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 BOEKE-LOOS



Computer Service Twente 

Beckumerstraat 151  7548 BD Boekelo 
         Tel: 053-7501136 

           Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 

- Computers op maat gemaakt     - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie        - Printers 
- Aanleg van netwerk, telefoon     - MKB, service op locatie 
- ADSL internet aansluiting      - Verkoop computers 

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

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

coop.nl

vers & voordelig 
dat is onze coop

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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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 om-
streken met u.

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

Ellen Evers
06 44 29 41 87

Karen Hof
06 81 45 43 62

Pieter Hof
06 53 73 94 22

Silke Frölich
06 48 77 21 08

Jaco Agterbosch
06 41 06 44 21

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

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen 

geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de 

ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd 

in je leven en je leven 
opnieuw ingericht 

Mijn uitdaging is om jou écht 

te helpen zodat je in je kracht 

komt en het dagelijkse leven 

weer aankunt.

Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520

info@MonPlus.nl                                 www.MonPlus.nl                                      

kamperen
inboekelo

Scharrelhoes't
l a n d s c h a p s c a m p i n g

Kwinkelerweg 361 Boekelo    facebook.com/scharrelhoes

Zaterdag 20 mei
11:00 - 18:00 uur
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VAN DE REDACTIE

Beste Boekeloërs,

Wij van de redactie hopen van 
harte dat u deze Boeke-loos nog 
steeds in het warme lentezonnetje 
kunt lezen.  Maar ja, april doet wat 
ie wil en wie weet stoken we het 
vuurtje weer op, al was het maar 
het Paasvuur!

In dit nummer is er aandacht 
voor de Koningsdag, en niet 
alleen omdat Willem Alexander 
50 jaar wordt! Zou er in de tuin 
van Villa Eikenhorst ook een grote 
opblaasbare Abraham staan? 
Dichterbij huis is het van belang 
te weten waarom de Zweede 
is gekozen om overdag daar 
Koningsdag te vieren. 

Ook de MBS viert een 
jubileumjaar, vandaar dat een van 
de indrukwekkende locomotieven 
van de MBS op de voorkant prijkt 
gemaakt door Nico van der Veen.

Mist u de column ‘Karen ervaart’? 
Karen ervaart momenteel vooral 
veel ondernemersdrukte, en 
Boeke-loos ervaart soms wat 
ruimte gebrek. Maar we hopen 
dat er volgende maand weer 
ruimte is voor haar column!

Wij wensen u veel leesplezier en 
houdt ons alstublieft op de hoogte 
van al wat er speelt in ons mooie 
dorp.

De redactie 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD  
(21 MAART 2017)

“KWESTIE VAN TRANSPARANTIE...”

De klap met de voorzittershamer om precies 20:00 uur luidt de eerste 
lentevergadering van Boekelose Dorpsraad in. De hamergebruiker, Jeroen 
Verhaak, heet iedereen welkom: 11 leden van de Dorpsraad (Jeanet van 
Offenbeek en Joost Brunink lieten weten niet aanwezig te kunnen zijn) 
en 11 belangstellenden. Richard Belshof (Stadsdeelbeheer-West) komt 
tegen half negen binnen. Wegens de vergadering van de Stadsdeelcom-
missie-West vanavond (in de Buren, hoofdonderwerp: Military) ontbre-
ken Jan ten Elzen en Nico Bulthuis. 

Het Verslag van 21 februari jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

De volgende twee agendapunten: Jaarrekening 2016 etc. en Postlijst 
worden verdaagd naar de aprilvergadering. Niet alle leden van de Dorps-
raad hebben de bijbehorende stukken kunnen bestuderen.

Mededelingen van de wijkagent. (Deze worden gedaan door Kas de 
Vries.) De krakers van het voormalige kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 
hebben uit eigen beweging het pand verlaten. Er zal op korte termijn tot 
sloop worden overgegaan. Naar aanleiding van een incident nogmaals 
de oproep om verdachte situaties bij de politie te melden! Gonny ten 
Veen vraagt naar aanleiding van dit agendapunt aandacht voor de regel-
matig terugkerende parkeerproblematiek bij OBS Molenbeek. Daar wordt 
frequent op het trottoir geparkeerd waardoor voor kinderen gevaarlijke 
situaties ontstaan. Spreekster wijst ook op het Schierbeekplein waarop 
nog al eens geparkeerd wordt. Handhaving?    
  
Hoofdmoot van de vergadering is het Nieuws uit de verschillende com-
missies en vertegenwoordigingen.  

Het dagelijks bestuur opent bij monde van Jeroen Verhaak de rij. 
1. In de aprilvergadering hopen wij informatie te kunnen geven over de 
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vrijdagochtendmarkt. In het kader van een landelijke ontwikkeling tot 
de verzelfstandiging van deze activiteiten zijn er in de gemeente Ensche-
de enkele zaken veranderd. Hierover worden we als Dorpsraad op korte 
termijn bijgepraat. 2. Kortgeleden was er overleg m.b.t. de verplaatsing 
van het hoofdterrein van de Military. Ook de Dorpsraad was met een de-
legatie bij dat gesprek vertegenwoordigd. De activiteiten gaan naar het 
zgn. Smeltterrein en Teesinkbos. Het eerder aan de gemeente, via mail, 
uitgebrachte advies wordt bekrachtigd. 

R.O.M. (woordvoerder Kas de Vries). 1. Beheer openbaar groen. In de 
vorige openbare vergadering (februari) werd besloten tot deelname aan 
een pilot op dit gebied. Intussen heeft een extra (besloten) vergadering 
van onze raad nieuwe inzichten opgeleverd. Om een lang verhaal kort 
te maken: vanavond besluiten we (met 10 tegen 1) dat een pilot zelfbe-
heer (door de Dorpsraad) er momenteel niet inzit, maar dat een commis-
sie van vier Dorpsraadleden en twee “buitenleden” de komende tijd met 
Stadsdeelbeheer-West om de tafel gaat zitten/ het veld in gaat om knel-
punten in het huidige beheer te inventariseren en op grond daarvan (en 
wensen van bewoners!) te komen tot een dringend advies tot verbetering 
van het beheer. Dit vervolgonderzoek zou mogelijk tot veranderingen in 
de beheersstructuur kunnen leiden. 2. Bebouwing noordkant Bleekerij. 
Plannen voldoen aan bestemmingplan en beeld-kwaliteitsplan. Start van 
de bouw in najaar 2017. Met name het aspect “steenkleur” heeft onze 
aandacht! 3. Goorseveldactiviteiten (aanleg zanddepot en verontdie-
ping). In samenhang met de aanleg van de nieuwe N18 (over het terrein 
van het zanddepot aan de Haaksbergerstraat) is de aanleg van de nieu-
we zandopslag aan de Weleweg/Rutbekerveldweg (verhard) in volle 
gang. Wat de verontdieping betreft: het tempo van deze activiteit hangt 
uiteraard af van het aanbod van geschikte grond. Dit heeft gevolgen voor 
het aantal transportbewegingen in dat gebied. Evaluatie: voorjaar 2018.
De tijdens de vorige openbare vergadering gestelde vragen zijn o.i. goed 
beantwoord. 4. Bungalowpark op Rutbeek. Discussie m.b.t. ontsluitings-
weg naar dit project loopt nog. Hierin trekken Buurtkring Usselo, Wijkraad 
Helmerhoek, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad Boekelo zo mogelijk 
gezamenlijk op. Wordt vervolgd! 5. Aanleg N18. Jeroen Verhaak en Kas 
de Vries zijn op uitnodiging van aannemerscombinatie Noaber 18 wezen 
kijken. Gaat hard! Op verzoek van Henk Abbink zullen wij infomeren naar 
de “inpakstatus” van de gebruikte vliegas. 5. “Enschede Wekt Op”. 



BOVAG

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

PRETTIGER
OP WEG

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

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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We hebben ons als Dorpsraad geroerd in de discussie. Intussen is het 
voorstel dat op basis van de gevoerde gedachtewisselingen opgesteld 
is, en op 27 maart in de stedelijke commissie van Enschede besproken 
wordt, zeer recent verschenen.  In de aprilvergadering meer hier over. 6. 
Reconstructie groen Schierbeekplein. De bomen en het gras worden ver-
vangen. Speelwerktuigen zijn daarvoor tijdelijk weggehaald. In de loop 
van de zomer zal situatie weer hersteld zijn. De communicatie tussen 
gemeente en aanwonenden was niet correct gegaan, maar is intussen 
opgelost! 7. Glasvezel in buitengebied. Henk Abbink meldt dat binnen-
kort informatieavonden worden georganiseerd. Duidelijk is dat de kos-
ten voor de gebruikers omhoog gaan! 8. Diversen: bordje “Doodlopende 
straat” aan begin Jan van Elburgstraat wordt nogal eens “niet gezien”. 
Verkeerssluis in Windmolenweg levert regelmatig riskante situaties op. 

Publiciteit (woordvoerder Jeroen Verhaak). Begin maart was er weer een 
overleg tussen werkgroep Publiciteit en redactie Boeke-loos. Aan wijzi-
gingen in beheer en opzet van site Boekelo.info wordt gewerkt.

Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel). Commissie was betrokken 
bij gesprek over valpreventie. 65+bewoners worden benaderd voor deel-
name aan deze activiteit.

R.S.C.J. (Gonny ten Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert). Aan de ge-
wenste aanpassingen op Natuurlijk Spelen De Bleekerij wordt gewerkt. 
We hopen dat deze voor het speelseizoen zijn uitgevoerd. Alle 22 Dorps-
raadbanken (incl.Ontmoetingsplek aan Boekelosestraat)  zijn de laatste 
weken weer zitproof gemaakt. Werkgroep Wandelpad enz. heeft vorige 
week, met forse inbreng van fa. Roossink, de bypass aan het pad tussen 
Beckumerstraat en Lansinkweg gerealiseerd.      

Rondvraag. Bart Stokkers, ondersteund door Jeroen Verhaak: wordt wel-
licht weer eens tijd om gemeente Enschede te herinneren aan goede 
gewoonte om alert te reageren op adviezen, acties, initiatieven Dorps-
raad! Henk Abbink vraagt naar betrouwbaarheidsstatus gerucht dat Ko-
ningsdagactiviteiten voor een belangrijk deel plaats zullen vinden op 
M.F.A.-terrein. Bart Stokkers (lid van Oranjecomité) zegt dat die activitei-
ten inderdaad daar plaats zullen vinden! [Zie ook artikel over Koningsdag 



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

Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo
hofuitvaartzorg.nl

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

afscheid te kunnen nemen. 
Je kunt het maar één keer doen…
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UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de  
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 18 april 
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 onge-
veer een week na de vergadering en wordt ook op de site Boekelo.
info gepubliceerd.

in deze Boeke-loos!] Vrager betreurt dat dorpscentrum daardoor ac-
tie-verarmt die dag! Arend Stokkers, sinds kort kinderwagenbestuurder, 
ervaart passageproblemen met hekken in wandelpad tussen Stemlan-
deweg en Beckumerstraat. Hem worden enkele oplossingen (draagzak, 
wachten tot kleindochter kan lopen) aan de hand gedaan, maar hekken 
moeten krap afgesteld blijven staan om fietsers te weren. Fleur ter Kuile 
wijst er op dat Rondje Enschede (fietspad) nog steeds over Wandelpad 
wordt geleid. Is gemeld bij route-uitzetter! Zelfde spreekster: slecht weg-
dek Rutbekerveldweg (onverhard). Gerard Roossink vult aan: fietspad 
Teesinkweg is ook slecht! 

              
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:26 uur.
  

Ben Schoppert   



www.livio.nl0900-9200

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

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met 
onze wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen 
van de zorg en het regelen van de eventuele vergoedingen.
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NIEUW LEVEN IN DE 
SMEDERIJ; EEN FEESTELIJK 
SLOOPMOMENT

DOOR ELLEN EVERS

In het septembernummer van 
vorig jaar schreef BOEKE-LOOS al 
over de (nieuw)bouwplannen van  
Lucas Haafkes met betrekking tot 
de Smederij. Een pand met rij-
ke geschiedenis midden in Boe-
kelo. Over die historie kun je een 
boek schrijven. En voor hen die de  
Boekelose geschiedenis niet met 
de paplepel ingegoten is werd de 
historische waarde al snel duidelijk. 
Er was grote belangstelling voor de 
plannen onder dorpsbewoners en 
ondernemers op het, door Haafkes 
georganiseerde, feestelijke ‘sloop-
moment’.

Project van lange adem
Al in 2006 kocht Haafkes het pand 
van de familie Sachse. Johan Sachse 
liet het pand ooit bouwen in 1928 
en zowel het pand als de zaak zijn 
later overgenomen door zijn zoon 

Ferdie Sachse + zijn vrouw Jo die 
er tot 2002 een ijzerwarenzaak in 
huisden. De plannen van de aan-
nemer, Haafkes, waren aanvanke-
lijk groots en ambitieus. Er zou een 
luxe appartementencomplex met 
winkelruimte gebouwd worden 
op de kavel. Maar de tijden zaten 
niet mee en de woningmarkt lag 
op zijn gat. 

Terug naar origineel

Van nu
Hoewel de aanblik dan origineel 
blijft, het pand zal van binnen he-
lemaal ‘van nu’ worden. En ook op 
de inhoud mag Boekelo zich ver-
heugen, er komt mooie ruimte bij 
voor ondernemerschap. Twee van 

de drie bedrijfsruimten die op de 
begane grond gevestigd zijn, zijn 
inmiddels verhuurd. Reisorganisa-
tie noSun zal hier kantoor krijgen 
en er is een ruimte voor een Pizza/ 
Shoarma restaurant. 

De middelste bedrijfsruimte is nog 
beschikbaar. Boven de winkel/be-
drijfsruimte komen appartementen 
waarvoor grote belangstelling is.

N
IE

U
W

 L
EV

EN
 IN

 D
E 

SM
ED

ER
IJ





ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
1 

| f
eb

ru
ar

i 2
01

7

17

De hamer erin
Terug naar 23 maart 2017. Op 
deze aangename en zonnige don-
derdagmiddag is het de eer aan 
Wethouder Patrick Welman. Na 
Boekelo en Boeke-loos onderne-
merschap geprezen te hebben 
mag hij symbolisch de hamer in 
het pand zetten. En wanneer de 
gasten zich, met een glaasje pro-
secco in de hand, om het speciaal 
opgezette podium verzameld heb-
ben is het zover. De sloophamer 
gaat ferm door de winkelruit. Het 
startschot. 

Medio april zal de sloop plaatsvin-
den. Daarna zullen we het pand 
opnieuw in volle glorie zien herrij-
zen.

En Welman hoopt alvast dat er over 
100 jaar weer een zelfde commit-
tee zal opstaan om dit pand te be-
houden. 

PAASVUUR BOEKELO

Als u dit leest is het al bijna Pasen 
en dat betekent dat wij u als paas-
vuur-comité nog een berichtje over 
het paasvuur brengen.

Sinds we in maart gestart zijn ligt 
er inmiddels al een redelijke hoe-
veelheid hout op het land, waar 
het paasvuur zal branden. De laat-
ste breng middag is op 8 april. 
Daarna zullen wij met de hulp van 
loonbedrijf Hoenink het paasvuur 
opbouwen, zodat er dan niets meer 
gebracht kan worden. 

Als comité nodigen wij iedereen 
van harte uit om op eerste paas-
dag, 16 april aanwezig te zijn bij 
het aansteken van het paasvuur. 
Dat zal gebeuren om 20.30 uur 
aan de Beckumerstraat (vlak voor 
u het dorp uitrijdt aan de rechter-
kant).

Graag vragen wij uw aandacht nog 
voor het volgende. De eigenaar 
van het paasvuurland heeft belan-
geloos zijn land ter beschikking ge-
steld. Wij mogen genieten van zijn 
gastvrijheid, beloont u dat door in 
ruil daarvoor geen rommel op zijn 
land achter te laten.

Tot ziens op eerste paasdag, 
het Boekelose paasvuurcomité. 
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DE DJ’S DRAAIEN WEER DOOR

Zaterdag 16 april om ongeveer 22:00 uur is het
weer de DJ’s Draaien Door! 

Zes jaar geleden begonnen de DJ’s te draaien op een mooie herfstavond. 
Die avond was het begin van een succesvolle serie avonden waarop de 
Cobra, het HOK en zelfs de disco’s in de kelder van het NH-kerkje nieuw 
leven werd ingeblazen. Gezien het succes bij oud en jong is daar ook 
zeker behoefte aan!  En dat gewoon bij cafe “de Buren” natuurlijk.  
De toegang is gratis, de drempel kan niet lager zijn toch! 

Kom na het paasdiner en het ontsteken van het paasvuur nog even 
wat drinken bij ons. Wij streven er naar om een afwisselend muziek 
genre te draaien met afwisselende DJ’s. Je kunt genieten van dance, 
maar ook underground, soms gabber en disco, in ieder geval ook top 
40. En of je de muziek nou wel of niet altijd even goed vindt maakt 
ook niet uit, het is gewoon een feestje georganiseerd door vrijwil-
ligers voor alle Boekeloërs, e.o. Wat is er leuker dan met gezellige 
mensen een avondje gewoon in Boekelo in de kroeg te staan/han-
gen/ dansen/ kijken/bekeken worden?  

Ike - Martijn - Jaap - Willy - Marcel
info@djddboekelo.nl | www.djddboekelo.nl

JAARLIJKSE OPEN GOLFDAG SPIELEHOF

Zondag 9 april 2017 organiseren wij weer de jaarlijkse Open Golfdag
www.spielehof.nl/open-golfdag 

Inwoners (zowel golfers als niet-golfers) van Boekelo en omstreken 
zijn deze dag van harte welkom om de nieuwe 9 holes Grobbebaan 

en de vernieuwde 18 holes Shortgolfbaan te komen bezichtigen. 

Vrije inloop van 10:00 tot 16:00 uur. 
Tevens worden er deze dag leuke aanbiedingen/acties aangeboden 

voor zowel ervaren als beginnende golfers.



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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MUSEUM BUURT 
SPOORWEG JUBILEUM 
JAAR

HAAKSBERGEN / BOEKELO - Mu-
seum Buurtspoorweg bestaat 
50 jaar. En dat moet gevierd 
worden. Er worden in 2017 veel 
feestelijke extra activiteiten  
gepland voor bezoekers. 

Precies 50 jaar geleden werd in En-
schede door een groep enthousias-
telingen Museum Buurtspoorweg 
opgericht. Het moest een levend 
spoorwegmuseum in de breedste 
zins des woord worden. Een jaar 
later werden de eerste ritten met 
antiek spoormaterieel uitgevoerd. 
Sindsdien kende het museum tur-
bulente periodes, maar groeide 
desondanks in omvang enorm. 
Inmiddels is Museum Buurtspoor-
weg, na de NS, het oudste nog 
bestaande spoorwegbedrijf van 
Nederland, dat jaarlijks voor vele 
bezoekers een eersteklas dagje 

uit is. In jubileumjaar 2017 wordt 
er daarom flink feest gevierd sa-
men met haar bezoekers. Naast 
de winterritten, worden er veel 
extra activiteiten gepland. Zoals op 
Hemelvaartsdag, met een uitge-
breide dienstregeling, die dit jaar 
helemaal in het teken staat van ‘50 
jaar Museum Buurtspoorweg’. 

Wie niet zolang kan wachten kan 
ook in april al terecht bij Museum 
Buurtspoorweg. Tijdens de Natio-
nale Museumweek staan naast de 
stoomlocs diverse historische die-
sel- en benzinevoertuigen centraal. 
En op de open dag van 15 april kan 
iedereen een kijkje achter de scher-
men van het museum komen ne-
men. Tijdens de Najaarsstoomdag 
op 15 oktober wordt de oudste in 
Nederland gebouwde stoomloc ‘De 
Kikker’ na een lange restauratie 
weer in dienst genomen en komt 
stoomlocomotief Bello uit Hoorn op 
bezoek in Twente. 
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Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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De hoogtepunten van het 
jubileumjaar op een rij: 
• 9 april - Nationale 

Museumweek: Dag van de 
verbrandingsmotor

• 15 april - Open dag Museum 
Buurtspoorweg

• 25 mei - Hemelvaart, ‘50 jaar 
Museum Buurtspoorweg’

• 16 juli - Voorpremière 
straattheatervoorstelling van 
KAMAK

• 8, 9 en 10 augustus - Bouwen 
met LEGO

• 9 en 10 september - BGL 
open monumentendagen 
‘boeren, burgers en buitenlui’

• 2 oktober - Avondrit: 80 jaar 
na laatste personenvervoer op 
G.O.L.S.

• 15 oktober - 
Najaarsstoomdag: ‘50 jaar 
Museum Buurtspoorweg’ 

Meer informatie over het jubileum-
jaar van de Museum Buurtspoor-
weg met een uitgebreide historie 
en alle praktische informatie voor 
bezoekers is te vinden op: 
www.museumbuurtspoorweg.nl 

NOTEERT U VAST…?

Toneelvereniging 
de Vriendschap speelt 
op 7, 8, 11, 14 en 15 
juli het openluchtspel 
De Deserteur. Nadere info volgt. 
Zie ook www.devriendschap.com

DJDD Beachvolleybal 2017 
Beachvolleybal is dit jaar op:
zaterdag 17 juni 2017
 
Aanvang is rond 13:30 uur , 
afhankelijk van het aantal teams is 
de finale rond 21:00 uur
 
Kijk voor meer info op onze nieuwe 
website: www.beachvolleybalboe-
kelo.nl, daar is ook het opgavefor-
mulier te vinden.
 
Ook kun je je vragen sturen naar 
info@beachvolleybalboekelo.nl

2017

NIET 
VERGETEN

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

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 

Gezichtsbehandelingen (Maria Galland) • Harsbehandelingen
Massages • Permanente make-up • IBX nagelverbetering • Shellac (CND)

€5,-
korting op een CND-
Shellac behandeling!

€10,-
korting op een

dag- of nachtcrème
naar keuze i.c.m. een 
gezichtsbehandeling!

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

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

Kies in April

jouw eigen

korting!
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DE AFDELING 
BOEKELOPERS VAN BSC 
UNISSON ZOEKT EEN:

ENTHOUSIASTE HARD-
LOOPTRAINER (M/V)
Ben je sportief, enthousiast, heb 
je meerdere jaren loopervaring en 
ben je in het bezit van het diploma 
BLT3 van de Atletiekunie (of gelijk-
waardig)? Draagt je je kennis van 
de hardloopsport graag over en wilt 
een sportieve prestatie neerzetten 
met onze Boekelopers? Ben je te-
vens beschikbaar op één of meer-
dere dagen (maandag-, woensdag 
(avond) en vrijdag(ochtend)? Rea-
geer dan op deze oproep!
 
Voldoe je wel aan gevraagde com-
petenties, maar ben je niet in het 
bezit van het diploma, zien we ook 
graag je reactie tegemoet. Het vol-
gen van een trainingsopleiding be-
hoort tot de mogelijkheden.
 
Stuur je reactie, met hardloop cv., 
naar lopers@bscunisson.nl
Info: 06 51 37 25 88 
(Gerrit Meutstege).
www.bscunisson.nl 
facebook: Boekelopers

ENTHOUSIASTE 
SURVIVALTRAINER (M/V)
Bij de Boekelopers wordt gewerkt 
aan een survivalbaan voor een sur-
vivalgroep (Boekelopers Survival-
run). Hiervoor zijn wij opzoek naar 
een trainer. Onze voorkeur gaat uit 
naar een enthousiast persoon die 
een sportopleiding heeft gevolgd 
of ermee bezig is (CIOS of fysiothe-
rapie). In eerste instantie zal het 
gaan om volwassen sporters. Voor 
de toekomst hebben we ook ambi-
ties om een jeugdgroep te starten.
Naast het begeleiden van trainin-
gen hoort het opstellen van trai-
ningsplanning ook tot de taken.
 
Voor survivalruntrainer gelden de-
zelfde voorwaarden als voor de 
hardlooptrainer.
 
Stuur je reactie, met survival cv., 
naar survivalrun@bscunisson.nl
Info: 06 43 93 31 02 
(Charles van Aken).



Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

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

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

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren
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SBUURTBUS ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

Hieronder de rijtijden van de 
Buurtbus op de komende feest-
dagen:

Op 2e Paasdag, maandag 17 april 
rijdt de Buurtbus niet.

Op donderdag 27 april, 
Koningsdag, rijdt de Buurtbus, 
als op zaterdag.

Op vrijdag 5 mei, bevrijdingsdag, 
rijdt de Buurtbus de normale 
reguliere dienstregeling.

DAN GRAAG AANDACHT 
VOOR HET VOLGENDE: 
Wij zijn een actieve en gezellige 
club vrijwilligers, die de Buurtbus 
rijdend houden. Onze chauffeurs 
rijden met veel plezier onze passa-
giers naar hun bestemming. 

Maar... om de Buurtbus te beman-
nen hebben wij te weinig mensen. 
Het is voor mij weer elke maand 

een puzzel om het rooster klop-
pend te krijgen.
We zouden dus meer vrijwilligers 
willen hebben om de Buurtbus te 
bemannen.

Dus, aarzel niet langer en meld je 
aan! Je moet gezond zijn en rijbe-
wijs B hebben om te kunnen rijden 
en niet ouder zijn dan 75 jaar.
Ook dames kunnen zich aanmel-
den dan wordt het alleen maar ge-
zelliger. We hebben nu al 4 dames 
in ons team. Met voorkeur voor rij-
tijden en vakanties wordt rekening 
gehouden. Als je je aanmeldt, word 
je gekeurd en krijg je een proefles 
in een Buurtbus.

Je kan je aanmelden bij: 
pietharing@gmail.com

Ik hoop dat het storm loopt!

Groetend, Piet Haring, 
planner Buurtbus. 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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KONINGSDAG GAAT 
VERHUIZEN NAAR  
“DE ZWEEDE”

Ook dit jaar organiseert 
het Oranje Comité weer de 
traditionele Koningsdag voor 
Boekelo en omstreken. Een dag 
vol activiteiten voor jong en oud! 

2017 wordt een bijzonder jaar, 
zowel voor onze koning die 50 
jaar hoopt te worden, als ook 
voor ons, omdat wij onze dag 
activiteiten gaan verplaatsen naar 
de Multifunctionele Accommodatie 
van het dorp “de Zweede”.  

23 jaar lang hebben we alle 
festiviteiten bij “de Buren” mogen 
houden. De betreffende uitbaters 
met hun personeelsleden zijn wij 
dan ook veel dank verschuldigd 
voor de gastvrije ontvangst en de 
plezierige samenwerking! 

‘S-Avonds zijn we wel weer present 
bij ‘de Buren’. Dan vieren wij samen 
met ‘de Buren’ de verjaardag van 
onze Koning middels ‘het Konings 
Pils Feest’.

De nieuwe locatie “de Zweede “ 
biedt ons de ruimte om de vele 
activiteiten, voor jong én oud, te 
kunnen organiseren. Nieuw dit 
jaar is het bubbelvoetbal voor 
middelbare scholieren; Voetballen 
in een bal met een bal op het 
kunstgrasveld. Naast alle andere 
sportieve en gezellige acitviteiten 
hebben we ook een uitgebreid 
muzikaal programma, met veel 
live optredens. Uiteraard is de 
bar geopend, zowel binnen als 
buiten. Ook staan er meerdere 
eetkraampjes. 

We ontmoeten u graag 27 April 
aanstaande op “de Zweede”!

Het Oranje Comité Boekelo en 
omstreken”

(voor het volledige programma zie 
de middenpagina van de Boeke-
loos) 
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St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Donderdag 

27 april 2
017

Stichting Oranje Comité Boekelo organiseert

KONINGSDAG
BOEKELO 2017
Op sportcomplex De Zweede Boekelo 

Inschrijven van 11.00-11.30 uur 
T/m 8 jaar  € 1,00 p.p.
9 t/m 11 jaar  € 2,00 p.p.
12 jaar en ouder € 3,00 p.p.

Prijsuitreiking 13.00 uur, na a� oop Konings-Fun-Run
Meer weten? Detmar Roessink 
 (detmar.roessink@kpnmail.nl)
 of Marcel Spek (mkspek@ziggo.nl).

Starttijden (vertrek de Zweede)
11.45 uur [eindtijd 12.00 uur]
12.10 uur [eindtijd 12.25 uur]
12.35 uur [eindtijd 12.55 uur]

KONINGS-FUN-RUN
hindernisloop

Koningsdag gevouwen A4- 2017.indd   1 24-03-17   23:23



10.00 – 11.00 RONDGANG MET VERSIERDE FIETSEN
Vertrek vanaf het Bleekerijplein naar de Zweede met de 
schutterskoning 2016, Ben van Beek en de schuttersprins 
Luca Breukers voorop, gevolgd door de optocht met versierde 
� etsen/skelters/kinderwagens en meer. 

 Op sportpark de Zweede vinden aansluitend 
 de festiviteiten plaats.

11.00 – 11.30 INSCHRIJVEN KONINGS-FUN-RUN
 T/m 8 jaar  € 1,00 p.p.
 9 t/m 11 jaar € 2,00 p.p.
 12 jaar en ouder € 3,00 p.p.

11.00 – 14.00 KINDERVRIJMARKT OP DE ZWEEDE
 Geld verdienen! Op je eigen kleedje, je spulletjes verkopen.

11.00 – 16.00 SPRINGKUSSEN
 Spring als the King.

11.00 – 18.00  HAP & SNAP
 Verschillende kraampjes met eten en drinken.

11.45 START KONINGS-FUN-RUN 
 11:45 uur t/m 8 jaar. 
 12:10 uur  9 t/m 11 jaar.
 12.35 uur 12 jaar en ouder. 

13.00 PRIJSUITREIKING KFR PER LEEFTIJDSCATEGORIE

KONINGSDAG BOEKELO – 27 APRIL 2017

PROGRAMMA
�P ��ORTC���L�X DE �WE�DE

STICHTING ORANJE COMITÉ BOEKELO E.O.
Mede mogelijk gemaakt door onze trouwe burgers en sponsoren

Wilt u ook een � nanciële bijdrage leveren? 
Rekening NL69RABO0316731846 op naam van Stichting Oranje Comitè Boekelo e.o.

St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Alle deelname is op eigen risico. — Zie ook onze Facebook pagina:

https://www.facebook.com/StichtingOranjecomiteBoekelo  

12.00 – 18.00  GEZELLIGE MUZIKALE MIDDAG 
 Een middag vol muziek.

12.45 – 13.30  INSCHRIJVEN FIETSPUZZELTOCHT

13.30 START FIETSPUZZELTOCHT
 Verzorgd door tennisvereniging Boekelo BTC. 

13.30 – 16.00  BUBBEL-VOETBAL 
 ‘Voetbal in de bal, met de bal’ – Deelname vanaf 12 jaar.

Voorinschrijven via de facebookpagina van Stichting Oranje 
Comité Boekelo. Teams van 3-5 personen, kosten € 10,-/team.

15.00 – 15.45  INSCHRIJVING ZESKAMP & VOGELSCHIETEN 
 Zeskamp – Sport en spelactiviteiten voor kinderen van de 
   basisschool, groep 3 t/m 8.
 Vogelschieten
 Cat A – 12 t/m 16 jaar – Luchtbuks 4,5 mm. € 2,50 p.p.
 Cat B – 17 jaar en ouder – Vuurbuks 6 mm.  € 5.00 p.p.

 *  Let op: bij inschrijving vogelschieten legitimatie verplicht!

16.00 – 18.00  CLOWN FUNNY
 Ballonnen clown voor kinderen tot 7 jaar.

16.00 START VOGELSCHIETEN

16.00  START ZESKAMP
 Voor kinderen van de basisschool groep 3 t/m 8.

18.00 AFSLUITENDE PRIJSUITREIKING
 Fietspuzzeltocht, Zeskamp, Vogelschieten en Bubbel-voetbal.

20.00 KONING PILS FEEST BIJ ‘DE BUREN’
 Feestavond met DJ, gratis entree, piepkesavond.

 Fietspuzzeltocht, Zeskamp, Vogelschieten en Bubbel-voetbal.

Koningsdag gevouwen A4- 2017.indd   2-3 24-03-17   23:23
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B.O.V. Boekelose ondernemers Vereniging

KONINGSDAG BOEKELO WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOREN:
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‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

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

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

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

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

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning, 
emotionele en/of psychische druk en wil je daar 
wat aan doen?  Wil je gewoon even bijtanken?  
Zwanger of net bevallen? 
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DE BOEKE-LOOS BEZORGD 
DOOR ‘DE FROLIJKE  
REPORTER’ 

OP PAD MET HENK SCHOLTEN

DOOR SILKE FRÖLICH 

Vrijdagochtend half elf begeeft de 
Frolijke reporter zich naar Sportpark 
de Zweede voor een afspraak met 
Henk Scholten. Want meneer Schol-
ten bezorgt namelijk in zijn eentje 
280 stuks van de Boeke-loos. 
En voor een groot gedeelte in het 
buitengebied. Bij binnenkomst zijn 
er een aantal vrijwilligers al druk 
bezig om bijna 1900 uitgaven van 
de Boeke-loos  uit te tellen. Deze 
worden in pakketjes van 10 voor 
de bezorgers klaargezet. 

Na de gedane arbeid is er tijd voor 
een kopje koffie. Ook Henk schuift 
aan, omdat de Frolijke reporter 
hem deze dag helpt. Er is nu zelfs 
even tijd voor een bakje troost. 

Tijdens de koffie komen er al snel 
de verhalen over vroeger, toen al-
les gevouwen werd met de hand 
en de boekjes geniet. Dan is het nu 
wel een stuk gemakkelijker gewor-
den en de Boeke-loos ook een stuk 
mooier.

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

Uw
Wijnspecia

list

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
3 

| a
pr

il 
20

17

39

En even later is het tijd om op pad 
te gaan. We zetten de doos met 
boekjes op de achterbank en gaan 
op weg. Henk vertelt dat hij in juni 
80 jaar wordt en kort geleden zijn 
rijbewijskeuring heeft gehad.
Dan zit deze reporter in ieder geval 
veilig in de auto, en het gaat dan 
ook super. Menig automobilist kan 
hier nog wat van leren. Met Radio 
538 op de achtergrond stoppen we 
bij het eerste huis. Dit moeten we 
natuurlijk wel even vastleggen.

En dan hup weer in de auto op weg 
naar het volgende adres.
Onderweg weet Henk heel wat te 
vertellen over de huizen waar we 
langsrijden.

Het huis waar hij door een hond 
is gebeten bestaat niet meer. Dat 
scheelt weer voor deze reporter.

Gelukkig is het mooi weer en kun-
nen we genieten van het mooie 
buitengebied van Boekelo.
Het bezorgen doet Henk al zo’n vijf 
jaar, in weer en wind. En zeker niet 
zonder gevaar. Honden zijn een 
bekend probleem, maar ook in de 
winter kan het zeer glad zijn. Op 
veel wegen wordt er namelijk niet 
gestrooid en moet er geglibberd en 
gegleden worden naar de brieven-
bussen. En die weet Henk overal 
precies te vinden.  Aangezien we 
nu met z’n tweeën bezorgen, gaat 
het ook een stukje sneller.

Mocht het jou ook leuk lijken om 
de Boeke-loos te bezorgen of een 
keer gezellig met Henk op pad te 
gaan door het buitengebied. Stuur 
een mailtje naar Hans Formanoy 
(haforma@gmail.com) 
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl



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
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‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

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

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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Be You 
Hairdesign

ggg67

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

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

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

Openingstijden:
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 



Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

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

Zaterdag 13 mei 2017 is het weer Nationale Molendag, ook bij de 
Wissink’s Möl. Het belooft weer een gezellige dag te worden. Onder 
leiding van onze molenaars en gids is de molen te bezichtigen. De 
gastheren en gastvrouwen bieden u een kopje koffie en een broodje 
aan. Er worden heerlijke pannenkoeken gebakken en ook  voor de 
kinderen zijn er leuke activiteiten.

Op deze feestelijke dag hebben we een aanbieding voor ons 
pannenkoekmeel. Met onderstaande coupon kunt u voor € 1,- 1 kg 
pannenkoekmeel kopen (normale prijs € 1,80 per kg). Wij hebben er 
zin in en hopen u zaterdag 13 mei 2017 te mogen ontvangen bij de 
molen. We zijn deze dag geopend van 10:00 tot 16:00uur.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Eveline Biermans Secretaris vereniging Wissink’s Möl
053 433 38 53 / wissinksmolen@hotmail.com

Wilt u lid worden van de Vereniging Wissink’s Möl ? Of zou u graag 
vrijwilligers- of bestuurswerk voor de molen willen doen? Wij zijn blij 
met alle steun. Meldt u zich dan aan bij ons secretariaat of kom voor 
informatie naar de molendag!

WAARDEBON

1 kg pannenkoekmeel voor € 1,- * op zaterdag 13 mei 2017

Naam  : ………………………………………………………....
Adres  : ………………………………………………………....
PC/woonplaats : [  ][  ][  ][  ] [  ][  ]   …………………………......
Email adres : ………………………………………………………....

* 1 kilogram pannenkoekenmeel per coupon



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

De Veldmoate neugt oe

WELKOM IN DE VELDMAAT

D É  W I N K E L  V O O R  D I E R E N V R I E N D E N



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
3 

| a
pr

il 
20

17

49

OPROEP VOOR CLUBS, 
VERENIGINGEN EN 
COMMISSIES IN BOEKELO, 
USSELO EN OMSTREKEN

Mocht uw vereniging, commissie 
of club dit jaar voor een subsidie 
van Grolsch in aanmerking willen 
komen, dan kan dat. U kunt een 
goed onderbouwde aanvraag tot  
uiterlijk 1 mei 2017 indienen bij 
onze secretaris.

De aanvraag moet 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. Dit dient  
in de aanvraag te worden vermeld.

U kunt uw aanvraag sturen naar 
stichtingkoepel@gmail.com  
of naar het secretariaat van de 
Stichting Koepel Boekelo, Usselo 
en Omstreken, t.a.v. Tanja Dijkstra, 
Weleweg 100, 7548 BC Boekelo

Stichting Koepel 
Boekelo, Usselo en Omstreken. 

BOEKELOSE 
TENNISCLUB  
(BTC)

Fietstocht Koningsdag 2017
De fietspuzzeltocht op Koningsdag 
werd vorig jaar voor het eerst 
georganiseerd door de Boekelose 
Tennisclub. Door het slechte weer 
is de fietstocht helaas in het water 
gevallen. We gaan ervan uit dat 
het dit jaar wel gaat lukken. Het 
is een leuke fietsroute en je komt 
waarschijnlijk op plekken waar je 
nog nooit bent geweest. 

Dus geef je op en spring 27 april 
allemaal op de fiets en doe mee. 
Het programma voor de Koningsdag 
staat in deze uitgave van Boeke-
loos.

Kom en Klap
In de maart uitgave van Boeke-loos 
stond een introductie aanbieding 
om kennis te maken met de 
tennissport in Boekelo. Je bent 
ook welkom om een keer mee te 
spelen op een Kom en Klap avond 
voor senioren.  Deze avonden 
worden elke dinsdag georganiseerd 
door de evenementencommissie en 
lopen door t/m het einde van het 
tennisseizoen, te weten 31 oktober 
2017. 
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

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

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10

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

                  … even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken 
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen
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Er wordt gestart om 19:30 uur. 
Op deze avonden is het clubhuis 
open en de commissie zorgt voor 
een hapje. Door het trekken van 
kaarten speel je regelmatig met 
en tegen een andere tegenstander. 
Het wisselen gaat om het half uur. 
Het is dus mogelijk om ook op een 
later tijdstip aan te sluiten. 

Tot ziens op de fiets en of op de 
tennisbaan! 

FRUITBOMEN GESNOEID

DOOR JAN TEN ELZEN

Het kon niet beter. Snoeien op 
de woensdag morgen met een 
stralende zon met windkracht 2. 
Met zes enthousiaste Boekeloërs 
gaan we de fruitbomen op De Mans 
en de bomen aan de toegangsweg 
naar het faunafort voor de eerste 
keer snoeien.  Tijdens  het koffie 
moment werden we bijgespijkerd 
over het snoeien van fruitbomen 

door niemand anders dan Johan 
ten Elsen. Johan is van beroep 
fruitboomkweker en dan van 
specifieke oude rassen. Hij heeft 
een kwekerij aan de Kempersdijk 
in Neede. 

Er werd ons verteld dat de appels 
en peren voornamelijk in de peri-
ode van maart gesnoeid worden. 
De steenvruchten (kers en pruim) 
worden na vruchtdracht gesnoeid. 
Na een uur werd de theorie in 
de praktijk uitgevoerd. Natuurlijk 
stonden we eerst de bekende kat 
uit de boom te kijken. Johan nam 
het initiatief door eerst een appel-
boom te snoeien. De appelbomen 
bij het faunafort waren al verder 
in de ontwikkeling. Ja wat moet 
je hiermee? Voor Johan een fluitje 
van een cent. Hij zag in één oog-
opslag hoe hij de boom wilde heb-
ben. Forse takken gingen er uit, zo 
zag je welke belangrijke takken 
gehandhaafd moeten blijven. Wat 
een voldoening gaf deze klus!  
Maar hoe meer handen hoe mak-
kelijker en leuker het wordt, dus 
wellicht bent u er volgend jaar bij? 
In ieder geval hebben we nu zes 
ervarende snoeiers er bij. 

Tot ziens voor een volgende 
snoeibeurt. 

Jan ten Elzen wijkbeheerder. 



  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
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TREUMAFONDS HAALT 
803.30 EURO OP IN 
BOEKELO/USSELO 

Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in Boekelo voor hun grote 
inzet en bijdrage aan de landelijke 
collecteweek. Tijdens de collec-
te van 13 t/m 18 maart 2017 is 
in Boekelo in totaal 803.30 euro 
opgehaald. Met deze donaties  
financiert het Reumafonds weten-
schappelijk onderzoek om reuma 
te bestrijden.  

Onzichtbare ziekte   
Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen. 
Elke dag krijgen 700 mensen de  
diagnose reuma. In totaal kampen 
2 miljoen Nederlanders met een 
vorm van reuma, zoals artrose, 
reumatoïde artritis of jeugdreu-
ma. Dat is 1 op de 9 Nederlan-
ders. Daarmee is reuma de meest 
voorkomende chronische ziekte 
in Nederland. De kenmerken van  
reuma zijn vaak onzichtbaar. De 
grote meerderheid van reumapati-
enten wordt dagelijks beperkt door 
pijn, vermoeidheid of verminderde 
mobiliteit.  
 
Steun van elke Nederlander nodig  
De afgelopen 90 jaar heeft het 
Reumafonds al veel bereikt in de 

strijd tegen reuma. De sleutel om 
reuma helemaal de wereld uit te 
helpen is nog meer wetenschap-
pelijk onderzoek. Het Reumafonds 
is de belangrijkste financier van 
onafhankelijk wetenschappelijk 
reumaonderzoek in Nederland. Het 
fonds is volledig afhankelijk van 
giften van particulieren en bedrij-
ven. Naast het financieren van we-
tenschappelijk onderzoek geeft het 
Reumafonds voorlichting, onder-
steunen we patiëntenactiviteiten 
en komen we op voor de belangen 
van mensen met reuma bij poli-
tiek en zorg. Dat brengt ons dichter 
bij een wereld zonder reuma. We 
zijn blij met iedere gift die hieraan  
bijdraagt. Bankrekeningnr: 
NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl 

TREFPUNT NIEUWS

Activiteiten van de 40+ groep

6 april 
We gaan naar de tentoonstelling 
Over vergeten vrouwelijke uitvin-
ders in de Vrijhof op de universiteit 
Twente.  Vertrek 9:45 uur vanaf de 
Berke.

20 april 10:00 uur 
koffie drinken in de Berke.

4 mei 10:00 uur 
koffie drinken in de Berke. 



Met onze wandeltocht hebben we € 1.000,- opgehaald voor de Stichting 
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:  

Blijven leven! 
Iedereen bedankt die meegelopen heeft! 
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Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl
www.verhaaktuinverzorging.nl

Wat wij doen:
Tuinontwerpen

Bestratingen
Schuttingen

Beplantingen
Tuin onderhoud

levering materialen

Fysiotherapie Oost Nederland
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie
Echografie - Fysiofitheidscan

Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Windmolenweg 42, Boekelo
W: fyon.nl/fyon-boekelo
T: 053 428 12 93
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Hey Sportieveling!

Hou je van teamsport, competitie en 
gezelligheid? Kom dan handballen 

bij TVO in Beckum!

Wij geven je graag 4 proeflessen 
handbal cadeau om kennis te maken 

met deze mooie teamsport.

Doe je mee?
Kijk voor meer informatie over de 
trainingstijden van onze teams op 
www.svtvo.nl. Of stuur een e-mail 

naar info@tvohandbal.nl

Tot snel!
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m.coailm@gtenu @g
tenvoeedn -

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

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

Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.
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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 dins-
dag v.d. maand. (b .v. bloeddruk / hartslag 
meten, urine nakijken)

14:00-16:00 

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  
6 april

Gezellig samen spelletjes doen onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 

14:00

Donderdag  
13 april

Paasstukjes maken.  Kosten € 7,- 
 

14:00 - 14:30 

Dinsdag  
18 april

Gezellig samen pannenkoek eten op ba-
sisschool “de Molenbeek”. Vertrek vanaf 
de Berke.

12:30 

Donderdag  
20 april

Modeshow Ruben Janssen mode. 14:30 

Dinsdag  
25 april

Effkes d’r oet 13:30 

Donderdag 27 april i.v.m. Koningsdag geen activiteiten

Vooraankondiging:

Donderdag 18 mei: Spelletjesmiddag samen met  
Boekelo Decor.

14:30

ACTIVITEITEN:

Joke Velthuis     428 26 59
Joke Velthuis    428 26 59 
(voor Efkes d’r Oet)

Opgave maaltijden  
Hennie Heskamp   4764204 H
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Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht voor lekker!

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

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht voor lekker!

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

06 apr. Marcellinuskerk Boekelo 18:00 uur Oecumenische sobere  
maaltijd

07 apr. Marcellinuskerk Boekelo 19:30 uur Jesu Christ Superstar door 
Inspiration

09 apr. Palmzondag
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

 
14:00 uur Samenkomst palmpaasoptocht 
Kerkdienst Protestantse Gemeente

13 apr. Witte Donderdag 
Johanneskerk Twekkelo

 
19:30 uur Avondmaal Protestantse 
Gemeente

14 apr. Goede Vrijdag 
Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

 
19:30 uur Kruisweg 
19:30 uur Kerkdienst Protestantse  
Gemeente

15 apr. Stille Zaterdag 
Johanneskerk Twekkelo

 
22:00 uur Paaswake Protestantse  
Gemeente

16 apr. 1e Paasdag 
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

23 apr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

30 apr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

07 mei Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

Blauw zwart skateboard 
met lichtgevende witte wieltjes is 
verdwenen van het speelplein OBS 
Molenbeek. Heeft u deze gezien of 
is deze per ongeluk meegenomen 
door uw kind? Belt u dan even. 
Tel. 06 21 22 04 13

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

BOEKE-LOOTJES



 Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen

 Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)

 Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
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ERKALENDER APRIL & MEI

za. 8 april Voorjaarsconcert KLUS (incl. 
Muziekvereniging Unisson 
Boekelo)

Bonhoeffer College  
Geessinkweg 100  
Enschede

20:00

zo. 9 april MBS Nationale Museumweek: 
Dag van de verbrandingsmo-
tor

Museum 
Buurtspoorweg, 
Boekelo  

10:00
17:00

zo. 9 april Open Golfdag Spielehof 10:00 - 
16:00

zo. 9 april Palm Pasen viering 
Palm Pasen optocht

Momentum
BS Molenbeek

14:00
14:45

za. 15 april  Open dag Museum 
Buurtspoorweg

Museum 
Buurtspoorweg, 
Boekelo 

10:00-
17:00

zo. 16 april Paasvuur Beckumerstraat 20:30

zo. 16 april DJ’s draaien Door Paas Party. Eetcafé  De Buren 22.00

di. 18 april Openbare DR vergadering de Zweede 20:00

wo. 19 April Bridge Club competitie 6 Eetcafé de Buren 19:30

vr. 21 april Inleverdatum KOPIJ  
Boeke-loos

vr. 28 april Folk Club Hans Theessink Eetcafé  De Buren 20:30

wo. 3 mei Bridge Competitie 6 Eetcafé  De Buren

do. 4 mei Oud papier ophalen dorp Container a.d. 
straat

17:00

vr. 5 mei Bezorgers Boeke-loos de Zweede

za. 13 mei Nationale Molendag Wissink Möl 10:00-
16 :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



ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
redactie@boeke-loos.info
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

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

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

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

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

Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

COLOFON

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

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

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries 428 34 96

Secretaris
Ben Schoppert 477 49 78

2e Secretaris
Bernd Weijers 06 53 92 52 49

Penningmeester
Henk Guchelaar 574 01 63
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Isoleren = besparen!
O�� vo�� is�la�������za��-

�e��� ��n� � ��� �n� ���e�h�.

BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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