl
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 maart 2015)
Henk Abbink zegt dat het niet wenselijk is de akker bij de aansluiting met
hoog gewas (mais) te beplanten. Herman Vossebeld wijst er op dat het
bord waarop de opening van De Zweede staat aangekondigd, ook niet
echt handig geplaatst is. Uiteraard komt ook het Bleekerijplein (in aanleg)
aan de orde. We hopen dat we begin juni een mooi plein rijker zijn.
Direct daarna begint de renovatie van de Boekelostraat (deel tussen
Bleekerij en Dorpshart). Twee bewoners van het Magazijn (de dames
De Graaf en Van Ulzen) vragen aandacht voor de hen inziens wenselijke
onderdelen van de inrichtingsplannen voor dit plein. Henk Guchelaar en
Kas de Vries wijzen erop dat de plannen in gezamenlijk overleg (ook de
bewoners van het Magazijn waren vertegenwoordigd) zijn vastgesteld.
We zullen Ter Steege en de gemeente op zeer korte termijn benaderen
over de kwestie van de plek voor de ondergrondse afvalcontainers.
Vervolgens geeft Kas de Vries een nabeschouwing van de op 3 maart jl.
gehouden brainstorm over “Veranderingen in de Openbare Ruimte”.
We zien terug op een geslaagde bijeenkomst! Intussen hebben alle
deelnemers (37) het verslag van de “oploop” ontvangen. Eerste actiepunt
is de vorming van een werkgroep die de (on)mogelijkheden van de
gedane aanbevelingen in praktijk zal proberen te brengen. De gemeente
Enschede heeft intussen laten weten ons daarvoor in 2015 ook de
financiële ruimte te bieden.
Kas’ enthousiasme werkt aanstekelijk: Edith Howard en Roelant
Lawerman melden zich ter vergadering als lid van de werkgroep!
Publiciteit: Ben Schoppert zegt dat hij zijn takenpakket voor wat betreft
Boeke-loos en de site boekelo.info overdraagt aan Ben ter Stal.
Ben ter Stal is sinds enige tijd niet meer de “websitemachinist”, die klus
ligt nu bij Tom Lotgerink. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt
de Facebookredactie toe de agenda van de Dorpsraadvergadering ook op
de vergaderdag zelf op Facebook te plaatsen.
Ben Bel is voor de Ouderencommissie naar een bijeenkomst van de
OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen) geweest.
Thema: "Visie op het dorp”. Hierbij kwam o.a. de manier waarop in
Deurningen de dagopvang is geregeld ter sprake. Ben Bel gaat
onderzoeken hoe deze opvang eventueel ook weer in Boekelo te
organiseren is.
Wat de MFA betreft zegt Ben ter Stal dat de voorbereiding van de
opening (zaterdag 28 maart) in volle gang is. Naar aanleiding van dit
onderwerp licht Jeroen Verhaak het openingsprogramma toe en vraagt
Jeanet van Offenbeek om een uitbreiding van het “uithangbord” aan de
Boekelosestraat.
Laatste spreekster vervolgt met een tweetal R.S.C.J.-punten:
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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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

L EFERS
TEN
D AM
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 maart 2015)
1. Natuurlijk Spelen op De Bleekerij: definitieve tekening is gemaakt,
enkele aanpassingen op het voorlopig plan waren noodzakelijk, m.n. de
geplande wateractiviteit kan niet doorgaan vanwege het advies van de
G.G.D. om het op te pompen water niet te gebruiken voor
speelactiviteiten. Er worden vrijwilligers gevraagd voor de aanleg van het
geheel. Men hoopt rond de zomervakantie een behoorlijk deel
gerealiseerd te hebben.
2. Samen met Natascha Nijman gaat Jeanet van Offenbeek zich bezig
houden met de opzet van een Jeugddorpsraad.
Ben Schoppert vervolgt dit commissienieuws met een verslag van de
actuele stand van zaken met betrekking tot de aanleg van het “Ommetje
Boekelo”, een wandelpad van ongeveer 9,5 km. Werkgroepleden zijn in
gesprek met de grondeigenaren, aanvraag voor subsidie bij Dorpsbudget
is gedaan, informatie over vrijwilligersverzekering is binnen. De werkgroep
komt maandag 30 maart weer bijeen.
Gonny ten Veen doet verslag van de activiteiten van de “Werkgroep
Banken”: op 24 april worden, met hulp van de firma Roossink en
vrijwilligers, enkele banken geplaatst en verplaatst; intussen worden via
Facebook en Boeke-loos mensen gevraagd voor het periodieke
onderhoud van de 20 door de Dorpsraad geplaatste zitgelegenheden.
Kas de Vries laat ons weten dat er momenteel bij de adviescommissie
Dorpsbudget een drietal aanvragen ligt voor resp. wandelpaden, AEDonderhoud/cursussen en de aanschaf van veiligheidshesjes voor
StraatAdoptie en ander buitenwerk.
Jeroen Verhaak vraagt de Dorpsraadleden te reageren op een ACWOtekst m.b.t. een aanscherping van de Wijk- en Dorpsbudgetprocedure.
Henk Abbink laat ons weten dat een Zoutmarke-deskundige bereid is om
in onze aprilvergadering de activiteiten van deze toeristische organisatie,
gericht op o.a. Boekelo en omgeving, nader toe te lichten.
Uiteraard sluiten we ook deze vergadering af met een rondvraag, daarin
komen aan het woord: Jeanet van Offenbeek vraagt aandacht voor de
parkeerproblematiek, m.n. die op het Schierbeekplein. De commissie
R.O.M. zal zich over de parkeerproblematiek in het algemeen buigen.
Gonny ten Veen: 1) Er blijft behoorlijk wat vuil achter na de vrijdagsmarkt.
Jan ten Elzen zal hierover contact opnemen met de marktmeester.
2) Evaluatie terrasuitbreidingen? R.O.M.-onderwerp!
Bart Stokkers vraagt naar het doel van de lopende verkeerstelling (op
diverse plaatsen in en om Boekelo). Aanleidingen: telling
verkeersintensiteit (o.a. in het kader van het onderzoek naar het
winkelbestand in Boekelo) en het in kaart brengen van sluiproutes.
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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
Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 maart 2015)
Ria de Graaf: 1) Vreest overlast van hondenuitlaat op nieuwe
Bleekerijplein en aanpalend grasveld, hoopt dat daar op gecontroleerd
wordt! 2) Ziet regelmatig levensgevaarlijke verkeerssituaties als gevolg
van Haimersweg/Windmolenwegproblematiek!
Minke van Ulzen pleit voor de aanleg van een “zebrapad” op de
Boekelosestraat m.n. voor de overstekende scholieren. Reactie: in een
30-km gebied is de aanleg van zo’n V.O.P. niet toegestaan.
Anton Brinks (wijkagent): 1) Geen woninginbraken de laatste maand in
Boekelo. 2) Er “lopen” momenteel informatiebijeenkomsten m.b.t.
veiligheid en preventie. 3) Afgelopen week was snelheidscontrole op de
Windmolenweg. Hoogst gemeten (en beboete) snelheid: 57 km.
4) 21 april: Mobiele Medialab in Boekelo, voor onderzoek communicatie
politie<>”burgers”. Jeroen Verhaak kondigt in dit verband de presentatie
van Anton Brinks en collega in Dorpsraadvergadering van 19 mei a.s.
aan.
Om 21:50 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Ben Schoppert.
UITNODIGING
voor de volgende Dorpsraadvergadering op dinsdag 21 april a.s.,
aanvang 20:00 uur, MFA De Zweede, Boekelosestraat 275.
U bent van harte welkom en hebt volop de gelegenheid mee te praten
over de Boekelose belangen en activiteiten!
De agenda vindt u enkele dagen voor de vergadering op de website
www.boekelo.info/dorpsraad en op Facebook.

PAASEIEREN ZOEKEN
Net als voorgaande jaren organiseert MV Unisson op
e
2 Paasdag, maandag 6 april het traditionele
Paaseieren zoeken voor peuters en leerlingen van groep
1 t/m 4 van de basisscholen. Inschrijven kan helaas niet
meer, maar meegenieten wel!
Om 09:45 uur vertrek onder begeleiding van MV
Unisson vanaf het schoolplein van OBS De Molenbeek,
rond 11:30 uur zal iedereen daar weer terug zijn.
De Paashaas verwacht een grote, gezellige opkomst!
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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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www.verkeersschoolheurman.nl

fax: 461 8371
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Krijg de

Lente Kriebels
PAAS
VOORDELEN
van onze

CARPACCIO

4

ROLLADE

GEPANEERD

van malse rosbief met pesto,
rose bakken
500 gram

st.

SCHNITZELS

5.98
GRATIS
250 gram

9.75

ROOMSAUS

GOURMET
COMPLEET
per persoon

10.95

Dat wordt weer smullen
met de Paasdagen.
Geldig t/m 30 april a.s.

LENTE
VINK
van schnitzel, kaas,
asperge en coburger

100 gram

1.78

KIP
IN HET BAKKIE

TEXELS
LAMSVLEES

malse kipfilet met brie

BOUT
KARBONADE
ROLLADE
DUNNE LAMS
SAUCIJZEN

2 pers. a 350 gram

3.98

p.st.

o.a.

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

THEO VAN DER PEET
Beckumerstraat 32 - 7548 BG Boekelo - Tel. 053-4281216
Mail: info@slagerijvanderpeet.nl - Site: slagerijvanderpeet.nl

 

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

www.boeke-loos.nl

EVEN VOORSTELLEN: HET PLUKREEF
Hallo allemaal,
wij zijn Jeanine Reef en Ilse Reef-Beld, twee schoonzussen die samen
het idee hebben bedacht om te starten met een groente- en
bloemenpluktuin in Twekkelo. Al een tijdje liepen wij met het idee rond om
iets voor onszelf te gaan beginnen waarin wij onze hobby en ideeën
konden laten uitkomen. Op een verjaardag kwam Jeanine met het
prachtige idee om een pluktuin te beginnen.
Na veel grappen die avond hebben wij het plan toch eens serieus
bekeken. We hebben bij andere pluktuinen rondgeneusd en onze eigen
ideeën op papier gezet. Daaruit is de beslissing voortgekomen om te
starten met “Het Plukreef”.
Veel mensen zouden graag met een groentetuin willen beginnen, maar
zien op tegen het vele werk en het bijkomende onderhoud. Nou, fijn dan
toch dat wij het werk verrichten en u daarvan de “vruchten” (de groenten
en bloemen) kunt plukken?! Onze opzet is om groente en bloemen te
verbouwen zoals opa of oma dit vroeger ook deed in de groentetuin.
Voor aardappels en eieren kunt u inmiddels al bij ons terecht. Wanneer
wij niet aanwezig zijn gaat dit op basis van zelfbediening.
We beginnen met de basisgroenten en -bloemen, en staan open voor
ideeën. Wie weet wat de toekomst ons brengen zal en wat wij nog meer
kunnen toevoegen aan ons assortiment!
Na gedane arbeid is het goed rusten. Hiervoor hebben wij een
koffiehoekje ingericht waar u als klant of voorbijganger even heerlijk kunt
bijkomen. Voor de kinderen komen er een speciaal ingerichte
kinderpluktuin, een wilgentenen hut en buitenspeelgoed.
Wij hopen medio mei open te gaan op dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 09:00 tot 17:30 uur.
Het Plukreef is te vinden aan de Twekkelerweg 350 te Hengelo
(Twekkelo).
Vindt u het leuk om de ontwikkelingen van Het Plukreef te volgen, wordt
dan vrienden via onze Facebook pagina “Het Plukreef”.
Komt kiek’n!
Jeanine en Ilse
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VAN DE WETHOUDER
Betrokkenheid
In Boekelo en omgeving wonen betrokken
mensen kan ik wel stellen.
Dat was bijvoorbeeld mooi om te zien tijdens
de Opschoondag in Boekelo. Veel bewoners
waren actief om hun straat, buurt, wijk van
rommel te ontdoen. Ik vind eigen
verantwoordelijkheid en participatie
belangrijk, dit hebben we gezamenlijk ook
vastgelegd in het coalitieakkoord. In Boekelo
neemt het eigen initiatief alleen maar toe.
Dat merk ik elke keer als ik in het dorp ben.
Of het nu tijdens carnaval, de Oude
Voertuigendag of andere, kleinere
evenementen is. Een hechte gemeenschap.
Over betrokkenheid gesproken, De Zweede is dan nu eindelijk een feit!
Een prachtig gebouw in Boekelo waar sport, cultuur en samenleving
samen komen en waarin bewoners en de dorpsraad hun jarenlange inzet
beloond zien. Ik vond het geweldig om het gebouw officieel te mogen
openen. Het gebouw is in augustus vorig jaar al in gebruik genomen door
BSC Unisson, maar is dan nu met de intrek van de dorpsraad, de
muziekvereniging en de kinderopvang helemaal compleet. Wie weet zelfs
met in de toekomst een fysiotherapeut. Een bolwerk van saamhorigheid
en betrokkenheid dus!
Ik wens jullie allen veel plezier met en in De Zweede.
Goodgoan!
Patrick Welman
Stadsdeelwethouder West

Spreekuur Patrick Welman Servicecentrum West: 17 april, 13:00-14:30u.
Vanaf juni iedere eerste vrijdag van de maand
Meld u aan via: 053 481 71 73 of mail p.kuilder-kornet@enschede.nl.
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“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 ooff bel
b e l 00888 8 - 2238
3 8 3377 3377

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
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NATUURLIJK SPELEN BLEEKERIJ
Van en voor alle kinderen en bewoners van ons dorp!
De afgelopen maanden is door een werkgroep, bestaande uit een aantal
dorpsbewoners, de wijkbeheerder en leden van de Dorpsraad, flink veel
werk verzet om naast de brandweerpost een natuurlijke speelplek voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar te realiseren. De planning is om in
de maand mei te starten met de aanleg.
Op deze plek met een natuurlijke uitstraling staan zelf doen, beleven,
ontdekken en spelen met natuurlijke materialen centraal. De eerste
ontwerpen bevatten onder andere een heuvel met tunneldoolhof, stapstammen, een minitheater, bandentoren, wiebelbrug, balanceerbomen en
een brandweerpaal. Dit alles met als voornaamste doel het buiten spelen
en ontdekken door en voor kinderen te stimuleren.
Inmiddels zijn uit verschillende bronnen financiële middelen beschikbaar
gesteld en zijn wij hard op zoek naar materialen om deze plek te kunnen
realiseren. Mocht u een idee hebben hoe u hieraan een bijdrage kunt
leveren dan horen wij dat uiteraard graag!
Naast bijdragen in de vorm van materialen zijn wij hard op zoek naar
vrijwilligers om ook daadwerkelijk iets moois te maken van deze plek.
(Zie de oproep op blz. 43 in deze Boeke-loos).
Wij hopen dat de kinderen binnenkort kunnen spelen op een uitdagende
natuurlijke speelplek die mede door hun ouders en andere dorpbewoners
gerealiseerd is!
De werkgroep Natuurlijk Spelen Boekelo,
Daniëlle Oude Groen, Henk Post, Gary Podmore, Mary Ann Hietbrink,
Jeroen Scholten, Jan ten Elzen, Gonny ten Veen en
Jeanet van Offenbeek
P.S.: neem ook eens een kijkje bij Natuurlijk Spelen De Mans
(achter de tennisbaan). Hier is al een natuurlijke speelplek voor kinderen
gerealiseerd.
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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
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REÜNIE USSELERSCHOOL
Op zondag 28 juni van 11:00 tot 14:00 uur vindt in de tent van de
Popfeesten Usselo bij Wissink’s Möl de reünie plaats van
De Usselerschool.De reünie is bedoeld voor oud-leerlingen, (oud)
leraren/leraressen en (oud)commissieleden van De Usselerschool in
Usselo die van 1766 tot augustus 2012 bestond. Daarna werd het OBS
Molenbeek, locatie Usselo.
Speciaal voor de reünie is een Facebookpagina opgezet met meer
informatie en waar oude (klassen)foto’s worden gedeeld.
Even zoeken op Reünie Usselerschool en de pagina verschijnt in beeld.
De reünie wordt georganiseerd door de oud-leerlingen Raymond Boon,
Xandra Kleine en Marieke Stolmeijer. De Stichting Popfeesten Usselo
stelt haar tent en faciliteiten beschikbaar.
Aanmelden
Van plan te komen? Erg leuk! Aanmelden is in verband met de
voorbereidingen wel noodzakelijk via mail: usselerschool@gmail.com of
telefoon: 06 51 22 02 35 (donderdags van 20:00 tot 21:00 uur).
Vermeld ook even de schoolperiode. De kosten zijn € 7,50 p.p. incl.
koffie/thee met krentenwegge, twee consumpties en hapjes.
Het hele gezin kan trouwens mee naar de reünie: er is op het terrein van
de Popfeesten Usselo die dag van alles te beleven.
Kijk voor het programma op www.popfeesten-usselo.nl

VOLLEYBALSTERS GEZOCHT
Sinds dit seizoen werken de volleybalteams Meisjes C en Dames 1 van
GV Unisson samen met TVO volleybal uit Beckum.
Deze samenwerking bestaat onder andere uit het samen trainen.
TVO heeft ook een leuk, gezellig en fanatiek dames recreanten team,
echter kampt dit team met veel blessures.
Hierdoor wordt de groep net iets te klein om lekker te trainen/wedstrijden
te spelen.
Zijn er in Boekelo (en omgeving) dames die het leuk vinden om op
recreatief niveau te volleyballen? Ben jij of ken jij iemand die dit leuk
vindt? Neem dan contact op met ondergetekende via mail:
Laura_bunte@hotmail.com of telefoon: 06 42 54 41 50.
En train eens mee op de maandagavond
van 20:00 tot 21:00 uur in Het Geertman in Beckum.
Laura Bunte
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

A U T O B E D R I J F

HULSCHER

Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
Tel. (053) 4281685 | www.autohulscher.nl
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SUBSIDIE GROLSCH STICHTING KOEPEL
Informatie voor verenigingen, clubs en groeperingen
in Boekelo, Usselo en omstreken.
De meeste verenigingen in Boekelo en omgeving zijn al op de hoogte van
de mogelijkheid om voor een subsidie in aanmerking te komen die
Grolsch jaarlijks beschikbaar stelt. Een keer per jaar wordt een
vergadering gehouden waarvoor alle verenigingen worden uitgenodigd.
Het kan zijn dat u niet in ons adressenbestand bent opgenomen, vandaar
deze speciale oproep.
U kunt zich alsnog aanmelden via onderstaand e-mailadres en ontvangt
dan een uitnodiging voor de vergadering die meestal eind november
begin december plaatsvindt.
Menige vereniging / club heeft de afgelopen 12 jaar een subsidie van
Grolsch toegewezen gekregen waar ze erg blij mee waren. We willen
namens allen hierbij dan ook onze erkentelijkheid uitspreken.
Wilt u voor een subsidieaanvraag in aanmerking komen, dan moet deze
worden ingediend bij de Stichting Koepel Boekelo, Usselo en omstreken.
Wel moet deze voldoen aan bepaalde criteria.
Grolsch vindt het erg belangrijk dat de subsidie ten goede komt aan het
welzijn van de dorpen. Ook heeft Grolsch natuur en milieu hoog in het
vaandel staan.
De subsidie mag niet worden gebruikt om exploitatietekorten te dekken.
En verder is het van belang dat er op meerdere subsidiënten een beroep
wordt gedaan en dat moet dan ook in de aanvraag vermeld worden.
Grolsch beoordeelt alle aanvragen kritisch en het is niet zo dat deze altijd
worden gehonoreerd.
Mocht uw vereniging, commissie of club nog voor subsidie in aanmerking
willen komen, dan moet een goed onderbouwde aanvraag
uiterlijk 1 mei a.s. zijn ingediend bij de secretaris:
Carla Hassing, Saffierstraat 29, 7548 CC Boekelo
T: 428 12 64
E: carlahassing@ziggo.nl
Stichting Koepel,
Boekelo, Usselo en omstreken
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De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl
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NL.DOET ACTIE BOEKELO
Op zaterdagmorgen 21 maart jl. waren een kleine 30 vrijwilligers naar
De Zweede gekomen om de handen uit de mouwen te steken voor een
schoon buitengebied van Boekelo. Tijdens de inloop was er koffie en
krentenwegge zodat men vanaf half 10 vol energie op pad kon.
In Boekelo zijn enkele inwoners die een straat hebben 'geadopteerd' en
deze (soms al jaren) zwerfvuilvrij houden! De straten die door dit
straatadoptieteam worden gedaan hoefden tijdens deze actiedag dus niet
meegenomen te worden.
Maar er bleef méér dan genoeg werk te doen. De te schonen straten
werden netjes verdeeld onder de vrijwilligers, die met vuilniszakken en
prikkers de strijd aangingen tegen het zwerfvuil. Het zat de vrijwilligers
niet mee: amper op pad viel de regen met bakken uit de lucht! Maar zij
bleken vastbesloten om deze klus te klaren.
Stadsdeelbeheerder Jan ten Elzen en een collega reden met twee
aanhangers de straten langs om alle zakken afval te verzamelen.

Tegen het middaguur kwam
iedereen (meer of minder)
doorweekt maar voldaan
terug op De Zweede, waar
men zich kon opwarmen
onder het genot van een kop
soep met een broodje.

Het resultaat van deze actie was
meer dan 90 zakken afval (hetgeen
op zich natuurlijk heel triest is).
Het buitengebied van Boekelo is
weer schoon. Alle lof voor de
mensen die zich deze ochtend
hebben ingezet!
Anton Heuven, coördinator Straatadoptieteam
Joost Brunink, namens de Dorpsraad Boekelo
boeke-loos
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St. Oranje Comité
Boekelo e.o.
Stichting Oranje Comité Boekelo organiseert:

KONINGSDAGLOOP
BOEKELO 2015
Afstanden:
1 km kidsrun

kinderen t/m 8 jaar

€ 1,00 p.p.

2,5 km

kinderen t/m 12 jaar

€ 2,00 p.p.

5 km

vanaf 10 jaar

€ 4,00 p.p.

Inschrijven:

Maandag
27 april 2
015

S
B

Vanaf 11:00 uur bij café de Buren in hartje Boekelo.

Start Koningsdagloop:
Kidsrun 1 km:
11:30 uur
2,5 en 5 km:
12:00 uur
Prijsuitreiking:

direct na afloop.

Meer weten?

Detmar Roessink (detmar.roessink@kpnmail.nl) of
of Marcel Spek ( mkspek@ziggo.nl).
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Alle deelname is voor eigen risico.

KONINGSDAG BOEKELO – 27 APRIL 2015

PROGRAMMA
10:00

11:00 – 14:00

11:00 – 11:45

11:30

RONDGANG MUZIEKVERENIGING UNISSON
Vertrek vanaf “de Buren” met de schutterskoning 2014,
Tom Nijhuis en de schuttersprins Emiel Mandemaker.
Optocht versierde fietsen/skelters e.d.
Deelname voor iedereen en alles wat beweegt en versierd
kan worden!

STICHTING ORANJE COMITÉ BOEKELO E.O.

Mede mogelijk gemaakt door onze trouwe burgers en sponsoren

Mocht u ook een financiële bijdrage willen leveren?
Bankrek.nr NL69RABO0316731846 op naam van Stichting Oranje Comitè Boekelo e.o.

13:30

START PUZZELTOCHT

13:00 – 16:00

GEZELLIGE MUZIKALE MIDDAG
Een middag vol muziek door jong en oud, klein en groot.

15:00 – 16:00

INSCHRIJVING ZESKAMP & VOGELSCHIETEN
Zeskamp: voor kinderen van de basisschool gr. 3 t/m 8.
Vogelschieten:

KINDERVRIJMARKT OP HET NIEUWE DORPSPLEIN
Geld verdienen! Op je eigen kleedje, je spulletjes verkopen.
Whipe-out baan voor de jeugd, springkussen voor de allerkleinsten.
En stoepkrijten voor de kleine en grote kunstenaars.
INSCHRIJVEN KONINGSDAGLOOP BIJ “DE BUREN”
Cat A

1 km

kinderen t/m 8 jaar

€ 1,00 p.p.

Cat B

2,5 km

kinderen t/m 12 jaar

€ 2,00 p.p.

Cat C

5 km

vanaf 10 jaar

€ 4,00 p.p.

START KIDSRUN 1 KM
Voor de allerkleinste sportievelingen.

12:00

START 2,5 EN 5 KM KONINGSDAGLOOP
Met aansluitend de prijsuitreikingen.

13:00 – 13:30

INSCHRIJVING FIETSPUZZELTOCHT
Wordt verzorgd door G.V. Unisson

St. Oranje Comité
Boekelo e.o.

Cat A

12 t/m 16 jaar

€ 2,50 p.p.

Cat B

17 jaar en ouder

€ 5.00 p.p.

* Let op: bij inschrijving vogelschieten legitimatie verplicht!

16:00

CLOWN FUNNY
Ballonnen clown voor kinderen tot 7 jaar met voor elk kind ook nog
een oranje verassing!

16:00

START VOGELSCHIETEN

16:30

Cat A

12 t/m 16 jaar

luchtbuks 4,5mm

Cat B

17 jaar en ouder

vuurbuks 6mm

START ZESKAMP
Voor kinderen van de basisschool groep 3 t/m 8.
AANSLUITEND PRIJSUITREIKING
Fietspuzzeltocht, Zeskamp & Vogelschieten en onder alle betalende
deelnemers kans op een rondvlucht!

ZIE OOK ONZE FACEBOOK PAGINA
https://www.facebook.com/StichtingOranjecomiteBoekelo
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PAPIERINZAMELING
Oud papier inzameling op zaterdag
Al sinds jaar en dag zamelen wij één
keer per maand op zaterdag tussen
9:00 en 12:00 uur uw oud papier in.
Voor u een goede uitkomst en voor
ons een erg mooie bijdrage in onze
clubkas waar we erg blij mee zijn.
Sinds de komst van de
papiercontainers op de donderdagen
zien we dat het oud papier dat op
zaterdag gebracht wordt aanzienlijk
terug loopt en dat de vrijwilligers
weinig mensen hoeven te helpen. Toch willen we, met name voor mensen
uit het buitengebied deze mogelijkheid blijven bieden. Daarom hebben we
de eerste maanden van het jaar geprobeerd de papiercontainer
onbemand open te stellen en dit is goed verlopen. Dus zal vanaf nu de
papiercontainer op zaterdag onbemand zijn. U kunt uw oud papier
brengen als vanouds en zelf in de container plaatsen. Wij zorgen voor het
openen en sluiten van de container. Wij hopen op uw begrip.
Muziekvereniging Unisson
U kunt het papierrooster van 2015 vinden op onze website:
www.mvunisson.nl.
Ook staat het vermeld in de kalender op de website www.boekelo.info

KLEIN ZAKELIJK
WORKSHOP INTERIEURDESIGN
Op 8 april geeft I4living weer de inspirerende workshop Interieurdesign in
Het Pakhuys van 19:00 - 22:00 uur. Tijdens de workshop ga je zelf aan de
slag met het maken van een kleurenpallet en interieurontwerp voor een
door jou gekozen ruimte. Na afloop ontvang je een handige bewaarmap
met o.a. ook een kadobon van Het Pakhuys. Kosten: voorjaarsaanbieding
i.p.v. € 59,- betaal je nu € 49,- p/p incl. een hapje en een drankje.
Inschrijven kan via www.hetpakhuys.nl of in de winkel.
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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
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STICHTING AED BOEKELO ZOEKT DONATEURS
Sinds enkele jaren is in Boekelo een werkgroep actief die zich bezig houdt
met het inzetbaar houden van de AED’s (automatische externe
defibrillator). Dit gebeurde onder de vlag van de Boekelose Ondernemers
Vereniging (BOV), maar vanaf februari 2015 is hiervoor de Stichting AED
Boekelo opgericht.
De Stichting zet zich in om Boekelo hartveilig te
maken. Dit betekent dat wij mensen met een
plotselinge hartstilstand effectief helpen totdat de
hulpdiensten arriveren. Om dit te bereiken hangen in
ons dorp 4 openbare AED’s en is een groep van bijna
40 vrijwillige lekenhulpverleners actief.
Om het AED-project binnen Boekelo tot een blijvend succes te maken is
het noodzakelijk voldoende financiële middelen te hebben voor onderhoud
van apparatuur, defecte AED’s te vervangen en vrijwilligers te trainen.
Wanneer wij als Boekeloërs het belangrijk vinden dat een ieder van ons in
geval van een hartstilstand de best mogelijke overlevingskans wordt
geboden, dan zullen we met elkaar moeten zorgen dat er ook in de
toekomst genoeg financiële middelen zijn.
Als elk huishouden in Boekelo jaarlijks minimaal € 10,- doneert, kunnen
we het project draaiende houden.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL 71 RABO 0302 0610 45 t.n.v. Stichting AED Boekelo.
Namens de Stichting AED hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of
via email: info@aedboekelo.nl
Jaap ter Wengel, voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, secretaris/penningmeester
Bertine Tieberink, bestuurslid
Hier vindt u de AED's in Boekelo:
• Slijterij Breukers, Beckumerstraat 173
• Coop Compact ter Wengel, Beckumerstraat 13
• Bouwbedrijf Stokkers, Kwinkelerweg 223
• ‘Klokhuys Boekelo’, Boekelose Stoomblekerij 45 (achterzijde)
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'De Huiskamer van het Dorp' is een ontmoetingsplek voor en door
bewoners van Boekelo, Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie, een
praatje, een heerlijke maaltijd of om mee te doen aan één van de
activiteiten kunt u terecht in De Berke, Jan van Elburgstraat 111, Boekelo.
Maaltijden:
Iedere woensdag een vers bereide maaltijd door de koks van De Posten.
Aanvang
12:30 uur
Kosten
€ 8,50 per persoon.
Opgave vóór 10:00 uur bij: de heer H. Heskamp, tel. 476 42 04
Datum
08 april

Maaltijd
Opgave tot
Heldere groentensoep, riblapje,
06 april
boterbonen, gekookte aardappelen,
fruitsalade, toetje.
15 april
Vermicellisoep, schouderkarbonade, rode
13 april
bieten met appel, aardappelpuree, toetje.
22 april
Toscaanse tomatensoep, stamppot
20 april
raapstelen, appelmoes, toetje.
29 april
Koninginnesoep, macaronischotel, geraspte 27 april
kaas, rauwkostsalade, toetje.
Bij niet tijdige afmelding worden de kosten wel in rekening gebracht, met
uitzondering van niet voorziene omstandigheden.
Vacature Vrijwilligers:
Voor 'De Huiskamer van het Dorp' zoeken wij vrijwilligers die willen helpen
bij de diverse activiteiten. Voor meer informatie en opgave kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Eggers, tel. 428 28 01.
Activiteiten:
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op de bladzijde
hiernaast vermeld.
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Activiteiten:
Opgave activiteiten: mevrouw A. Eggers 428 28 01
mevrouw J. Velthuis 428 26 59 (voor Efkes d'r Oet)
Datum
maandag
dinsdag
09 april
&
23 april
09 april
10 april
16 april
23 april
30 april

07 mei
21 mei
28 mei

boeke-loos

Activiteit
Nordic Walking (iedere week)
Tai Chi (iedere week)
Inloopochtend PC, laptop of tablet.
De vrijwilligers helpen u graag met uw
vragen of problemen. U kunt uw laptop of
tablet meenemen. Een PC is aanwezig.
Elke 2e en 4e donderdag van de maand
Verkoop van luxe ondergoed
Presentatie door de firma Body Good
Gezellig pannenkoeken eten samen met
en bij OBS De Molenbeek.
Opgeven bij Joke Velthuis.
Activiteitenmiddag vervalt i.v.m. 50-jarig
jubileum van De Zonnebloem
Samen met Efkes d’r oet een gezellig
rondje Enschede “Vroeger en nu”.
Gezellige middag Oud-Hollandse
spelen samen met Boekelo Decor.
Met leuke prijzen. Kosten € 3,00 p.p.
Voorinformatie mei
Modeshow Ruben Jansen
Efkes d’r oet
Voorlichting: De veranderingen in de zorg

april 2015
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Tijd
13:45 - 15:30
10:00 - 11:00
10:00 - 12:00

14:00 - 16:30
11:30 - 13:00

13:30 - 17:30
14:00 - 16:30

14:00 - 16:30
13:30 - 17:30
14:00 - 16:30
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
...voor hulp bij de aanleg 'Natuurlijk Spelen Bleekerij'
(zie artikel Natuurlijk Spelen op blz. 21)
We vragen ouders, dorpsbewoners, opa’s, oma’s etc. die het leuk vinden
om betrokken te worden bij dit vrolijke project om praktische hulp of een
bijdrage door bijvoorbeeld een aanhanger beschikbaar te stellen e.d.
Heb je spierballen, kun je kruien, ben je goed in de catering, kun je
houtbewerken, heb je een aanhanger etc. meld je dan aan via
natuurlijkspelen@samendoenboekelo.nl.
De werkgroep gaat aan de hand van de aanmeldingen (wie kan wat) een
planning maken zodat iedereen die wat wil en kan ook op de juiste
momenten ingezet kan worden.
Zijn er nog vragen, opmerkingen of wil je iets anders kwijt, mail of bel
gerust!
Jeanet van Offenbeek,
T: 06 55 33 42 95 (s.v.p. na 17:00 uur)

KLEIN ZAKELIJK
Zere knie of door je enkel gegaan?
Steeds weer klachten na het sporten?
Ook voor sportblessures ben je bij
Teesinkbeek Kinderfysiotherapie aan het juiste adres. Onze behandeling
is erop gericht dat je zo snel mogelijk weer kunt gaan trainen. Om
herhaling te voorkomen krijg je tips en adviezen voor blessurepreventie.
Voor meer informatie mail: info@teesinkbeek-kinderfysio.nl
of bel: 06 45 54 14 66 (Nancy) / 06 33 64 94 50 (Ylva)

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA
•
•
•

21 juni
28 juni
3, 4, 7, 10 en 11 juli

zomerconcert aan de vijver
buitenconcert Muziekvereniging Unisson
Toneelvereniging De Vriendschap

Nadere informatie volgt in de volgende Boeke-loos
boeke-loos
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TREFPUNT NIEUWS
14 april: Bezoek aan Hundertwasser-gebouw in Goor.
Vertrek 15:15 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren.

Hundertwasser was een Oostenrijks kunstenaar en architect en
voorvechter van een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. Hij kenmerkt
zich door opvallend materiaal gebruik, harde kleuren en het ontbreken
van rechte lijnen.
Na afloop eten we bij het Hoogspel in Delden. Vanaf ongeveer 17.30 uur
zijn we daar welkom. We krijgen een menuutje geserveerd:soep vooraf en
het hoofdgerecht is bereid met producten van Twickel. Dit alles voor de
prijs van € 14,-. De route wordt bij vertrek uitgedeeld.
Opgave vóór 10 april a.s. bij:
Jenny Wevers
T: 428 14 23
Bonnie Haven
T: 428 15 58
Nettie Overzee
T: 428 21 38

E: redder@planet.nl
E: jhaven@ziggo.nl
E: nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik mei:
19 mei: Blijft een verrassing; waarschijnlijk een museum bezoek.

KLEIN ZAKELIJK
RESTAURANT “FLEUR DE SEL” BOEKELO
a-la-carte – catering – meeneemmaaltijden – Bookeltjes
5 april, 11:00-15:00 uur: Paasbrunch; uitgebreid buffet, € 22,75 p.p.
(kinderen t/m 13 jaar voor de helft van de prijs)
14 mei: Aspergeavond; proeverij van diverse asperge gerechten,
prijs p.p. € 25,Wilt u aan bovenstaande activiteiten deelnemen, bel of mail ons via:
053 – 428 19 02 of info@restaurantfleurdesel.nl
boeke-loos
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Wanneer u dit berichtje van de Historische Kring leest, zijn de
werkzaamheden rondom het Historisch Centrum (HC) al weer een stuk
verder gevorderd: de zandverplaatsingen verminderd, de vijver gegraven,
de pergola zichtbaar door de geplaatste gietijzeren kolommen (afkomstig
uit de afgebroken fabriek) en misschien dat hier en daar de bestrating van
het plein zichtbaar wordt.
Na Pasen, op 8, 9 en 10 april is het HC geopend van 10:00 tot 12:00
uur. Bent u nieuwsgierig en wilt u nu al graag weten hoe het
Bleekerijplein eruit komt te zien, dan kunt u een grote plattegrond bij ons
inzien. Hopelijk kunt u ons op die dagen zonder hindernissen bereiken!
Het beeld 'De familie' zal in de vijver geplaatst worden. Voor de
constructie van de basis van het beeld en de tewaterlating benaderden wij
diverse fondsen voor ondersteuning van de kosten die daarvoor nodig
zijn. We zijn al een eind op weg, maar bijdragen van u als lezer van
Boeke-loos en/of als inwoner van Boekelo e.o. zijn welkom op
bankrekeningnr. NL20ABNA0445491809 t.n.v. F. ter Kuile-van Heek,
onder vermelding van 'Beeld'.
Fijn dat enkelen van u reageerden op de oproep in het maartnummer
betreffende Café Breukers. Oude foto’s en opvallende herinneringen die
verband houden met de geschiedenis van het café willen we nog steeds
graag ontvangen. U kunt reageren naar Jaap de Boer, zijn (juiste !)
e-mailadres is jabo1941@planet.nl en/of tel. 428 89 09. Hij komt
desgewenst graag bij u langs om uw verhaal te noteren.
Op de zolder van het HC staan dozen met memorabilia uit de tijd van de
B.S.B (Boekelosche Stoom Bleekerij) en Texoprint. Misschien zijn er oudwerknemers van deze ondernemingen die kunnen helpen bij het ordenen,
archiveren, digitaliseren van deze erfenis. Ook vele foto’s met
ontbrekende data en namen vragen om eindelijk omschreven te worden.
Voor geïnteresseerden en liefhebbers van historie en geschiedenis.
We geven graag inlichtingen over de werkwijze.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos
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Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo
Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85
info@dorrestijnmakelaardij.nl

www.boeke-loos.nl
Verder: Nieuws van de Historische Kring
Namens onze penningmeester, Hennie Rietman, het verzoek aan de
donateurs om uw bijdrage voor het jaar 2015 te voldoen voor zo ver dat
nog niet gebeurd is. Graag vóór 1 mei a.s.
Dit jaar vragen wij u als donateur € 12,50 (meer mag!) over te maken op
bankrekeningnr. NL11RABO0121584313 t.n.v. Hist. Kring Boekelo Usselo
Twekkelo, o.v.v. 2015.
Op 21 maart werd aan de Bellersweg - het laatste deel van de
Beldershoekweg - een nieuwe Markesteen onthuld.
Deze Belderspoal geeft de grens aan tussen de oude marken Oele,
Twekkelo en Usselo (aan de eerste weg rechts, na het bos, gem.
Hengelo). Het initiatief tot het opspeuren van de originele markestenen
gaat uit van de Loakstenen commissie van de Stichting Historische.
Sociëteit Enschede Lonneker. acques van Baal en Hennie Rietman
waren erbij als voorzitter en penningmeester van onze kring.
Was u op de opening van MFA De Zweede?
Wij hopen dat u onze verfraaiende bijdrage aan de wand van één van de
lange gangen heeft bewonderd. Nu ook daar een stukje historie!
Fleur ter Kuile.

WANTED: BANKIERS
Al jarenlang plaatst en beheert de Dorpsraad zitgelegenheden in de vorm
van zitbanken en (sinds november 2013) de ontmoetingsplek Zoutveste
aan de Boekelosestraat.
Een tweetal Dorpsraadleden onderhoudt deze objecten.
Dit houdt in dat in de periode april / september twee tot drie keer de
directe omgeving van de banken en de Zoutveste goed begaanbaar wordt
gemaakt (hiervoor is een accu-handmaaier beschikbaar) en de
constructie wordt gecontroleerd. Dat laatste kan resulteren in kleine
reparaties.
Bij deze vraagt de Dorpsraad mensen die bij toerbeurt deze controle en
dit onderhoud willen doen.
Aanmelden kan bij:
Gonny ten Veen (tel. 428 17 38) of Ben Schoppert, (tel. 477 49 78).
Ben Schoppert
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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

Thuiszorg van Livio

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

Wijkverpleegkundige hulp
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

s
s
s
s

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

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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KERKDIENSTEN BOEKELO - USSELO - TWEKKELO
Franciscusparochie-Protestantse Gemeente-Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld
02 april Witte Donderdag
Johanneskerk, Twekkelo
03 april Goede Vrijdag
Marcellinuskerk, Boekelo
Johanneskerk, Twekkelo
04 april Stille Zaterdag
Johanneskerk, Twekkelo
05 april 1e Paasdag
Marcellinuskerk, Boekelo
Protestantse kerk, Usselo
Johanneskerk, Twekkelo
12 april Protestantse kerk, Usselo
19 april Protestantse kerk, Usselo
26 april Protestantse kerk, Usselo
03 mei Marcellinuskerk, Boekelo
Protestantse kerk, Usselo

19:30 uur Avondmaalviering
Protestantse Gemeente
19:00 uur
Gebedsdienst m.m.v. Inspiration
19:30 uur
Kerkdienst Protestantse Gemeente
22:00 uur
Paaswake Protestantse Gemeente
Gebedsdienst m.m.v. dames- en
herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Gebedsdienst m.m.v. dames- en
herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente

DAMESGROEP 40+
16 april

Bezoek aan het Klompenmuseum in De Lutte.
Vertrek om 09:15 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren

Voorinformatie mei:
07 mei Samenkomst in De Huiskamer van het Dorp, 10:00 uur

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

Met onze wandeltocht
hebben we €Oost
1.000,- Nederland
opgehaald voor de Stichting
Fysiotherapie
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:
Blijven
leven!
U kunt bij ons
o.a.
terecht voor:
Iedereen bedankt die meegelopen heeft!

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische
fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie


 - Fysiofitheidscan


  
Echografie


Beweegprogramma’s en (medische) fitness
  
Zorgeloos

 
Gezellig Windmolenweg

42, Boekelo



W: fyon.nl/fyon-boekelo
T: 053 428 12 93

www.boeke-loos.nl

VOORBEREIDINGEN POPFEESTEN USSELO IN VOLLE GANG
Van donderdag 25 t/m zondag 28 juni slaan we onze tent weer op in het
weiland naast Wissink’s Möl voor ‘Het leukste zomerfeest, hier wil je zijn
geweest!’. Zet het dus vast op de kalender. Het programma is grote lijnen
bekend en ook dit jaar is het weer voor ieders wat wils:





Donderdag 25 juni: bonte avond OBS Molenbeek, locatie Usselo
Vrijdag 26 juni: seniorenmiddag en coverband Act on Demand
Zaterdag 27 juni: kinderspelen, zeepvoetbal, vogelschieten en
DJ Rob Toonen
Zondag 28 juni: trekkertrek, reünie Usselerschool, wedstrijd
touwtrekken, kids plaza, bungee trampoline, nader te bepalen
activiteit en de band Half um Half

We verloten vanaf nu weer entreekaarten en munten via onze
Facebookpagina. Like ons en je blijft meteen op de hoogte van alle
nieuwtjes.
Meer informatie over het programma en inschrijven voor de activiteiten
vanaf half april op onze vernieuwde website www.popfeesten-usselo.nl.
Stichting Popfeesten Usselo

VERBORGEN PARKEERPLAATS?
Dat een stukje service niet altijd in dank wordt afgenomen, ontdekten de
initiatiefnemers van ’t Verborgen Theater het afgelopen jaar bij toeval.
Jarenlang werd voor optredende cabaretiers een eigen parkeerplaats
vrijgehouden, die werd voorzien van een grote P en de naam van de
optredende cabaretier.
Een vaste bezoeker van het knusse theatertje vroeg op een zekere avond
aan programmeur Peter Mense of de voorstelling van die bewuste avond
niet doorging omdat de parkeerplaats van deze bekende cabaretier niet
bezet was.
Toen Mense aan deze cabaretier vroeg waarom hij geen gebruik had
gemaakt van de eigen parkeerplaats kwam een wel heel verrassend
antwoord: “Mijn publiek hoeft niet te weten dat ik in een dikke bak rij”.
Een andere cabaretier liet later weten dat zijn twintigjarige roestbak geen
visitekaartje was en dat hij daarom een andere parkeerplek had
opgezocht.
De programmeur kwam er na een belrondje achter dat de meeste
cabaretiers de voorkeur gaven aan een neutrale parkeerplaats.
Cabaretier Thijs Kemperink betreurt het wel dat de eigen parkeerplaats bij
’t Verborgen Theater verdwijnt: “Misschien dat een verborgen
parkeerplaats de oplossing is?”.
boeke-loos
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APRIL
za-04
zo-05
zo-05
zo-05
ma-06
ma-06
wo-08
wo-08
za-11
di-14
di-14
do-16
do-16
za-16
za-18
di-21
wo-22
do-23
ma-27
di-28
wo-29

Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168
Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk
Paasbrunch, Fleur de Sel, tussen 11:00 en 15:00 uur
Paasvuur, Beckumerstraat, 20:30 uur
Boekelo Bokaal, Spielehof, 9:30 uur
Paaseieren zoeken, vertrek schoolplein OBS Molenbeek, 9:45
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Workshop Interieurdesign, Het Pakhuys, 19:00 – 22:00 uur
De Verstrooiers, De Kappen, Haaksbergen, 20:00 uur
Trefpunt, bezoek Hundertwassergebouw, vertrek15:15 uur
’t Verborgen Th., Herman in een bakje Geitenkwark, 20:30 uur
Damesgr. 40+, bezoek Klompenmuseum De Lutte, 9.15 u P-B
De Zonnebloem, viering 50-jarig jubileum, De Buren, 14:00 u
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
De Verstrooiers, Kulturhus De Bijenkorf, Borne, 20:00 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Seniorenbeurs, Diekmanhal, 10:00 uur
Koningsdag, start 10:00 uur bij De Buren
●●●● Laatste dag inleveren kopij mei ●●●●
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur

Activiteiten Huiskamer van het Dorp.: blz. 38 en 39.


Historisch Centrum: ma: 20:00 -22:00 uur en vr. 10:00 - 12:00 uur
Extra opening Historisch Centrum:
8, 9 en 10 april: 10:00 - 12:00 uur



Spreekuur wijkagent: iedere di., De Zweede, 18:30 – 19:30 uur!
VOORINFORMATIE MEI

zo-01
za-01
zo-03
wo-06
do-07
vr-08
di-12
do-14
di-26

Laatste dag subsidieaanvraag De Koepel indien
Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168
Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk
Bridgeclub Boekelo, Slotdrive, De Buren, 19:45 uur
Damesgroep 40+, Huiskamer van het Dorp, 10:00 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
’t Verborgen Theater, Ellen Dikker, 20:30 uur
Aspergeavond, Fleur de Sel
●●●● Laatste dag inleveren kopij juni ●●●●
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BOOMPLANTDAG
Groep 5 en 6 van de Marcellinusschool
had woensdag 18 maart 2015 Boomplantdag.
Vijftien kinderen gingen veertien
fruitbomen planten aan De Mans
bij de tennisbaan.
Er kwam eerst een meneer die
Jan ten Elzen heet. Hij kwam in
de klas om te vertellen wat we
gingen doen. Toen gingen we
lopend naar de tennisbaan.
Toen we er waren was het heel
warm. We werden toen in
groepjes verdeeld. In die
groepjes moesten we daar
bomen planten.
Eerst moesten we een gat
graven en daar moesten we de
boom in doen. Daarna
moesten we met de grondboor
daarnaast nog een gat graven,
want daar moest de paal in om
de boom rechtop te laten
staan. Daarna mochten we de
boom erin zetten en het gat
dicht maken. Toen het gat
dicht was mochten we de
volgende boom planten.

Daarna gingen we met zijn allen
op de foto en liepen we terug
naar school en daar kregen we
nog iets van meneer Jan.
Geschreven door:
Jolien Zoetman ,Thomas van
Ham en Jonathan Brinkers
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Computer Service Twente

  

 

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo
Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo

- Computers op maat gemaakt
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- ADSL internet aansluiting

- Glasvezel TV Internet
- Printers
- MKB, service op locatie
- Verkoop computers

Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl

  
 

VERS & VOORDELIG
DAT IS ONZE COOP

 

   

        


& ruim assortiment
& dagverse groente en fruit

& goede aanbiedingen
& post NL servicepunt

& ovenvers brood

& goede service

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436

  

COOP.NL

      









BOUWBEDRIJF STOKKERS
100 jaar veelzijdig in bouwen
Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo is
al vier generaties op veel terreinen actief in de bouw. Of het nu
gaat om nieuwbouwprojecten,
kleinschalig onderhoud, verbouwingen of complexe restauraties,
altijd staan bij Bouwbedrijf Stokkers betrouwbaarheid, vakmanschap en oog voor detail voorop.

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