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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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NBoeke-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 ge-
waardeerd! 
 
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.nl
 
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                                      

Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!

Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.

 Oude Deldernerweg 203, 7548 PM, 
Enschede | +31 053 428 30 05

Neem contact met ons op via  conference@badboekelo.nl

 Gratis
wifi  Gratis

Parkeren  24
hectare

Vergaderen, trainingen en besprekingen 
in alle rust. 

Vanaf

19,50
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SVAN DE REDACTIE

DOOR DE REDACTIE

De redactie 

de Zweede verenigtde Zweede verenigtde Zweede verenigtverenigtverenigtverenigtDe Zweede 
Verenigt

JIJ KOMT TOCH OOK!

ZO. 18 JUNI 2017
VAN 14.00 - 20.00 UUR

www.dezweede.nl           7548 AS Boekelo

STERRENSLAG

VERLOTING LUCHTBALLONVAART

GEZELLIGE MIDDAG 

MET MUZIEK

info@dezweede.nl   Boekelosestraat 275

EN DE MOGELIJKHEID VOOR VERENIGINGEN IN HET DORP OM ZICHZELF TE PRESENTEREN!
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NNIEUWS UIT DE DORPSRAAD  

(18 APRIL 2017)

“LEUK SPEL”…

Zoals beloofd in de agenda, wordt de openbare Dorpsraadvergadering van 
18 april 2017 om 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. 
Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad (Joost Brunink is verhinderd) 
en 9 belangstellenden, w.o. Rien van Faassen, teamleider Stadsdeelbe-
heer-West, Jan ten Elzen, ook Stadsdeelbeheer-West en Nico Bolhuis, 
Stadsdeelmanagement-West hebben laten weten niet te kunnen komen. 
Een speciaal welkom is er voor de kascommissie 2017, Edith Howard en 
Michel Roescher.

We herdenken Jules Overzee, het onlangs overleden oud-lid van onze 
Dorpsraad (2010/2014). 

Het Verslag van de vergadering van 21 maart jl. wordt ongewijzigd vast-
gesteld.   

Het agendapunt “Jaarrekening 2016. Balans. Verslag Kascommis-
sie. Begroting 2017”, in de vorige vergadering niet behandeld, komt  
uitvoerig aan de orde. De kascommissie 2017 trapt bij monde van Michel 
Roescher af met de verklaring dat “de administratie in perfecte orde is  
bevonden en dat zij voorstellen de penningmeester decharge te  
verlenen”. Aldus geschiedt! De voorzitter bedankt Edith Howard voor haar 
tweejarig lidmaatschap van de kascommissie.

Henk Guchelaar (penningmeester) licht e.e.a. toe. Het nadelig saldo op 
de exploitatie van Boeke-loos komt uitgebreid ter sprake. Ben Bel dringt 
aan op maatregelen om per 2018 dit tekort weg te werken. Uiteraard 
streven we naar een dekkende exploitatie van Boeke-loos. Wellicht zal 
dit gezocht moeten worden in een aanpassing van de advertentietarie-
ven en een kostenbesparing. De jaarrekening en balans 2016 worden  
vastgesteld, evenzo de begroting voor 2017, met de aantekening dat de 
gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie van Boeke-loos 1000 euro  
hoger is uitgevallen! 

We schenken aandacht aan de lijst van in- en uitgaande poststukken  
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N(inclusief mailverkeer). Enkele krenten uit deze postpap: - Parkeer-
probleem Beckumerstraat tegenover De Buren. Daar staan regelmatig  
automobielen wandelaar-onvriendelijk op het trottoir. Gedrag! – De  
gemeente Enschede verblijdde ons met de “Zwembadvisie”. Wij zullen 
daar niet op reageren! – Waar wij wel op zullen “aanslaan” is de brief van de 
Rechtbank	Overijssel	die	ons	liet	weten	dat	de	heer	H.Afink	een	procedure	 
tegen ons wil beginnen wegens vermeende discriminatie…

Uit de hoek van de politie (wijkagent) hebben wij niets vernomen.  
Geen bericht, goed bericht?

Vanuit de verschillende commissies is er het volgende NIEUWS:

Het dagelijks bestuur (woordvoerder Jeroen Verhaak) meldt (1) dat er  
enkele weken geleden een goed gesprek geweest is met vertegenwoor-
digers van de gemeente Enschede n.a.v. een aantal minder gelukkig  
verlopen procedures van wederzijds belang. Er zijn afspraken gemaakt om 
zulke incidenten in de toekomst te vermijden. (2) Er is contact geweest 
tussen enkele leden van de Dorpsraad en een werkgroep die bezig is  
verschillende toeristische activiteiten (o.a. rond vrijdagmarkt en beschrij-
ving	wandel/fietsroutes)	op	te	zetten,	ten	einde	Boekelo	op	te	stoten	in	
de vaart der recreatie! Hulde voor dit initiatief! 

R.O.M. [Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu] (woordvoerders Kas de Vries, 
Bernd Weijers en Henk Abbink). (1) We zullen de gemeente positief advi-
seren m.b.t. bestemmingsplan “Rutbek Moat”; maar daarbij wel melden 
dat de gevolgde procedure bepaald niet de schoonheidsprijs verdient. (2) 
Bungalowpark “Resort Boekelo” (aan te leggen in recreatiegebied Het 
Rutbeek, wij verwonderen ons over de gekozen naam!). Het (politieke) 
spel rond de te kiezen aanvoerroute naar dit park wordt vervolgd. We zul-
len ons standpunt, in goed overleg bepaald met de Buurtkringen Usselo 
en Broekheurne en de Wijkraad Helmerhoek, nogmaals schriftelijk onder 
de aandacht brengen van de gemeente Enschede. (3) Enschede wekt op 
(duurzame energie). Kas de Vries geeft kort een historisch overzicht. We 
zijn bepaald “niet blij” met het windmolenbeleid van gemeente Ensche-
de. “Wij zijn fel gekant tegen plaatsing van windmolens in gemeente 
Enschede”. Dit standpunt zullen we de gemeenteraad nogmaals laten 
weten! Wordt vervolgd. (4) N18. Er is binnenkort overleg tussen enkele 
R.O.M.-leden en Noaber18 (aannemerscombinatie) over de vormgeving 
van de “kunstwerken” (lees: viaducten) in de aan te leggen N18.



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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NM.F.A.[Multi Functionele Accommodatie De Zweede] (Jeroen Verhaak ver-
tegenwoordigt ons in het overleg met bestuur van de Zweede.) Een werk-
groep is bezig te onderzoeken of de aanleg van de 3e fase van de M.F.A. 
(sportzaal)	financieel	haalbaar	is.	

R.S.C.J [ Recreatie Sport Cultuur Jeugd] (woordvoerder Gonny ten Veen). 
Het werk aan de speelplek (Natuurlijk spelen) op de Bleekerij vordert 
dankzij de vrijwilligers goed. Opening voor zomerseizoen moet haalbaar 
zijn! 

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel, onze vertegenwoordiger in die club) 
Spreker geeft een enkele aanvulling op zijn eerder gedane verslag van 
vorige bijeenkomst. 

Dorpsbudget [Ons ”loket” voor aanvraag van sponsoring van bewoners- 
initiatieven] (woordvoerder Kas de Vries). Organisatie van Palmpasenop-
tocht ontving 360 euro. In behandeling is de aanvraag voor een bijdrage in 
de kosten van een Tuin-Pop-Festival. In volgende vergadering meer daar 
over.

De rondvraag mag zich verblijden in de belangstelling van:

Gerard Roossink. Hij heeft enkele verkeerskundige/infrastructurele on-
volkomenheden in de tijdelijke maatregelen gemeld bij de aannemers-
combinatie Noaber18, maar ziet vooralsnog weinig enthousiasme bij de 
bouwers tot aanpassing. Hij, maar ook Rien van Faassen, blijven actie on-
dernemen in deze. Ben Bel vraagt naar de status van de vrijdagochtend-
marktplannen (het betreft hier het beheer van de markt). In het eerste 
gesprek dat wij 27 maart jl. hadden met de betrokken ambtenaren werd 
ons al gezegd dat de procedure langdurig zou zijn en inderdaad: we heb-
ben nog niets over een vervolgactie mogen vernemen. Henk Abbink wijst 
ons op voortgang die gemaakt wordt bij “uitrollen” van glasvezelnetwerk 
in buitengebied. (Ben Schoppert zal mailing daarover doorsturen aan alle 
Dorpsraadleden.) Henk Abbink zal de organisatie wijzen op mogelijkheid 
tot plaatsen van artikel over deze activiteiten in Boeke-loos. Jeanet van 
Offenbeek. Zij zegt dat de bebording bij de deze week aangelegde ver-
keersluis in Boekelosestraat (ter hoogte van M.F.A.) niet overal duidelijk 
is. Edith Howard (belangstellende) wijst ons erop dat eventuele toeris-
tisch-stimulerende activiteiten rond de vrijdagochtendmarkt en het feit 
dat de M.B.S. niet op vrijdag rijdt elkaar bepaald niet ondersteunen. Arend 



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 16 mei 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.

Stokkers (belangstellende) (1) pleit, in het kader van Boeke-loos en de 
site Boekelo.info, voor een meer op Boekelo gerichte advertentieaanpak. 
(2) Hij kaart ook het redactionele beleid m.b.t. schrappen in – of niet plaat-
sen	van	aangeboden	kopij	aan.	Kas	de	Vries	(onze	verbindingsofficier	met	
redactie) zal dit met redactie bespreken. (3) Kwinkelerweg-trottoir wordt 
gerenoveerd, mooi, maar de afval van intussen verwijderde bomen blijft 
wel erg lang liggen! (4) Aanleg N18 en toeristische bereikbaarheid? Ben 
Schoppert antwoordt dat RoutenetwerkenTwente (verantwoordelijk voor 
de	bewegwijzering	van	de	fiets-	en	wandelpaden)	pas	na	de	voltooiing	
van de weg weer garant kan staan voor een juiste routering.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 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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NINFORMATIEAVONDEN 
GLASVEZEL BUITENAF

Het is bijna zover: de campagne 
‘Glasvezel buitenaf’ gaat binnen-
kort starten in het buitengebied 
van Zuidoost Twente! (Enschede 
Hengelo Haaksbergen Losser). 

De werkgroepen en ambassadeurs 
zijn geïnformeerd over het aanbod 
van CIF en zullen dit binnenkort 
ook breder uitdragen in een aantal 
plaatselijke bijeenkomsten. 

Het aanbod van CIF bestaat uit een 
glasvezelabonnement met daar-
aan gekoppeld een vastrechtver-
goeding. De vastrechtvergoeding 
bestaat uit twee varianten: een 
vastrechtvergoeding van € 12,50 
per maand of een eenmalige af-
koop van € 1.600,-. Deze afkoop-
mogelijkheid maakt het nieuwe 
bod nog aantrekkelijker dan het 
vorige bod. De minimale deelna-
me van 50% is nog steeds noodza-
kelijk voor de start van de aanleg 
van glasvezel. Meldt u zich aan na 
de deadline? Dan betaalt u eenma-
lig de werkelijke aanlegkosten van 
minimaal € 995,-. Tijdig inschrijven 
voor glasvezel bespaart u dus veel 
geld! 

U krijgt binnenkort een uitnodiging 
van Glasvezel buitenaf voor de 
informatieavonden die plaats vinden 
op 8, 9, 10, 11, 15 en 16 mei. 
Tijdens deze informatieavonden 
komt u alles te weten over de 
aanleg van glasvezel, de voordelen, 
voorwaarden, kosten en planning. 
De dienstaanbieder zullen daarbij 
ook aanwezig zijn en beantwoorden 
graag uw vragen over internet,  
televisie en telefonie. 
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Boekelo
mode & accessoires

- 10 -

In de maand mei staat de jubilieum 
ac�e rond het 10 jarig bestaan van 
La Deut Mode in het teken van 
moederdag!

20% kor�ng op alle accessoires!

Met vriendelijke groet,
Team La Deut Mode

Moederdag ACTIE



B
SC

 U
N

IS
SO

N
ja

ar
ga

ng
 3

9 
| n

r. 
40

4 
| m

ei
 2

01
7

17

PA
A

SE
IE

RE
N

 Z
O

EK
EN

 M
V 

U
N

IS
SO

NPAASEIEREN ZOEKEN MET 
MV UNISSON

Ook dit jaar hebben wij weer op 
tweede Paasdag het eieren zoe-
ken georganiseerd. Wat hadden we 
een geweldig geluk met het weer 
en we zijn met maar liefst 60 kin-
deren vertrokken bij basisschool de 
Molenbeek om gezamenlijk met de 
paashazen naar het Teesinkweide 
terrein te lopen. 

Samen met 2 paashazen gingen de 
kinderen hun eigen veld in, op zoek 
naar de eieren. Sommige eieren 
waren goed te vinden, andere ei-
eren waren wel erg goed verstopt! 
Na	afloop	konden	de	kinderen	ge-
nieten van een glaasje drinken. 
Voor de papa’s en de mama’s was 
er	koffie.	

De paashazen hebben gekeken 
naar alles mooie mandjes die de 
kinderen hebben meegenomen. Er 
zijn drie winnaars gekozen (peu-
ters: Liam, groep 1/2: Marlinthe, 
groep 3/4: Luna) en zij kregen een 
lekkere chocolade paashaas. 

Al met al vonden wij het een erg 
geslaagde ochtend en bedan-
ken wij jullie allemaal voor jullie 
komst en bijdrage! Op naar tweede  
Paasdag 2018.

Kijk voor meer foto’s op 
onze facebookpagina! 





ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
4 

| m
ei

 2
01

7

19

B
SC

 U
N

IS
SO

NAFSLUITINGSCONCERT 
PROEFLESSEN

Na de kerstvakantie zijn wij als mu-
ziekvereniging langs geweest bij de 
scholen. Hier hebben wij leerlingen 
enthousiast gemaakt voor muziek. 
Voor  hen hadden wij een uniek 
muzikaal aanbod. Zij konden 6 les-
sen volgen op een instrument naar 
keuze. In totaal hebben 19 kinderen 
deelgenomen aan de cursus! 

Op 21 april organiseerden wij een 
voorspeelavond waar deze leerlin-
gen bij aanwezig waren en tevens 
ons leerlingenorkest die een aantal 
nummers ten gehore bracht. 
Samen met de muziek docenten 
lieten de leerlingen hun instrument 
horen, lieten ze zien hoe je geluid 
uit het instrument kreeg en speel-
den ze samen liedjes. Dit gebeurde 
op het instrument, maar ook met 
hun lichaam als instrument.

Alle aspirant leerlingen kregen aan 
het	einde	van	de	avond	een	certifi-
caat mee naar huis voor het deel-
nemen aan deze lessen. Als klap op 
de vuurpijl sloten zij samen af met 
een nummer van Queen. We zijn 
blij met de het grote publiek dat de 

kinderen heeft aangemoedigd en 
voor ze heeft geapplaudisseerd. Het 
was een erg leuke avond, waarbij 
te zien was dat de jeugd enthou-
siast is geworden voor het maken 
van muziek! Wij hopen velen van 
hen terug te zien binnen de vereni-
ging. 

Wil jij net als de andere kinderen 
ook graag muziek maken? Stuur 
dan een mail naar: mvunisson@
hotmail.com en wij helpen je graag 
verder! 



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn
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NKIJKEN NAAR N18

Zaterdag 20 mei bieden de bouwers 
u een kijkje achter de schermen van 
de Nieuwe Twenteroute. De bouw-
terreinen zijn dan toegankelijk. 

Met gratis pendelbussen kunt u het 
werkterrein op. De bussen vertrek-
ken tussen 10:00 uur en 16:00 uur 
vanaf de bouwlocatie aan de Boe-
kelosestraat.

Kom	 zoveel	 mogelijk	 op	 de	 fiets	
want er is geen parkeerruimte.
De bussen voeren u langs vijf plek-
ken waar u kunt uitstappen en een 
kijkje nemen. 

1. De Boekelosestraat tussen Boe-
kelo en Usselo bij de nieuwe 
aansluiting met de A 35. Er een 
uitkijkpunt gemaakt met zicht 
op die grote aansluiting. Hier 
is ook het opstappunt voor de 
bus. Verder ligt er een bult met 
schoon zand waar de kinderen 
in kunnen spelen,.

2. Viaduct ter hoogte van de Katen-
damseweg in Haaksbergen. Hier 
ziet u machines die nodig zijn 
voor de bouw van een viaduct. 
Toelichting door medewerkers,  
er is een informatiepunt over de 
archeologische onderzoeken.

3. De verdiepte ligging bij de Geu-
kerdijk in Haaksbergen, Hier 
gaat de weg onder het spoor 
door. U kunt gratis met de MBS 
naar Haaksbergen reizen.

4. De	fietstunnel	bij	de	Teesinklan-
denweg die nog in aanbouw is, 
u kunt daar een kijkje nemen 
(met toelichting)

5. Projectkantoor Noaber 18, Juk-
kertweg 6 te Eibergen (ook op-
stappunt) Hier zijn doorlopende 
presentaties en er is een spring-
kussen voor kinderen.

Nieuwsbericht van Rijkswaterstaat 
van 21 april 2017. 



Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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    Coaching, persoonlijke ontwikkeling en training 

  
Coaching: -Korte begeleidingstrajecten, langdurige effecten.                   

-Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei.  
    

Workshops: -9 persoonlijkheidstypen met het Enneagram. 
-Oudercursus met behulp van PresentChild Methode. 
 

 Meer informatie en data zijn te vinden op de website. 
 

Site: www.speakwise.nu    Tel: 06-134 8555 1 
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PROGRAMMA 
MEI & JUNI

23 mei 
Klompenmuseum ’t Oale Ambacht 
in Goor. Een unieke, internationale 
verzameling en geschiedenis van 
de klomp. Een echte verrassing, zo 
dicht bij ons in de buurt maar toch 
onbekend.

23 mei 
A.s. verzamelen bij de Buren om 
14:30 uur. Gastvrije ontvangst daar 
met	 koffie,	 thee	 etc.	 Daarna	 eten	
we samen bij de Zevenster in Oele, 
vanaf ongeveer 17:00 uur voor hen 
die niet mee gaan naar Goor. Graag 
aanmelden vòòr 18 mei bij: Jenny 
Wevers, 428 1423, 
redder@planet.nl of bij: Nettie 
Overzee, 428 2138, 
nettie.overzee@kpnmail.nl 

29 juni 
Forelderij Usselo Samen van een 
visje genieten (of van wat anders) 
in de Forelderij in Usselo. Met een 
wandeling door de kwekerij, langs 
de vijvers, voor wie wil. Aan tafel 
om 18:00 uur. Eigen vervoer per 
fiets	of	auto	te	regelen.	In	de	Boeke-
loos van juni meer hierover.

In juli en augustus is het bestuur 
van Trefpunt 50+ op vakantie. 

GROENE BARRIÈRE

Boekelo en Usselo planten 
struiken samen met Noaber18

Op 6 april kwamen de schoolkin-
deren van de Marcellinusschool en 
Molenbeek naar de Winterhaar-
weg. Daar werd in samenwerking 
met Noaber18 en Rijkswaterstaat 
struiken geplant voor de nieuwe 
groene barrière tussen de huizen 
en de A35. 

Om de kinderen te verrassen kwam 
RTV Oost ook even langs. Daarna 
sprak Ruben Nijlant van Noaber18 
en trakteerde hij een plak krente-
wegge, drinken en appels. Een ge-
slaagde en een leuke morgen voor 
ieder. 

Jan ten Elzen wijkbeheerder.
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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 ook in

Mei jouw eigen

korting!

Wegens succes

VERLENGD!
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NKAREN ERVAART…    
MINDFULNESS IN BOEKELO

DOOR KAREN HOF 

Daar lig je dan, maandagmorgen 
8:30 uur, in een gezellige prak-
tijkruimte in het Kruispunt op een 
heerlijk warm schapenvelmatje 
met een dekentje tegen de kou om 
mindfulness te ‘ervaren’.            

Vandaag heb ik gekozen om me 
te laten verrassen door een mind-
fulnesstraining van drs. Wendela 
Wolters, arbeids- en organisatiepsy-
choloog. Ik benoem even haar titel 
omdat ik wellicht niet de enige ben 
die denkt dat Mindfulness een hype 
is wat ‘zweverige types’ doen om 
het leven dragelijk te maken. We 
moeten anno 2017 zo ongeveer al-
les ‘mindful’ doen toch?  

Mindful eten, mindful werken, 
mindful tandenpoetsen en wat al 
niet meer? En iedereen kan zich ook 
zomaar coach of trainer noemen, 
nou, ik weet het niet hoor…

Wendela helpt me alleen al door 
haar indrukwekkende ‘aardse’ cv 
snel van dit enorme vooroordeel 
af. Na een korte introductie merk 
ik dat het voor mij goed voelt om 
me over te geven aan iemand die 
wel degelijk weet waarover ze het 
heeft én zoals ze zelf zegt ‘absoluut 
niet zweverig” is. Ik zie ook nergens 
kaarsjes, wierook of Boeddhabeel-
den staan, maar dat terzijde. Ik ge-
niet ondertussen wel van een warm 
kopje thee.

“Mindfulness is dus niet ‘zweverig’, 
maar juist heel duidelijk. In een 
8-weekse training worden concre-
te handvatten geboden om sterk, 
gefocust en bewust in het leven te 
staan” antwoordt Wendela op mijn 
vraag wat het dan wél is. Deze trai-
ningen worden in diverse settin-
gen toegepast; in het onderwijs, de 
zorg, binnen organisaties en bedrij-
ven. Maar ook bij chronische pijn-
klachten en depressie en angst.
Concreet is het een samengaan van 
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Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

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

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

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren
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NOosterse meditatietechnieken en 
Westerse psychologische kennis. 
De Engelse term laat zich het best 
vertalen door aandachtgerichtheid 
of opmerkzaamheid.
Doordat je ‘met aandacht’ aanwe-
zig bent draag je bij aan sterke, au-
thentieke relaties in je privéleven 
en in je werk. Je voelt je energieker 
en meer gefocust en bent beter in 
staat om nieuwe uitdagingen aan 
te gaan. Waardoor er zich meer mo-
gelijkheden aan je ontvouwen.

Nou dat wil ik wel! Uitdagingen 
genoeg en met mijn 51 lentes ben 
ik er inmiddels ook wel achter dat 
authentieke relaties toch voor mij 
het beste werken, dus kom maar 
op. Liggend op mijn matje ervaar 
ik een zogenaamde ‘bodyscan’. 
Wendela vraagt me met een milde, 
open aandacht te kijken naar wat 
zich aandient in mijn lijf, zonder te 
oordelen (moeilijk) en zonder het 
te willen veranderen.Direct hierna 
gaan we ‘bewegen in aandacht’ en 
doe ik op aanwijzing van Wendela 
kort een aantal oefeningen waarbij 
ik blijkt gelijk iedere fysieke grens 
zie als iets waar ik ‘dus doorheen 
moet’…

Als we weer op onze stoelen zitten 
en mij gevraagd wordt wat het met 

me deed, kon ik niet anders zeggen 
dat ik me pijnlijk bewust werd van 
iets wat ik al jaren doe omdat, tja, 
gewoon omdat ik dat zo doe.
Ik zie mijn eigen grenzen dus niet 
zozeer als ‘bescherming van me-
zelf’ maar veel als ‘uitdaging om 
doorheen te gaan’…tja, waarom ei-
genlijk? Het levert niet veel goeds 
op immers. Ben ik in staat om het 
verschil daarin te zien en te voelen 
en zo ja hoe waardevol zou dat dan 
zijn? 

Goede vragen waarop in de ant-
woorden niet zo 1-2-3- kan geven 
maar dat hoeft ook niet, Mindful-
ness is niet iets wat je ‘even’ doet, 
het is geen ‘instant-oplossing’ voor 
al onze problemen of klachten. Het 
kan wel, zoals bij mij, inzicht geven 
in hoe je bent, hoe je omgaat met 
bepaalde zaken en hoe je reageert, 
zonder oordeel, vriendelijk observe-
rend maar wel zeer verhelderend. 
Vooral omdat in het afsluitende 
deel een stukje psycho-educatie 
wordt aangeboden met een paar 
voor mij waardevolle aanreikingen 
waarmee ik wel wat kan. 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
4 

| m
ei

 2
01

7

29

B
SC

 U
N

IS
SO

N
TO

ER
IS

M
E 

IN
 B

O
EK

EL
OIs het niet zo dat de turbulentie van 

het leven anno nu soms vraagt om 
een pas op de plaats? Het hoofd 
en/of het hart heeft best wat te 
verduren zo nu en dan en waarom 
zouden we dan blijven ‘doen’ zoals 
we het altijd deden terwijl er na 
wat speurwerk binnen onszelf wel-
licht andere manieren zijn om met 
dezelfde ‘lading’ om te gaan? 

Ik zie in mijn vak dagelijks in de 
praktijk dat delen van bijvoorbeeld 
verdriet echt helpt, geruststelling 
en warmte biedt die we allemaal 
zo af en toe hard nodig hebben. En 
het kost niets! Praten met elkaar is 
immers gratis.
 
Maar ja als je dat nooit gedaan 
hebt, hoe moet dat dan hè?

Nou, dat zou een mooie onder-
zoeksvraag zijn in een mindfulnes-
straining. Ik weet inmiddels zeker 
dat het een heldere en duidelijke 
manier is om inzicht te krijgen in 
jezelf. En dat is die bekende eerste 
stap…

TOERISME IN BOEKELO

Sinds enige tijd is de werkgroep 
toerisme in Boekelo actief.

We	zijn	bezig	om	een	nieuwe	flyer	
voor Toeristisch Boekelo te maken in 
de vorm van de kaart/plattegrond 
van Boekelo en omgeving. Hierop 
willen we graag de ondernemers 
met hun activiteiten vermelden die 
voor het toerisme interessant zijn. 
Bent u van mening dat u hierop niet 
mag ontbreken, meldt u zich voor 
21 Mei 2017 aan via: sabine@het-
scharrelhoes.nl.

Belangstellenden worden UITER-
AARD door de werkgroep op de 
hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep toerisme
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NBOEKELOSE ONDERNEMERS 
VERENIGING ORGANISEERT 
PINKSTERFESTIVAL.

Boekelo/Enschede – De Boekelo-
se Ondernemers Vereniging orga-
niseert weer een Pinksterfestival. 
Het Pinksterfestival vindt plaats 
op 16 mei, Tweede Pinksterdag.  
Van 11:00 tot 17:00 uur staan de 
kramen aan de Beckumerstraat 
in Boekelo. 

Op het Pinksterfestival zal er als 
vanouds een Pinkstermarkt zijn. 
Op de Pinkstermarkt is het aanbod 
van de kramen zeer divers. Er zijn 
bijvoorbeeld kramen met kunst en 
met lekkernijen. 

Ook hebben de Boekelose onder-
nemers kramen en kunnen men-
sen zich nog aanmelden voor een 
kraam. Er is live muziek, een mode-
show en diverse straatartiesten zijn 
aanwezig. De kinderrommelmarkt 
zal traditiegetrouw weer plaatsvin-
den. 

Naast dat u van harte welkom 
bent om het Pinksterfestival te 
bezoeken, kunt u natuurlijk ook 
een kraam reserveren. Commer-
ciële kramen kunt u reserveren 
onder het kopje activiteiten via:  
www.ondernemendboekelo.nl. Als 
uw kind deel wil nemen aan de kin-
derrommelmarkt dan kunt u voor 

uw kind een kraampje bestellen bij 
Ria Setz, Polleke Kinderwinkel aan 
de Beckumerstraat 66.

Voor het Pinksterfestival zijn de Be-
ckumerstraat en een gedeelte van 
de Diamantstraat afgesloten voor 
verkeer.  Bezoekers kunnen parke-
ren aan de rand van het dorp. Het 
doorgaand verkeer zal worden om-
geleid. De bewoners van de Becku-
merstraat, Meester de Wolfstraat 
en een stuk van de Diamantstraat 
bij de sporthal worden vriendelijk 
verzocht om hun auto’s buiten het 
terrein van het evenement te par-
keren.

De Boekelose ondernemers gaan 
ervan uit dat het een feestelijke 
dag wordt en wensen de bezoekers 
alvast veel plezier toe!  
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Kinderrommelmarkt

2de Pinksterdag

Boekelo

Hallo jongens en meisjes,

Op 2de Pinksterdag, 20 mei hebben we weer ons groot Voorjaar Straatfestival 

en voor jullie natuurlijk de kinderrommelmarkt om speelgoed, boeken en 

dergelijke te verkopen. Bij opgave krijgen jullie een halve kraam toegewezen 

op het afgesloten gedeelte van de Beckumerstraat, waar dit jaar de rommel-

markt plaats vindt.

Het volgende wordt van jullie verwacht:

-  De kraam die je wordt toegewezen, blijft de hele dag voor jouw 

 verantwoording, dus ga niet de namen verwisselen.

- De kraam kan vanaf 08.30 uur worden opgebouwd. 

-  Om vijf uur als de markt is afgelopen de kraam netjes achterlaten en  

 geen afval laten staan. D.w.z. de spullen die je niet verkocht hebt weer  

 meenemen naar huis.

-  Ook dit jaar zijn de kosten vastgesteld op € 10,-. Na afloop van de  

 markt krijg je indien alles netjes is opgeruimd € 5,- terug.

Volgens ons is dit niet teveel gevraagd en als iedereen zich netjes aan de 

regels houdt, zal het vast een fantastische dag worden. Wij wensen jullie 

alvast een prettige dag toe met veel verkoop!

Namens de Boekelose Ondernemers Vereniging,

Ria van POLLEKE KINDERWINKEL

Opgaveformulier inleveren uiterlijk                    bij Ria van POLLEKE KINDERWINKEL, 

Beckumerstraat 66

Naam:...............................................................................................................

Adres:...............................................................................................................

Telefoon:............................................................................................................
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Telefoon:............................................................................................................

Kinderrommelmarkt

2de Pinksterdag

Boekelo

Kinderrommelmarkt

2de Pinksterdag

Boekelo

Hallo jongens en meisjes,

Op 2de Pinksterdag, 20 mei hebben we weer ons groot Voorjaar Straatfestival 

en voor jullie natuurlijk de kinderrommelmarkt om speelgoed, boeken en 

dergelijke te verkopen. Bij opgave krijgen jullie een halve kraam toegewezen 

op het afgesloten gedeelte van de Beckumerstraat, waar dit jaar de rommel-

markt plaats vindt.

Het volgende wordt van jullie verwacht:

-  De kraam die je wordt toegewezen, blijft de hele dag voor jouw 

 verantwoording, dus ga niet de namen verwisselen.

- De kraam kan vanaf 08.30 uur worden opgebouwd. 

-  Om vijf uur als de markt is afgelopen de kraam netjes achterlaten en  

 geen afval laten staan. D.w.z. de spullen die je niet verkocht hebt weer  

 meenemen naar huis.

-  Ook dit jaar zijn de kosten vastgesteld op € 10,-. Na afloop van de  

 markt krijg je indien alles netjes is opgeruimd € 5,- terug.

Volgens ons is dit niet teveel gevraagd en als iedereen zich netjes aan de 

regels houdt, zal het vast een fantastische dag worden. Wij wensen jullie 

alvast een prettige dag toe met veel verkoop!

Namens de Boekelose Ondernemers Vereniging,

Ria van POLLEKE KINDERWINKEL

Opgaveformulier inleveren uiterlijk                    bij Ria van POLLEKE KINDERWINKEL, 

Beckumerstraat 66

Naam:...............................................................................................................

Adres:...............................................................................................................

Telefoon:............................................................................................................

Hallo jongens en meisjes,

Op 2de Pinksterdag, 20 mei hebben we weer ons groot Voorjaar Straatfestival 

en voor jullie natuurlijk de kinderrommelmarkt om speelgoed, boeken en 

dergelijke te verkopen. Bij opgave krijgen jullie een halve kraam toegewezen 

op het afgesloten gedeelte van de Beckumerstraat, waar dit jaar de rommel-

markt plaats vindt.

Het volgende wordt van jullie verwacht:

-  De kraam die je wordt toegewezen, blijft de hele dag voor jouw 

 verantwoording, dus ga niet de namen verwisselen.

- De kraam kan vanaf 08.30 uur worden opgebouwd. 

-  Om vijf uur als de markt is afgelopen de kraam netjes achterlaten en  

 geen afval laten staan. D.w.z. de spullen die je niet verkocht hebt weer  

 meenemen naar huis.

-  Ook dit jaar zijn de kosten vastgesteld op € 10,-. Na afloop van de  

 markt krijg je indien alles netjes is opgeruimd € 5,- terug.

Volgens ons is dit niet teveel gevraagd en als iedereen zich netjes aan de 

regels houdt, zal het vast een fantastische dag worden. Wij wensen jullie 

alvast een prettige dag toe met veel verkoop!

Namens de Boekelose Ondernemers Vereniging,

Ria van POLLEKE KINDERWINKEL

Opgaveformulier inleveren uiterlijk                    bij Ria van POLLEKE KINDERWINKEL, 

Beckumerstraat 66

Naam:...............................................................................................................

Adres:...............................................................................................................

Telefoon:............................................................................................................

Kinderrommelmarkt

2de Pinksterdag

Boekelo

KI
N

D
ER

RO
M

M
EL

M
A

RK
T 

PI
N

KS
TE

RE
N



Beckumerstraat 30A, 7548 BG  Boekelo, 
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires, 
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.



Meer  dan 30  kunstenaars  in  galerie  (autobedri j f )  Hulscher  en  ate l iers  in  en  om Boekelo

Autobedri j f  Hu lscher, Windmolenweg  92  in  Boeke lo

25 t/m 28 mei (Hemelvaartsweekend)

dagelijks van 11 tot 17 uur

www.kunst inboekelo .n l



‘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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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



PALLET
VERKOOP

Hemelvaartsdag v.a. 11.00 uur

v.a. 09.00 uur

v.a. 09.00 uur

WijnWijn

BECKUMERSTRAAT 173 7548 BE BOEKELO

WWW.BREUKERSDRANKEN.NL
053 4283855 INFO@BREUKERSDRANKEN.NL

IN EN RONDOM ONZE WINKEL

SPECIALE ACTIES! DOOSVOORDEEL!

SUPER

ALLE
WIJNEN
OPEN
OM TE
PROEVEN

MET EEN
KNIPOOG
NAAR DE
ZOMER

SCHERP
GEPRIJSD

ALLEEN
DEZE
DRIE

DAGEN

VEEL
WIT EN
ROSÉ

ZATERDAG 27 MEI

DONDERDAG 25 MEI

VRIJDAG 26 MEI
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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



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

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
✹✹ VVIIOOLLEENN  ✹✹ PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  ✹✹ KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

✹✹ HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  ✹✹ GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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NNIEUWS VAN DE 
HISTORISCHE KRING 
BOEKELO USSELO 
TWEKKELO. 

Jongstleden bereikte ons het droe-
vige bericht dat Gerard Schartman 
op 1e Paasdag is overleden. Gerard 
was  als vrijwilliger actief betrokken 
vanaf het begin van de Historische 
Kring Boekelo Usselo Twekkelo. Zijn 
enorme kennis van de geschiedenis 
van Boekelo en de Boekeloërs  was 
voor ons van grote waarde. Wij ge-
denken Gerard als een beste collega 
en wensen zijn vrouw en kinderen 
veel kracht in deze moeilijke tijd.

De Historische Kring zal tijdens de 
Pinkstermarkt, op 5 juni, aandacht 
besteden aan de oorspronkelij-
ke Boekelosche Zuivel Fabriek. De 
melkfabriek stond aan de Windmo-
lenweg, (Nu Medisch Centrum de 
Windmolen).  

De uitleen van het merendeel van 
de boekencollectie is nu mogelijk 
om zo de interesse en belangstel-

ling voor de historie in het alge-
meen, en voor Boekelo e.o. in het 
bijzonder, te stimuleren.  Verder 
zijn we gericht op zoek naar bijv. 
iemand die belangrijke verande-
ringen in Boekelo signaleert die 
vastgelegd	worden	op	foto	of	film.	
(contact: roelbruinsma@home.nl ).

Kijken wij niet met groot plezier 
op	onze	filmavonden	naar	de	oude	
films?	Dat	willen	wij	onze	kinderen	
en kleinkinderen toch niet onthou-
den! Er dreigt een hiaat te ontstaan 
als wij niet voor invulling zorgen. 
Dat is immers onze plicht, als lief-
hebbers van onze geschiedenis.

Voor vragen en informatie zijn wij 
aanwezig op maandagavond van 
20:00 tot 22:00 uur en op vrijdag-
morgen van 10:00 tot 12:00 uur.
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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

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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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

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1

HEEL BOEKELO BAKT 
(ZONNEBLOEMEN)

Bent u iemand die van bakken 
houdt, maar ook graag goede 
doelen zoals de Zonnebloem 
steunt, dan kunt dit combineren, 
omdat de Zonnebloem een leuke 
actie heeft bedacht voor de Pink-
stermarkt. 

Wij vragen vrijwilligers, die iets lek-
kers bakken dit te doneren aan de 
Zonnebloem. Dit wordt verkocht op 
de Pinkstermarkt zodat met de op-
brengst weer leuke activiteiten te 
kunnen worden georganiseerd.

Krijgt u al zin om te gaan bakken?
Dan kunt u zich voor 21 mei opgeven 
bij onze secretaris: Margriet van 
Abbe, email: bolo99@hotmail.nl,  
of telefonisch: 06 25 27 14 54 / 053 
230 47 40.

Wel of geen 
keukenprins(es), 
u bent allen van 
harte welkom op  
5 juni bij onze 
kraam.
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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:



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
4 

| m
ei

 2
01

7

45

B
SC

 U
N

IS
SO

N

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)

14:00-16:00 

Dinsdag Handwerkcafé, elke 2-4 dinsdag v.d. maand 14:00

Woensdag Iedere woensdag gezellige ontmoetingsochtend  
samen met een medewerkster van Livio, afgestemd 
op uw eigen behoefte. Aansluitend kunt u de  
maaltijd nuttigen (eigen kosten)

9:30 - 11:30 

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

12:30

Donderdag  
4 mei

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

14:30

Donderdag  
11 mei

Gezellige activiteiten , spelletjes natuurlijk onder 
het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee.

14:00 - 
14:30 

Donderdag  
18 mei

Samen met Boekelo Decor een spelletjesmiddag. 14:30 

Donderdag  
25 mei

I.v.m. Hemelvaart geen activiteiten

Dinsdag  
30 mei

Effkes d’r oet, nadere informatie volgt. 13:00 

De “Huiskamer van het Dorp” 
is een ontmoetingsplek voor 
en door bewoners van Boekelo, 
Twekkelo en Usselo. Voor een 
bakje koffie, een praatje, een 
heerlijke maaltijd of om mee te 
doen aan één van de activitei-
ten kunt u terecht in “de Ber-
ke”, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo.



Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

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

Helaas zijn er een aantal feitelijk 
onjuistheden geslopen in de toe-
spraak op 23 maart en daardoor 
in het artikel “Nieuw Leven in de 
Smederij; een feestelijk moment”. 
We zetten ze even op een rijtje om 
zo geschiedkundige dwalingen te 
voorkomen, met dank aan dhr. J. de 
Boer en dhr. F. Sasche. “al in 2006 
kocht Haafkes het pand van de fa-
milie Sachse”: Echter het was een 
driemanschap die het later weer 
doorverkocht aan Haafkes. “Ferdie 
en zijn vrouw tot 2002 in de ijzer-
warenzaak huisden” Dit moet zijn 
tot 2003. 
“De Smederij is een pand met 
een rijke historie, waarover je een 
boek zou kunnen schrijven.” En wat 
blijkt? Daarover is al geschreven. Bij 
de Historische Kring berusten enke-
le stukken over de geschiedenis.

1. De serie Winkels en Bedrijven – 
Beckumerstraat 1-3 – De smede-
rij en winkel van Sachse. 

2. In het boek: 100 jaar Kwinkeler/
Hulscher, staat in het hoofdstuk 
Hulscher Huizen – blz. 265 e.v. 
ook relevante historische infor-
matie.
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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 
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NIN MEMORIAM JAN VOS

Maandag 3 april 2017 bereikte 
ons het droeve bericht van het 
overlijden van BSC erelid Jan Vos.

Jan was, samen met zijn vrouw 
Gerda, jarenlang betrokken en zeer 
actief bij (toen nog) vv Unisson. 
Jan vervulde de nodige functies 
binnen de club, zoals jeugdleider, 
jeugdbestuurslid en grensrechter 
van het eerste elftal.
Hij bereikte hier -in de gloriedagen 
van Unisson 1- zelfs de fantastische 
mijlpaal van 250 wedstrijden! Zijn 
vrouw Gerda stond altijd aan zijn 
zijde, om aan te moedigen, en ook 
om bij te springen waar nodig. Beide 
dochters Rita en Hanny kregen de 
liefde voor de club met de paplepel 
ingegoten en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat ze beiden een 
actieve rol hebben vervuld o.a. bij 
ons Internationale B-toernooi. 

Heel trots was Jan als zijn kleinzoon 
Michel zondagmiddag op de 
Zweede met het eerste elftal aan 
de aftrap stond, tot het laatst waren 
aanwezig. Bijzonder mooi was de 
promotie naar de 4e klasse van 
afgelopen seizoen. De gezondheid 
van Jan liet al wat te wensen over, 
maar hij was toch, samen met vele 
andere supporters, op de Zweede 
aanwezig om samen met de spelers 
het feest mee te vieren.
We verliezen in Jan Vos niet alleen 
een erelid, maar vooral ook een 
prettig en positief mens.

We zullen hem missen, maar niet 
vergeten!

We wensen Gerda, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe de 
komende periode. 

Bestuur BSC Unisson
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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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25 t/m 27 augustus 2017

Dubbelspel: € 10,00
Rubrieken: DD - HD - GD

Leeftijdsgrens: 45+
Speelsterkte: 5, 6, 7 en 8

Inschrijven kan
t/m zaterdag 19 augustus 2017
Opgave via www.toernooi.nl

Inschrijven kan
t/m zaterdag 10 Juni 2017
Opgave via www.toernooi.nl

Wedstrijdleider: R.Brinkman
Goedgekeurd door de KNLTB

Doolhof 30 7548 BZ Enschede
Toernooinummer 1700397

bd45@boekelosetennisclub.nl
Bondsgedelegeerde: I. ter Huurne

BOOKELS OPEN 17+
19 t/m 25 juni 2017

Wedstrijdleider: Y. van Asperen
Goedgekeurd door de KNLTB

Boekelose Stoomblekerij 158 7548 EH Enschede
Toernooinummer 1700416

bo17@boekelosetennisclub.nl
Bondsgedelegeerde: R. Veltman

Enkelspel: € 10,00
Dubbelspel: € 10,00

Leeftijdsgrens: 17+

Speelsterkte: 5, 6, 7 en 8
(DE - HE - DD - HD - GD)

BOOKELS DUBBEL 45+

Rubrieken: DD3 - DD4 - HD3 - HD4 - GD3 - GD4 

Boekelose Tennis Club nodigt u uit voor



  Uw Schilder in Twente

  Ook voor glas-, wand- en 
          vloerafwerking!

           Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

 Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
 staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
 Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.

 De schilder valt onder het lage 6% btw-tarief voor woningen
 ouder dan 2 jaar.

 Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
 verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
 ouder dan 2 jaar.
 Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.

 Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze
 website: www.barinkschilderwerken.nl

 Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

 Barink Schilderwerken
 Willy Albertistraat 8
 7558 ZZ Hengelo
 Tel: 074 - 2783436
 E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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2017

Beachvolleybal is dit jaar op: za-
terdag 17 juni 2017 Aanvang is 
rond 13:30 uur, afhankelijk van het  
aantal	teams	is	de	finale	rond	21:00 
uur. 
Waar: P-terrein achter café de Bu-
ren Boekelo met aansluitend DJ’s 
Draaien Door Beachparty!

Om een geslaagd toernooi te orga-
niseren streven we naar tussen de 
18 tot maximaal 24 teams.
Uiteraard zorgen wij voor een goe-
de verzorging van de innerlijke 
mens! De strandbarbecue ligt vol 
met onze befaamde beachburgers. 
En voor de diehard strandliefheb-
bers, ook wel de kampeerders, is er 
een ontbijt op de zondagochtend!
Deelname kost per team (van maxi-
maal 6 personen) €30,-. 
Dit is wat je er voor krijgt:

• Deelname aan het Beachball
• Beachburger en portie patat 

voor alle teamleden
• Gratis entree voor de DJDD  

beachparty
Kijk voor meer info op onze nieuwe 
website beachvolleybalboekelo.nl, 
daar is ook het opgaveformulier te 
vinden. Ook kun je je vragen sturen 
naar:
info@beachvolleybalboekelo.nl

We zien jullie graag op 17 juni 
“on the Beach” 
Team DJDD

2017



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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VINTAGE-EN ANDERE  
LIEFHEBBERS OPGELET

Zaterdag 20 mei 
Van 10:00 uur tot 16:00 uur  

GARAGE SALE in Twekkelo. 

Een mooie route voert langs een aantal adressen waar bruikbare 
goederen kunnen worden aangeschaft. Een routebeschrijving is 
verkrijgbaar bij: Familie Boogerd, Strootsweg 340 te Twekkelo. 

Informatie ook op: Facebook Twekkelo.  

KLEIN ZAKELIJK

Ter overname aangeboden 
zeer compleet drumstel met prima 
geluid van het merk Thunder! Meer 
dan geschikt voor een beginnend 
drummer. Telefoon 06 57 53 66 11 
Annemarie Hoek

BOEKELOOTJE

WOONRUIMTE GEZOCHT
in het buitengebied koop of huur 
053 574 41 36
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VO DNITOTNGIGRVERZOETO
Voet/ecurdieP

tenule PicoN
A, Bo12gleweWe

JES!NTPUDE 
flexerVoet/ng izorgrveet

eloeko

ex

-V

A, Bo12gleweWe
488335260l.te
upgngvetov erzorgi gp

Verzor nzoeg=tenvoeedg

eloeko
64

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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“DE DESERTEUR”

Toneelvereniging “De Vriend-
schap” speelt in juli een op 
waarheid gebaseerd openlucht-
spel, geschreven door Henk 
Krosenbrink.

De Deserteur speelt zich af 
in de tweede wereldoorlog 
op boerderij Brookmans. Een 
vraaggesprek met de vroegere 
dienstbode Anna leidt tot het 
verhaal over de liefde tussen 
Alie en Benno. Deze wordt 
danig op de proef gesteld als 
Benno in grote problemen komt 
omdat hij de zoon is van een 
niet genaturaliseerde Duitser. 
Het is een zeer boeiend stuk 
over verraad, liefde, schuld en 

eer. Ingrediënten als humor, 
drama, romantiek, spanning, 
maken het tot een verhaal met 
een moraal. Daarnaast maken 
authentieke kleding zoals 
uniformen, militair materieel 
en levende have het geheel tot 
een boeiend spektakel. 
Kaartverkoop start half mei 
2017 via de website of bij Thuys, 
de dorpswinkel in Boekelo.
Kaarten zijn ook telefonisch te  
reserveren bij Erna Roossink, 
tel: 053 428 15 95 of Riëtte 
Wissink, tel: 053 477 30 98. De 
voorstellingen zijn op 7, 8, 11, 
14 en 15 juli 2017. Aanvang 
20:30 uur. Locatie: ‘t Teesinkbos, 
Landsteinerlaan 49, Boekelo. 
Voor verdere informatie :
www.devriendschap.com

ZOMERCONCERT AAN DE VIJVER
gelegen aan het fietspad tussen de Teesinkweg en de Badweg

zondag 25 juni van 15:00 tot ca. 17:00 uur 

Ook deze zomer organiseren we weer een ‘’Zomerconcert aan de 
Vijver’’. Dit jaar met het welbekende Valerius Ensemble bestaande uit 
musici van het Orkest van het Oosten, gevolgd door Corine & Friends, 
een combo met een hoog Boekelo gehalte. Op het programma staat 
zowel klassieke als lichte muziek. Nadere details worden in juni 

bekend gemaakt. We hopen dat velen de datum alvast noteren. 
De toegang is gratis.

Fleur ter Kuile, Pauline & Hajé Nordbeck.



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

07 mei Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

14 mei Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

21 mei Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

28 mei Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

04 juni 1e Pinksterdag
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

11 juni Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente



 Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen

 Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)

 Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
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di. 16 mei Openbare Dorpsraad 

Vergadering
de Zweede 20:00

vr. 19 mei INLEVEREN KOPIJ BOE-
KE-LOOS

boekeloosredac-
tie@gmail.com

za. 20 mei Vintage Garage Sale Twekkelo 10:00- 
16:00

za. 20 mei Dag van de Bouw Bouwlocatie aan 
Boekelosestraat.

10:00-
16:00

di. 23 mei Trefpunt Klompenmuse-
um ’t Oale Ambacht

Verzamelen bij de 
Buren

14:30
 

di. 23 mei Trefpunt gezamelijke 
maaltijd

Zevenster in Oele 17:00

do. 
t/m 
zo.

25 - 28 
mei

Kunst in Boekelo Dorp

vr. 2 juni Bezorgers Boeke-loos de Zweede

zat . 
t/m 
ma.

3 - 5 
juni

Internationaal B Toernooi 
BSC Unisson 

De Zweede 

ma. 5 juni Pinksterfestival + kinder-
rommelmarkt

Centrum Dorp 11:00
17:00 

do. 8 juni Oud papier ophalen dorp Container a.d. 
straat

17:00

zo. 11 juni Boekelopers Partnerloop de Zweede 10:30

di. 13 juni Thomas Smith - Strak Verborgen theater 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



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)

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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