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Computer Service Twente 

Beckumerstraat 151  7548 BD Boekelo 
         Tel: 053-7501136 

           Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 

- Computers op maat gemaakt     - 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! 
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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
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Mr. de Wolfstraat 82
7548 AZ Boekelo
boekeloosredactie@gmail.com
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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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NEINDREDACTEUR GEZOCHT

DOOR DE REDACTIE

Marieke Meijerink zal na de 
zomer haar functie als (mede) 
eindredacteur neerleggen. Om deze 
reden is Boeke-loos op zoek naar  
een nieuwe eindredacteur. 

Wat houdt deze leuke klus in?
Je bent de spil in een klein 
dynamisch team. Je geeft vorm en 
inhoud aan Boeke-loos en ziet toe 
op de kwaliteit van het blad. Je bent 
verantwoordelijk voor het bewaken 
van de maandelijkse deadline en 
werkt in nauw overleg met de 
vormgever en de redacteuren. Je 
vindt het leuk om nauwkeurig en 
accuraat te werken. Je redigeert en 
corrigeert alle artikelen, selecteert 
beeldmateriaal.  Het is van belang 
dat je hiervoor voldoende flexibiliteit 
en tijd hebt. Hiermee draag je bij 
aan het voor het dorp belangrijke 
en goed gelezen  Boeke-loos.  Je 
krijgt er veel voor terug, je bent 
goed geïnformeerd over het wel 

en wee in het dorp, je doet nieuwe 
contacten op, en je komt nog eens 
ergens ;-). 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marieke of Pieter.

Ook willen wij u op de hoogte 
brengen dat er in  Boeke-loos ruimte 
kan zijn om een in memoriam 
te schrijven. Dit omdat veel 
dorpsgenoten zich enorm inzetten 
voor het dorp, op welke wijze 
dan ook, en daarom wil Boeke-
loos, alleen indien de familie dit 
waardeert, hier een platform voor 
bieden. 

Hartelijk dank voor de foto’s juni 
editie:
Omslag foto: Nico van der Veen
Foto reportage Koningsdag: Edith 
Howard
Eindexamen:  Marieke Meijerink
N18: Pieter Hof
Foto Shakespeare in Twekkelo : 
Marieke Meijerink

De redactie 
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NNIEUWS UIT DE DORPSRAAD  

(16 MEI 2017)

“LEERZAAM!”…

20:00 uur: opening van deze vergadering door de voorzitter van de Boe-
kelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak. Deze kan 12 leden van de Dorpsraad 
(Ben ter Stal is afwezig) en 11 belangstellenden (waaronder Randy Oude 
Engberink, wijkagent, Bennie Beuving, politie en vanuit de gemeente 
Enschede Jan ten Elzen en Nico Bolhuis) welkom heten. Mededelingen: 
- Complex Teesinkweide is verkocht aan een ideële organisatie die zich 
richt op de paardensport; - De junivergadering van de Dorpsraad is op de 
TWEEDE dinsdag (13 juni).  
Randy Oude Engberink meldt van politiewege het volgende: - er zul-
len de komende tijd naar aanleiding van klachten m.b.t. verkeerssnelheid 
op de Windmolenweg gegevens worden verzameld waarna er wellicht  
controles volgen; - H. Afink heeft geklaagd over “vuurwerkshows” op De 
Zweede; - dankzij WhatsApp-gebruik is onlangs een “heterdaad” gemeld 
bij de politie. De daders zijn gepakt! – Begin juni 2017 zal Wilfried Bossink 
aantreden als wijkagent in Boekelo. 

Jeroen Verhaak bedankt Randy Oude Engberink voor zijn inzet!

Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt Bernd Weijers nogmaals aan-
dacht voor de parkeerproblematiek tegenover De Buren. Daar staan re-
gelmatig auto’s die het de voetgangers zeer lastig maken! Advies: bel bij 
constatering van overlast de meldkamer van de politie: 0900 – 8844.
H. Afink licht zijn klacht over de “vuurwerkshows” toe: zeer regelmatig 
ondervinden de omwonenden (mens en dier!) van het sportpark ernstige 
overlast van het gebruik van (vaak zwaar) vuurwerk op De Zweede. 

Ook heeft hij geconstateerd dat op 4 mei tijdens de dodenherdenking op 
de Zweede werd geoefend.[Reactie: Desgevraagd ontkent het bestuur van 
BSCU met klém dat er tijdens de dodenherdenking is doorgespeeld!] 

Een tweetal Syntus-medewerkers licht het besluit toe om per begin juli 
a.s. de buurtbusroute te wijzigen. Deze zal niet meer via de Marssteden 
Boekelo “aanvliegen”, maar uitsluitend op de Boekelosestraat en de Be-
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Nckumerstraat een aantal haltes bedienen. De bus rijdt via Usselo, A35, en 
Zuiderval naar het Koningsplein (MST) om van daar naar het NS-station te 
gaan. De verwachting is dat er over enkele weken nieuwe buurtbussen 
kunnen worden ingezet, deze zullen ook geschikt zijn voor rolstoelgebrui-
kers. De Marssteden zal in de spitsuren door een in te stellen lijn 7 worden 
aangedaan, voor de daluren zullen er bij NS-station Kennispark fietsen 
beschikbaar worden gesteld. 

Jan ten Elzen wijst ons er op dat de routewijziging ook gevolgen kan heb-
ben voor de gladheidbestrijding! Wordt vervolgd! 

Het Verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 april jl. wordt ongewij-
zigd vastgesteld. 

Naar aanleiding hiervan vragen we nogmaals gemeentelijke aandacht 
voor de bebording van de verkeerssluis aan de Boekelosestraat en die bij 
de afslag Windmolenweg/Haimersweg.

Bij de bespreking van de in- en uitgaande post besluiten we te reageren 
op de ontvangen brieven van Grolsch (windmolenproblematiek) en de 
Gemeente Enschede (procedure participatieproces “Enschede wekt op” en 
planontwikkeling sportpark De Zweede). 

Vanuit de commissies en vertegenwoordigingen wordt gemeld: R.O.M. 
(woordvoerder Kas de Vries) 1. Binnenkort hebben de commissie Zelf-
beheer Groen en vertegenwoordigers van Stadsdeelbeheer-West een ori-
enterend gesprek. 2. Aan de AKZO hebben we gevraagd geïnformeerd 
te worden over vervuilde gronden in ons werkgebied. Nog geen reactie 
ontvangen. 3. Binnenkort is er een gesprek tussen R.O.M.-leden en mede-
werkers van Noaber18 (aannemerscombinatie aanleg N18) over de door 
ons gestelde vragen m.b.t. de kunstwerken en de ecologische situatie. 4. 
Military. We zullen ons verstaan met deze organisatie over de te nemen 
verkeersmaatregelen in het Military-weekend. 5. Een drastische bezuini-
gingsronde bij de Gemeente Enschede maakt dat er op het terrein van 
“grijs”-projecten (infrastructuur, w.o. wegen) alleen in urgente gevallen 
onderhoud/reparatie gepleegd zal worden! 

Naar aanleiding hiervan meldt Gerard Roossink een forse schade aan de 
Badweg. Jan ten Elzen adviseert in dit soort gevallen het Gemeentelijk 
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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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NContact Centrum (053- 481 76 00) te bellen. 

Publiciteit (Boeke-loos en Boekelo.info). Jeroen Verhaak zegt dat er recent 
gesprekken geweest zijn over de website en het blad. Aan beide media 
wordt gewerkt! 

R.S.C.J. Ben Schoppert licht zijn gisteren aan de Dorpsraadleden verstuur-
de verslag over het maandag jl. gehouden gesprek tussen Stadsdeelbe-
heer-West en Dorpsraad toe. Samengevat: de Gemeente Enschede neemt 
per direct het project Natuurlijk Spelen Boekelo (locaties De Mans en De 
Bleekerij) onder haar hoede. Voor beide partijen was dit project zeer leer-
zaam! O.i. is doorgeslagen regelgeving een belangrijke oorzaak van het 
niet kunnen slagen van dit project onder de Dorpsraadvlag! Op de door de 
overheid zo gewenste betrokkenheid van burgers wordt zo een (te) zware 
wissel getrokken en feitelijk onmogelijk gemaakt.     

Dorpsbudget. Kas de Vries adviseert positief te reageren op de subsidie-
aanvraag voor het Tuinenfestival op 9 juli a.s. We besluiten het aange-
vraagde bedrag ter beschikking te stellen.

Rondvraag. Henk Abbink zegt dat er schot komt in het proces dat moet 
leiden tot aanleg van glasvezel in het buitengebied. Men moet voor 10 
juli laten weten mee te willen doen. Bernd Weijers zegt dat een aantal 
bewoners van het gebied tussen Oude Deldenerweg en Lansinkweg niet 
benaderd is over eventuele deelname. Hij vraagt zich af of er nog meer 
van dit soort “witte vlekken” zijn in het buitengebied. Henk Abbink advi-
seert deze potentiële- , maar niet benaderde, deelnemers zich toch aan 
te melden! Fleur ter Kuile (belangstellende) complimenteert Jan ten Elzen 
met de invulling van de bloemperken op het Bleekerijplein en wijst ons 
er op dat de banners tussen de zuilen op dat plein aan verval onderhevig 
zijn! Jan ten Elzen zegt dat hij in de maand juni afwezig zal zijn. Hij wordt 
vervangen door de heer Martin Koekkoek.

De vergadering wordt om 22:05 uur gesloten.

Ben Schoppert   
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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 13 juni 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.
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DE OPEN DAG VAN DE N18 WERD GOED BEZOCHT.



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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NDE ZWEEDE VERENIGT

Zondag 18 juni is het zo ver, voor 
de eerste keer, De Zweede Ver-
enigt. Maar wat is “De Zweede 
Verenigt” nu eigenlijk en wat is 
er allemaal te doen? 

De Zweede is de plek waar de drie 
eenheid Sport, Cultuur en Samenle-
ving zich verenigen in Boekelo. Ech-
ter was De Zweede op zoek naar één 
dag waar deze drie ook letterlijk sa-
menkomen, zodat op deze dag ook 
heel Boekelo, Usselo en omgeving 
verenigt. 

Allemaal leuk en aardig, maar wat 
is er allemaal te doen?
- Verenigingen als BSC Unisson, 
Gymnastiek vereniging Unisson, Boe-
kelopers, Inspiration, Boekelose Ten-
nis Club, Muziekvereniging Unisson 
en anderen zullen met standjes aan-
wezig zijn zodat de aanwezigen extra 
informatie kunnen krijgen over deze 
verenigingen.
- De sterrenslag van De Zweede, 
welk team zal zich het komende jaar 
Sterrenslag kampioen van De Zwee-
de mogen noemen? Teams van ± 6 
personen (vanaf 14 jaar en ouder), 
zullen een divers parcours moeten 
afleggen, met fysieke en mentale 
uitdagingen. 
- Verloting luchtballonvaart, voor 
velen is het een droom om een keer 
met de luchtballon mee te mogen. 
En wat is er nu mooier dan opstijgen 

vanaf de Zweede en Boekelo van gro-
te hoogte te mogen aanschouwen. 
Zondag 18 juni zullen ook de loten 
hiervoor te koop zijn, 2 loten € 5,-! De 
luchtballon stijgt, indien het weer het 
toelaat, dezelfde avond nog op.
- Altijd al brandweer willen worden? 
Brandweer Boekelo zal aanwezig zijn 
en ze hebben behoefte aan nieuwe 
brandweerlieden om ook in de toe-
komst Boekelo veilig te houden. 
- Verder zal er uiteraard ruimte zijn 
voor een hapje en een drankje! 

Wij hopen u allen te verwelkomen  
18 juni vanaf 14:00 uur. 

Aanmelden?
Er zijn al diverse teams aangemeld, 
maar er is nog ruimte vrij! Meld uw 
team snel aan door uw teamnaam 
en de namen van uw teamleden 
te mailen naar lauritencate@gmail.
com. € 15,- inschrijfgeld per team, 
wees er snel bij! 

Mocht uw vereniging nog niet verte-
genwoordigd zijn op De Zweede Ver-
enigt, meld u zich dan voor 11 juni 
snel en gratis aan voor een standje 
om ook uw vereniging te vertegen-
woordigen. 

Volg De Zweede Verenigt ook op 
Facebook voor het laatste nieuws!

Tot dan! 
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SBELANGRIJK BERICHT 
VOOR REIZIGERS 

Wijzigingen haltes Buurtbus

Wilt u in de periode eind juni/ 
begin juli, alvorens ergens in te 
stappen in de Buurtbus Boekelo, 
vooraf controleren of Syntus moge-
lijk een wijziging heeft aangebracht 
met betrekking tot de halte. Enkele 
haltes komen namelijk t.z.t. te ver-
vallen (worden afgedekt). 

In Usselo komt er zelfs een nieuwe 
halte met vermelding van bijbe-
horende dienstregeling. Is er geen 
verandering zichtbaar aangebracht 
dan is de beoogde datum van 3 juli 
niet haalbaar gebleken, blijft de 
halte gehandhaafd en gaat de nieu-
we route op 4 september 2017 in.

Dienstregeling

Zie 9292.nl of bel 0900 9292 voor 
de dienstregeling, ook voor de te-
rugreis naar Boekelo. 

DE ZONNE-
BLOEM LOTERIJ 
IS GESTART.

De loterij van de 
zonnebloem komt er 

weer aan... ook bij u aan de deur. 
De trekking vindt plaats in oktober 
2017. Als u ons werk een warm hart 
toedraagt koop dan svp loten (2,00 
euro per stuk). Hiermee kunnen 
wij allerlei activiteiten organiseren. 
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te 
winnen.

Pinkstermarkt

Heel Boekelo bakt (Zonnebloemen)
Denk u aan onze activiteit voor 
de Pinkstermarkt? Wilt u voor ons 
bakken of wilt u koekjes of taart of 
cake kopen en doneren. Laat het 
onze secretaris weten: 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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VIJVER

Gelegen in Boekelo aan het fiets-
pad tussen de Teesinkweg en 
de Badweg. Zondag 25 juni van 
15.00 tot ca. 17.00 uur. 

Deze zomer organiseren we voor de 
vierde keer een ‘’Zomerconcert aan de 
Vijver’’. Het idee voor deze concerten 
is ontstaan vanuit de gedachte om 
de geluiden van de natuur muzikaal 
te begeleiden. We hebben een breed 
programma samengesteld, waarbij 
zowel de liefhebbers van klassieke 
muziek als van het lichte genre aan 
hun trekken komen.

Het Valerius Ensemble
Het eerste deel van de middag 
wordt verzorgd het bekende Valerius 

Ensemble, dat bestaat uit musici 
van het Orkest van het Oosten. Dit 
ensemble treedt in verschillende 
bezettingen op, deze keer is dat een 
strijkkwartet. Het repertoire bestaat 
uit enkele bekende en minder 
bekende klassieke stukken.

Corine & Friends
Het tweede deel van de avond wordt 
verzorgd door een combo bestaande 
uit met Corine Leferink, begeleid 
door musici uit Boekelo en Usselo. 
Het repertoire bevindt zich op het 
grensvlak van pop, Latin en jazz.

Wij hopen dat velen de weg naar 
de vijver zullen vinden, want ‘’met 
mekaar mo-j ’t doon’’. Na afloop 
word een glaasje geschonken. De 
toegang is gratis, een vrije gift wordt 
gewaardeerd. Bij slecht weer gaat 
het concert niet door. Dit wordt 
dan bekend gemaakt via Boekelo 
Nextdoor.

Fleur ter Kuile, Pauline & Hajé 
Nordbeck. 



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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Sinds dit jaar kennen (in ieder geval) 
twee Boekelose verenigingen nieu-
we voorzitters. Tijd om kennis te ma-
ken. We praten met Marcel Themmen 
en Rik Brinkman over de Boekelose 
Ondernemers Vereniging (BOV) en 
de Boekelose Tennis Club (BTC). De 
heren in kwestie zijn toevallig goede 
bekenden van elkaar, reden voor een 
dubbelinterview. 

Ps. Ben jij een (nieuwe) voorzitter, 
en heb je iets interessants te 
melden? Laat het weten aan de 
redactie!

Een introductie: Rik Brinkman
Rik, Boekeloër van het eerste uur, 
woont de eerste tien jaren van zijn 
leven aan de Beckumerstraat. Het 
woonhuis boven het winkelpand van 
het tegenwoordige Thuys, was zijn 
thuisadres. Zijn moeder runde een 
fourniturenzaak onder de (familie) 
naam Brinkman Mode. Via Enschede, 
Tilburg, en wederom Enschede komt 
Brinkman met zijn gezin in 2001 te-
rug naar Boekelo. “Boekelo is een 
prettige plek om je kinderen groot 
te brengen” zegt Rik. Maar ook nu 
de kinderen volwassen zijn heeft hij 
geen plannen om Boekelo te verla-
ten. “Het is een bijzonder dorp, met 
een goede sfeer.” In het dagelijks le-
ven is Rik financieel directeur in zijn 
familiebedrijf Twepa. Twepa is even-
eens lid van de BOV sinds mei 2017. 

Rik is vaak te vinden op de tennisclub, 
zowel als speler als vrijwilliger. 

Een introductie; Marcel Themmen
Marcel, geboren Haarlemmer, kwam 
in Twente terecht voor zijn studie 
aan de UT. Het was in deze tijd dat 
hij met Boekelo in aanraking kwam 
via een bijbaan bij Taxibedrijf Mar-
kink. Vervolgens maakte Marcel een 
aantal omzwervingen via Zuid Afrika, 
Duitsland en het Caribisch gebied. 
Maar ook voor Marcel was Boekelo 
dé plek waar hij en zijn vrouw Ra-
chel, hun gezin willen grootbrengen. 
Marcels’ kinderen zitten op de Mar-
celinus School en in zijn vrije tijd is 
hij te vinden op de tennisbaan of op 
het hockeyveld. Marcel werkt bij ITON 
en is sinds januari 2017 voorzitter van 
de BOV. 

BOV
De BOV is niet altijd zichtbaar, maar 
de BOV doet enorm veel voor Boe-
kelo en Boekeloërs. In de vorm van 
organisatie en financiële bijdragen 
dragen de leden van de BOV onder 
andere bij aan evenementen als 
Palmpasen, Koningsdag, het Pink-



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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Nsterfeest, de oude voertuigendag 
en Sinterklaas. Dat maakt mede ons 
dorp zo mooi.

Bij de BOV is er recentelijk bewust ge-
kozen voor een ‘outsider’ als nieuwe 
voorzitter. Omdat Marcel zelf geen 
onderneming runt kan hij onpartijdig 
besluit vormen. Hij is door de leden 
van de BOV aangenomen als neutrale 
voorzitter. “Als het ware als Haarlem-
merolie” grapt Marcel. 

“We doen veel voor het dorp en na-
tuurlijk voor de ondernemers, en dat 
doen we graag!” De BOV staat altijd 
open voor nieuwe leden. Ook voor 
Boekelose ondernemers die geen 
fysieke winkel hebben kunnen veel 
hebben aan dit netwerk. “Het gaat 
ook om het gunnen van je buurman” 
aldus Themmen. Ben je geïnteres-
seerd in aansluiting bij de BOV of wil 
je meer weten? Dan kun je inlopen 
op een bijeenkomst (laatste dinsdag 
van de maand). Aanmelden mag bij 
Marcel direct (06 29 07 48 79), via de 
site www.ondernemendboekelo.nl of 
Facebookpagina.

BTC
Boekeloos enige echte tennisclub. 
Recreatief en prestatief maar boven 
alles gezellig. 
Rik schets een beeld van een actieve 
en prettige club. “We hebben meer 
dan voldoende ruimte op onze mooie 
accommodatie, met 6 gravelbanen 
voor onze 250 leden. We willen en 

kunnen dus groeien in het ledenaan-
tal.” De BTC organiseert diverse toer-
nooien waaronder het alom bekende 
Bookels Open 17+ (wat al ruim 40 
jaar bestaat!) in de derde week van 
juni en nu ook een Bookels Dubbel 
45+ weekendtoernooi eind augus-
tus. Daarnaast biedt de BTC al jaren 
‘Maak Kennis met Tennis’ aan aan de 
basisscholen. Dan wordt een regulie-
re gymles ingeruild voor een sportief 
uitje op de tennisbaan. “En daarbij 
organiseren we nu voor senioren 
een speciaal ‘Maak kennis met Ten-
nis’-pakket aan, mét en zonder les.”

De Boekelose Tennis Vereniging 
nodigt een ieder van harte uit om een 
kijkje te komen nemen, of om een 
keer te komen spelen. Op de website 
zijn alle evenementen en tijden na te 
lezen. Het is een prachtige club die 
zich in 2018 mag opmaken voor haar 
50-jarig bestaan! Daar gaan we vast 
meer van horen.



��������

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. 

50% introductiekorting
 op permanente make-up

NIEUW: semi permanente make-up!
Hiermee bespaart u tijd, ziet u er altijd verzorgd uit

en loopt uw make-up nooit uit. Het is ook een uitkomst als
u een make-up allergie hebt! Naast de cosmetische 

toepassingen kan semi permanente make-up ook ingezet 
worden voor medische behandelingen. 

Nu 50% intNu 50% introductiekorting op de volgende behandelingen:
Lippen, schisis of littekens van bijvoorbeeld haartransplantatie, 
ontbrekende (teen)nagels, witte plekjes op de huid en areola.

Wenkbrauwen

Eyeliner

Littekens

Witte plekjes

Lippen

Ontbrekende
(teen)nagels

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

SchoonheidsinstituutRegina          rezjina

50%
korting
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Autobedrijf Hulscher
Aannemersbedrijf Haafkes
Bouwbedrijf Stokkers
Breukers Verhuur
Café de Buren 
Cafetaria ‘t Spoor
Coop ter Wengel
De Reclamerij
Fleur de Sel
Fysiotherapie Tieberink
Internetbureau GreatThings
Grolsche Bierbrouwerij
Kapsalon Kupers
Kwekerij ter Brugge
La Deut Mode & Accessoires
Loonbedrijf Hoenink
Polleke Kinderwinkel
Rabobank
Rebo-Tech

Resort Bad Boekelo
Ribhouse Texas Boekelo
Golfbaan Spielehof
Holtkamp Advies Boekelo
Thuys
Timmerwerken gebr. Bos
Tweewielers ten Brincke
Klokhuys Enschede
Voortman Administratie & Advies
Scharenborg & Zn
InspiratieHoeve
ITON
Hof Uitvaart&Zorg
Slagerij Wagelaar
Het Pakhuys
Twepa
Dierenartspraktijk Enschede Boekelo
Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg

De leden van de Boekelose Ondernemers Vereniging

Foto: Ondernemers van de BOV tijdens een bezoek aan de Grolsch



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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NVERBINDINGS- 
WANDELINGEN

Mijn naam is Alwine Nijkamp en 
woon sinds 15 jaar met heel veel 
plezier in Haaksbergen. Ik ben ge-
boren in Enschede en ben dus een 
echte Tukker. Ik ben werkzaam als 
verpleegkundige en vind het erg 
leuk om met mensen om te gaan.  

Mijn passie gaat uit naar de natuur. 
Zoveel mogelijk tijd breng ik door in 
de prachtige natuurgebieden rond 
Haaksbergen, Boekelo en Buurse en 
geniet van alles wat bloeit, groeit, 
leeft en de stilte.

Dit wil ik graag delen met andere 
mensen door het organiseren van 
verbindings wandelingen.

Doel:
De prachtige natuur beleven, be-
luisteren en bewonderen. Verbin-
den met de natuur, elkaar en met 
jezelf. Met een vleugje flora, fauna, 
geschiedenis, cultuur, twentse ge-
bruiken en uitspraken.

Kosten:
Deelname is gratis. Behalve de kof-
fie/thee pauze bij een aan de route 
gelegen horeca locatie.

Deelname is op eigen verantwoor-
ding. Denk aan goede kleding en 
wandelschoenen.

Start:
1 x per maand, telkens een andere 
route. Startpunt volgt na opgave.
We starten met koffie/thee en iets 
lekkers (gratis)
Ongeveer halverwege koffie/thee 
pauze (eigen rekening)
Tijdsduur, ongeveer 3,5 uur.

Wanneer in 2017:
8 juni, 20 juli, 17 augustus, 26 
oktober en 23 november.
Allen aanvang om 09:30 uur.
September en december zijn er 
geen verbindings wandelingen.

Opgave:
U kunt zich vrijblijvend inschrijven 
voor welke verbindingswandeling u 
maar wilt. Maximaal 12 personen.
alwinenijkamp@live.nl
06 21 29 13 94
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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25-JARIG JUBILEUM 
POPFEESTEN USSELO

De Popfeesten Usselo vinden dit jaar 
plaats van donderdag 29 juni t/m 
zondag 2 juli op het feestterrein 
naast de Wissink's Möl aan de 
Haaksbergerstraat. Dit jaar is het 
helemaal één groot feest, want wij 
vieren ons 25-jarig jubileum! Voor 
jong en oud is dit een geweldig uitje 
en lekker dichtbij. 

Speciale programmaonderdelen 
tijdens jubileumeditie
Om deze speciale editie extra met 
u te vieren, organiseren we op 
vrijdag 30 juni vanaf 19:00 uur 
een jubileumfeest: ’s fairpreum’n 
in Össel. In een sfeervolle tipitent 
kunt u genieten van verschillende 
culinaire hoogstandjes die worden 
verkocht door lokale ondernemers. 
De band Cartoon Puur verzorgt 
tijdens deze gezellige avond de 
achtergrondmuziek. De entree is 
gratis. 

Op zaterdagavond 1 juli treedt spe-
ciaal voor ons 25-jarig bestaan de 
bekende band Memphis Maniacs op. 
Deze populaire mash-up band zet 
overal de tent compleet op zijn kop! 
Zij spelen onder andere nummers 
van Guns ’n Roses, The Beatles, maar 
ook Britney Spears! Ze hebben al op-
getreden op de grootste festivals en 
bijna alle zalen waar ze komen zijn 
uitverkocht. 

Dat belooft een geweldig feest te 
worden! En bij een jubileum hoort 
weer ouderwets buikschuiven! 
Iedereen die het aandurft om de 
strijd aan te gaan kan zich op zon-
dag 2 juli meedoen. 
Dat beloven hilarische taferelen te 
worden, dus ook leuk om naar te kij-
ken! 

Als klap op de vuurpijl staat het 
grootste springkussen ter wereld op 
zaterdag- en zondagmiddag op 
ons terrein!
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OProgramma popfeesten Usselo

Donderdag 29 juni
19:30 uur: Bonte Avond OBS 
Molenbeek locatie Usselo 

Vrijdag 30 juni  
13:30 tot 16:00: Seniorenmid-
dag met optreden van Shantykoor 
Wrakhout. Entree: €10 incl. koffie/
thee, hapjes en overige drankjes
18:30 uur: Vogelschieten voor 
sponsoren
19:30 uur: Vogelschieten voor ie-
dereen vanaf 18 jaar. Deelname is 
gratis.
19:00 uur: Jubileumfeest ’s fair-
preum’n in Össel met culinaire hap-
jes van lokale ondernemers en de 
band Cartoon Puur. Gratis entree. 
21:00 uur: Tent open voor de GoFun 
Summertour met DJ ROB TOONEN 
en Black Light Showtechniek. 
Entree: €8   

Zaterdag 1 juli 
11:00 uur: Kinderactiviteiten en 
Kids Plaza met o.a. springkussens, 
blikgooien touwtje trekken en het 
grootste springkussen ter wereld!

13:00 uur: Zeepvoetbal. 
Opgeven kan t/m 19 juni via acti-
viteiten@popfeesten-usselo.nl. 
21:00 uur: Tent open voor een 
groot feest met de band Memphis 
Maniacs en Blacklight Showtech-
niek. Entree €12,50

Zondag 2 juli (gratis entree)
12:00 uur: Kids Plaza met o.a. het  
grootste springkussen ter wereld, 
blikgooien, touwtje trekken, pony-
rijden en nog een aantal verrassen-
de kinderattracties
13:00 uur: Beachvolleybaltoernooi. 
Opgave via activiteiten@popfees-
ten-usselo.nl.  
14:00 uur: Demonstraties van Jes-
se Drent (vrijheidsdressuur) en Luuk 
van Binsbergen (kettingzaag kun-
stenaar)
15:00 uur: Buikschuiven
17:15 uur:  Afsluiting met de band 
Half um Half

Wilt u kans maken op gratis munten 
of entree? Houd dan onze Facebook 
pagina in de gaten! Voor meer 
informatie kunt u ook kijken op 
www.popfeesten-usselo.nl 



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.
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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



‘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 DESERTEUR”

Toneelvereniging “De Vriendschap” 
speelt komende zomer, in juli, een 
openluchtspel op waarheid geba-
seerd en geschreven door Henk 
Krosenbrink. De Deserteur speelt 
zich af in de tweede wereldoorlog 
op boerderij Brookmans. Het is een 
zeer boeiend stuk over verraad, 
liefde, schuld en eer. Ingrediënten 
als humor, drama, romantiek, span-
ning, maken het tot een verhaal 
met een moraal. Daarnaast maken 
authentieke kleding zoals unifor-
men, militair materieel en levende 
have het geheel tot een boeiend 
spektakel.

De voorstellingen zijn op 7, 8, 
11, 14 en 15 juli 2017. Aanvang 
20:30 uur.

Locatie: ‘t Teesinkbos, Landsteiner-
laan 49, Boekelo.

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.

Voor verdere informatie raadpleeg 
de website: www.devriendschap.
com

TWEEDE PINKSTERDAG 
LIVECONCERT BIJ 
MOMENTUM

Brothers Two geeft op zondag 
5 juni: Tweede Pinksterdag een 
liveconcert bij Momentum in Boe-
kelo. Brothers Two bestaat uit de 
gebroeders Henk en Benno Goering 
uit Haaksbergen. De mannen zullen 
ons verrassen met een repertoire 
van de Beegees, Bellamy & Everly 
Brothers medley uit de 60/70 ja-
ren, country muziek, maar ook Ne-
derlands/ Duitstalige liedjes, ect.
14:30 uur hun eerste optreden /  
15:45 uur het tweede optreden 
In de pauze is er koffie en/of een 
drankje. Wij vragen deze middag 
geen entree, maar wel een vrije 
gift voor de onkosten. Momentum, 
Beckumerstraat 169 te Boekelo. 

Informatie : Gerry Leferink 
tel: 06 51 17 07 04 of email:
info@uitvaarthengelo.nl



Maak kans op één van de 
25 luxe arrangementen 
voor twee personen op 
landgoed de salentein!

Doe mee en stel zelf je Portillo pakket samen !

53.70

39.95

6 flessen:

Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl

AANBIEDING 
VAN DE MAAND!
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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
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KLUS LUIDT DE ZOMER IN 

KLUS is een samenwerkingsverband tussen de volgende drie 
verenigingen: KL= Koninklijke (Enschedese) Leo Harmonie, U = 
Muziekvereniging Unisson Boekelo en S = Muziekcorps der voormalige 
Schutterij. Dit samengestelde orkest verzorgt op zondagmiddag 9 
juli vanaf 14:30 uur a.s. een zeer gevarieerd zomerconcert bij de 
Buren in Boekelo. Naast het optreden van het orkest verzorgt ook de 
percussie- slagwerkgroep een spetterend optreden. Proef de zomer 
met herkenbare nummers en een gevarieerd repertoire zoals: Can’t 
take my eys off you van Grewe-Gudio, een liefdesliedje vertolkt door 
de popband Boys Town Gang of laat u meevoeren door de mooie 
Afrikaanse klanken van El Bimbo van Naohiro Iwai, de Mars Arnhem 
herinnert aan de geallieerde opmars in 1944. 
Zo maar enkele werken. Maar er staat meer geprogrammeerd! Laat u 
verrassen. De toegang is gratis. 

Datum: zondag 9 juli om 14:30 uur.
Locatie: Café de Buren, Beckumerstraat 2, 7548 BG Enschede/ Boekelo

FOLKCLUB TWENTE

Watipies wordt gevormd door 
een sfeervol Nederlands-Duits 
gezelschap met een breed re-
pertoire in verschillende stijlen. 
Met muziek van de Balkan tot 

vette Amerikaanse RaggMop 
(zeggen ze zelf) en Bluegrass. 
Soms ingetogen en fragiel, en 
dan weer heel uitbundig ge-
speeld en gezongen, zoals ze 
ook te zien zijn geweest bij hun 
prachtige eerste optreden in de 
Folkclub.

Vrijdag 9 juni om 20.30 uur. 
/ Entree: € 13,- ; donateur/stu-
dent: € 10,- / Eetcafe de Buren 
Of bel 06 53 87 33 90 of reser-
veer online http://folk.twente.
org/resform.html
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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

PEUTERDANS IN BOEKELO

Begin de dag met een dansje en 
ga mee op avontuur! 

Steps Dance & Entertainment geeft 
wekelijks Peuterdans in Het Kruis-
punt in Boekelo. Een gezellige en 
laagdrempelige les waar de fanta-
sie en ontwikkeling van de peuter 
wordt gestimuleerd. Onder leiding 
van dansdocent Tjarda Wissink 
wordt elke donderdagochtend om 
09.00 uur de dag gestart met een 
energieke les Peuterdans. De les 
wordt gegeven aan de Meester de 
Wolfstraat 40 in Boekelo (Het Kruis-
punt). Jongens en meisjes tussen 
de 2 en 4 jaar worden tijdens de 
les uitgedaagd en gestimuleerd om 
hun fantasie te gebruiken, hun mo-
toriek te verfijnen en hierdoor nieu-
we danspassen te maken. 

Dit heeft een positief effect op o.a. 
het zelfvertrouwen van een kind. 

Op donderdag 8 juni, 09:00-09:30 
uur, is er een Open Les. Deze och-
tend is iedereen welkom om eens 
een les Peuterdans mee te maken.

De Open Les Peuterdans is voor 
iedereen vrij toegankelijk aan 
de Meester de Wolfstraat 40 te 
Boekelo.

Voor meer informatie en/of aanmel-
den: www.stepsentertainment.nl/ 
info@stepsentertainment.nl
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SHAKESPEARE IN 
TWEKKELO

Van 19 -21 mei trad het  Bentlager 
Weltheater op met ‘Zwölfte Nacht 
oder Was Ihr wolt’. De Shakespeare 
minnende koeien keken mee naar 
de opgevoerde aktes op diverse 
mooie plekken rondom het prachti-
ge  ‘het Elkeman’ in Twekkelo. Voor-
al de sporadische vrije vertaling met  
nodige (humoristisch) Twents com-
mentaar in combinatie met goed 

acteerwerk en regie zorgden voor 
een bijzondere avond en een aanra-
der voor volgend jaar!
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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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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  
6 & 20 juni

Handwerkcafé, , samen gezellig handwerken.
Koffie en thee gratis.

14:00

Woensdag Elke woensdagochtend gezellige activiteiten door 
een activiteitenbegeleidster van Livio. 

9:30 - 11:30 

Woensdag Elke week samen Samen de maaltijd nuttigen, 
gezellig en gezond. Kosten € 7,50

12:30

Donderdag  
1 juni

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

14:00

Donderdag  
8 juni

Voorlichting over sport en voeding. Femke van 
Eijzeren.

14:00 - 
14:30 

Donderdag  
15 & 22 juni

Samen gezellig spelletjes doen. Koffie en thee 
gratis 

14:30 

Donderdag  
29 juni

Effkes d’r Oet Koetsenerf 13:30

Donderdag  
13 juli

Gezellige sjoelmiddag 13:00 

Donderdag  
13 juli

Effkes d’r Oet,  Berkellandroute 13:30

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.
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Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

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

TE HUUR: KANTOORRUIMTES ‘KLOKHUYS’ Enschede
In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komt 

op korte termijn 360 m2 representatieve kantoorruimte
(units vanaf ca. 25 m2) beschikbaar. Gestoffeerd, gemeenschappelij-

ke pantry / keuken en inclusief parkeerplaatsen.
Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk.

Geïnteresseerd? Bel: 06 46 05 47 45 of 06 12 50 81 49.

www.klokhuysenschede.nl

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE 
KRING BOEKELO USSELO 
TWEKKELO.

De zomer is op het BLEEKERIJ PLEIN al begonnen; kleurrijk pronken de 
planten in de vakken; jammer genoeg zijn de Boekelo-panelen tussen 
de oude gietijzeren kolommen minder succesvol; één is er weggewaaid 
en bewaard; de drie andere hangen scheef. Overleg dienaangaande kan 
geen kwaad, denken wij van het Historisch Centrum.

Op de PINKSTERMARKT zijn wij er ook weer bij. Zoals we al aankondig-
den in het MEI nummer besteden we aandacht aan de voormalige Boe-
kelosche Zuivel Fabriek, gelegen aan de Windmolenweg. We hopen dat 
belangstellenden langs komen en wie weet kan onze kennis aangevuld 
worden met nog veel meer wederwaardigheden !

Zoals altijd zijn we in het Historisch Centrum aanwezig op maandagavond 
en vrijdagmorgen.

In de maanden juli en augustus zal het Historisch Centrum gesloten zijn; 
voor eventueel contact kan er gemaild worden naar: 
info@historische-kring-boekelo.nl of kan de website geraadpleegd wor-
den: www.historische-kring-boekelo.nl

Wij wensen de redactie van Boeke-loos een welverdiende vakantie-rust 
toe en aan ons allen een fijne, zonnige zomer.
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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 



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
5 

| j
un

i 2
01

7

49

B
SC

 U
N

IS
SO

NFIDGETSPINNERS

NIEUWE RAGE, 
VERLOREN JEUGD

DOOR JACO AGTERBOSCH

Dit jaar heb ik mijn verjaardag weer 
mogen vieren en omdat het nu echt 
niet meer te ontkennen is dat ik 
nog jeugdig ben klamp ik mij vast 
aan hippe nieuwe gadgets. Dit jaar 
is de rage de “Fidget spinner”. Dat 
het snel kan verkeren met die rages 
moge duidelijk zijn. Zo liep ik vori-
ge zomer nog als een zombie rond 
met een mobieltje om pokemons te 
vangen, nu laat ik een klein appa-
raatje tussen mijn vingers draaien 
dat initieel ontworpen is door een 
moeder met een onrustig kind.

“De spinner bestaat uit een 
draaischijf met kogellagers en daar-
omheen twee of meer uitsteeksels, 
een soort wieken”. - ik heb lang lo-
pen nadenken hoe het apparaatje 
te omschrijven maar meer is er ook 
echt niet van te maken.  

Spinners zijn in 1993 uitgevonden 
door Catherine Hettinger uit Ame-
rika. Het tragische is dat zij het pa-
tent op de spinner in 2005 heeft 
opgegeven omdat ze het jaarlijkse 
bedrag daarvoor niet meer kon op-
hoesten en nu moeite zou hebben 
om rond te komen. Ik kan me voor-
stellen dat ze de hele dag met 10 
van die dingen loopt te draaien om 
rustiger te worden. ‘t zal je maar 
gebeuren…

De spinner is ontworpen om kinde-
ren met ADHD, autisme of ADD te 
helpen zich beter te concentreren.
Het ADHD Centrum Nederland is po-
sitief over het speeltje. Eindelijk kan 
er energie en onrust die er heerst in 
het hoofd omgezet naar een rond-
draaiend ding tussen de vingers. 
Hoe simpel kan het zijn?

Inmiddels is de spinner al lang niet 
alleen een apparaatje voor kinde-
ren (en volwassenen) met concen-
tratieproblemen: het speelgoed is 
immens populair. Als ervaringsdes-
kundige van een paar dagen kan ik 
zeggen dat het inderdaad helpt om 
rustiger te worden. Ik ben totaal re-
laxed. Er komt geen werk meer uit 
m’n vingers, en ik kom nergens 
meer aan toe. 

Benieuwd wat de opvolging gaat 
zijn van deze nieuwe rage. Maar tot 
die tijd gaan we waarschijnlijk nog 
de gevolgen ervaren van de spin-
ner. Dus de volgende keer schrijf 
ik een stukje over de “spinnerver-
slaving - hoe kick ik af” en hoop ik 
inzicht te kunnen geven in hoe mijn 
kogellagerindustrie aandelen het 
gedaan hebben. 

Ik wacht al spinnend op de volgen-
de rage. Eens kijken hoe lang ik 
mezelf voor de gek kan houden. (Ik 
ben echt nog heel hip! - of is het 
woord hip ook al lang niet meer 
hip? )
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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 10Onze voeten,  laten we ze 

koesteren en verzorgen. 

Kennismaking
aanbieding: Complete 
pedicure behandeling. 
Van € 20,-     

NU  € 15,-

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl

Onze voeten,  laten we ze 
koesteren en verzorgen. 

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl
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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.



  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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NEINDEXAMEN 2017

DOOR MARIEKE MEIJERINK

Op 10 mei 2017 begonnen de eindexamens 
voor scholieren van vmbo, havo, vwo en 
gymnasium. Naast de verplichte vakken zo-
als bijvoorbeeld Nederlands en Wiskunde konden leerlingen ook examen 
afleggen in Turks, Russisch, Fries, Arabisch, filosofie, tekenen, handenar-
beid en textiele werkvormen. Hoe is het de lichting van 2017 vergaan? 
Aan het woord een van hen: Sebastiaan Anderson, HAVO 5 eindexamen 
kandidaat, woonachtig in Boekelo.
“Vooral bij het allereerste examen Nederlands was iedereen, ook ik, erg 
zenuwachtig, maar als je er eenmaal in kwam viel het best mee.  Voor 
sommige vakken, zoals wiskunde was ik ook wel wat zenuwachtig, voor 
Engels het minste, maar ik ben dan ook tweetalig in Nederlands en En-
gels. Nee, pilletjes heb ik daar zeker niet voor gebruikt! Ik ben naar naar 
de bibliotheek in Enschede geweest om te leren, want thuis is er te veel 
afleiding qua social media, playstation maar ook familie. Het viel me op 
dat er best heel veel medeleerlingen in de bieb zaten te leren. Aarderijks-
kunde was het meest lastig, dat is een breed vak, gaat over van alles en 
nog wat en het is moeilijk om je daarop voor te bereiden. De vraagstelling 
was ook moeilijk.
De meeste mensen vonden van alle HAVO vakken, wiskunde het moei-
lijkst. Nu het voorbij is ga ik me ontspannen: lekker dagje naar Amster-
dam, misschien naar het Rutbeek!”
 
De redactie wensen alle examenkandidaten heel veel succes! De uitslag 
wordt op 14 juni voor alle leergangen bekend gemaakt.
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TREFPUNT 50+ 

Programma Juni

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



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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LMijn naam is Soemintra Ramdjoe, werkzaam als pedicure in 
gezondheidscentrum 

" Het kruispunt " in Boekelo. 

Alle 15 jaar verzorg ik met veel 
liefde en passie de voeten van 
de bewoners in Boekelo, zo 
dankbaar werk dat je kunt 
leveren aan de klanten, als ze 
weer huppelend de salon 
verlaten. 

Man of vrouw, jong of oud, 
iedereen heeft baat bij een 
goede voetverzorging.

Heeft u ook wel eens last van pijnlijke, vermoeide voeten, likdoorns, 
ingroeiende nagels of schimmelnagels? 
De pedicure heeft een professionele kijk op de gezondheid van uw 
voeten. Voetverzorging is géén overbodige luxe. 
Onze voeten dragen ons door het hele leven, daarom verdienen zij 
speciale aandacht en goede verzorging. 

Onze voeten,  laten we ze koesteren en verzorgen.

In Enschede ben ik ook werkzaam als 
pedicure, Schoonheidspecialist en 

huidcoach.

Kennismakingsaanbieding: 
Complete pedicure behandeling. 

Van € 20,-     NU  € 15,-

        Soemintra Ramdjoe 

053-4340468 / 0617636093      www.beautysalonsoemintra.nl 
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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.

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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WORKSHOP MEUBELS/WOONACCESSOIRES PIMPEN 

Het Pakhuys organiseert samen met de Inspiratiehoeve deze 
creatieve workshop. U start bij de Inspiratiehoeve waar de 

workshop wordt gegeven. Er wordt gewerkt met de krijtverf en wax 
van Painting the Past. Als uw werkstuk af is, wordt u op originele 
wijze vervoerd naar het Pakhuys waar u een kijkje kunt nemen 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wanneer:  woensdagavond 21 juni. 
Tijd     :  van 19:00 tot 22:15 uur. 
Kosten:  € 39,95 p/p (incl. materiaal, catering verzorgd door  
  Gezina Maria en een goody bag). 
     

Voor meer info en opgave: 
www.hetpakhuys.nl / www.inspiratie-hoeve.nl

‘OPROEP VOOR TUINENFESTIVAL BOEKELO:

Boekelose tuinenbezittende muziekliefhebbers opgelet: Wilt u op 
zondag 9 juli tussen 13:00 en 17:00 uur een live-optreden in je 
tuin tijdens het Tuinenfestival Boekelo? Dan kunt u zich opgeven als 
locatie voor dit prachtige nieuwe initiatief. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met organisator Bert Bennink, 
bertbennink@gmail.com of 06 26 90 05 87.’’

KLEDING-BOEKEN-SPEELGOEDBEURS RODE KRUIS.

In het Rode Kruisgebouw aan de Blekerstraat 81 wordt zaterdag 
10 juni weer een grote kleding-boeken-speelgoedbeurs gehouden.
De openingstijden zijn van 9:30-12:30 uur en van 13:00-15:00 uur. 
Na 13:00 uur kost alle kleding € 0,50 per stuk. De opbrengst komt 

geheel ten goede aan het Rode Kruis Enschede.
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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

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

18 juni Protestantse kerk Usselo Oecumenische dienst

25 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

02 juli Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

09 juli Protestantse kerk Usselo Openluchtdienst Boekelo Teesinkbos

PROGRAMMA VOOR DE 40+ : 

Juni:
01 juni  40+ in de Berke - Bespreking uitje 15 of 22 juni
15 of 22 juni  Uitje Pluktuin
29 juni  Uitje Rosentuin te Winterswijk.

Juli:
06 juli  40+ koffie drinken bij Corry. Vertrek de Berke 10:15 uur
20 juli  40+ koffie drinken bij Fleur. Vertrek de Berke 10:15 uur

Augustus:
03 aug.  40+ koffie drinken bij Ali T. Vertrek 10:15 uur bij   
  de Berke.
17 aug.  40+ koffie drinken bij Mieke/Hermien. 10:30 uur

September:
07 sep.  40+ in de Berke. 10:00 uur



 Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen

 Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)

 Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
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zo. 5 juni Brother Two Momentum 14:3- & 
15:45

do. 8 juni Open les Peuterdans Gezondheids cen-
trum het Kruispunt

9:00-
10:00

do. 8 juni Verbindingswandeling 9:30

di. 13 juni Openbare Dorpsraad 
Vergadering

de Zweede 20:00

vr. 16 juni INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

wo. 21 juni Workshop meubels /
woonaccessoires pimpen 

Inspiratie Hoeve 19:00
22:15

do. - 
za. 

29 juni 
t/m 1 juli

Popfeesten Usselo Wissink’s Möl vanaf 
19:00

zo. 25 juni Zomerconcert aan de vijver Vijver bij fietspad 
tussen Teesinkweg 
Badweg

15:00 - 
17:00

7, 8, 11, 
14 en 15 
juli 

Toneelvereniging de 
Vriendschap voert 
“De Deserteur” op
www.devriendschap.com

 Landsteinerlaan 49
‘t Teesinkbos, 

20:30 
uur

8 juni
& 6 juli

Oud papier ophalen dorp Container a.d. straat 17:00

vr. 30 juni Bezorgers Boeke-loos de Zweede

zo. 9 juli KLUS concert Eetcafé De Buren 14:30

 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
boekeloosredactie@gmail.com
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

boekeloosredactie@gmail.com jaargang 39 | nr. 405 | juni 2017
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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.

Inbraakwerend huis?
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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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