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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
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& dagverse groente en fruit

& goede aanbiedingen
& post NL servicepunt

& ovenvers brood

& goede service

ter Wengel

Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436

coop.nl

Boeke-loos is een uitgave
van Stichting Dorpsraad.
Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag
van de Dorpsraad. Daarnaast
delen wij boeiende verhalen
en nieuwtjes voor -en door- de
inwoners van Boekelo en omstreken met u.
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het ons weten. Uw inbreng
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REDACTIE
Marieke Meijerink
06 11 83 97 24
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Concrete hulp bij het omgaan
met het verlies van werk,
gezondheid, relatie of bij een
overlijden.

Mijn uitdaging is om jou écht
te helpen zodat je in je kracht
komt en het dagelijkse leven
weer aankunt.
Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520
info@MonPlus.nl

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen
geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de
ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd
in je leven en je leven
opnieuw ingericht
www.MonPlus.nl

De carnavalsviering ligt nog vers
in ons geheugen (de gerelateerde
koppijn is hopelijk al wat weggezakt). Wat was het een prachtige
optocht en een ouderwets goeie
sfeer! Een traditie om trots op te
zijn. In dit nummer vindt u een
aantal sfeerimpressie foto’s gemaakt door Pieter Hof en Marieke
Meijerink.

Ook attenderen wij u erop, als
Rabobank Enschede Haaksbergen
lid dat u uw Clubkas actie stem kunt
uitbrengen op zowel Boekeloos als
de Zonnebloem Boekelo! Zie voor Het redactie team werkt met
steeds meer plezier verder aan de
meer informatie pagina 47.
Boeke-loos en hoopt dat u het met
De redactie krijgt wel eens een net zoveel plezier leest.
verbaasde mail dat een stuk niet
is geplaatst of is ingekort. Het is
misschien goed te benadrukken dat De redactie 
de Dorpsraad er belang bij heeft
de Boeke-loos een onafhankelijke
uitgave te laten zijn. Dat betekent
dat de redactie de redactionele
vrijheid heeft gekregen om soms
ook kritische stukken te schrijven,
al dan niet aangereikt vanuit de
inwoners zelf. De Dorpsraad hoort
namelijk graag wat er leeft in
Boekelo. Wij zijn overigens erg blij
met met de kopij die we krijgen
aangeleverd vanuit het dorp.

REDACTIE NIEUWS

DOOR DE REDACTIE

Maar soms komt er zoveel binnen
dat wij, hoe moeilijk ook, keuzes
moeten maken. Soms moeten we
aangeleverde stukken tekst ook
stevig inkorten. Mocht u nu een
belangrijke, zwaarwegende reden
hebben waarom uw stuk geplaatst
wilt hebben, laat het ons weten.
Wij kunnen dit namelijk niet altijd
weten en vinden het jammer als
we achteraf pas deze informatie
horen. ook attenderen wij er
vriendelijk op dat met de nieuwe
werkwijze de deadline gehanteerd
wordt omdat we de dag erna de
indeling al maken voordat met de
definitieve opmaak aan de slag
gaat.
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VAN DE REDACTIE

“PILOT ONDERHOUD
OPENBAAR GROEN”

DORPSRAAD NIEUWS

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
(21 FEBRUARI 2017)

Jeroen Verhaak is terug van vakantie en hanteert vandaag weer de
voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de tweede
openbare vergadering van 2017 begonnen is. 11 Dorpsraadleden (Ben
Schoppert en Bart Stokkers zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden (w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West en Bennie Beuving,
politie) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.
De vergadering van 20 juni wordt vervroegd naar 13 juni.

Wat de postlijst betreft meldt Ben Bel dat een mail over de gecombineerde AED-cursus Usselo/Boekelo niet op de lijst staat, maar inmiddels is de
actie uitgezet en zijn de juiste personen aan elkaar gekoppeld.
De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond, maar zijn
vervanger Bennie Beuving geeft aan dat er met het kerkbestuur gesproken
is over het gekraakte kerkje aan de Kwinkelerweg. Op Facebook is binnen
Boekelo een discussie gaande over het uitlaten van honden. Bennie
Beuving geeft aan dat handhaven op dit onderwerp soms moeilijk is, en
dat het ook goed is elkaar aan te spreken op ongewenste situaties.
Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft:
-Dagelijks bestuur. Jeroen Verhaak meldt dat er overleg is geweest met
de Vereniging Behoud Twekkelo, onder meer over de situatie bij de
kruising Haimersweg-Windmolenweg. Ook is overleg geweest met de
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Het verslag van de vergadering van 17 januari jl. roept geen vragen op.
Ben Bel meldt naar aanleiding van dit Verslag dat hij nog contact heeft
gehad met Handhaving en een van de eigenaren ten aanzien van de
gaten in de Spieleweg. De gemeente is bezig om in overleg met beide
partijen tot een oplossing te komen.
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Buurtkring Usselo over het werkgebied, het Freshtival, duurzame energie
(windmolens, zonnepanelen, de N18 en de herinrichting van de kern
van Usselo als 30 km zone na openstelling van het nieuwe tracé. Op 15
februari is de slotbijeenkomst geweest van ‘Enschede wekt op’, daar
waren vier leden van de Dorpsraad bij aanwezig. Deze slotbijeenkomst
was teleurstellend, omdat eigenlijk geen resultaten zijn gemeld, en ook
geen terugkoppeling vanuit voorgaande discussies. Er zijn wel voorstellen gedaan voor andere oplossingen zoals aardwarmte, zonnepanelen,
verticale-as turbines e.d.. Op 6 maart komt de gemeente met een document waarin de keuzes worden aangegeven. Door Ben Bel en Bennie
Beuving wordt de suggestie gedaan om op ‘Boekelose schaal’ te kijken
naar mogelijkheden.
-ROM (woordvoerder Kas de Vries) – Bomenkap Bleekerij. Bij de Bernard
Roerinkstraat worden 48 bomen gekapt en bij de Boekelosestraat 6, met
name omdat ze in slechte staat zijn. Het exacte aantal is onduidelijk,
in de kapvergunning staat 64 bomen, maar op bijbehorende tekening
staat 54 bomen. Er worden nieuwe bomen aangeplant langs de Boekelosestraat en op de grondwal langs tussen de Bernard Roerinkstraat
en de Verzetslaan. Aandachtspunten: goed onderhoud van de nieuwe
aanplant in de eerste jaren en plantgarantie met herplantplicht. – Zanddepot Rutbekerveldweg. Een aantal omwonenden hebben diverse mails
gestuurd aan de Dorpsraad, gemeente Enschede, het Waterschap en de
exploitant Roelofs/Langezaal. Er blijkt dat Roelofs/Langezaal wel overleg heeft gehad met de direct omwonenden, zoals de Weleweg, maar
niet met bijvoorbeeld de Oude Veenweg. Op 22 februari is de Klankbordgroep Verontdieping, waar ook een aantal omwonenden is uitgenodigd.
Uit dit overleg zal duidelijk worden of acties van de Dorpsraad nodig zijn.
Gerard Roossink geeft aan dat er nu en in de toekomst (na het afsluiten
van de Weleweg) intensief vrachtverkeer over de Badweg rijdt. – Bernd
Weijers meldt dat overleg is geweest met Ter Steege over de geplande
patiowoningen op de Bleekerij (binnenplein Bernard Roerinkstraat). Ter
Steege levert een document met verantwoording van de afwijkingen ten
opzichte van het Beeldkwaliteitsplan. Na een goede toelichting kan de
Dorpsraad akkoord zijn met de bouw van patiowoningen in het middengebied. - Eerste Klankbordgroep AkzoNobel is geweest op 30 januari j.l.
Vragen/opmerkingen kunnen worden gemeld en worden meegenomen
in de volgende bijeenkomsten. - Ben Bel geeft aan dat er in de afgelopen
winterse periode niet is gestrooid op de route van de parkeerplaats van

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

BOVAG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE
Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

Bosch car service
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de bus en de Boekelosestraat, dit wordt direct bij Jan ten Elzen neergelegd. - Onderhoud Openbaar Groen, het belangrijkste onderwerp van
deze avond. Kas de Vries geeft een presentie: het uiteindelijk doel is om
met hetzelfde geld (of minder) beter onderhoud te verzorgen dan de
gemeente op dit moment doet. Betekent wel dat er een aantal taken
en verantwoordelijkheden bij de Dorpraad komen te liggen. Na de toelichting en het beantwoorden van een aantal vragen wordt gestemd: 10
dorpsraadleden zijn voor en 3 tegen. Afspraak is dat het gaat om een
pilot in 2017 hoofdzakelijk binnen de kern Boekelo die aan het eind van
het jaar wordt geëvalueerd. Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten
(zoals verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, bemensing) die in de
komende weken verder worden besproken en vastgelegd. De voorzitter
zegt een zorgvuldige terugkoppeling van de voortgang naar de Dorpsraadleden toe. - Bernd Weijers meldt nog dat een aantal vragen met betrekking tot de N18 zijn neergelegd bij Noaber18 en binnenkort worden
besproken.
-Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Ben Bel meldt dat een door
hem aangeboden tekst over de buurtbus geheel anders is geplaatst in
Boeke-Loos. Enkele aanwezigen uit de zaal bevestigen dat. Binnenkort is
weer overleg met de redactie en wordt dat meegenomen.
-Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel). Ben Bel meldt het overlijden van Ton Burggraaf.
-MFA/Gebruikersraad. Geen nieuws.
-RSCJ (diverse sprekers). - Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek melden dat er door vandalisme schade is bij de wandelpaden en het Natuurlijk Spelen op de Bleekerij en De Mans. Die moet nog gemeld worden bij
de politie. - De Commissie Banken begint op 6 maart weer met het groot
voorjaarsonderhoud. - Gonny ten Veen meldt dat bij Natuurlijk Spelen op
de Bleekerij momenteel aanpassingen worden gedaan naar aanleiding
van de toetsing van de toestellen. - Het overleg over het alternatief voor
de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus loopt
nog.
- Klankbordgroep Grolsch (woordvoerder Ben Bel). Vandaag het verslag
ontvangen van de bijeenkomst van 30 november 2016. Op 14 april 2017
is de volgende bijeenkomst.
-Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries). Er is voor 2017 weer budget
beschikbaar. De vast reguliere dingen zijn al bestemd. Er is ruimte voor
nieuwe initiatieven.

Karen Hof begeleidt alle directe naasten vanaf
het moment dat een afscheid in zicht komt of
is gekomen. Omdat zij ervan overtuigd is dat
tijd en aandacht een voorwaarde is om goed
afscheid te kunnen nemen.
Je kunt het maar één keer doen…

Karen Hof
T 053 574 74 79 | M 06 81 45 43 62
Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo
hofuitvaartzorg.nl

-Bookels Holtink (woordvoerder Ben Bel). Er is een bijeenkomst geweest
waar met name is gediscussieerd over zorg in de toekomst. - Ben Bel
meldt ook dat daar gemeld is dat het beleid van de woningbouwvereniging is gewijzigd: een vrijkomende huurwoning wordt niet direct verkocht, om ook potentiële huurders een kans te geven.
Rondvraag:
Vanuit de zaal wordt gemeld dat er een kapvergunning is aangevraagd
voor twee kastanjes langs de Windmolenweg. Jan ten Elzen geeft aan dat
het geen gemeentelijke bomen zijn, maar particuliere bij de voormalige
uitspanning De Windmolen. Het is niet bekend of er ook sprake is van
herplant. Dat kan worden beoordeeld nadat de gemeente de vergunning
heeft afgegeven. - Vanuit de zal wordt ook gemeld dat het trottoir langs
de Kwinkelerweg erg ongelijk ligt, de wortels van de bomen drukken de
stenen omhoog waardoor het gevaarlijk is voor mensen met een rollator of rolstoel. Het is een bekend probleem, met name omdat er weinig
ruimte is. Jan ten Elzen neemt dit mee.
Jeroen Verhaak sluit de vergadering om 22:20 uur.
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UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 21 maart
2017, aanvang 20:00 uur, in de MFA De Zweede,
aan de Boekelosestraat 275.
U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de
gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen. De
agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website
www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad). Het verslag verschijnt ongeveer een week na de vergadering en wordt ook op de site Boekelo.
info gepubliceerd.
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Ben Schoppert 

Thuiszorg?

Uw zorgvraag is bij ons in goede handen

Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn
altijd bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.
Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met
onze wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen
van de zorg en het regelen van de eventuele vergoedingen.

0900-9200

www.livio.nl

BOEKELO-AVOND 2017

danks dat we nog niet alle ins and
outs kenden, hebben we wel zo
onbedaarlijk gelachen die avond.
BOEKELO-AVOND HAALT ONS UIT
Wat was die Boekelo-avond een
DE BUBBLE
geweldige happening! Het was dit
jaar dan ook niet de vraag of we
DOOR PIETER HOF
gingen, maar wanneer we gingen.
Dat werd heel vriendelijk voor ons
geregeld door carnavalsvereniging
de Soaltkloet’ns: “Wat leuk dat jullie er een artikel over schrijven, we
zorgen dat er 2 kaarten klaar liggen
bij Jaap ter Wengel”. En zo zaten
we er donderdagavond weer. Of
het nou traditie is weten we niet,
maar de donderdagavond was wel
Komend uit een protestants En- een stuk grijzer als het om de beschedees gezin, was Carnaval er zoekers gaat. Zelfs als net vijftigers
bij mij als kind nooit met de pap- voelden we ons er nog lekker jong.
lepel ingegoten. Ik had een aantal
jaren geleden al eens met grote
verbazing naar mijn eigen broer
gekeken die als cupcake verkleed
namens de carnavalsvereniging de
Daaltrappers meeliep in de optocht
in Enschede. Wat daar nou de lol
van was? In Boekelo is carnaval
onlosmakelijk verbonden met het
dorp en een groot deel van haar
inwoners. “Wil je Boekelo echt le- En dat werd er nog beter op toen
ren kennen als kersverse inwoner, het programma begon. Hoe kun je
dan moet je de Boekelo-avond bij- een in 50 jaar opgebouwd vooroorwonen” hoorden Karen en ik van deel in één avond volledig ontzemeerdere kanten toen we hier 2 nuwen zeg. Natuurlijk is carnaval
jaren geleden kwamen wonen. voor een aantal latente feestneuDus vorig jaar de eerste Boeke- zen een goed excuus om eens per
lo-avond bijgewoond en we waren jaar het chagrijn af te schudden en
beiden vrijwel meteen om. On- bijna verplicht lollig te doen onder
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VAKE BEJ TE BANGE

Pim ter Beek achter de desk, die als
‘aansmoezeniers’ de verschillende
acts machtig mooi aan elkaar wisten te praten. Met aan de ene kant
de bekende flauwe grappen en
grollen, tussendoor de soms prachtige en gevoelige opvoeringen en
aan de andere kant een spiegel op
de samenleving en hoe we daar op
dit moment instaan. Als Bertha ons
dan tegen het einde van de avond
een treffend doorkijkje gunt naar
de wereldpolitiek en Donald Trump
en dat op onnavolgbare wijze over
het voetlicht brengt, maakte dat
de zaal zelfs even stil. Een mooie
beschouwing op ‘nepnieuws’ in de
(social) media, het leven in een
eigen ‘bubble’, waarbij we vaak

alleen maar “heur’n wat wie wilt
heur’n”, zou ons allen toch aan
het denken moeten zetten. Als ik
terugdenk aan de oudejaarsconferences uit het verleden, waarin
dan ook vaak een lach en een stuk
bezinning op het dagelijkse leven
en de (wereld)politiek werd gegeven, dan zit de Boekelo-avond daar
niet ver vandaan. Het is toch geweldig om na afloop naar huis te
lopen met een lach op je gezicht,
een voldaan gevoel en een stuk
bagage waar ik zelfs op mijn werk
verslag van heb gedaan. Hopelijk
ervaart de gehele organisatie van
dit unieke evenement voor Boekelo het dan ook als compliment.
17

En misschien is het wegnemen van
mijn eigen vooroordeel tegenover
carnaval ook wel treffend in het
licht van het thema ‘VAKE BEJ TE
BANGE’. Gooi je angst of je voordeel eens opzij, kom uit die ‘bubble’ en ziet wat voor moois er aan
de andere kant ons staat te wachten. Boekelo-avond tot volgend
jaar! 
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het genot van de nodige alcohol,
maar daarmee doe je het echte
feest en zeker een gala avond als
de ‘Boekelo-avond’ geen recht. Tijdens deze avond krijg je het hele
jaar als een perfect opgebouwde
conference voorgeschoteld. Nu zaten daar ook twee grappige kerels
in de vorm van Ben van Beek en
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CARNAVALS OPTOCHT

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

Dierenartsen:
A.J.H.M. Roelofs
H.J.P. Verkerk
J.H. Meijer
A. Schuttert
M.C. Roos

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

Zorg(t) voor dieren
Diergeneeskundige zorg
voor uw gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren
Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak
of voor vrijblijvende informatie over behandelmogelijkheden
Voor spoedgevallen 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

BSC UNISSON

Als B-toernooicommissie zijn we
al geruime tijd bezig voor het
toernooi van 2017 op 3, 4 en 5
juni 2017. Ook dit jaar zullen er
net als vorig jaar buiten onze
eigen jongens geen regionale
De ervaringen van de jongens, de
clubs meedoen.
clubs en de gastgezinnen waren
erg positief. Dit jaar echter willen
Voor ons is het natuurlijk een uitdawe een nog groter beroep doen
ging om goede clubs aan ons toerop uw gastvrijheid. We zouden
nooi te binden en zeker niet minder
heel graag willen dat we al deze
belangrijk om voldoende gastgeteams in gastgezinnen kunnen onzinnen te vinden om onze gasten
derbrengen. Graag zouden we de
onderdak te bieden. Voorlopig bemensen die al gastgezin zijn geschikken we over 2 groepsaccomweest ook dit jaar weer willen bemodaties en zullen we naast onze
groeten maar daarnaast ook graag
eigen jongens mogelijk voor 7 teams
nieuwe gastgezinnen.
onderdak moeten hebben.
Ook dit jaar hebben we wederom
Mocht u of iemand in uw omgeving
de keuze gemaakt voor een toerbelangstelling hebben om gastnooi voor spelers van onder de 16.
gezin te willen zijn, of worden bel
Hiermee hopen we net als vorig jaar
dan gerust of mail even. We hopen
weer op een bredere belangstelling
echt op voldoende aanmeldingen
van internationale clubs. Naast onze
en dit als vereniging op een goede
eigen jongens doen de volgende
manier op te kunnen lossen.
clubs mee: B 93 Kopenhagen, KV
Namens de B-commissie
Mechelen, Randers FC, FC Groningen,
Brabant United en met laatste clubs
Gerrit Waanders
zijn we op dit moment nog in onder06-50 22 34 97
handeling.
In voorgaande jaren hebben we
b-toernooi@bscuisson.nl
dankbaar gebruik mogen maken van
gawaanders@kpnplanet.nl 
uw gastvrijheid voor het onderbrengen van de nodige spelers en leiders.
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BSC UNISSON
INTERNATIONAAL
B-TOERNOOI 2017
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Haaksbergers

PIRATENKOOR & DE VERSTOOIERS

ADVERTORIAL
MELBUUL’N PIRATENKOOR UIT BORNE
Het Mebuul’n Piratenkoor bestaat
momenteel uit ca. 25 zangers en
wordt muzikaal ondersteund door
drie accordeonisten, een drummer
en een bassist o.l.v. Ingrid van
Ree. Het repertoire bestaat uit
shanty’s, overige zeemansliederen
en een aantal meezingers in de
Nederlandse, Engelse en Duitse
taal.
Zaterdag 11 maart in het Momentum. Beckumerstraat 169. Het concert
begint om 16:00 tot 18:00 uur met in de pauze een hapje en een
drankje. De entree is € 5,00

THEATERGROEP DE VERSTROOIERS

Zaterdag 8 april 2017 – Theater de Kappen – - www.dekappen.nl

foto Abink Fotografie
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Theatergroep de Verstrooiers brengt in seizoen 2016-2017 de musical
‘Ja Zuster, Nee Zuster’, het legendarische meesterwerk van Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink o.l.v.. Bart Peeters Weem. Noemenswaardig is
dat Zuster Klivia gespeeld wordt door de Boekelose Annemarie Hilbink
en Jet door de Boekelose Ike Westra.



Als gediplomeerd schoonheids-

Klassieke
gezichtsbehandelingen.
Mijn werk
is mijn
hobby!

Even een momentje voor jezelf? Proﬁteer tot eind
Exclusieve
speciaal
behandelingen.
maart van
mijn speciale
actie:

Bruidsarrangementen.

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.
68,50

Gezichtsbehandeling
(Hotstone) massages.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
Boekelosestraatwww.instituutregina.nl
411 - Boekelo • T. 06 - 48157489
www.instituutregina.nl • mail@instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl
SchoonheidsinstituutRegina
rezjina

Soin Cocon
€52,50
Vervenvoor
wenkbrauwen
& wimpers.
Alles draait bij deze behandeling om wellness en
ontspannin Reiniging,
ontspanning.
eenHarsen,
gezichtsmasker
Epileren,
Visagie,en een
heerlijk zacht schuimmasker verzorgen jouw huid!

Manicure, Paraffinepakking.

Of geniet van één van mijn andere behandelingen:
Acrylnagels(Maria
& Soak
off gel.
Gezichtsbehandelingen
Galland)
Harsbehandelingen • Acrylnagels • Shellac (CND)
IBX nagelverbetering • Massages
NIEUW Permanente make-up

Van €

Voor
€52,50

Mijnwerk is mijn grootste hobby.

Locatie en meer informatie:
‘Het Kruispunt’
Mr. de Wolfstraat 40
Openingstijden meeste werkdagen
van 09:00 tot 17:00 uur
Email: angela@beologopedie.nl
Minibieb Dierenartsenpraktijk

MINIBIEBS BOEKELO

MINIBIEBS BOEKELO

DOOR PIETER HOF

Minibieb het Kruispunt
De logopedist van BEO logopedie
heeft in het Kruispunt in Boekelo
een ‘minibieb’ geplaatst. Hieruit
kan iedereen boeken lenen of meenemen en ook boeken plaatsen die
men thuis over heeft. De kleine bibliotheek staat meteen links naast
de schuifdeur in de wachtkamer.
Dus aarzel niet en kom binnen om
een boek te lenen of een boek te
pakken.

Daarnaast biedt de Boekelose leesclub de mogelijkheid om vanaf
1 maart boeken te lenen vanuit
een boekenkast die te vinden is in
het voorportaal van de recentelijk
gevestigde
dierenartsenpraktijk
in het centrum. Ook kan er 24 uur
per dag, 7 dagen per week gebruik gemaakt worden van de minibieb gevestigd aan de Boekelose
Stoomblekerij 88.
Locatie en meer informatie:
Dierenartspraktijk Boekelo
Beckumerstraat 15
Openingstijden: van 08:45 tot 14:00
uur en woensdag t/m vrijdag van
08:45 - 16:00 uur.
mail: roelbruinsma@home.nl,
tel: 053- 428 17 53 
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Nu de biebbus Boekelo niet meer
aandoet zijn er gelukkig twee nieuwe initiatieven om boeken gratis
met elkaar uit te wisselen, zonder
dat de gebruiker geregistreerd is,
zoals in een traditionele bibliotheek. Kom daarom gerust eens
kijken, lenen, ruilen en lezen! De
boekenkasten zijn vrij toegankelijk
gedurende de openingsuren van
beide praktijken waar de Minibiebs
gevestigd zijn.

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

LENTEDAGEN BIJ BROCANTE KOM KIEK’N
EN ATELIER PLUIZEBOL

LENTEDAGEN

ADVERTORIAL

Het is weer voorjaar op het boerenerf aan de Ganzebosweg 300
in Boekelo!

Van vrijdagmiddag 24 t/m zondag 26 maart a.s. zijn Brocante Kom
Kiek’n en Atelier Pluizebol in de ban van de Lente en de aankomende
Paasdagen. Naast het gebruikelijke aanbod van antiek, brocante spulletjes, handwerkartikelen en huisgemaakte lekkernijen is er ook allerlei
tuingoed en zijn er fleurige bloemdecoraties te koop.
Uitverkoop van diverse bollen wol en katoen voor 1 euro of minder, tevens veel pakketjes voor de helft Koffie/ thee met iets lekkers staat
weer voor iedereen klaar.
Vrijdag 24 maart 13:00-17:00 uur.
Zaterdag 25 en zondag 26 maart
10:00-17:00 uur
Ganzebosweg 300, 7548 PT
Boekelo, 06-23499136
www.facebook.com/komkiekn
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl

Voor de aangifte van de Inkomstenbelasting bieden Alifa Welzijn
Ouderen en de FNV werken hulp
aan mensen van 65 jaar en ouder.
U wordt thuis bezocht, waar u
beschikt over alle gegevens die
nodig zijn voor de aangifte. U
bent zelf verantwoordelijk voor de
aangeleverde gegevens.
De vrijwilligers zijn van alle, voor
ouderen belangrijke, wijzigingen
in de belastingwetgeving op de
hoogte. Deelnemers die al eerder
gebruik hebben gemaakt van de
diensten van het project worden
van zelf benaderd om een afspraak
te maken. Mensen die voor de
eerste keer gebruik willen maken
van het belastingproject moeten
zich aanmelden bij: Mevr. Y. Jansen,
tel. 053 476 98 80.
Bereikbaar op werkdagen tussen
10:00-11:00 uur.

Hier een klein woordje van de
voorzitter van de OptochtCie CV
de Soaltkloet’ns. Ik kan ronduit
zeggen dat ik apetrots ben op
het geweldige resultaat dat wij
samen hebben neergezet! Wat
een geweldige optocht en wat een
geweldige versieringen in heel
Boekelo!!

Geachte Boekeloers,

Afgelopen jaren ben ik langs
meerdere deuren gegaan met
slingers en ballonnen met de vraag
of u het gezellig wilden maken
voor de mensen die meelopen in
de optocht.

Vorig jaar heb ik er bij verteld dat
het de laatste keer was dat ik dit kon
doen. Wat schetst mijn verbazing,
dit jaar heeft iedereen zelf voor de
geweldige versieringen gezorgd!
Houdt uw naam, adres, postcode, Geweldig!!! Dat wil ik toch even
telefoonnummer en uw Burger- kwijt.
ServiceNummer (BSN) bij de
hand. De kosten zijn € 15 euro per Prins Joost en adjudant Henk : super
geslaagd koppel mijns inziens!!
aangifte.
Het project is bedoeld voor mensen Hartelijke groet,
met alleen AOW en (eventueel)
een klein pensioen. 
Carolien Abbink-Kortman 

ALIFA BELASTINGHULP

DANKWOORD
SOALTKLOET’NS
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HULP VOOR
OUDEREN BIJ
BELASTINGAANGIFTE


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

DOOR MARIEKE MEIJERINK

hout, zeewier, planten, schelpen,
allerlei structuren in de natuur. Dit
is te zien in haar kleurrijke schilderijen, herkenbaar maar toch ook
onherkenbaar en daardoor intrigerend en boeiend. Ze zegt hierover:
“Het zit in het kleine maar ook in
het grote, ik begin en breid dan
uit, het werk ontstaat vanzelf, ik
weet nooit wanneer werk af is.” Ze
wordt gestimuleerd door docenten
vanuit de Nieuwe Academie, maar
ook door reacties van mensen via
social media, als ze haar werk bekijken.

KUNSTGREEP TOOS STURM

KUNSTGREEP
TOOS STURM
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Toos Sturm (tekentherapeute)
maakt indrukwekkende schilderijen, klein en groot van formaat.
31
Achter in haar tuin staat een mooi
atelier, een cadeau van haar familie
en vrienden. Bij het vertellen over
haar werk schenkt ze een heerlijk
glas Japanse thee. Ik ben gefascineerd door haar werk en merk dat
het me ook in de dagen en weken
erna nog bezighoudt. Het is alsof ik Toos werkt ook als docente op het
met haar blik en visie nu ook om Roessingh met (niet altijd enorm
enthousiaste) pubers en laat bijmij heen weet te kijken.
zondere werken zien van leerlinIn haar huidige werken gebruikt gen. Ook hen leert ze structuren
ze tekeninkt waarmee ze de ach- te tekenen. Iedereen kan tekenen,
tergrond maakt en vervolgens heel het gaat erom het zelfvertrouwen
fijntjes verder werkt met de Oost te vergroten als je eraan begint.
Indische inktpen.
Toos richtte zich op het tekenen en
Toos werkt altijd vanuit haar ge- kleuren van chakra’s en mandala’s
voel en in de ban van de natuur; in de periodes dat ze veel zorgta-

   

                


 

 


      
    
    
  
    
  
   
     
  
    


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




 

 
   

 
 
www.verkeersschoolheurman.nl






fax: 461 8371



    
    
      
      


Toos wil weer teken en schilderlessen gaan geven. Met name in het
gebruik van het kleurpotlood is ze
gespecialiseerd.
Eens per maand komt ze met de
schildersgroep bijeen in de Cobra
bar van de buren om samen te werken (en te lunchen). Belangstellenden kunnen zeker aanschuiven, ZOA start haar collecteweek met
het thema ‘Vrede is niet te koop,
de groep stimuleert en inspireert!
een deken wel’.
De collecteweek wordt gehouden
van 20 t/m 25 maart en de opbrengst is bestemd voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld.
Wereldwijd zijn er momenteel
ruim 65 miljoen vluchtelingen en
het worden er steeds meer.

Toos zal ook aanwezig zijn op
zondag 18 juni 2017 op de
Tuindorp ‘t Lansink kunstmarkt te
Hengelo.
Wilt u meer weten over haar werk?
Stuur Toos een mail of bel.
toossturm@hotmail.com
06 12 27 02 96
Toos geeft bij deze het kunst stokje
over aan Anneke Malingré voor de
volgende kunstgreep! 

Helpt u mee met collecteren?
Het collecteren kost ongeveer een
uur tijd.
Aanmelden kan bij:
Helprich ten Heuw
tel.06-53674975,
e-mail: h.tenheuw@zoa.nl.
Karsjen en Esther Koop,
tel. 053-574 58 33,
e-mail: karsjenkoop@gmail.com 

ZOA COLLECTE

WORD COLLECTANT EN
HELP VLUCHTELINGEN
WERELDWIJD
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ken had, veel kleurwerk werkte
ook therapeutisch. Ook deze werken zijn prachtig om te zien!

Inmiddels loopt de huisartsenpraktijk met apotheek alweer 8
maanden met de nieuwe huisartsenbezetting. De tijd vliegt wat dat
betreft voorbij. Elke dag is er een
waar we samen nieuwe dingen
ontdekken doch vanzelfsprekendheden in de samenwerking ontwikkelen zich gestaag. Dit proces
van opbouw geeft steeds meer
rust in het team en dat hopen we
ook uit te stralen. Uit de reacties
van u, de patiënt merken we in ieder geval begrip en geduld. Dat is
heel fijn en daarvoor willen we u
ook hartelijk bedanken.
Aangezien Boekeloos een goed
gelezen blad is, leek het ons een
heel goed middel om u via dit kanaal op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen in onze praktijk.
Uiteraard is deze informatie ook te
lezen op onze website:
www.dewindmolen.praktijkinfo.nl
Dit is een nieuwe website waarin veel informatie over zowel de
apotheek als de huisartsenpraktijk
staat.

In september zullen we ook afscheid moeten nemen van dokter
Berghuis. Hij heeft besloten terug
te keren naar de omgeving van
Utrecht waar hij vele jaren gewoond heeft en waar zijn familie en vrienden nog wonen. We
vinden het jammer maar wensen
hem uiteraard veel geluk bij deze
beslissing.

Dokter Kampman zal in Boekelo
blijven en hij zal meer dagen bij
ons werken dan momenteel.
De afgelopen maanden tenslotte hebben wij ons vol ingezet om
een keurmerk te krijgen voor de
apotheek en de huisartsenpraktijk.
Vanaf 1 april zal er gehoor worden Hiervoor moesten wij een soort
gegeven aan een breed gedra- examen afleggen. Het keurmerk
gen vraag van onze patiënten. Er is een initiatief vanuit de overheid
zal namelijk een vrouwelijke arts en het houdt in dat de kwaliteit

NIEUWS HUISARTSEN

Beste Boekeloërs,

in Boekelo beginnen, en zij heet
Marloes Smit-Temmink. Zij is 39
jaar en heeft gedurende 10 jaar in
een huisartsenpraktijk in Enschede gewerkt. We kennen elkaar uit
het huisartsen circuit en de intentie van onze samenwerkingsovereenkomst is langdurig. In één van
de komende Boekeloos (en op de
website) zal zij zich aan u voorstellen. Zij zal de plaats innemen van
dokter Ufkes die naar elders vertrekt. Wij wensen hem veel succes
met de voortzetting van zijn loopbaan.
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NIEUWS HUISARTSEN

‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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

Kom in balans door middel van de
juiste voeding en voetreflextherapie!
Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een
consult wordt in veel gevallen vergoed via de
aanvullende zorgverzekering.
Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595

We hopen u te zien in onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk
aan de Windmolenweg!
Niels van Rozen 

DANKWOORD BUDDY
Na het oproepje vorige maand
door mijn vrouwtje voor een
uitlaatmaatje voor mij zijn er
een aantal hele lieve reacties
gekomen. Ik krijg zowaar al
een aardige conditie! Namens
mij én mijn vrouwtje heel veel
dank.

Op zaterdag 1 april 2017 vindt
in Boekelo de inzameling van
Sam’s Kledingactie voor Mensen
in Nood plaats.

SAM’S KLEDINGACTIE

SAM’S
KLEDINGACTIE
VOOR MENSEN
IN NOOD

De opbrengst van de kleding gaat
naar de ‘Ontheemden’ in Nepal.
Een steunproject voor 500 families
die nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood.
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding
in voor het goede doel. Voor meer
informatie over de kledinginzamelingsactie of over onze organisatie kunt u terecht op de website:
www.samskledingactie.nl
Locatie: Momentum,
Beckumerstraat 167
(Marion Reinderink en Petra ter Haar)
Tijd: zaterdag 1 april van
11:00 uur tot 13:00 uur 
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van het geleverde werk in zowel
huisartsenpraktijk als apotheek
landelijk gestandaardiseerd en
dus gegarandeerd is. Het wil niet
zeggen dat we foutloos werken.
Vandaar aan u de vraag om bij
aanmerkingen, ideeën of complimenten ons daarop aan te spreken.
Hiervoor hebben wij formulieren
liggen op de balie van zowel apotheek als huisartsenpraktijk.

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

Het koor kent ook een muziekcommissie die bestaan uit 2 alten,
2 mezzo-sopranen en 2 sopranen.
Deze commissie gaat samen op
zoek naar bij de aanwezige stemmen passende liedjes, zodat alle
koorleden aan bod komen.
De redactie van de Boeke-loos wil
graag aandacht besteden aan de
vele verenigingen die Boekelo rijk
is. Dus springt de Frolijke reporter
deze koude woensdagavond op
haar fietsje om zich te begeven
naar Momentum. Daar waar het
Boekelose koor ‘Inspiration’ druk
aan het oefenen is voor de musical
Jesus Christ Superstar, die op 7 april
zal worden opgevoerd. Ik heb afgesproken met 3 van de 5 bestuursleden Marion, Jacqueline en Angela. Tijdens de repetitie neemt de
reporter plaats op 1 van de vele
Inspiration is 12,5 jaar geleden op- kerkbankjes. Begeleid door de
gericht door enkele moeders op dirigent op de piano klinkt het gehet schoolplein. Meiden die het zang al snel door de kerk.
leuk vinden om te zingen en ook
tijd hebben voor een leuk, dyna- Bij gelegenheid was er deze avond
ook een mannelijke solist aanmisch koor in Boekelo.
Dit koor, inmiddels bestaand uit 26 wezig. Omdat er gezongen wordt
enthousiaste dames, blijft druk op in de oude Marcellinuskerk is de

‘FROLIJKE REPORTER’ & INSPIRATION

DOOR SILKE FRÖLICH

zoek naar nieuwe aanwas. En om
de samenstelling een beetje evenredig op te bouwen, is in principe
iedereen tot 55 jaar welkom.
Er wordt gezongen van pop tot licht
klassiek. Elke woensdagavond
wordt er gerepeteerd bij Momentum van 20:00 tot 22:00 uur.
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‘DE FROLIJKE REPORTER’
ZING MEE MET INSPIRATION

GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

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



Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.:
(053)
428 13 24
  
Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
MG BECKUM
 7554

 
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65

 
 

akoestiek natuurlijk geweldig. Hiervan werd de Frolijke reporter nog
vrolijker! En wat kunnen de dames
ongelooflijk mooi zingen zeg! Zelfs
dames uit Haaksbergen en Enschede zingen mee met het koor.

eens gezellig langs bij de repetities
van Inspiration. Kijken is één, maar
meezingen is leuker.
En dat kan natuurlijk, graag zelfs!
Voor €12,50 per maand ben je al
lid van dit leuke koor. En daar krijg
je zoveel plezier voor terug, dat
moet je gewoon eens proberen…
Mocht je vragen hebben of meer
over het koor willen weten. Kun
je een mailtje sturen naar insprirationboekelo@gmail.com op de
facebookpagina (zoek op Inspiration Boekelo) en de website www.
koor-inspiration.nl staan ook leuke
foto’s van wat de dames allemaal
hebben gedaan. 

En de Frolijke reporter dacht eigenlijk dat iedereen stil moest staan
bij zo’n koor, maar niets is minder
waar, het koor swingt als een gek!
Inspiration wordt al 8 jaar begeleid door dirigent en pianist Han
Schokker. Zing je zelf ook regelmatig onder de douche en heb je het
idee dat je daar toch wel wat meer
mee zou willen doen, kom dan
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ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●

Loonwerk
Grondwerk
Straatwerk
Rioolwerk
Fourage
Containers
◆ Graszaden
◆ Bestrijdingsmiddelen
◆ Grond en Zand
◆ Puin en Plastic
◆ Bestrating of Grind
◆ Bronfilter spuiten

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

www.deposten.nl

‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.
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“Ja, de Posten
doet ook thuiszorg.
En hoe!

 









    
          
     



       
     

   

 
    
 





  
       
    
     



     





  

   

 

Woninginrichting
Openingstijden:
Be You
Hairdesign•• 

di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

• 
• 
24/7 online agenda op
ggg67

 www.1kapper.nl

    
   
      

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

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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Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

Wat kun jij als clublid doen?
Als clublid kun je je eigen omgeving (familie, vrienden) vragen
of zij op jouw vereniging willen
stemmen indien zij lid zijn van de
Rabobank Enschede-Haaksbergen.
Veel succes!

Wat is de Rabo Clubkas
Campagne?
De Clubkas Campagne opgericht door de Rabobank Enschede-Haaksbergen is een prachtige
kans om jaarlijks in het voorjaar
de kas van uw vereniging te spekken! En het mooie is dat niet de
Rabobank, maar de leden van

Uitslag
In april wordt de uitslag via social
media en onze website. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
U kunt twee stemmen uitbrengen. Boekeloos en de Zonnebloem
hebben zich hiervoor aangemeld.
Uw steun is hard nodig en wordt
erg gewaardeerd. 

DE ZONNEBLOEM

onze bank bepalen door te stemmen welke verenigingen vanuit de
We zijn weer bezig met het or- Clubkas Campagne ondersteund
ganiseren en maken van de worden. Daarmee geven wij ook
invulling aan onze coöperatieve
Paasbakjes.
gedachte: een bank van en voor
Wat wij van u willen vragen is op leden.
ons te stemmen via de Rabobank
Clubkas Campagne, wij hebben Wie mogen er stemmen?
gevraagd om een financiële bij- Klanten die lid zijn van Rabobank
kunnen
drage voor onze picknick in augus- Enschede-Haaksbergen
hun
stem(men)
vanaf
1
maart
tus als u op ons stemt maakt het
weer makkelijke om de activitei- tot 1 april uitbrengen. Elke stem
ten ook financieel weer rond te is naar verwachting minimaal € 5
waard. Hoe meer stemmen er op
krijgen. Fijn als u ons steunt.
een vereniging uitgebracht wordt,
des te meer geld deze vereniging
krijgt.
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DE ZONNEBLOEM

WELKOM IN DE VELDMAAT

DÉ WINKEL VOOR DIERENVRIENDEN

Ondernemersvereniging de Veldmaat - info@ondernemersdeveldmaat.nl - www.develdmaat.nl

De Veldmoate neugt oe

•

•

Senioren
Bij BTC kun je in het voorjaar 5
introductielessen tegen een gereduceerd tarief (€ 25) volgen.
Deze lessen starten begin april.
Tijdens deze 5 lessen kun je
een beetje proeven aan tennis.
Vind je het leuk en wil je door,
dan word je lid van BTC en kun
je reguliere tennislessen gaan
volgen. Het vervolgpakket, lidmaatschap en nog 13 lessen
kosten dan € 150 (normaal lidmaatschap € 120 per jaar).
Junioren
De junioren in Boekelo maken
kennis met tennis door een
aantal proeflessen (2 stuks) tijdens de gymnastiekuren van
school. Mocht je kind tennis
leuk vinden dan wordt hij/zij
lid en krijgt tennisles (18 lessen
+ activiteitenprogramma van
de jeugdcommissie). Dit tegen
een jaartarief van € 130 (incl.
racket!)

BOEKELOSE TENNIS CLUB

Heb jij altijd al willen tennissen,
of heb je vroeger getennist en
wil je het weer oppakken? Dan
heeft de gezellige Boekelose
Tennisclub (BTC) een leuke
introductie aanbieding voor je.

Je bent van harte welkom. Mocht je
geïnteresseerd zijn of nog vragen
hebben, neem dan vooral contact
op met Wald Been (waldbeen@
hotmail.com of bel mij op 053 428
19 92 (na 18:00 uur))

Wat is BTC voor club?
BTC is een kleine tennisclub van 49
ongeveer 250 leden. Van de 250
leden zijn er rond de 50 jeugdleden en ongeveer 90 dames en
110 heren. Het merendeel van de
leden komt uit Boekelo, Usselo en
buitengebied. Ook hebben we een
aantal leden uit Enschede. Relatief veel leden zijn actieve leden,
er wordt veel competitie gespeeld
en er worden aardig wat activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. Kom gerust eens langs op het
sportpark en maak kennis met de
Boekelose Tennisclub. 
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MAAK (WEER) KENNIS
MET TENNIS

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw
Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10

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

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

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

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

Primera Winters

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

Op zondag 9 april aanstaande is
het Palmzondag en kunnen de kinderen uit Boekelo en omstreken
weer meedoen aan de Palmpasenoptocht.
Voorafgaande aan de optocht is
er een viering in de Marcellinuskerk (Momentum) in Boekelo.
Dit samenzijn is speciaal bedoeld
voor jonge kinderen en begint om
14:00 uur. Na afloop vertrekt vanaf de parkeerplaats een open wagen richting optocht.
De optocht start om 14:45 uur
bij basisschool Molenbeek aan de
Dirk Papestraat in Boekelo. Alle
kinderen tussen 1-9 jaar kunnen,
met hun versierde Palmpasenstok,
zittend plaatsnemen op platte wagens. Ouder(s) en begeleiders lopen naast en achter de wagens
een rondje door het dorp mee. Het

PALMPASENOPTOCHT

eindpunt is bij goed weer de tuin
van de familie Hulscher (hoek Beckumerstraat/ Windmolenweg) en
bij slecht weer de Zweede.
Daar zal de jury prijzen uitreiken
voor de mooiste, meest traditionele
of juist meest originele Palmpasenstok én voor de mooiste kleurplaat.
Alle deelnemertjes worden op iets
lekkers getrakteerd.

51

Kinderen en hun ouder(s) maar
ook belangstellenden worden van
harte uitgenodigd door het Palmpasen Comité van Boekelo. 
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PALMPASENOPTOCHT
IN BOEKELO

Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie
In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten,
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting.

De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart.
Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie = € 25 per man/per dag!

Profiteer nu
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal
3 mandagen werk bestaat.
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak.
De schilder valt onder het lage 6% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.
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

Activiteiten van de 50+ groep

Het adres is: Sluitersveldweg 42,
7554 PG Beckum. Vertrek: 9:45
uur bij De Buren. Let op: dit uitstapje is op de ochtend gepland.
Opgave voor 24 maart bij:
Jenny Wevers 428 14 23
redder@planet.nl
Bonnie Haven 428 15 58
jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee 428 21 38
nettie.overzee@kpnmail.nl
Vooruitblik:
25 april: Bezoek aan de Shiitakes
Paddenstoelen kwekerij te Tilligte.
Let op: de uitstapjes van 28
maart en 25 april zijn op een
andere datum dan eerder vermeld.

Activiteiten van de 40+ groep
Donderdag 16 maart 10:00 uur
naar de Inspiratie Hoeve in Boekelo
Vertrek om 9:45 uur vanaf de Berke.
Donderdag 6 april 10:00 uur
koffie drinken in de Berke. 

In de laatste paar weken hebben
zich weer enkele liefhebbers met
interesse voor historie en archivering gemeld: in onze “werkruimte”
gonst het van de gesprekken en
discussies, uiteraard in positieve
zin.

De foto’s zijn, voor zover mogelijk
geanalyseerd en gedigitaliseerd.
Op afspraak en in onze open gestelde uren te bekijken; de kranten
knipsels, door de JO’S zorgvuldig
verzameld en in mappen bewaard, 53
worden nu ook in ons digitale
archief opgeslagen. In onze kort
geleden gehouden bestuurs vergadering is een voorstel tot uitleen
van boeken uit onze bibliotheek
besproken; na het stoppen van de
BIBLIO-BUS, zal er zeker meer belangstelling zijn naar “leesvoer”.
Onze collectie betreft (vaak lokale)
geschiedkundige, historische- uitgaven. Een en ander moet nog
uitgewerkt worden, wij komen
hier later op terug.
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28 maart:
Bezoek aan zorg-en paardenmelk
boerderij de Tukkerij. Na ontvangst
met koffie en krentenwegge
krijgen we hier uitleg over de
dagbesteding (bv houtbewerking,
moestuin, paardenverzorging) van
de uiteenlopende doelgroepen.

TREFPUNT & HISTORISCHE KRING

TREFPUNT NIEUWS

Na onze oproep voor donateurs is
er door velen gereageerd en wij
danken hen voor de ondersteuning aan onze stichting; mocht het

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




Echografie
- Fysiofitheidscan


Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Zorgeloos


Gezellig Windmolenweg


42, Boekelo



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

 

Ook dankt Sinterklaas de Dorpsraad
en de Koepel voor hun enorme financiële ondersteuning om de
festiviteiten te kunnen uitvoeren.
‘VERGRIEPT’ DANKBijzonder blij was de kindervriend
WOORD NAMENS DE
voor het beschikbaar stellen van
de dieseltrein door het Museum
SINTERKLAAS-INTOCHTBuurtSpoorweg zodat zijn intocht
COMMISSIE.
op een zeer unieke wijze kon verDe goedheiligman en zijn Pieter lopen.
zijn, zoals u weet, alweer een aantal weken terug in hun geliefde Tot slot dankt Sinterklaas alle vrijen lekker warme Spanje. Onlangs willigers zoals de verkeerregelbracht de ‘betermaak-piet’ ons op laars, het jeugdcircus Tubantino
de hoogte dat Sinterklaas gelijk uit Oldenzaal en de geluidspieten,
na zijn terugkeer werd getroffen voor hun inzet.
door een flinke griep, net als velen Zonder hen zou de fantastische leuonder u. Gezien zijn respectabe- ke Sinterklaas-intocht van Boekelo
le leeftijd heeft het even geduurd op zaterdag 19 november j.l. niet
voordat hij hiervan hersteld was. zo goed zijn verlopen.
Gelukkig is hij dankzij de lekkere
zoete Spaanse mandarijntjes en de Tot volgend jaar
vele paracetamolletjes weer hele- De Sint en zijn Pieten. 
maal hersteld.
De ‘betermaak-piet’ kreeg dus wat
verlaat de opdracht om ons het
dankwoord wat hij al eerder had
geschreven door te geven. Sinterklaas geeft door dat hij het ongelooflijk fijn gehad heeft in zijn

HISTORISCHE KRING

nieuwe verblijf de zouttoren achter
het Restaurant de Buren en dankt
hen voor de goede zorg.
De Pyjamaparty vond Sinterklaas
ronduit geweldig en de vele huisbezoeken waren dit jaar ook erg
geslaagd. Hij is stiekem nu alweer
nieuwsgierig naar de activiteiten
die er in december natuurlijk weer
georganiseerd zullen door de B.O.V.
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u ontschoten zijn dan is ons rekening nr. NL 11 RABO 0121584313
t.n.v. Historische Kring Boekelo
Usselo Twekkelo, o.v.v. 2017
(€15, maar meer mag!). En natuurlijk verwelkomen wij nieuwe donateurs; ook tijdens onze
openingsuren bent u welkom om
uw eventuele bijdrage contant te
voldoen; koffie met een koekje
staat klaar ! 


   
    
         

     
    
 

    

 


Tel.
0611755569
/ 053-8513032

VO
OETVERZORGING TOT IN DE
D PUNTJES!

Pedicure / Voet
etverzorging / Voetreflex
ex
Nicole Punte
Weleweg 21A, Booekelo
tel. 06 25 33 88 46
voetverzorgi
g ngp
gpunte@gmail.com

-V
Verzorgde voeten = gezonde voeten-

Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.
Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Joke Velthuis 428 26 59
Joke Velthuis 428 26 59
(voor Efkes d’r Oet)
Opgave maaltijden
Hennie Heskamp 4764204
Maandag

Nordic Walking (iedere week)
Samen sportief bezig zijn

13:45 - 15:30

Dinsdag

Tai-chi (iedere week)
Goed voor lichaam en geest.

10:00 - 11:00

Dinsdag

Gratis gezondheidscheck, elke 1e dinsdag v.d.
maand. (b .v. bloeddruk / hartslag meten, urine
nakijken)

Dinsdag

Handwerkcafé, elke 2-4 dinsdag v.d. maand

14:00

Woensdag

Elke week samen genieten van een gezamenlijke maaltijd. Gezond eten met veel gezelligheid. € 7,50 4-gangen

12:30

Donderdag
2 maart

Voorjaarsbingo met Boekelo Decor. Kosten € 3,-

14:30

Donderdag
9 maart

Stampotbuffet van de Zonnebloem, zaal open
14:00		

14:00 - 14:30

Donderdag
16 maart

Spelmiddag met kinderen van de Marcellinusschool.

14:00

Donderdag
23 maart

Activiteiten, samen gezellig spelletjes doen en
betalen Effkes d’r oet

14:30

Donderdag
30 maart

Effkes d’r oet naar Tulpenkwekerij Visschedijk

13:30

Donderdag
31 maart

Heropening “de Huiskamer” met leuke activiteiten door Livio

14:30

Vooraankondiging:
13 april

Paasstukjes maken met Boekelo Decor € 7.-

9 maart

Stampotbuffet van de Zonnebloem.

HUISKAMER V/H DORP

ACTIVITEITEN:

14:00-16:00
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Slagerij Wagelaar
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

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

Slagerij Wagelaar
Aandacht voor lekker!

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

12
mrt.

Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

19
mrt.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

23
mrt.

Marcellinuskerk Boekelo

18:00 uur Oecumenische sobere maaltijd

26
mrt.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

30
mrt.

Marcellinuskerk Boekelo

18:00 uur Oecumenische sobere maaltijd

02
apr.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

06
apr.

Marcellinuskerk Boekelo

18:00 uur Oecumenische sobere maaltijd

07
apr.

Marcellinuskerk Boekelo

19:30 uur Jesus Christ Superstar door
Inspiration

09
apr.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

14:00 uur Samenkomst palmpaasoptocht
Kerkdienst Protestantse Gemeente

KLEIN ZAKELIJK
Gitaarles & Blokfluitles
in Boekelo
Vanaf 320 euro per jaar!
Ronald Moelker
06 – 468 306 16
www.muzieklesinboekelo.nl

BOEKE-LOOTJE
Huis te huur of
te koop gevraagd
in Boekelo of omgeving.
Minimaal 3 slaapkamers.
Tel. 06 – 57 53 66 11

KERKDIENSTEN

05
mrt.
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld



Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen



Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)



Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

11 mrt

Potgrondactie Marcellinusschool

Dorp & Marcelinus
school

hele
dag

za.

11 mrt

Opschoondag Boekelo

MFA De Zweede

9:15 13:00

za.

11 mrt

Melbuul’n Piratenkoor

Momentum

16:00 18:00

di.

14 mrt

Kees van Amstel

Verborgen Theater

20:00

di.

21 mrt

Openbare DR vergadering

de Zweede

20:00

di.

22 mrt

Bridgeclub Boekelo

Café De Buren

19:30

vr.

24 mrt

Deadline kopij Boekeloos

zie colofon

ma.

27 mrt

Oud papier container BUITENGEBIED

aan de weg -

17:30

do.

30 mrt

Oud papier container DORP

aan de weg

17:30

vr

31 mrt

Kennismaking activiteiten in de
Berke -Livio & OOB

De Berke

14:00 16:30

za

1 apr

Inzameling Sam’s Kledingactie
Mensen in Nood

Portaal Momentum

11:0013:00

wo.

5 apr

Bridgeclub Boekelo

Café De Buren

19:30

vr

7 apr

Verspreiden Boekeloos

de Zweede

za

8 apr

Theatergroep de Verstrooiers met
“Ja Zuster, Nee Zuster”

Theater de Kappen

zo

9 apr

Nationale Museumweek: Dag van
de verbrandingsmotor

MBS Haaksbergen

zo

9 apr

Palm Pasen viering

Momentum

14:00

zo

9 apr

PalmPasen Optocht

Start Molenbeek

14:45

di.

11 apr

Fuad Hassen Held (try-out)

Verborgen Theater

10:00

20:00

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168: 1e weekend
van de maand.
 Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
 Historisch Centrum: ma. 20:00 – 22:00 uur en vr. 10:00 – 12:00 uur
 Alle Huiskamer vh Dorp en Trefpunt acitiviteiten vindt u in deze editie zelf

KALENDER

za
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KALENDER MAART & APRIL

COLOFON
ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
redactie@boeke-loos.nl
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)

62

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

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting
Dorpsraad Boekelo.
Ingezonden artikelen, indien
voorzien van naam en adres, vallen
wanneer geplaatst, buiten de
verantwoordelijkheid van zowel de
Dorpsraad als de redactie.
BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede
boeke-loos.info | maart 2017

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185
Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25
Vice voorzitter
Kas de Vries
428 34 96
Secretaris
Ben Schoppert

477 49 78

2e Secretaris
Bernd Weijers

06 53 92 52 49

Penningmeester
Henk Guchelaar 574 01 63
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Een eeuw ambachtelijk bouwen
Ruim 100 jaar veelzijdig actief in
de bouw. Van nieuwbouw, kleinschalig onderhoud, verbouwingen tot complexe restauraties.
Al vier generaties staan wij voor
betrouwbaarheid, kwaliteit,
vakmanschap, oog voor detail
en afwerking.

N I EU W B O U W • V ER B O U W
R E S TAU R AT I E • R EN OVAT I E
O N D ER H O U D • SERV I CEBUS

www.stokkers.nl

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

