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Computer Service Twente

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

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

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

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

vers & voordelig
dat is onze coop

& ruim assortiment
& dagverse groente en fruit

& goede aanbiedingen
& post NL servicepunt

& ovenvers brood

& goede service

ter Wengel

Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436

coop.nl

Heeft u iets te melden of
een mooi verhaal te delen?
Laat het ons weten.
Uw inbreng wordt zeer
gewaardeerd!
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Boeke-loos is een uitgave
van Stichting Dorpsraad.
Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag
van de Dorpsraad. Daarnaast
delen wij boeiende verhalen
en nieuwtjes voor -en door- de
inwoners van Boekelo en omstreken met u.

Vanaf
19,50

Vergaderen, trainingen en besprekingen
in alle rust.
Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!
Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.
Neem contact met ons op via conference@badboekelo.nl



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

 Gratis
wiﬁ

 Gratis
Parkeren 

24
hectare

Concrete hulp bij het omgaan
met het verlies van werk,
gezondheid, relatie of bij een
overlijden.

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

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

van de basischool. Een mijlpaal,
straks zien we ze zwaar beladen
in den vroegte verzamelen (want
brugpiepers gaan in het begin nog
heel vroeg van huis om maar niet
te laat te komen..).
Blijf ons op de hoogte houden van
het wel en wee van ons mooie
dorp!

VAN DE REDACTIE

VAN
DE REDACTIE
VANBSC
DE
REDACTIE
UNISSON

BESTE LEZERS

Veel leesplezier gewenst,
De redactie 
Foto’s
Voorkant: Military Office / Digidee
Pagnr. 27: OBS en Marcellinus
leerkrachten.
Pagnr: 55 Pim Bijl
Pagnr: 33/43/47 Marieke Meijerink
Pagnr: 59 Nico Nibbelink

RECTIFICATIE
Cabaret festival is op 9 september en niet zoals per abuis vermeld
in de kalender juli/aug. nummer op 27 augustus!
U kunt er dus nog naar toe!
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De caravans staan weer gebruikt en
gepoetst in de stalling, de tenten zijn
opgedroogd en opgerold, de koffers
uitgepakt, de klussen gedaan, de
kinderen weer braaf op school...
jawel… de school zomervakantie is
voor voorbij!
In dit nummer een zeer gevarieerd
aanbod: van de woekerende
Japanse duizendknoop tot de
zeer logische aanpassing van de
buurtbus route. Ook hebben wij
aandacht besteed aan de kinderen
die in juli afscheid hebben genomen

“NIEUWE WIJKAGENT”
Op de derde dinsdag van juli opent Jeroen Verhaak (voorzitter) de openbare vergadering van de Dorpsraad Boekelo. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (6 leden zijn wegens vakantie afwezig) en circa 10 belangstellenden
van harte welkom. Jan ten Elzen is namens de gemeente Enschede en
Wilfried Bossink namens de politie aanwezig.

DORPSRAAD
NIEUWS
BSC UNISSON

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
VAN 18 JULI 2017

Het Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 13 juni jl. wordt
ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zegt Jeroen Verhaak dat hij op persoonlijke titel het niet eens met de opmerking van Fleur
ter Kuile over de cultuurhistorische waarde van complex Henry Dunantlaan/Bastinglaan, wel dat dit een mooie wijk is.
Over de in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

Uit de diverse commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende
nieuws gemeld:
Dagelijks bestuur - De voorgestelde korting op de wijk- en dorpsbudgetten
is door de gemeenteraad afgewezen, dus de huidige budgetten blijven.
- Op 11 juli is overleg geweest over de toekomst van de vrijdagmarkt,
alle vragen van de Dorpsraad zijn beantwoord en de gesprekken over het
nieuwe beheer gaan in de komende tijd verder.
Ruimtelijke Ordening en Milieu (Jeroen Verhaak en Bernd Weijers) - Fietspad Boekelo-Usselo. Aanleiding is de voorgenomen herinrichting van de
kern en een deel van de Boekelosestraat in Usselo naar een 30 km-zone.
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Namens de Politie stelt onze nieuwe wijkagent Wilfried Bossink zich
voor. Afkomstig uit Lonneker en 14 jaar wijkagent geweest in Glanerbrug.
Nu de overstap naar Boekelo en omstreken. Hij is nog niet aangesloten
bij de whatsapp-groepen van de buurtpreventie en zal bij zijn voorganger
Randy Oude Engberink informeren. Vanuit de zaal kwam de melding dat
nabij de Rutbeek een meisje was lastiggevallen door aan auto met 3 personen. Dat valt niet onder het gebied van Wilfried, maar hij neemt wel
contact op met de betreffende (wijk)agent.


Voor
al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
•
•
•
•
•
•

   
Stucwerk (behang- of sausklaar)
 
Renovatie
   
Spackspuitwerk / Sierpleister
    
Airless latex spuiten
  
Gevelwerkzaamheden
 
Restauratie

          
Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
 
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl

DORPSRAAD
BSC UNISSON
NIEUWS
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Voor Boekelo is van groot belang dat het bestaande vrijliggende fietspad
langs de Boekelosestraat ten alle tijde blijft gehandhaafd en wij vragen
daarvoor keiharde garantie van de gemeente. - Ontsluiting Bungalowpark
Resort Boekelo. In juni is overleg geweest met de Klankbordgroep en een
deel van de direct omwonenden waar nieuwe varianten voor de ontsluiting naar voren zijn gekomen die momenteel worden onderzocht. Op 19
juli vervolgoverleg. - Extra bushaltes Boekelosestraat. Vanwege de gewijzigde busroutes vervallen een aantal bushaltes en bushokjes. Er ligt een
voorstel om nieuwe haltes te maken langs de Boekelosestraat ter hoogte van de Bastinglaan/Landsteinerlaan. Met een kleine wijziging wordt
ingestemd met dit voorstel. - Ontwerp Bestemmingsplan Onzelfstandige
Bewoning Enschede. Bewoners van dit soort wooneenheden zijn vaak studenten, kwetsbare groepen en seizoenarbeiders. Om overlast te beperken
wil de gemeenteraad het aantal nieuwe onzelfstandige woningen reguleren via voorgenoemd bestemmingsplan. De Dorpsraad stemt in met dit
voorstel. – Bestemmingsplan Buitengebied - Noordwest Twekkelerhof. Dit
betreft de verdere ontwikkeling van het Landgoed Het Stroot en heeft met
name te maken met het realiseren van 6 woningen in het buitengebied
met een totale inhoud van bijna 3.000 m³. We hebben bij de gemeente
nog nadere informatie opgevraagd en ontvangen. Omdat de Dorpsraad
in principe tegen verdere ‘verstening’ van het buitengebied is (tenzij de
Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is hier niet het geval),
zal de Dorpsraad in eerste instantie negatief adviseren. - Glasvezelaanleg
Buitengebied. Henk Abbink geeft aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet
en dat eind 2018 iedereen aangesloten is. - Strooikaart 2017/2018. Bart
Stokkers meldt dat er een nieuwe concept strooikaart is. Daar zullen wij
nagenoeg dezelfde reactie op geven als voorgaande jaren.
Publiciteit (Ben ter Stal). Binnenkort overleg over de aanpassingen en invulling van de site Boekelo.info.
Ouderencommissie. Geen nieuws.
M.F.A. (Ben ter Stal). De werkgroep “3e fase” heeft gesprekken gevoerd
met alle belangrijke belanghebbenden en sleutelspelers. Er is een concept
plan opgesteld. De komende periode wordt het plan dit verder uitgewerkt
en dit najaar wordt het dan in de Dorpsraad nader toegelicht.
Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Jeroen Verhaak en Bart Stokkers) – Natuurlijk Spelen. Het proces is zeer moeilijk geweest, met name vanwege alle eisen en aanvullende randvoorwaarden. Er is evaluatie geweest
waar voor alle partijen de nodige leerpunten zijn gekomen. - Door Henk
Post wordt gemeld dat alle toestellen onlangs zijn voorzien van bordjes

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

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

BOVAG

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

Bosch car service

DORPSRAAD
BSC UNISSON
NIEUWS

“Gerealiseerd door de gemeente Enschede”. Dat klopt natuurlijk niet, en
de grote groep enthousiaste vrijwilligers is bijzonder ontstemd en ziet het
als een “onhandige streek van de gemeente”. Jan ten Elzen neemt dit
intern bij de gemeente op. - Er ligt regelmatig hondenpoep op de speelplek op De Mans. Hondenbezitters worden dringend gevraagd deze (en
andere) SPEELPLEK niet als uitlaatplaats te gebruiken!!! Jan ten Elzen geeft
aan dit te melden bij de gemeente, dan kan er actie worden ondernomen.
Klankbordgroep Grolsch. Geen nieuws
Dorpsbudget. Geen nieuwe aanvragen.
Bookels Höltink. (Jeroen Verhaak) - Er is onlangs weer een bijeenkomt
geweest, met ongeveer 50 deelnemers. Daar werden minder positieve
opmerkingen gemaakt over het project veilig Thuis voor senioren. Aan de
gemeente is via een ander kanaal gevraagd naar de evaluatie en monitoring van dit project.
Rondvraag. Fleur ter Kuile (belangstellende) wijst op het feit dat bij het
Kruispunt gemaaid is
De vergadering wordt om 21:04 uur gesloten.

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 19 september
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 voor die vergadering vindt u ongeveer een week
van te voren op www.Boekelo.info.(tabblad Dorpsraad). Het Verslag
verschijnt meestal aan het eind van de week waarin de vergadering
gehouden wordt, u kunt zich hierop “ abonneren” via de mail, maar
uiteraard verschijnt deze tekst ook op de site.
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Bernd Weijers 

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

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

Dit werk wordt door zo’n 25 vrijwilligers verricht door wekelijks
drie uur beschikbaar te zijn. Bent
u nog geen 76 jaar en wilt u deze
voorziening mede helpen in stand
te houden, dan kunt u dat kenbaar
maken bij een chauffeur of een bestuurslid. Een medische keuring en
proefrit wijst dan uit of u hiervoor
geschikt bent.

Toen we op maandag 12 december
2016 als vereniging het openbare
vervoer tussen ons dorp en Enschede van Syntus met aangepaste tijden konden voortzetten wisten we
nog niet wat ons stond te wachten.
De acht persoons buurtbus bleek
het aanbod op meerdere momenten van een dag niet aan te kunnen. Dit was niet direct merkbaar in Veelal oudere inwoners laten ons
het dorp maar wel op de Marsste- weten blij te zijn met het in stand
den en in het Havengebied.
houden van deze belangrijke voorziening. De kosten - heen- en terugNa overleg met alle betrokken in- reis - bedragen drie euro. Met eigen
stanties rijdt de buurtbus nu de route auto en eventueel parkeergeld is
vanaf Momentum (Marcellinuskerk) echt duurder. De vertrektijden staan
via de Beckumerstraat, Boekelo- vermeld bij de verschillende haltes,
sestraat, Haaksbergerstraat, A35, maar zijn ook via 9292.nl te raadZuiderval(busbaan), Haaksberger- plegen. 
straat, Koningstraat en de Zuidmolen naar het Stationsplein. De
route terug gaat in Boekelo via de
Weleweg, Dirk Papestraat, Meester
de Wolfstraat, Beckumerstraat naar
het kerkplein waar gedraaid wordt.

NIEUWE ROUTE
BSCBUURTBUS
UNISSON

Buurtbus rijdt vanaf 4 september
andere route.

Bezoekers van het MST kunnen nu
dichtbij in- en uitstappen. Eventueel in Usselo kiezen voor vervoer
naar Haaksbergen - zoals het Wiedenbroek - is hiermee ook mogelijk
geworden. De nieuwe bus is geschikt voor rolstoelvervoer. Hiermee
voldoet de Buurtbus aan gehoorde
wensen uit het dorp en zal dit naar
verwachting een blijvend voordeel
voor vele inwoners zijn.
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NIEUWE ROUTE BUURTBUS

www.deposten.nl

‘‘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.

maandag t/m vrijdag

506

7.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47
van Boekelo
7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48
15.48 16.48naar
17.48 Enschede (Buurtbus)
7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49
7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
Opmerking geldigheid:
8.05 9.05 10.05
11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05
Opmerking:
8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07
Boekelo, R.K. Kerk
V 6.47 7.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09 13.096.48
14.09
Boekelo, De Blekerij
7.4815.09
8.4816.09
9.48 17.09
10.48 18.09
11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48
Boekelo, Landsteinerlaan
Usselo, Usselerhofweg
Enschede, MST Haaksbergerstraat
Enschede, Van Heekplein
Enschede, Centraal Station
A

6.49
6.53
7.05
7.07
7.09

7.49
7.53
8.05
8.07
8.09

8.49 9.49 10.49 11.49
8.53 9.53 10.53 11.53
9.05 10.05 11.05 12.05
9.07 10.07 11.07 12.07
9.09 10.09 11.09 12.09

12.49
12.53
13.05
13.07
13.09

13.49
13.53
14.05
14.07
14.09

14.49
14.53
15.05
15.07
15.09

15.49
15.53
16.05
16.07
16.09

16.49
16.53
17.05
17.07
17.09

DIENSTREGELING
BSCBUURTBUS
UNISSON

47
48
49
53
05
07
09

van Boekelo naar Enschede (Buurtbus)

17.49
17.53
18.05
18.07
18.09

zaterdag

506
Opmerking geldigheid:
Opmerking:
Boekelo, R.K. Kerk
V
Boekelo, Smaragdstraat
Boekelo, Kwinkelerweg
Boekelo, De Blekerij
Boekelo, Landsteinerlaan
Usselo, Usselerhofweg
Enschede, MST Haaksbergerstraat
Enschede, Van Heekplein
Enschede, Centraal Station
A

10.47
10.47
10.47
10.48
10.49
10.53
11.05
11.07
11.09

van Boekelo naar Enschede (Buurtbus)
15
11.47
11.47
11.47
11.48
11.49
11.53
12.05
12.07
12.09

12.47
12.47
12.47
12.48
12.49
12.53
13.05
13.07
13.09

13.47
13.47
13.47
13.48
13.49
13.53
14.05
14.07
14.09

14.47
14.47
14.47
14.48
14.49
14.53
15.05
15.07
15.09

15.47
15.47
15.47
15.48
15.49
15.53
16.05
16.07
16.09
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DIENSTREGELING
BUURTBUS

OPROEP:
Al menige jaren worden nieuwe
inwoners van Boekelo en Usselo
welkom geheten door overhandiging van een “welkomstbeuksken” en een kleine attentie. In dit
boekje wordt men op de hoogte
gebracht van diverse activiteiten
en plaatselijke verenigingen. Het
boekje wordt in de meeste gevallen overhandigd door één van onze
“ambassadeurs”.
De commissie die zich hiermee
bezighoudt, is op zoek naar versterking. Ben jij diegene die wij zoeken
en vindt je het leuk/gezellig om
met ons mee te denken en samen
deze werkgroep in stand te houden,
meld je dan nu aan bij Gonny ten
Veen: gonnytenveen@hotmail.com.
Tel.: 053 - 428 17 38.
Namens de werkgroep
Welkomstgeschenk
Boekelo - Usselo 

Langs het wandelpad tussen Weleweg en de Weele hangen emmers
ondersteboven. Pim Bijl vroeg zich
af waar dit toe dient. Bij navraag bij
de aangrenzende woning werd hij
onmiddelijk binnen uitgenodigd!
De zwarte emmers zijn aan de binnenkant ingesmeerd met een laagje dazenlijm. Steekvliegen, dazen
en andere lastige steek beestjes
vinden dat lekker ruiken, komen
van onderaf die omgekeerde emmer in, maar komen niet meer terug! 

VRIJWILLIGER WELKOMSTBEUKSKEN
BSC UNISSON

EMMERS TEGEN DAZEN

17
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VRIJWILLIGER GEZOCHT
WELKOMSBEUKSKEN

•

Het eerste MantelZorgCafé in
Enschede startte in juni. In het
najaar zal het MantelZorgCafé
in Boekelo haar deuren openen.
We willen goed van start gaan en
zoeken daarom vier gastvrouwen
of gastheren. Het MantelZorgCafé
vindt één keer per maand op een
vaste dag plaats.
Ontmoetingsplek
Het MantelZorgCafé is er voor mantelzorgers en hun zorgontvanger.
Het doel is dat het een ontmoetingsplek wordt waar de mantelzorger, met of zonder de zorgontvanger
zich welkom voelt en een ontspannen ochtend beleeft.
Het is een gezellig samenzijn waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten,
maar ook hun verhaal kwijt kunnen
en lotgenotencontacten hebben.
Ook biedt het MantelZorgCafé ondersteuning, informatie en advies.

MantelZorgCafé Boekelo (in de
Berke) wordt geopend op vrijdag 3 november en vindt plaats
elke eerste vrijdag van 10:0011:00 uur. Voor deze locatie zijn
we op zoek naar vrijwilligers.

BSC UNISSON
VRIJWILLIGERS MANTELZORGCAFÉ

Vrijwilligers
We zijn op zoek naar vrijwilligers
die de bezoekers een aangename
ochtend kunnen bezorgen, kunnen
signaleren en door wijzen, flexibel
en zelfstandig zijn en bereid zijn om
een cursus te volgen.

Voor informatie of aanmelden:
Bea Fokker
b.fokker@livio.nl
0900-9200 
19
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR MANTELZORGCAFÉ

De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl

Lieve mensen, ontzettend bedankt voor alle warme reacties die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man en onze vader

FAMILIEBERICHTEN
BSC UNISSON

FAMILIEBERICHTEN & DANKBETUIGINGEN

Bert Hoitzing
Het helpt ons een stapje verder om het leven zonder Bert weer op te
pakken.
Dagmar Hoitzing-Stuiver, Eva en Jeroen, Willem

Bedankt
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de wijze waarop wij samen
afscheid hebben genomen van

Tiny Harms - de Vries
Ze was voor ons een hele bijzondere moeder.
Ze blijft in ons hart voortleven.
Wij en vele anderen gaan haar vreselijk missen.
Marry en Henny
Voogd - Harms
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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.

     



 Meerinformatie
en data
zijn



 
 te


vinden
website.
 op de




      
Site:www.speakwise.nu




  


Tel:
06-134
8555
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Haaksbergerst
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Bij de Boekelopers van BSC Unisson kun je op elk niveau hardlopen. Beginners kunnen nog
terecht bij de 5 km clinic en ook
de gevorderde loper wordt uitgedaagd. Of het nu een 5 km is of
een marathon, in overleg met de
trainers kan iedereen toewerken
naar zijn doel. Ook komend najaar kun jij gezamenlijk met de
Boekelopers naar onderstaande
wedstrijden:
ZEVENHEUVELENLOOP
Op 19 november a.s. te Nijmegen
Afstand: 15 km
De grote aantrekkingskracht van
de NN Zevenheuvelenloop zit
hem in het uitdagende parcours:
15 kilometer van Nijmegen naar
Groesbeek en terug. De naam zegt
het al; het is geen vlak parcours.

Start van de trainingen voor de
Zevenheuvelenloop en de Snertloop op De Zweede is vanaf woensdag 13 september a.s. van 19:30
- 21:00 uur (op 12 woensdagavonden). Tijdens de trainingen wordt
er aandacht besteed aan o.a. loopscholing, looptechniek, ademhaling
en leren luisteren naar je lichaam.
Het loopprogramma varieert van
korte- en lange afstand training.
Iedere week is er een gezamenlijke
duurloop.
Kosten: € 25,-. (12 gezamenlijk
trainingen en duurlopen, trainingsschema met 3 trainingen per week).
Info Boekelopers: www.bscunisson.nl
en Facebook: Boekelopers

BSC UNISSON
BOEKELOPERS

SNERTLOOP
Op 3 december a.s. in De Lutte
Afstanden: 5,3 en 9,6 km
De Snertloop in De Lutte is een uitdaging voor zowel de prestatiegerichte als de recreatieve loper.
Lijkt het je leuk om mee te trainen
voor één van beide wedstrijden,
geef je dan zo snel mogelijk op
(voor 6 september). Loopervaring
is noodzakelijk! Een half uur tot 45
minuten (voor de 5 en 10 km) tot
een uur (voor de 15 km) hardlopen
moet je vrij goed af gaan.
Na opgave ontvang je zo snel mogelijk een trainingsschema.
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LOOPDOELEN NAJAAR
2017 BOEKELOPERS:
ZEVENHEUVELENLOOP EN
SNERTLOOP



Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste verdiepte ik mij in diverse

50% KORTING

OP PERMANENTE MAKEUP

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

Wenkbrauwen
Eyeliner

Littekens

conditie van de huid verzorgt én
verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.

50%g

Witte plekjes
Lippen

Ontbrekende
(teen)nagels

Nu
rtin bij schoonheidsinstituut
konieuw
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
NIEUW: SEMI PERMANENTE MAKE-UP!
Hiermee bespaart uEpileren,
tijd, ziet uHarsen,
er altijdVisagie,
verzorgd uit
en loopt uw make-up nooit
uit.
Het
is ook een uitkomst als u
Manicure, Paraffinepakking.
een make-up allergie hebt! Naast de cosmetische
Soak offookgel.ingezet
toepassingen kan semiAcrylnagels
permanente &
make-up
worden voor medische behandelingen.

50% INTRODUCTIEKORTING
INT

Op de volgende behandelingen: Lippen, schisis, littekens,
ontbrekende (teen)nagels, witte plekjes op de huid en areola.
Boekelosestraat 411 - Boekelo
06 - 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

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

BSC UNISSON

Opgave trainingen met de Boeke- Ook de beginnende loper kan
lopers per mail via
zich nog inschrijven voor de 5 KM
lopers@bscunisson.nl
CLINIC, start op 4 september a.s.
Opgave via lopers@bscunisson.nl
Opgave Zevenheuvelenloop:
Schrijf je z.s.m. in! 
De individuele inschrijving loopt tot
en met 8 november via de website:
www.nnzevenheuvelenloop.nl
Beperkt aantal deelnemers.
Vol is vol!
Opgave Snertloop: deelname uitsluitend via voorinschrijving vanaf
1 september. Er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers.
Website: www.loopgroep.nl
Deelnemers voor beide lopen
moeten zich zelf inschrijven!
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Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805

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

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

De redactie wenst alle school-verlaters van de Marcellinus School en OBS
de Molenbeek heel veel succes met de start van het nieuwe schooljaar op
de middelbare school!

BSC UNISSON
SCHOOLVERLATERS

SCHOOLVERLATERS
MARCELLINUSSCHOOL

Altijd een periode van wennen: nee niet je bosatlas mee naar school …
nee niet de weg vragen aan ouderejaars als je weer eens verdwaalt bent…
nee je gaat niet meer spelen bij vriendjes maar chillen… en ouders: vooral
niet de vergeten boterhammetjes naar school brengen!

Ties Haafkes

Jonathan Brinkers

Marijn Kooman

Thomas van Ham

Dion Morsink

Julia Koetsier

Sjors de Groot

Jolien Zoetman
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Oscar Koetse

Kraamzorg
(24 uur per dag)

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

BSC UNISSON
SCHOOLVERLATERS

Groep 8 locatie Usselo:

- Guusje Agterbosch
- Lars Bömer
- Indy van Goethem
- Fleur de Groot
- Laura-Anne Hulscher
- Daantje Huve
- Anne-Mijn Ketelaar
- Astrid Mateman
- Boris Mol
- Mieke Nijenmanting
- Tjeerd Overbeek
- Marlieke Rijk
- Siep Roessink
- Mynke Schartman
- Jasmijn Slot
- Julian van Sprang
- Floris Stuiver
- Dewi Vrielink
- Marit Vrielink
- Lotte Warfman

- Tijn Besselink
- Thijmen Blok
- Esmee Dalenoord
- Chris Huisman
- Nout Klinker
- Hielke Reefman
- Tygo Schurink
- Timo Voogsgeerd
- Cennet Yesilkaya
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Groep 8 locatie Boekelo:


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

Ook de ondernemersvereniging
is blij met dit evenement. Het zet
Boekelo toch maar mooi weer even
op de kaart. Om het dorp er wat
meer bij te betrekken hebben we
met zijn allen een leuk initiatief
bedacht. We willen de kern van
Boekelo in de maand september
t/m de Military in sfeer brengen.
De winkeliers willen hun etalages

Het doel van al deze inspanningen
is om de Military ook in het dorp
zelf meer te laten leven. Het is zo’n
groot fantastisch evenement dat het
jammer is om daar als dorp niet wat
meer aandacht aan te besteden.
We mogen er trots op zijn dat de
Military in de prachtige achtertuin
van Boekelo wordt georganiseerd!


Het is alweer bijna zover! Oktober
komt eraan dus ook de Military.

BSC UNISSON
MILITARY
BOEKELO

Dit prachtige evenement wordt
al jaren in Boekelo gehouden en
ondanks een verschuiving van
locatie ter wille van de N18, hebben
we het Military terrein in Usselo
kunnen behouden. Ik denk dat vele
Boekeloërs zich ook dit jaar weer
verheugen op een bezoek.

inrichten en aan laten sluiten
op elkaar d.m.v. rozetten en
hindernissen. Ook zullen een
aantal hindernissen op de pleintjes
of tussendoor op straat worden
geplaatst. Inwoners van Boekelo
kunnen deelnemen aan een loting
en zo bijvoorbeeld een entreekaart
voor het hele gezin winnen.
Daarnaast zou het aantrekkelijk
zijn als bezoekers van Boekelo mee
kunnen doen aan bijv. een aantal
leuke activiteiten.
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MILITARY BOEKELO

PROGRAMMA WEEK VAN DE MILITARY

Voor ieder wat wils, genieten van topsport, een fantastische Herfst-Fair, of
een bezoek aan het Military Grand Café “De Ruif” met eigen publieksterras. En... natuurlijk ook dit jaar weer een heerlijke Herfstbok.
Het programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
(voor actuele informatie www.military-boekelo.nl).
.
Zondag 1 oktober
10.00 - 24.00 uur
Café geopend
Vanaf 13.00 uur
Military Family Matinee met live muziek
Maandag 2 oktober
08.00 - 24.00 uur
Grand Café ‘De Ruif’
17.00 - 21.00 uur
Restaurant geopend
17.00 - 24.00 uur
Grolsch Mossel & Bokbier avond
Dinsdag 3 oktober
08.00 - 24.00 uur
Grand Café ‘De Ruif’
17.00 - 21.00 uur
Restaurant geopend
17.00 - 23.00 uur
Live muziek of DJ
Woensdag 4 oktober
07.00 - 24.00 uur
Grand Café ‘De Ruif’
13.30 uur
Veterinaire keuring
17.00 - 21.00 uur
Restaurant geopend

Grand Café ‘De Ruif
Dressuur
Herfst-Fair
Stop & Shop at the Military
Restaurant geopend
Live muziek of DJ

BSC MILITARY
UNISSON
PROGRAMMA WEEK V/D

Grand Café ‘De Ruif’
Dressuur
Herfst-Fair
Restaurant geopend
Military Classic Night-Fair

Grand Café ‘De Ruif’
Crosscountry
Herfst-Fair
Grand Café ‘De Ruif’
Veterinaire keuring
Herfst-Fair
Springparcours / Shows
Prijsuitreiking

33
jaargang 39 | nr. 404 | mei 2017

Donderdag 5 oktober
07.00 - 24.00 uur
09.00 - 17.00 uur
12.00 - 18.00 uur
17.00 - 21.00 uur
19.00 - 23.00 uur
Vrijdag 6 oktober
07.00 - 24.00 uur
09.00 - 16.30 uur
12.00 - 18.00 uur
14.00 - 18.00 uur
17.00 - 21.00 uur
17.00 - 23.00 uur
Zaterdag 7 oktober
07.00 - 24.00 uur
09.00 - 16.30 uur
09.00 - 17.00 uur
Zondag 8 oktober
08.00 - 18.00 uur
09.00 uur
10.00 - 17.00 uur
11.00 - 16.00 uur
16.00 uur

Anders wonen? Pakhuys wonen!

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

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

   

                


 

 


      
    
    
  
    
  
   
     
  
    


t

REBO-TECH

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK
H. Regterschot
Boekelo
06 21 87 21 16
428 2150

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370




 

 
   

 


www.verkeersschoolheurman.nl






fax: 461 8371
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‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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

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

BSC UNISSON
CULTUURCORNER

CUA, bestaande uit John Davidson, Shane Booth en Ros O’Meara, heeft
een breed geluid dat voortgebracht wordt door gitaren, viool, bouzouki,
percussie en 3 stemmige vocalen. Ze combineert die om een folk-wereldmuziek stijl te creëren die ze Atlantiaans noemt.

37

De groep heeft gestaag een naam en aanhang opgebouwd door hun enthousiaste, hartstochtelijke en originele optredens in Duitsland, Nederland, Groot- Brittannië en Frankrijk, evenals het folk- en theatercircuit in
Ierland. Haar muziek wordt wel eens beschouwd als een combinatie van
de sterk versierde melodieën van Planxty met de harmonievaardigheden
van Crosby, Stills and Nash.
Vrijdag 15 september om 20:30 uur.
Entree: € 13,- ; donateur/student: € 10,Locatie: Eetcafé en Zalen “De Buren”, Beckumerstraat 2
7548 BG Boekelo
Voor reserveren bel 06-53 87 33 90 
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FOLK CLUB TWENTE

Spannend!!! Meer info
captainjack.nl

Lukt het jou om de uitgang te vinden van het…

Mais
doolhof

dagelijks: 10.00-17.00 uur

Ingang via:

Meijersgaardenweg 5 | 7481 RM Buurse

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

AANBIEDING
VAN DE MAAND!

Beckumerstraat 173
7548 BE Boekelo
053 428 38 55
6 flessen:

53.70
95

39.

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl
Doe mee en stel zelf je Portillo pakket samen !

CULTUURCORNER

BOEKELO – Ook dit jaar zullen er in
het Zoutdorp Boekelo cabaretiers
en comedians te zien zijn op merkwaardige plekken tijdens Cabarestival 2017 dat gepland staat op
zaterdag 9 september. Wat te denken van een bekende cabaretier
in een vrachtwagen of de winnaar
van Cameretten in een treinwagon?
Andere cabaretiers en comedians
geven acte de presence in een supermarkt, kapsalon, bloemenwinkel, huiskamer, zouttoren of foyer.
Cabarestival kan gezien worden als
de UIT-Markt van ’t Verborgen Theater, dat aankomend theaterseizoen

Naast cabaret en comedy zal het
publiek verrast worden met de uitreiking van De Verborgen Bokaal en
een randgebeuren dat bestaat uit
muzikale intermezzo’s. Peter Mense hierover: “Het liefst zou ik 25 olifanten over het festivalterrein laten
lopen met een saxofonist op de rug.
Maar ik kan niet voldoende saxofonisten vinden.”
Cabarestival begint om 20:00 uur
en kaarten zijn verkrijgbaar à €.15.via www.verborgentheater.nl 
Arie Koomen
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CABARET EN COMEDY OP
MERKWAARDIGE PLEKKEN

tien jaar bestaat.
Organisatoren Annemarie Hilbink,
Ike Westra en Peter Mense hebben dit jaar een mix van bekende
cabaretiers en aanstormend talent
gecontracteerd voor Cabarestival.
Annemarie Hilbink ziet jaarlijks een
groei in het aantal bezoekers: “Het
publiek moest even wennen aan
onze formule, waarbij men niet kan
kiezen uit de acht voorstellingen,
maar een verrassingspakket koopt.
Dit bestaat uit een mix van onbekende en bekende cabaretiers.” Ike
Westra is vooral verheugd met de
medewerking van de middenstanders uit Boekelo: “Door de sloop
van het houten kerkje en de smederij raakten we in één klap twee
bijzondere locaties kwijt, maar die 39
werden moeiteloos vervangen door
de bloemist en de supermarkt.”

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

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



Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

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

 Dam

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

 
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65

 
 

Op dinsdagmiddag 26 september gaan we naar BRUGGERBOSCH . . .
op bezoek! Wij krijgen een rondleiding en diverse betrokkenen bij dit instituut zullen ons iets vertellen over de organisatie en de methodes van
omgaan met de opgenomen cliënten. Wij zullen geen inbreuk vormen
voor de aanwezigen en hun privé situatie, evenmin hen ontmoeten. We
worden om 15:30 uur in het restaurant verwacht; wij stellen ons voor om
om 15:00 uur te verzamelen bij café De Buren. Na afloop eten we samen
bij DOLPHIA, ons allen bekend en naast BRUGGERBOSCH gelegen. Na 17:00
uur hopen we daar terecht te kunnen, bij het ter perse gaan van dit bericht was het restaurant gesloten. We bellen u mocht er iets veranderen.
Graag uw bericht van aanwezigheid rondleiding en/of bij Dolphia
vòòr 20 september melden bij :
Jenny Wevers,		
Bonnie Haven,
Nettie Overzee

tel. 428 1423 redder@planet.nl
tel. 428 1558 jhaven@kpnmail.nl
tel. 428 2138 nettie.overzee@kpnmail.nl 

VACATURE HUISKAMER VAN HET DORP
Het bestuur van de vrijwilligers organisatie Stichting open Ouderenwerk Boekelo e.o. Heeft een vacature in haar bestuur voor de functie
van:
Penningmeester M/V
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter
de heer Klaas Hessels: mobiel 06-51 44 06 13 of per email
klaas.annette@home.nl 

UNISSON
TREFPUNT 50+BSC
& VACATURE

Uitgerust van onze diverse
zomer inspanningen kijken wij
met plezier uit naar onze volgende bijeenkomst in september.
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BERICHT VAN
TREFPUNT 50+

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

Ma.

Nordic Walking (iedere week)
Samen sportief bezig zijn

13:45 - 15:30

Ma.

Gymgroep, voor ieder die gezond wil blijven.

9:30 - 10:15

Ma.

Valpreventie door Otago instructeurs, voor ieder 10:30 - 11:30
die stevig op z’n benen wil staan.

Di.

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

10:00 - 11:00

Di.

Elke 1e dinsdag van de maand een gratis
gezondheids-check door een verpleegkundige
van Livio in de “Huiskamer

14:00-16:00

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

14:00

Wo.

Elke woensdag ontmoetingsochtend, gezellige
activiteiten onder begeleiding van een
activiteitenbegeleidster van Livio.

9:30 - 11:30

Wo.

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

12:30

Do.

Gezellig samen jeu de boule spelen op de baan
naast de “huiskamer”. Informatie bij Joke Velthuis

14:00
14:00 - 14:30

Do.14 sept. Samen met de kinderen van de Molenbeek
oud-hollandse spelletjes doen.

14:00

Do. 21 sept Verrassingsmiddag met Boekelo Decor

14:30

Di. 26 sept. Effkes d’r Oet, Gezellige bustocht.

13:30
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Di.12 & 26
sept.

7 & 28 sept. activiteiteninloop, activiteiteninloop, gezellig
samen spelletjes doen, koffie en thee gratis.

BSCHET
UNISSON
HUISKAMER VAN
DORP

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


 














    



 
     
 
 
 
 


 
  
 
 





    
 
 
 


 
 
 
  



 
 

 


 


 
 
 
 


 








 
 

 

 
 
 
 


 
 


 
 

 
 


 


 






 
 
 
 
 

 
 
 








   
   

 
 

Woninginrichting
Openingstijden:

Be You

Hairdesign•••• 


di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

•• 

•• 


ggg67


24/7 online agenda op


www.1kapper.nl



www.beyouhairdesign.nl


  
  





   
  
  
 
 




  

- beckumerstraat 46A – boekelo – tel: 053 850 99 33

BSC UNISSON
BRANDWEER ZOEKT VRIJWILLIGERS

.. oh ja... natuurlijk….
logisch ...
het kapje is van glas,
dus in (euh naast)
de glasbak!
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Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

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

BSC UNISSON

Beckumerstraat 169 te Boekelo
Momentum het ontmoetingscentrum in Boekelo.

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg
Onze persoonlijke manier van werken maakt het
mogelijk, de uitvaart tot een waardig afscheid te
laten zijn waarin uw eigen ideeën centraal staan.
Alle reden om het laatste afscheid op een passende,
stijlvolle en vooral persoonlijke manier vorm te geven.

Tel. (074) 2505379
Tel. 06-51170704

www.uitvaarthengelo.nl
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Het gebouw heeft een authentieke sfeer met een
modern tintje.
Er is een opbaarruimte gecreëerd, waar nabestaanden
op elk gewenst moment hun overledene kunnen
bezoeken. Voor grote condoleances zijn er mogelijkheden en afscheidsbijeenkomsten voor alle gezindten
zijn er mogelijk. Maar ook kunnen er multifunctionele
activiteiten plaatsvinden als concerten, lezingen, workshops, ect. Tevens er is er de gelegenheid om de ruimte
te huren voor familiebijeenkomsten.


 
Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim
25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd!
AUTO – MOTOR – BROMFIETS en AUTO MET AANHANGWAGEN
Kantoor Hengelo

Kantoor Enschede

Haaksbergerstraat 195
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

De eerste les van 4 tekenlessen start op zaterdag 16 september a.s.
van 09:45 tot 10:45 uur (5 tot 7 à 8 jaar)
en van 11:15 tot 12:00 uur (8 tot 12 jaar).
Kosten voor 4 lessen bedragen € 35,00 per kind (incl. materiaal, drinken
en wat lekkers).
Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik u naar de website
www.tekenpraktijkinzicht.nl

BSC ZAKELIJK
UNISSON
KLEIN

DE TEKENLESSEN GAAN WEER BEGINNEN!
KOM JIJ OOK?

KINDEROPVANG ERVE WIECHERT IN BOEKELO HEEFT
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ
Kinderopvang Erve Wiechert in Boekelo heeft vanaf 1 september
2017 nog enkele plaatsen vrij op dinsdag. Vanaf 1 mei 2018 ook op
donderdag.

OPEN HUIS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
‘DE BLEEKERIJ’
Op 16 oktober 2017 verhuist Fysiotherapie Tieberink naar het nieuwe
multifunctionele centrum “de Bleekerij” aan de Boekelose Stoomblekerij 15. De andere gebruikers nemen 2 weken later, op 30 oktober 2017,
hun intrek. De officiële opening vindt later plaats in maart 2018. Daar
hoort u nog meer van.
We willen echter wel alle inwoners van Boekelo, Usselo , Twekkelo en
andere belangstellenden de gelegenheid geven om te komen kijken op
vrijdag 24 november van 15:00 tot 20:00 uur.
U bent allemaal van harte welkom.
Namens alle gebruikers, Bertine Tieberink
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Loes Baltink, telefoon: 06 34 52 59 29

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw
Barrilett Ottink

Onze voeten, laten we ze 06 - 13 74 68 10
koesteren en verzorgen.

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

Kennismaking
aanbieding: Complete
pedicure behandeling.
Van € 20,NU € 15,-

Het Kruispunt Boekelo
Mr. de wolfstraat 40
Voor meer informatie of
afspraak

053-4340468 /06 17636093
www.beautysalonsoemintra.nl

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

Onze voeten, laten we ze
koesteren en verzorgen.

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

PEDICURE
Het Kruispunt Boekelo
Mr. de wolfstraat 40
Voor meer informatie of
afspraak
053-4340468 /06 17636093
www.beautysalonsoemintra.nl

BSC UNISSON

COLLECTE OPBRENGST RODE KRUIS 2017
De 18 collectanten in Boekelo hebben in juni het bedrag van € 2117,41
op weten te halen. Collectanten bedankt en natuurlijk ook alle gulle
gevers/sters bedankt.
Met vriendelijke groet : Ben Bel (collectant-coördinator Boekelo ).

Workshop schaal decoreren
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Vanaf 1 september start ik weer met workshops “Schaal decoreren” bij mij thuis in Usselo. Een
unieke workshop voor jong en oud, een echte blikvanger in uw interieur: een unieke, eigen
gedecoreerde schaal, vaas of enkele waxinelichtjes!
De workshop duurt circa 2½ uur. Groepsgrootte minimaal 2 maximaal 8 personen. Datum en tijd in
overleg. Kosten € 22,50 - € 27,50 (inclusief schaal en alle materialen). Voor aanmelding en info
neem contact op met Wilma Rosink whrosink@hetnet.nl Mobiel: 06-50863509

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

Plastic verpakkingen Plastic tassen
en brood-, pasta- en snoepzakken
/ Verpakkingen van vleeswaren en
kaas / Folies van tijdschriften en reclamefolders / Blisters van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
/ Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
/ Groente-, fruit- en saladebakjes
of -zakjes, patatbakjes / Bekers
van yoghurt, vla, slagroom en ijs
/ Deksels van potten pindakaas,
chocopasta etc. / Knijpflessen van
sauzen zoals ketchup en mayonaise / Flacons van was- en schoonmaakmiddelen / Flacons en tubes
van verzorgingsproducten / Plastic
flessen van olie en azijn / Plastic
flessen van frisdrank, water en zuivel/ Plastic potjes van gel, medicijnen en vitamines/ Kleine plastic
plantenpotten /Blikverpakkingen
Conservenblikken / Honden- en
kattenvoerblikken / Blikjes van frisdranken en bier / Soep-, vlees- en
groenteblikken / Limonade siroopblikken/ Lege verfblikken (geen
blikken met uitgeharde verf, deze
kunt u kwijt bij het Klein Chemisch
Afval) / Lege spuitbussen (zonder
KCA-logo = klein chemisch afval) /

Niet:
Verpakkingen met inhoud / Verpakkingen van chemisch afval
(bijvoorbeeld make-up verpakkingen, terpentineflessen, kitkokers en
gevulde verfblikken) Piepschuim
(bijvoorbeeld
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal) Resten papier,
karton of folie bijvoorbeeld afdekmaterialen, chipsverpakkingen
en doordrukstrips (pillen of kauw
gom) Andere plastic producten
en gebruiks voorwerpen bijvoorbeeld tuinstoelen, speelgoed en
landbouwfolie

BSC UNISSON
AFVALWIJZER VERPAKKINGEN

In menig huishouden is het een
punt van discussie en twijfel:
Wat mag er nu wel of niet in de
oranje ondergrondse afvalcontainer waarop staat verpakkingen.
We zetten het even op een rijtje:

Deksels van potjes, schroefdoppen
en bierdoppen Drankenkartons Frisdrankpakken / Wijnpakken / Zuivelverpakkingen
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AFVALWIJZER:
VERPAKKINGEN

Wat wij doen:
Tuinontwerpen
Bestratingen
Schuttingen
Beplantingen
Tuin onderhoud
levering materialen

Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl

www.verhaaktuinverzorging.nl

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

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische
fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie




Echografie
- Fysiofitheidscan


Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Zorgeloos


Gezellig Windmolenweg


42, Boekelo



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

 

Ook Boekelo ontkomt niet aan de Japanse duizendknoop.
Zie oprit viaduct t.o. Molenveld.
Hofdijk links langs pad naar Boekelerhofweg.
In het bos van Christinalust op veel plaatsen.
En vast op nog veel meer plaatsen!
Deze exoot overwoekert veel en is moeilijk te bestrijden!
Pim Bijl

BSC UNISSON
JAPANSE DUIZENDKNOOP
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JAPANSE DUIZENDKNOOP


   
    

… even naar Primera
voor
      

 



• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten
• Tijdschriften
• Boeken
 
 
 





• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
 
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW
handelingen
 
  

Primera Winters

 


Tel.
0611755569
/ 053-8513032
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

VO
OETVERZORGING TOT IN DE
D PUNTJES!

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

-V
Verzorgde voeten = gezonde voeten-

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

BSC UNISSON
HISTORISCHE
KRING

op het plein en de jeugd zich bezighield met het vissen in de vijver….
net als vroeger, vertelden de oudsten uit het dorp. Dat er wel eens
wat aan slordigheden bleef liggen
of vergeten werd is vergeven! Jammer is dat dan ook de vijver vervuild
Het Historisch Centrum van de raakt, iets wat voor het oog storend
HISTORISCHE KRING Boekelo Usse- is en voor de vis niet gezond.
lo Twekkelo zal haar deuren weer
openen op de avond van 4 en op Er staan genoeg afvalbakken om
de ochtend van 8 september a.s. rondslingerend plastic e.d. in te
In onze zomer periode van afwezig- doen. Nu nog een oplossing vinden
heid is er niet veel gebeurd in en om Boekelo’s reclame materiaal
rondom ons portiershuisje op het verantwoord te presenteren; wie
Bleekerij Plein, behalve dat ieder- weet een betere oplossing? 
een genoot van de bloemenpracht
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HISTORISCHE KRING

Slagerij Wagelaar
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

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

Slagerij Wagelaar
Aandacht voor lekker!

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

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

10 sept. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

17 sept Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

24 sept. Marcellinuskerk Boekelo

Oecumenische dienst m.m.v. oec. cantorij

01 okt. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

08 okt. Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

BSC UNISSON
KERKDIENSTEN

03 sept. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld



Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen



Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)



Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

vanaf 4
sep.

Hardloop clinic Boekelopers

De Zweede

19:30 21:00

do.

7 sep.

Inzamelen oud papier

Container a/d
straat

17:00

do.

7 sep.

40+ koffie

de Berke

10:00

za.

9 sep.

Cabarestival

In en rondom het
Verborgen theater
/ Eetcafé & de
Buren

20:00

wo.

13 sep.

Bridge Club 1-2

Eetcafé de Buren

19:30

vrij.

15 sep.

Concert CUA / Folkclub
Twente

Eetcafé de Buren

20:30

di.

19 sep.

Openbare Dorpsraad
Vergadering

de Zweede

20:00

vrij.

22 sep.

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di.

26 sep.

Trefpunt 50+
naar Bruggertbosch

Verzamelen Eetcafé 15:00
de Buren

wo.

27 sep.

Bridge Club 1-3

Eetcafé de Buren

19:30

do.

5 okt.

Inzamelen oud papier

Container a/d
straat

17:00

vrij.

06 okt

Bezorgers Boeke-loos

de Zweede

za.

7 okt.

Stichting 55+ Open dag

’t Pluspunt, Schuttersveld 17.

zo. zo.

1-8 okt.

Week van de Military

Military Terrein

zo.

8 okt.

Military Cross Loop

De Zweede

10:0014:00

9:30

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

BSC
UNISSON
KALENDER

ma.
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KALENDER SEPTEMBER

COLOFON
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
62 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
boekeloosredactie@gmail.com

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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BOUWBEDRIJF STOKKERS

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

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

www.stokkers.nl

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

