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 BOEKE-LOOS



Computer Service Twente 

Beckumerstraat 151  7548 BD Boekelo 
         Tel: 053-7501136 

           Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 

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

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

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

coop.nl

vers & voordelig 
dat is onze coop

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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STBoeke-loos is een uitgave 
van Stichting Dorpsraad. 
Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag 
van de Dorpsraad. Daarnaast 
delen wij boeiende verhalen 
en nieuwtjes voor -en door- de 
inwoners van Boekelo en om-
streken met u.

Heeft u iets te melden of 
een mooi verhaal te delen? 
Laat het ons weten.  
Uw inbreng wordt zeer  
gewaardeerd! 
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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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STBESTE LEZERS

DOOR PIETER HOF

Met de verkiezingstijd voor de deur 
worden de messen weer geslepen, 
althans, als het om de gemeente-
raadsverkiezingen gaat. 
In Boekelo laten we zien hoe het 
ook anders kan. 13 kandidaten voor 
de Dorpsraadverkiezingen, geen 
radio- en TV commercials, geen 
grote billboards in het dorp, geen  
uitvergrootte schandalen of politie-
ke intriges. Nee, wij hier in Boekelo 
houden het netjes. 

In deze Boeke-loos besteden we 
veel aandacht aan die Dorpsraad-
verkiezingen. Ook al zou u het ge-
loof in de landelijke politiek een 
beetje kwijt zijn, stemmen in Boe-
kelo betekent wel degelijk invloed 
hebben op wat er de komende ja-
ren met ons dorp gebeurt. Steunt 
uw kandidaat de strijd tegen een 
windmolenpark, wilt u het lande-
lijke karakter van Boekelo behou-
den en na het gereedkomen van  

De Bleekerij verder geen groot-
schalige nieuwbouw, of juist wel, 
een door u gekozen Dorpsraad kan 
daarin een belangrijke stem heb-
ben. 

Als we de kandidatenlijst zo bekij-
ken, valt het ons als redactie op dat 
er voldoende kansen zijn voor een 
representatieve vertegenwoordi-
ging uit het gehele dorp. We ver-
vallen wellicht in herhaling maar de 
Dorpsraad is er voor u, maar zeer ze-
ker ook door u. Laat uw stem vooral 
niet verloren gaan. Wij wensen alle 
kandidaten heel veel succes in de 
spannende verkiezingstijd!

Naast het verkiezingsgeweld heb-
ben we nog een paar pagina’s over 
om de nieuwe bewoners van De 
Smederij voor te stellen, u te infor-
meren over verschillende paasacti-
viteiten en Momentum nog even in 
het lentezonnetje te zetten.

We bedanken alle andere leve-
ranciers van kopij voor het begrip 
dat we deze maand weinig ruimte 
hadden in verband met de verkie-
zingen en bepaalde artikelen niet 
konden plaatsen.

De redactie 
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 
VAN 20 FEBRUARI 2018

De laatste loodjes…

De 43e openbare vergadering van de 
Dorpsraad 2014/2018 wordt om precies 20:00 uur door de voorzitter, Jeroen 
Verhaak, geopend. Er zijn 20 aanwezigen: 11 Dorpsraadleden (Jeanet van 
Offenbeek heeft zich afgemeld) en 9 belangstellenden op de “publieke tri-
bune”. Onder die laatsten zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), 
Wilfried Bossink (wijkagent) en Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). Allen 
worden welkom geheten! De voorzitter memoreert het overlijden van ons 
mede-Dorpsraadlid Henk Abbink. Hij was o.a. jarenlang lid van de commissie 
ROM. Wij wensen de familie Abbink sterkte! Daarna staan we allen enkele 
momenten stil naar aanleiding van deze gebeurtenis. 

Het Verslag van de vergadering van 16 januari jl. wordt ongewijzigd vast-
gesteld. Naar aanleiding van deze tekst wijst de voorzitter er op dat me-
ningen of standpunten van Dorpsraadleden, verwoord in het Verslag van de 
openbare vergaderingen, niet per definitie de mening van de hele Dorpsraad 
weergeven! 

De postlijst geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Onze wijkagent, Wilfried Bossink, meldt: - In januari werd er een auto gesto-
len aan de Oude Deldenerweg; - De afgelopen maand werden door enkele 
dorpsbewoners “verdachte auto’s” gemeld bij de politie; - Aan de Wissinkdijk 
werd een jong persoon mishandeld door passanten; - Bij Bad Boekelo werd 
eind januari een auto bekrast; - De Boekelose carnavalsactiviteiten verliepen 
rustig. In het kader van deze politionele mededelingen wordt er gewezen op 
het hinderlijk parkeren op het trottoir voor “De Smederij” aan de Beckumer-
straat. Er werd zelfs al een geparkeerde auto aangetroffen die half op het 
spoor stond! 

Onze penningmeester, Henk Guchelaar, licht enkele facetten van de 
Jaarrekening en Balans 2017 toe: - Natuurlijk Spelen De Bleekerij werd af-
gerond; - Het muziekbudget werd conform de wens van de schenker besteed; 
- De exploitatie van Boeke-loos leverde een klein verlies op; - In 2018 zal 
naar verwachting de website Boekelo.info een negatief saldo opleveren om-
dat er geïnvesteerd gaat worden in een renovatie van deze site. Hierna laat 
de Kascommissie, bij monde van Klaas Hessels, weten dat zij de boekhouding 
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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 
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ST“gecontroleerd en in orde bevonden heeft”. Op grond hiervan wordt er de-
charge verleent aan het bestuur. De voorzitter bedankt de penningmeester 
en de Kascommissie voor hun werk. Jacco Keizer wordt benoemd tot lid van 
de Kascommissie 2019. Deze gaat die klus klaren samen met Klaas Hessels. 
Michel Roesscher is aftredend. Er wordt nog een reservelid voor de Kascom-
missie 2019 aangezocht. 

Er is Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen: - Dagelijks bestuur. 
Jeroen Verhaak zegt dat wij ons moeten beraden op de consequenties die de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voor de Dorpsraad, haar 
commissies en werkgroepen. Deze AVG treedt binnenkort in werking. - ROM. 
Kas de Vries meldt dat: - De Dorpsraad zich de laatste maanden o.a. bezig 
heeft gehouden met de vraag hoe de woningbouw in Boekelo e.o. zich zou 
moeten/kunnen, ontwikkelen. Provinciaal beleid (en daarmee gemeente-
lijk uitgangspunt) is dat er behalve “inbreiding” (vervangende bouw) geen 
ruimte is voor nieuwbouw! Het is aan de Dorpsraad 2018/2022 om even-
tuele noodzaak van bouw onder de aandacht van de overheid te brengen; 
- Er plannen zijn om op een terrein (17 ha) in Twekkelo een natuurbegraaf-
plaats aan te leggen. Wij zijn geen direct belanghebbende, maar volgen de 
ontwikkelingen wel nauwkeurig. Aspecten: eventuele aansluiting op Wind-
molenweg, parkeergelegenheden, ruimte voor andere faciliteiten. Uiteraard 
hebben wij over deze zaak contact met de Vereniging Behoud Twekkelo (VBT);  
- Er een Bestemmingsplan Twekkelerhof is. Het gaat hier om bouwplannen 
op landgoed Het Stroot (grenzend aan voormalig militair terrein aan Haimers-
weg). In overleg met de VBT (wij delen hun terughoudendheid m.b.t. deze 
plannen) hebben wij op de vergadering van de Stadsdeelcommissie-West 
hierover het een en ander te berde gebracht. Het gaat met name om bezwa-
ren m.b.t. financiering en bouwvolume; - Wij de Gemeente Enschede zullen 
laten weten dat wij het beslist niet eens zijn met hun opvatting dat het uit-
gevoerde verkeersonderzoek m.b.t de verkeersbewegingen op en nabij de 
kruising Windmolenweg/Haimersweg niet noopt tot maatregelen! Ook deze 
zaak (en de brief) is een overlegpunt tussen VBT en Dorpsraad. In het kader 
van dit onderwerp wordt gewezen op het feit dat het viaduct over de A35 in 
de Windmolenweg wel erg smal is. Dit punt is al eerder door ons onder de 
aandacht gebracht van gemeente en Provincie. Gerard Roossink zegt dat het 
viaduct in de Badweg over de nieuwe N18 eveneens aan de smalle kant is. 
Fleur ter Kuile (belangstellende) vraagt of dat viaduct van verlichting wordt 
voorzien. Gerard Roossink hoopt dat daar bij gladheid gestrooid gaat wor-
den. Ben Bel meldt dat er eind deze week met de gemeente gesproken zal 
worden over de herinrichting van het plein voor het Marcellinuscomplex. Hij 
vraagt nog gespreksversterking vanuit de Dorpsraad. MFA. Ben ter Stal zegt 
dat de start van het Haalbaarheidsonderzoek m.b.t. fase 3 vertraagd is. RSCJ. 
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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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STBen Schoppert laat weten dat de renovatie van Natuurlijk Spelen De Mans ze-
ker niet op korte termijn gaat gebeuren. Er zal eerst nog het nodige aan fond-
senwerving moeten gebeuren. Dorpsbudget. Kas de Vries licht de aanvraag 
voor het Tuinenfestival toe. Het gaat hier om een muziekfestijn in tuinen op 
22 april 2018. Wij kennen de gevraagde 675 euro toe. Bookels Höltink. Ben 
Bel doet verslag van de laatst gehouden bijeenkomst. Er werd uitvoerig van 
gedachten gewisseld over het onderwerp “Eenzaamheid”. Een viertal deel-
nemers aan dit zorgplatform komt op korte termijn met een “aanvalsplan”. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Gonny ten Veen. Zij wijst 
op de conditie van de banken op Schierbeekplein en Bleekerijplein. Deze zit-
plaatsen zouden wel een lakbeurt kunnen gebruiken. Jan ten Elzen komt hier 
op terug. Bart Stokkers vraagt nogmaals aandacht voor de slechte staat waar-
in fietspad Beckumerstraat verkeert en vraagt of de gaten in de Windmolen-
weg, ontstaan door boringen, nog bijgewerkt gaan worden. Gerard Roossink 
merkt op dat de Teesinkweg (fietspadgedeelte), tussen Teesinklandenweg en 
Rutbekerveldweg erg slecht is. Ook vraagt hij alvast aandacht voor noodzaak 
van het opnemen van de Badweg in het strooiplan van de Gemeente Ensche-
de. Fleur ter Kuile (belangstellende) bedankt de Dorpsraad voor aanleg en  
onderhoud van het (blauw bepijlde) wandelpad. Ben Schoppert zal de dank 
overbrengen aan de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo. Nico van 
der Veen (belangstellende en net als Fleur ter Kuile zeer trouw bezoeker van 
onze openbare vergaderingen) sluit zich aan bij deze dank en trekt haar wij-
der: “Er is veel gedaan door Dorpsraad 2014/2018!”. Wilfried Bossink (wijk-
agent) krijgt de laatste tijd klachten over snelheid op de Boekelosestraat. 
Politie zal snelheidsuitspattingen aanpakken. Jan ten Elzen (SDB-W) kondigt 
aan dat men op 13 maart aan de Boekelosestraat boomplantdagactiviteiten 
hoopt te ontplooien! 

Sluiting om 21:20 uur. 

Ben Schoppert  
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UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 20 maart 2018. U bent hartelijk 
welkom! Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal, M.F.A., 
aanvang 20.00 uur. 

In deze vergadering zullen de kandidaten voor Dorpsraad 
2018/2022 zich voorstellen.



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

www.hofuitvaartzorg.nl
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STDORPSRAADVERKIEZINGEN: 
INTRODUCTIE EN 
VOORSTELLEN KANDIDATEN

Deze editie van Boeke-loos staat 
grotendeels in het teken van de 
Dorpsraadverkiezingen, die tegelijk 
plaatsvindt met de Gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart. Niet on-
logisch: Boeke-loos is immers een 
uitgave van de Stichting Dorpsraad 
Boekelo.

U treft dan ook veel artikelen aan 
over deze Dorpsraadverkiezingen 
- al komen ook andere onderwer-
pen aan bod. Wij sporen u van harte 
aan deze editie met nog meer aan-
dacht dan anders te lezen. Boekelo  
beschikt over een gekozen Dorps-
raad; de ervaring leert dat de 
Dorpsraad daarmee reële invloed 
heeft op de gemeente Enschede. 
In het verleden bleek dat bijvoor-
beeld uit de gang van zaken rond 
de Multifunctionele Accommodatie 
(MFA) en de herinrichting van het 
dorpshart.

Reden te over om uw invloed op de 
samenstelling van de Dorpsraad uit 
te oefenen. Verderop in Boeke-loos 
vindt u daarvoor de benodigde in-
formatie. U bent aan zet!

De Dorpsraadverkiezingscommissie 


JEROEN  
VERHAAK

(1948). Gehuwd, 4 
kinderen, 10 klein-
kinderen. Sinds 
1984 met veel 
plezier in Boekelo 

woonachtig en daar in verschillende 
verenigingen actief geweest. In Nij-
megen pedagogische en andrago-
gische wetenschappen gestudeerd. 
Daarna managementfuncties bij 
verschillende gemeenten en tot 
voor kort (interim)manager en ad-
viseur. Sinds 2006 lid van de Dorps-
raad, vanaf 2008 voorzitter. 
In het verleden nauw betrokken 
geweest bij grote projecten als 
Sportcomplex/MFA, oppimpen 
dorpshart, aanleg Bleekerijplein 
e.d. Daarbij is gebleken dat o.a. 
mijn goede contacten met wethou-
der, gemeenteraad en ambtenaren 
belangrijk waren om voor Boekelo 
belangrijke punten te realiseren. 
Mijn speerpunten voor de komende 
jaren zijn handhaving en eventu-
eel uitbreiding speelvoorzieningen, 
een sportzaal bij De Zweede, geen 
verdere verstening van ons bui-
tengebied, woningbouw m.n. voor 
jongeren, verfraaiing entree van 
het dorp, bevorderen duurzame 
energie zowel bij inwoners als op 
dorpsniveau, vóór aanleg van zon-
nepanelen, tegen windmolens. Sa-
men maken we het verschil voor 
Boekelo. 
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‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

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

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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‘‘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

BART  
STOKKERS

32 jaar, geboren en 
getogen onderne-
mende Boekeloër.
Vanuit de Boeke-
lerschool, nu “Het 

Molenbeek” verschillende oplei-
dingen gevolgd. In 2010 succesvol 
afgerond met Bouwtechnische Be-
drijfskunde. Een groot deel van mijn 
sociale leven speelt zich af in en om 
Boekelo. Evenementen als Konings-
dag, Carnaval, de Zweede Verenigd, 
etc., maar ook het sociale leefkli-
maat, zorgen ervoor dat ik Boekelo 
een gezellig dorp blijf vinden.

Als kandidaat voor de Dorpsraad wil 
ik mij gaan inzetten voor:
• De sportzaal waar we als dorp 

belang bij hebben en, recht op 
hebben in deze periode gaan 
realiseren. Hierdoor komt er 
een nog betere verbroedering 
op sportgebied.

• Het enthousiasmeren van jonge 
Boekeloërs om zich in te zetten 
voor activiteiten/evenementen 
in en om het dorp!

• Dat Boekelo ondernemend vol-
doende draagkracht blijft be-
houden.

Boekelo is een dorp met karakter, 
laten we dat ook zo houden! 

SUSANNE 
HARPERINK

Beste dorpsgeno-
ten,

Mijn naam is  
Susanne Harperink. Ik ben 36 jaar 
oud en ik woon met mijn vriend en 
twee zoontjes van 4 en 2 jaar aan 
de Boekelosestraat. Ik werk als com-
municatieadviseur bij hogeschool 
Saxion. Hoewel ik nog maar kort in 
Boekelo woon, wil ik graag iets voor 
het dorp betekenen. 

Als u mij kiest in de Dorpsraad maak 
ik mij hard voor:

• De belangen van de kinderen 
(en hun ouders) in het dorp. 
Met kinderen op school, buiten-
schoolse- en kinderopvang hoor 
ik wat er leeft en kan ik hierin 
een rol vervullen.

• Communicatie. Hoe communi-
ceren we met het dorp en als 
dorp naar buiten? Zijn de huidige 
communicatiekanalen wel ge-
schikt voor alle doelgroepen?

• Het vertegenwoordigen van De 
Bleekerij en haar bewoners bin-
nen de Dorpsraad en de verbin-
ding van de wijk met het dorp. 
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LaD
eut

waar

kleding van

sjaals van

tassen van

Resort Bad Boekelo

Cambio
Caroline Biss
Eroke
Faber
Joseph Ribkoff
L’Argentina
Leo & Ugo
Marc Aurel
Mucho Gusto
Para Mi
Riani
Rosner
White Label

I Love My Moment
Moment by Moment
Mucho Gusto

Caroline Biss

VOORJAAR - ZOMER
MODESHOW 27 MAART 2018

Reserveer tijdig telefonisch 053-428 30 04 of per mail info@ladeutmode.nl
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BEN TER STAL 

Even voorstellen: in 
1958 geboren als 
tukker en sinds ‘92 
inwoner van Boe-
kelo. Getrouwd en 
twee volwassen 

dochters. Na een studie techni-
sche natuurkunde en bedrijfskunde 
aan de UT, bij verschillende Stork 
werkmaatschappijen werkzaam 
geweest in diverse management-
functies. Sinds 2002 zelfstandig 
ondernemer: managementonder-
steuning en bedrijfskundig advies 
gecombineerd met een internet- en 
designbureau.

Boekelo dorp met karakter
Boekelo is een bijzonder dorp. Dat 
moeten we koesteren en leef-
baar houden. De uitbouw van de 
multifunctionele accommodatie 
de Zweede met een binnenspor-
taccommodatie staat daarom met 
stip op mijn lijst. Daarnaast is de 
komende periode de ruimtelijke 
inrichting een belangrijk thema. De 
gevolgen van de N18, de samen-
stelling van het woningaanbod met 
in- of uitbreiding van Boekelo en de 
overgang naar duurzame energie 
- ‘Boekelo wekt op?’ -  zullen we 
moeten sturen. De Dorpsraad als 
initiatiefnemer en regisseur speelt 
een grote rol. En een actief dorp en 
lange adem is voorwaarde. Daarom 
heb ik mij beschikbaar gesteld voor 
een 2e Dorpsraad termijn. 

BERND 
WEIJERS

Geboren 1960, 
inmiddels 58 jaar. 
Opleiding HTS 
Weg- en Water-
bouw, projectleider 

bij ingenieursbureau Witteveen+-
Bos. Getrouwd met Karin en sinds 
2012 wonend in Boekelo. Vanuit 
mijn werk heb ik te maken met 
grote en kleine projecten met elk 
hun eigen dynamiek en verschil-
lende belangen. Daarnaast ben ik 
6 jaar OR-lid geweest.

Ik ben in de afgelopen periode lid 
geweest van de Dorpsraad als lid 
van de commissie ROM en als 2e 
secretaris van het Dagelijks Be-
stuur. Vanuit de commissie ROM 
met name bezig geweest met de 
update van het Bestemmingsplan 
Boekelo, de inpassing van de N18, 
diverse bouwplannen in het buiten-
gebied en de Bleekerij. 

Ik heb mij opnieuw kandidaat ge-
steld omdat ik graag een bijdrage 
wil leveren aan de ontwikkelingen 
binnen het dorp, met als belangrijk-
ste aandachtspunten: kleinschalige 
woningbouw, afronding Bleekerij, 
de Zweede, zoutwinning Akzo, af-
ronding N18, ecoduct over de A35 
en zandwinning Rutbekerveld. 
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STBERT BENNINK

Mijn naam is Bert 
Bennink, ik ben 51, 
getrouwd, we heb-
ben twee zoons 
van 13 en 11 en we 
wonen in De Blee-

kerij. Ik kom uit Almelo, heb Be-
stuurskunde gestudeerd aan de UT, 
waar ik ook mijn muziekloopbaan 
als gitarist ben gestart. Ik ben 15 
jaar adviseur popmuziek en advi-
seur gemeentelijk cultuurbeleid ge-
weest bij een provinciale stichting 
in Zwolle en ben nu sinds vijf jaar 
zelfstandig festivalorganisator, cul-
tureel adviseur en eindredacteur & 
uitgever van boeken en huis-aan-
huis kranten. Ik ben nog steeds 
actief als gitarist in de Boekelose 
band Nimmerzat.

Boekelo is een gezellig dorp waar 
in verhouding veel voorzieningen 
zijn, zowel winkels als eten & drin-
ken, maar ook verenigingen. Stre-
ven is om dat op peil te houden en 
te versterken. Het unieke karakter 
van het dorp mag van mij nog dui-
delijker uitgedragen worden. Meer 
en verschillende activiteiten zullen 
nog meer mensen laten meegenie-
ten van de bijzondere plek en ken-
merken van Boekelo. 

EDITH  
ROBERS- 
JANSSEN

Mijzelf voorstellen 
aan de mensen in 
Boekelo. Best las-
tig: 55 jaar samen-

vatten in 140 relevante woorden.
Al 30 jaar gelukkig met Herm Jan, 
26 jaar met Thomas en 23 jaar met 
Jasmijn. 
Gedragswetenschappelijk opgeleid, 
werkzaam als consultant en soms 
als trouwambtenaar: een hele leu-
ke nevenfunctie.
Buitenleven, dieren, sporten, lekker 
eten en drinken met dierbaren hou-
den mij in balans.
Boekelo is al bijna 15 jaar mijn 
thuisbasis. En zo voelt dat inmiddels 
ook echt. Best bijzonder toch, voor 
een geboren en getogen Limburg-
se?
Tijd om wat te gaan bijdragen aan 
ons mooie dorp! Bij voorkeur op de 
maatschappelijk relevante thema’s 
die mij raken. Ik denk aan oude-
renzorg, toerisme/buitengebied en 
sport.
Als ik mij ergens voor inzet, vindt 
men mij enthousiast, verbindend, 
betrokken, open en eerlijk. 
Ik denk met deze kwaliteiten wel 
wat bij te kunnen dragen aan ons 
mooie Boekelo! 
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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

Deldenerdijk 80 • 7554 RD Beckum 
Tel: 074–3676471 • 

GEHELE MAAND MAART 

kunt u uw kat / konijn tegen  
een gereduceerd tarief laten  

steriliseren / castreren 
 

Alle operaties zijn op afspraak  
neem dus tijdig contact met ons op 

 

Voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak,  
belt u met 074-3676471 
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STGERARD 
WOERDENBAG

Mijn naam is Gerard 
Woerdenbag, 54 
jaar, ben getrouwd 
met Ans Peterink en 
we hebben 1 zoon 

thuiswonend. Sinds 2014 wonen 
we in het buitengebied van Boeke-
lo (Oude Veenweg). 
Na mijn HTS heb ik 20 jaar een tech-
nische handelsonderneming geleid. 
Sinds 13 jaar heb ik een onderne-
ming die metalen onderdelen voor 
trailers/transport in Azië laat pro-
duceren en voornamelijk in Europa 
aan fabrieken levert. Ik hou van de 
natuur (tuinieren, hardlopen), klus-
sen en sporten.

Mijn focus zal liggen op:
- de ontwikkelingen van bijv. glas-
vezel, wind- en zonne energie in 
het buitengebied van Boekelo.
- behoud van natuur, toegankelijk-
heid en veiligheid, bijv. ondergrond-
se opslag en uitbreiding industrie.
Door in overleg met overheden en 
bedrijfsleven te gaan wil ik ervoor 
zorgen dat alleen perfect passende 
plannen doorgang kunnen vinden. 
Daarnaast moet het ook ten goede 
van de Boekeloërs komen. 

GERARD 
ROOSSINK

Opleidingen: Rijks 
Middelbare Land-
bouwschool / 
middelbaar kader 
economie / boek-

houden 
Loopbaan: vanuit een melkvee-
bedrijf samen met mij ouders een 
Loon-Grondverzetbedrijf opgestart 
omstreeks 1967/68. Dit bedrijf 
overgedragen aan zoon Bert-Jan, 
het huidige Loon-Grondverzetbe-
drijf Roossink aan de Badweg 65. 
Op de plek waar we beiden wonen: 
Bert-Jan met zijn geliefde Willemijn. 
Ik samen met Erna en onze zonen 
Egbert (Douwe) en Robert.
Wat mij het meest bezighoudt is 
ROM, en dan speciaal het buitenge-
bied, daar ik een natuurliefhebber 
ben, en vooral wegen, bermen en 
sloten in de gaten houd.
Grootste hobby: Bijenhouderij; daar-
naast voetbal, cq. sport. Dus ook de 
MFA geniet mijn aandacht. 
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Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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    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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STJANNY 
JOOSTEN

58 jaar, RK, 37 jaar 
getrouwd. Sinds 
maart vorig jaar 
woonachtig aan de 
Beckumerstraat 201.

Nu nog raadslid voor de Christen-
Unie Enschede, maar omdat ik 5e 
op de lijst ben, moet er een won-
dertje gebeuren om dat te laten 
lukken. Daarnaast strategisch rela-
tiemanager voor ‘Werkgeversver-
eniging Zorg en Welzijn’, en zit ik 
in de werkgroep “lhbt+ en religie”.
Als raadslid ben ik in de ‘Raadsad-
viescommissie Ondergrond’ nauw 
betrokken geweest bij de Ak-
zo-lekkages. Ik ben ervan overtuigd 
dat die kennis en het netwerk voor 
de Dorpsraad erg nuttig is. 

Mijn kernwoorden voor de dorps-
raad zijn:
• Verbinden
• Vertrouwen
• Vitaliteit

Ik geloof dat wanneer we zorgen 
dat mensen elkaar (blijven) ken-
nen, we eenzaamheid bestrijden, 
lokale winkeliers en horeca de 
ruimte geven, Boekelo een prach-
tig dorp blijft om in te wonen. Met 
zorg voor een groen buitengebied, 
en stoepen waar mensen niet hun 
nek over breken vanwege schots- 
en scheefliggende tegels. 

JOS BRUNINK

Beste dorpsgeno-
ten/dorpsgenoot,

Een kort verhaal: 
140 woorden, om 
een indruk te ge-

ven. Jos/Joost: 55 jaren jong, gebo-
ren en getogen in Twente. Opgeleid 
als chemisch technoloog van MBO 
tot UT-niveau ben ik aan een ‘reis 
rond de wereld’ begonnen, met als 
rode draad processen ontwikkelen 
in teamverband: van luchtbehande-
lingssystemen voor Airbus en ‘aan-
staande’ bemenste Mars-vluchten 
tot ‘gewoon’ verpakkingen voor 
koffiepads of sensoren om de groei 
van kasgroenten te optimaliseren. 
Naast deze serieuze zaken zijn de 
familie, vrienden, wielrennen, le-
zen, de tuin, etc., belangrijk voor 
mij. Onderhand ruim een decade 
woonachtig in Boekelo, een dorp 
dat mijn hart heeft gestolen. Met 
name door het knusse en de groe-
ne omgeving. Dat is ook na 2 zit-
tingen mijn ding in de Dorpsraad 
geworden: het bewaken van het 
buitengebied, ruimen van zwerf-
afval - samen met de StraatAdop-
tie-groep. Daarbij meer een doener 
dan een denker! 
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 

Regina Schoonheidsinstituut | Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 ED Boekelo | 06 - 48157489
www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl |        SchoonheidsinstituutRegina       rezjina
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STKAS DE VRIES

Kas de Vries, 62 jaar, 
woon sinds 1992 in 
Boekelo, geografie 
gestudeerd, was on-
dermeer directeur 
P&O van de UT, voor-

al gewerkt als interim manager en 
organisatieadviseur, ben voorzitter 
van de Raad van Toezicht van AOC 
Oost en ben bestuurslid van MFA De 
Zweede. Boekeloër uit overtuiging!

De voorbije vier jaar was ik  
vice-voorzitter van de Dorpsraad, lid 
van het dagelijks bestuur en voorzit-
ter van de Commissie Dorpsbudget 
en de Commissie Ruimtelijke Orde-
ning en Milieu. Dat is ook het werk-
terrein waar ik meerwaarde heb. 

We moeten verder werken aan de 
woningbouw in Boekelo, vaststellen 
of en waar we nog kunnen bouwen, 
nadenken over het winkelapparaat, 
Akzo volgen en controleren, advise-
ren over bestemmingsplannen. De 
komende jaren moeten we verder 
aan de slag met duurzame energie. 
In overleg met Usselo en Twekkelo. 
Ook moeten we ons blijvend verzet-
ten tegen windmolens in ons bui-
tengebied. 

SABINE 
JONGSMA- 
HAVERKAMP

Geboren en geto-
gen in Boekelo. Ik 
ben 49 jaar; ge-
trouwd met Daniel 

en samen hebben we 4 kinderen.
In 2015 zijn we begonnen met onze 
Landschapscamping ’t Scharrelhoes 
in het buitengebied van Boekelo. 
We zijn enthousiast met de ontwik-
keling van de camping bezig.

Met dit zelfde enthousiasme wil ik 
er ook voor Boekelo en haar bewo-
ners zijn.  

Een aantal punten waar ik me graag 
voor in zou willen zetten:
- Het realiseren van een kleinschalig 
dierenverblijf. Dit lijkt mij een meer 
dan welkome aanvulling in het dorp 
voor velen van ons: jong en oud.
- De toerist meer laten genieten van 
Boekelo zowel in het dorp als in het 
buitengebied.
Laten we dit proberen te doen! Door 
Boekeloërs…..voor Boekeloërs. 
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Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

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

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

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren
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Voor mij is het van 
belang dat Boekelo 
voldoende gewens-
te voorzieningen 
behoudt. 

Er is al veel bereikt in meerdere ja-
ren. Nu wil ik me samen met an-
deren inspannen voor een grotere 
sportzaal en verbeteren van de par-
keerplaats voor Momentum aan de 
Beckumerstraat. 

De Dorpsraad is mede het orgaan 
om bij de gemeente de benodigde 
middelen hiervoor te verkrijgen. Als 
geboren inwoner van ons prachtige 
dorp is mijn betrokkenheid op het 
gebied van zorg en veiligheid van 
groot belang. 

Zelf heb ik nog een hoog energie-
niveau en wil me daarom voor de 
komende periode inzetten daar 
waar dit nodig blijkt te zijn. Aan u 
de daad bij het stemmen. Een mix 
van vrouwen en mannen, jong en 
oud heeft mijn voorkeur. 

PERSOONLIJK 
KENNISMAKEN MET DE 
KANDIDATEN

Naast dat u nu op papier kennis 
heeft gemaakt met de kandidaten 
voor de Dorpsraadverkiezingen en 
heeft gelezen waar ze zich in de 
Dorpsraad voor willen inzetten,  is er 
net als vorige jaren voor u ook nog 
gelegenheid om persoonlijk de kan-
didaten te ontmoeten. 
Op dinsdag 20 maart is er een (re-
guliere) vergadering van de Dorps-
raad. Die begint om 20.00 uur in De 
Zweede. Pal vóór de rondvraag krij-
gen de kandidaten de gelegenheid 
zich te presenteren; u krijgt daarbij 
de gelegenheid om vragen te stel-
len. Gezien het aantal en aard van 
de agendapunten schat de voorzit-
ter dat rond 21.00 uur de reguliere 
agendapunten afgehandeld zijn en 
aan de kandidaten het woord gege-
ven wordt. Ervaringen van vorige ja-
ren leren dat een en ander ongeveer 
een uur duurt.
Het is voor de leden van de Dorps-
raad wat storend als mensen die 
speciaal afkomen op de kandidaten 
rond de vermoedelijke start van de 
presentaties van de kandidaten bin-
nendruppelen. Wij verzoeken u dan 
ook vóór of om 20.00 uur aanwezig 
te zijn. Na de sluiting van de verga-
dering kunt u aan - of in de nabijheid 
van - de bar, nog napraten met de 
kandidaten en andere aanwezigen, 
als u dat wilt. Nuttig, informatief, 
maar natuurlijk ook gezellig en in-
formeel. 



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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• U bent stemgerechtigd als u 18 
jaar of ouder bent, woont in het 
werkgebied van de Dorpsraad 
Boekelo, en uw naam voorkomt 
in het kiezersregister.

• U moet uw stempas die u voor 
de Dorpsraadsverkiezingen 
thuisgestuurd hebt gekregen, 
meenemen naar het stembu-
reau.

• U kunt uw stem uitbrengen in 
één van de 3 stembureaus: in 
de Marcellinusschool, in de OBS 
Molenbeek Boekelo, of in de 
OBS Molenbeek Usselo.

• Als u zich in het stembureau 
meldt voor de Dorpsraadsver-
kiezingen zult u daar functio-
narissen aantreffen die voor 
die verkiezingen zijn aange-
steld. Zij zullen u vragen naar 
uw legitimatie, en uw stempas 
innemen. Als alles in orde is be-
vonden krijgt u vervolgens een 
stembiljet.

• In het stemhokje maakt u 1 tot 
maximaal 5 hokjes rood van de 
kandidaten van uw keuze. Gel-
dig zijn: stembiljetten met 1, 2, 
3, 4 of 5 rood gemaakte hokjes. 
Ongeldig zijn: blanco stembil-
jetten, stembiljetten met meer 
dan 5 rood gemaakte hokjes en 
stembiljetten waarop u iets an-
ders hebt aangebracht dan de 
rode kleur in het hokje van de 
kandidaat of kandidaten van uw 
keuze.

• U moet uw stembiljet één keer 
dichtvouwen en in de stembus 
deponeren.

• Een kiezer, die verhinderd is te 
stemmen kan een medestem-
gerechtigde machtigen. Daar-
voor kan deze kiezer de stempas 
gebruiken. Daarop is een vol-
machtbewijs aangebracht dat 
kiezer en gemachtigde moeten 
invullen. Met deze ingevulde 
stempas mag de gemachtig-
de voor de verhinderde kiezer 
stemmen.

• Een gemachtigde kiezer mag 
maximaal voor twee mede-
stemgerechtigden stemmen en 
moet de volmachtstem(men) 
gelijk met zijn/haar stem uit-
brengen.

• Als gemachtigde moet u een 
kopie meenemen van het iden-
titeitsbewijs van degene voor 
wie u stemt.

• Het maakt niet uit in welke van 
de 3 stembureaus u bij volmacht 
stemt.

• Mensen die per 21 maart 2018 
volgens de Burgerlijke Stand in 
(het werkgebied van de Dorps-
raad) Boekelo wonen, en vol-
gens diezelfde Burgerlijke Stand 
daar reeds vóór of op 5 febru-
ari 2018 zijn komen wonen, 
mogen voor de DR stemmen. 
Mensen die pas ná 5 februari 
2018 in (het werkgebied van de 
Dorpsraad) Boekelo zijn komen 
wonen hebben voor de DR géén 
stemrecht. 

 V
ER

KI
EZ

IN
G

SP
RO

TO
CO

L



���������������
��������������
�����	��������	�����������	������
���������������������������������
������

�����	������	�����������������
����� ��
����
����������	�������������������������	����������
��
����������	������������	�
�	�������������������
������������
�������	�����
������������������������
����������	�������������������	���

�������������	���������������������
������
�������
�
�����	���	��������

�	�����	��
������	�����
�������
�����������
�����������



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
3 

| m
aa

rt
 2

01
8

31

TA
B

 T
EK

ST
O

VE
R 

D
E 

ST
EM

PA
S 

EN
 B

IJ 
VO

LM
AC

H
T 

ST
EM

M
ENOVER DE STEMPAS

Op 21 maart a.s. kunt u, tegelijk 
met de gemeenteraadsverkiezin-
gen, uw stem uitbrengen voor de 
Dorpsraadverkiezingen. Net als 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen heeft u hiervoor een stempas 
ontvangen. De stempas voor de 
Dorpsraadverkiezingen ontving u in 
een aparte envelop, niet in dezelfde 
envelop als de stempas voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Hoewel 
beide stempassen op elkaar lijken 
zult u ze niet gauw met elkaar ver-
warren: de stempas voor de Dorps-
raadverkiezingen is veel groter. Als 
u voor de Dorpsraad gaat stemmen 
moet u die stempas meenemen. 
Tegen inlevering van die stempas 
ontvangt u het stembiljet. 

BIJ VOLMACHT STEMMEN

U vindt de dorpsraadverkiezingen 
wel belangrijk, maar u bent  niet in 
de gelegenheid zelf uw stem voor 
de dorpsraad uit te brengen. Wat 
dan?

Net als bij gemeenteraadsverkie-
zingen kunt u dan iemand anders 

(aan wie u het toevertrouwt) voor u 
laten stemmen. Dat heet ‘stemmen 
bij volmacht’. Dat gaat als volgt in 
zijn werk:

1. U heeft voor de Dorpsraadsver-
kiezingen een stempas gekre-
gen. Rechtsonder ziet u daarop 
“Volmachtbewijs’ staan. U vult 
daar naam en adres in van uw 
‘gevolmachtigde’, dat is degene 
die voor u gaat stemmen. U zet 
uw handtekening in het daar-
voor bestemde vakje.

2. Uw gevolmachtigde zet zijn 
handtekening in het vakje daar-
onder.

3. U geeft aan uw gevolmachtigde 
een kopie van uw identiteitsbe-
wijs mee, die moet uw gevol-
machtigde tonen als hij of zij uw 
stem uitbrengt.

4. Uw gevolmachtigde levert bij 
het stemmen de stempas met 
het ingevulde volmachtbewijs 
in, en ontvangt vervolgens het 
stembiljet.

N.B. Uw gevolmachtigde moet zelf 
stemgerechtigd zijn voor de Dorps-
raadsverkiezingen. 



Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl
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‘VERKIEZINGSCAFÉ’ 

Op 21 maart aan het eind van de 
avond wordt in Eetcafé De Buren 
de uitslag van de Dorpsraadverkie-
zingen bekend gemaakt. Iedereen 
is daar die avond vanaf 21.00 uur 
welkom.
Er is live muziek, het is gezellig, u 
treft vrienden, (on)bekenden en 
(kandidaat-)dorpsraadleden. Elders 
in het gebouw worden ondertussen 
de stemmen geteld, en rond 23.00 
uur is het zover: de uitslag! Op een 
beamer worden de scores van de 
kandidaten één voor één geprojec-
teerd. Na een spannend kwartiertje 
bent u op de hoogte van de samen-
stelling van de nieuwe Dorpsraad. 
Nog even napraten, en tevreden 
(of niet) met de uitslag gaat u weer 
huiswaarts. 

SPECIAAL NIEUWS VAN DE 
HISTORISCHE KRING:  
OPRICHTING VAN DE 
DORPSRAAD

Deze aflevering van Boeke-loos 
bevat veel informatie over de aan-
staande Dorpsraadverkiezingen. 
Een mooie gelegenheid voor de 
Historische Kring om melding te 
maken van een mooie nieuwe aan-
winst die daarmee te maken heeft.
Onlangs kreeg de Historische Kring 

bezoek van Hans Wassink. Hij had 
een dikke map onder zijn arm met 
daarin documenten van de vader 
van Hans: Hendrik Wassink.

Hendrik Wassink, roepnaam Henk, 
overleden in 1978, dreef niet alleen 
de drogisterij in het gebouw waarin 
nu restaurant ‘Fleur de Sel’ is ge-
vestigd, maar was ook betrokken 
bij de oprichting van de Dorpsraad 
in 1955. 

In die dikke map zaten allerlei do-
cumenten uit de begintijd van de 
Dorpsraad: verslagen van de verga-
deringen ‘Studiecommissie Dorps-
raad’, die de oprichting van de 
Dorpsraad voorbereidde, het ver-
slag van de Oprichtingsvergadering 
van vrijdag 1 april 1955, het (con-
cept) Reglement van orde en ook 
verslagen van de Dorpsraadverga-
deringen uit deze begintijd.

Voor het Historisch Centrum een 
mooie aanwinst. Mooi om te zien 
dat er vanaf 1955 dus al mensen in 
touw zijn geweest voor de Dorps-
raad. En voor geïnteresseerden aar-
dig om te weten dat die aanwinst 
voor iedereen raadpleegbaar is! 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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GEMEENTELIJKE POLITIEK 
WEL NAAR DE BURGERS?

De aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart is 
een mooi moment om eens wat 
dieper in te gaan op de gemeen-
telijke politiek en welke invloed u 
daarop kunt uitoefenen.

Samen zijn we de stad Enschede en 
samen maken we de stad. Omdat 
we niet over elk onderwerp met z’n 
allen kunnen praten, kiezen we elke 
vier jaar 39 volksvertegenwoordi-
gers. Zij vormen de gemeenteraad 
en nemen alle beslissingen die het 
college van burgemeester en wet-
houders (dat het beleid uitvoert) 
niet zelfstandig mag nemen.

Een veelgehoorde klacht van inwo-
ners is: de politiek luistert niet! En 
eerlijk is eerlijk: vooral rondom de 
verkiezingen buitel je over politici 
die graag vertellen hoe goed ze het 
wel niet doen, wat ze al hebben be-
reikt, wat voor plannen ze hebben. 
Maar dat is niet altijd wat u wilt 
horen. U wilt graag dat uw verhaal 
wordt gehoord!

U bent informatiebron
Een raadslid is een door u gekozen 
volksvertegenwoordiger. Raadsle-
den hebben vaak zelf een betaalde 
baan dus het raadswerk is ‘erbij’. 

Ook al zijn ze mede-stadsbewoner, 
zij weten ook niet alles. Veel raads-
leden vinden het fijn als u contact 
met ze opneemt. Dus wacht niet 
tot ze naar u toe komen maar zoek 
ze zelf op! Raadsleden en wethou-
ders zijn gemakkelijk te vinden en 
te bereiken. Niet alleen per mail, 
telefoon, social media of op spreek-
uren. Maar ook tijdens allerlei bij-
eenkomsten, vergaderingen en 
wijkbezoeken.
Ze horen graag vanuit de praktijk, 
vanaf de straat, hoe het gaat met 
de stad. Met uw informatie kunnen 
ze uitleg vragen aan de wethouders 
en desnoods actie ondernemen.

Motiemarkt
Elk jaar organiseert de gemeente-
raad een Motiemarkt in het stad-
huis. Daar kan iedereen (bewoners, 
groepen, organisaties, verenigin-
gen, bedrijven) een goed idee, 
probleem of initiatief onder de aan-
dacht brengen. Als een raadslid of 
partij hier wat in ziet, kunnen ze 
een voorstel (motie) maken dat tij-
dens een raadsvergadering wordt 
ingediend en in stemming wordt 
gebracht. Van idee naar concreet 
besluit in een paar weken!

D’ranfestival
Er zijn ook onderwerpen waar colle-
ge en/of gemeenteraad van vindt 
dat er meer mensen bij betrokken 
moeten worden, voordat er een 
besluit wordt genomen. Soms zelfs 



06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

Gerry: ‘Het zit in mijn karakter er voor ieder mens te zijn in 
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie 
en sta open voor nieuwe dingen.’  www.uitvaarthengelo.nl.

Momentum:

Voel je thuis bij Momentum. Naast uitvaarten worden in dit 
multifunctionele centrum lezingen, concerten en open avonden 
georganiseerd. 

����������������������� � �����������
������������������� � � �����������������������
����������
	��������������� � � ������������������������������
������������������������� � ������������� ��������
������������
�������������������������
�
����������������������������� ������������������������
����	���
��������������������������� ���������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������������� ������������������������������������
�	�������������������������������������	
��������������������

��������������������
	�������
������������
���
��������������������
���������������������	
���
������
������
���������������������
�����������������

�������
	���		�����������
	������������
����������

�������������
	��
��

	�������������
������
	�����������
��������
������� ���������

����������
����������������
��������������������
��������

	�����������

	�������������
��
 �����

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
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maakt. Een goed voorbeeld is de 
vuurwerkdiscussie van vorig jaar, 
waar heel veel stadsgenoten hun 
mening hebben laten horen. Mee-
praten over zulke onderwerpen kan 
tijdens het D’ranfestival. Heeft u 
zin om echt mee te praten? In het 
najaar is er weer een D’ranfestival 
waar veel ontmoetingen tussen 
raadsleden en burgers mogelijk 
zijn.

Waarom stemmen?
Op welke partij of welke persoon u 
stemt moet u natuurlijk helemaal 
zelf weten. U weet immers zelf het 
beste wat u belangrijk vindt. Voor 
uzelf, voor uw buurt, voor uw ver-
eniging, uw familie. Partijen zeg-
gen in hun verkiezingsprogramma 
wat zij de belangrijke onderwerpen 
vinden en hoe ze die aan willen 
pakken. Wat ze daarvan waar kun-
nen maken, hangt onder andere 
af van de kiezer. Politiek is keuzes 
maken en compromissen sluiten. 
Heel belangrijk dus dat stemmen, 
omdat degene waar u op stemt, bij 
genoeg stemmen, uw belang in de 
gaten houdt. En als dat belang past 
bij wat de meerderheid van de raad 
wil, dan heeft u goede kans dat de 
stad de richting op gaat die u wilt. 

Waar vindt u meer informatie? 
Wilt u weten hoe u raadsleden kunt 
bereiken? Wat ze doen, wanneer er 
bijeenkomsten en vergaderingen 

zijn en welke onderwerpen er wor-
den besproken? Kijk dan op de web-
site van de gemeenteraad: www.
raad053.nl. Als u meer informatie 
zoekt over de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart, kijk dan op 
www.enschede.nl/bestuur/verkie-
zingen. Daar staan de partijen, de 
kandidaten, de partijprogramma’s 
en ook allerlei informatie over ver-
kiezingsactiviteiten. 

DE ZONNEBLOEM

De beroemde paasbakjes voor onze 
gasten worden op Goede Vrijdag 
(30 maart) weer afgeleverd. Deze 
hebben we samen met alle vrijwil-
ligers in de week ervoor gemaakt.

Aanmelden nieuwe gasten bij de 
Zonnebloem
Graag horen wij van u of er iemand 
is die u een bezoekje en een kop-
je koffie met 1 van onze gezellige 
vrijwilligers gunt. Af en toe een leu-
ke middag in de Berke. Een beetje 
aandacht doet wonderen en onze 
vrijwilligers vinden dat erg leuk om 
te doen.

Voor vragen of opgeven kunt u 
terecht bij onze secretarissen:   
Margriet van Abbe: 
06 - 25 27 14 54, 053 - 230 47 40 of 
bolo99@hotmail.nl
Hermine ter Horst: 074 -242 36 89 
of terhorsttwekkelo@kpnmail.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.



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
4 

| m
ei

 2
01

7

39

t

CO
LU

M
N

 W
ET

H
O

U
D

ER
 P

AT
RI

CK
 W

EL
M

A
NCOLUMN WETHOUDER  

PATRICK WELMAN

Heeft u vorige maand ook genoten 
van de carnavalsoptocht in Boeke-
lo? Ik vond het geweldig! En niet 
alleen omdat ik de prijzen mocht 
uitreiken. Je merkt aan de deelne-
mers en het publiek dat iedereen 
plezier heeft en geniet van het 
prachtige schouwspel. De organisa-
tie, de Soaltkloet’ns, de wagenbou-
wers en de deelnemers verdienen 
allemaal een groot compliment. 
Carnaval leeft in Boekelo. Van de 
Boekelo-avonden tot aan kleintje 
carnaval en van jong tot oud. De 
afgelopen jaren ben ik als stads-
deelwethouder West graag bij de 
verschillende festiviteiten aanwe-
zig geweest. Hopelijk mag ik dat 
ook de komende jaren blijven doen. 

Gezien de komende gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart is 
dat nog niet zeker. Eerst is de kie-
zer aan zet. U dus! Op basis van de 
uitslag gaan politieke partijen met 
elkaar in gesprek om de inhoud 
van een akkoord te bespreken. Als 
stadsdeelwethouder West vind ik 
het belangrijk dat in dat akkoord 
ook aandacht is voor Usselo en 
Boekelo. De dorpskern van Usselo 
verdient een kwaliteitsimpuls. Dat 
kan ook omdat door de aanleg van 
de N18 de oude weg naar Haaks-
bergen afgewaardeerd kan worden. 
Dus van 80 km/u naar 60 km/u en 

in de bebouwde kom naar 30 km/u. 
Tevens is het van belang dat de vol-
gende fase van de MFA De Zweede 
in het coalitieakkoord wordt opge-
nomen. Succes bij het bepalen van 
uw keuze en maak gebruik van uw 
stemrecht!

Goodgoan!

Patrick Welman
Stadsdeelwethouder West 



Zondag 1 april a.s.
uitgebreide brunch met diverse koude en warme gerechten en dessertbuffet.

€ 26,50 p.p. kinderen t/m 14 jaar € 14,50 p.p. 

incl. koffie, thee, melk en jus d’orange | aanvang: 11.00 uur
Om teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan om tijdig te reserveren.

‘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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DOOR: SUSANNE HARPERINK

Opeens was het zover: de eerste 
onderneming in het nieuwe Sme-
derij-pand was open. Op 5 febru-
ari opende Pizzeria Boekelo haar 
deuren. Tijd voor een belletje met 
Maria Gouriye, dochter van de eige-
naren van de pizzeria.

Jullie pizzeria is 2 weken geleden 
geopend. Hoe gaat het?
“Het gaat heel goed. Het gaat zelfs 
boven onze verwachtingen. Qua 
drukte en we krijgen veel positieve 
reacties. Veel klanten die binnenko-
men en zeggen: ‘Hier hebben we 
jaren op gewacht. Dit ontbrak nog 
in Boekelo.’ Dat voelt heel fijn.”

Wat trok jullie aan om je in Boe-
kelo te vestigen?
“Mijn ouders hebben in het verle-
den een pizzeria op Winkelcentrum 
Zuid in Enschede gehad. Er kwamen 
toen zoveel bestellingen uit Boe-
kelo en Usselo dat mijn vader zich 
daar eens in verdiept heeft. En wat 
bleek: er zat geen pizzeria/grill-
room in deze buurt.”
De zaak in Enschede-Zuid werd in 
2004 verkocht en de droom om 
een zaak in Boekelo te beginnen 
was geboren. Het duurde echter 
nog heel lang voor deze droom zou 
uitkomen. Maria: “In 2004 was er 

nog geen sprake van dat het pand 
leeg zou komen. Toen dat bekend 
werd, hebben we nog zes jaar moe-
ten wachten tot er begonnen werd 
met het slopen van het oude pand 
en het opbouwen van het nieuwe 
pand.” Toch hebben haar ouders de 
droom nooit laten varen. “We za-
gen dat een zaak zoals deze echt 
ontbrak in Boekelo. Het dorp is de 
afgelopen jaren gegroeid en de in-
woners moesten altijd naar Ensche-
de, Haaksbergen of Hengelo rijden 
voor pizza of döner. Dat hoeft nu 
niet meer.”

De zaak is dus van je ouders. Zijn 
jullie een echt familiebedrijf?
“Ja, dat kun je wel zeggen. Naast 
mijn ouders zijn ook de twee jonge-
re broers van mijn vader in dienst. 
Die hebben heel veel ervaring met 
pizza’s bakken en achter de grill 
staan. Ikzelf doe de administratie 
en ben nu druk met het zoeken naar 
personeel. Mijn ouders hebben ook 
nog een levensmiddelenzaak in de 
wijk De Posten, waar mijn moeder 
dagelijks is. Ik ben daar ook vaak, 
naast mijn ‘normale’ baan.”

En: hebben de Boekeloërs al een 
favoriet gerecht? 
“Haha, nou, de pizza Boekelo gaat 
heel hard. We hebben een pizza 
vernoemd naar Boekelo en die kom 
je wel vaak tegen op een dag. Dit 
is een pizza met shoarmavlees, kip-
filet, dönervlees en diverse groen-



  Uw Schilder in Twente

  Ook voor glas-, wand- en 
          vloerafwerking!

       Warm aanbevolen; de winterpremie

 In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor 
 onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten, 
 denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
 In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting.
 De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart.

Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie = € 25 per man/per dag!

 Profiteer nu
 De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal 
 3 mandagen werk bestaat.
 Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak.

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

 Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
 Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

 Barink Schilderwerken
 Willy Albertistraat 8
 7558 ZZ Hengelo
 Tel: 074 - 2783436
 E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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met shoarma of döner en gesmol-
ten kaas, red.) is erg populair.” Een 
pizza met de naam van het dorp 
moet je natuurlijk ook proeven.

Pizzeria Boekelo is van maandag 
t/m zondag geopend van 15.00-
22.00 uur. Ze bezorgen van 16.00-
21.00 uur.

En dan door naar de buren. Op 20 
februari ontving Martijn Boshuis, 
eigenaar van noSun Groepsreizen, 
de sleutel van het nieuwe kantoor-
pand van noSun. Vanaf april zal het 
bedrijf aan Beckumerstraat 3a de 
huidige werkzaamheden voortzet-
ten.

Wat voor bedrijf is noSun Groeps-
reizen?
“Wij organiseren kleinschalige out-
doorvakanties voor individuen die 
hun reisavonturen graag samen 
beleven met anderen. De groeps-
reizen van noSun gaan naar landen 
en streken die niet direct bekend 
staan als populaire of zonnige va-
kantiebestemmingen; noSun daagt 

mensen uit naar buiten te gaan en 
het ‘nog niet ontdekte’ te beleven, 
buiten de comfortzone te gaan en 
nieuwe mensen te leren kennen.”

Jullie zijn nu gevestigd aan de 
Marssteden. Vanwaar de verhui-
zing naar De Smederij?
“In het nieuwe pand betrekken we 
een grotere kantoorruimte. Dit past 
bij de groei die we de komende ja-
ren verwachten door te maken.”

Kunnen we ook bij jullie in de 
zaak een vakantie boeken?
“Nee, dat kan niet. Wij zijn een in-
ternetbedrijf en helpen onze reizi-
gers bij het online en telefonisch 
boeken van hun actieve outdoor-
vakanties. In de zomermaanden zal 
het nieuwe pand bovendien de uit-
valsbasis zijn voor het vertrek en de 
aankomst van reisbegeleiders. Het 
hele team kijkt ernaar uit om op 
deze locatie aan de slag te gaan!”

We wensen het team van noSun 
Groepsreizen veel succes in hun 
nieuwe kantoorpand! 



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

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
✹✹ VVIIOOLLEENN  ✹✹ PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  ✹✹ KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

✹✹ HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  ✹✹ GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

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

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

��������������
�������������������
���	������

��
����������� ��
����������

��������������� ���������
������

��������
�� ��� ���������������
���������

�������������� ������������

�������������������� ��������������������

������������������ �������������������

 
 

  

www.buitenhoff.nl
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Uitvaartleider Gerry Leferink en Ton 
Wennink zijn sinds twee jaar de 
huurders van de voormalige Mar-
cellinuskerk, die ze hebben om-
gebouwd tot een multifunctioneel 
centrum met de naam Momentum.

Gerry ervaart Boekelo als een plek 
waar de mensen betrokken zijn bij 
hun parochie en kerk en actief zijn. 
Ze heeft altijd een verbondenheid 
gevoeld met een kerkgebouw. Ger-
ry: “Binnen de muren is door de 
jaren heen lief en leed met elkaar 
gedeeld en dat geeft een gevoel 
van verbondenheid en samenzijn.” 

Het karakter van het gebouw is 
blijven bestaan doordat vele de-
tails behouden zijn gebleven. De 
locatie met de authentieke sfeer 
heeft een modern tintje gekregen. 
Een speciale opbaarruimte is zo ge-
creëerd, dat nabestaanden op elk 
gewenst moment hun overledene 
kunnen bezoeken. Er is gelegen-
heid voor grote condoleances en er 
zijn mogelijkheden voor afscheids-
vieringen voor alle gezindten. Ook 
collega uitvaartondernemers heb-
ben inmiddels gebruik gemaakt van 
het gebouw. Zo zijn er verschillende 
uitvaarten geweest en allemaal 
hadden die een eigen karakter. 

Momentum: niet alleen voor  
uitvaarten

Naast uitvaarten worden in Mo-
mentum ook lezingen, concerten 
en open avonden georganiseerd. 
Gerry: “Het is een gebouw dat vele 
gebruikers kent. Wij hopen daar-
om dat veel mensen hier ervaren 
hoe belangrijk het is dat er dingen 
zijn die gedeeld mogen worden in 
een moment van verbondenheid 
en samenzijn.” Gerry kijkt terug op 
mooie concerten en evenementen.

Voor de toekomst hoopt ze dat 
meer mensen de weg naar Mo-
mentum weten te vinden en tevens 
de ruimte gebruiken voor andere 
doeleinden dan een uitvaart. Op 
de eerste zondag van de maand is 
er nog altijd de kerkdienst met da-
mes- en herenkoor, waarin mensen 
uit Boekelo voorgaan en na afloop 
is iedereen welkom voor een kopje 
koffie.
Gerry wil samen met de vrienden 
van de Marcellinus de tuin achter 
het gebouw mogelijk een andere 
bestemming geven. De gedachte is 
er om van een klein gedeelte een 
strooiveld te maken. Graag hoort ze 
dan ook van de mensen uit Boekelo 
in hoeverre hier behoefte aan is.

Binnenkort ook eens een kijkje 
nemen bij Momentum?
Bent u benieuwd hoe er ook ge-
bruik gemaakt kan worden van 
Momentum? Op zaterdag 17 maart 
geeft het Vocaal Ensemble de 
Troubadours uit Enschede een con-
cert. De Troubadours bestaan al 
sinds 1933 en vieren dit jaar het 
85-jarig bestaan met een aantal 



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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Sconcerten waarbij wordt gestart in 

Boekelo. Twee jaar geleden hebben 
de Troubadours hier ook met heel 
veel plezier opgetreden en waren 
verrast door de mooie akoestiek 
van deze kerk.
De Troubadours, onder leiding van 
nieuwe dirigent Jurriaan Poesse, 

zullen vele nieuwe nummers laten 
horen die speciaal voor het lustrum 
zijn ingestudeerd. Dit verklaart ook 
de naam van het concert ‘Proloog in 
Momentum’: een vooruitblik op de 
toekomst van het koor met de nieu-
we dirigent, een nieuw repertoir en 
gekleed in een nieuw outfit. 

Aanvang van het concert is 20.00 
uur. Momentum is open vanaf 
19.30 uur. Een kaartje kost € 7,50. 
In de pauze wordt koffie en thee 
geschonken.

De Troubadours zoeken nog teno-
ren en bassen die het koor kunnen 
versterken. Zie ook: 
www.detroubadours.nl.

Meer informatie over Momentum?
Voor meer informatie over Momen-
tum kunt u contact opnemen met 
Gerry Leferink via 06 - 51 17 07 04. 
Of kijk op: 
www.momentum-boekelo.nl. 

BOEKELO LOOPT UIT VOOR 
DE VOETBALPLAATJES  
SPAAR ZE ALLEMAAL!

In Boekelo wordt een oude rage 
nieuw leven ingeblazen. De ouderen 
onder ons herinneren zich vast nog 
de rage van de eredivisie. Voetbal-
plaatjes!! Of nog verder terug uit de 
jaren ‘70. De grote snor van Abe van 
der Ban of die spelers met van die 
rare namen als Oekie Hoekema en 
Piet Paternotte. 

Boekelo is opnieuw in de ban van 
voetbalplaatjes. Maar nu met de ei-
gen voetballers van BSC Unisson als 
de te verzamelen helden. Vooruitlo-
pend op het aanstaande 100-jarige 
bestaan van BSC Unisson is de actie 
onlangs officieel van start gegaan 
met de uitreiking van het eerste 
exemplaar van het boek aan Her-
man Vossebeld (erevoorzitter en 
nog steeds actief voor de club). Alle 
jeugdleden stonden te trappelen om 
direct daarna hun eigen exemplaar 
mee naar huis te nemen. 
De plaatjes kunnen bij onze eigen 
supermarkt COOP verzameld, geruild 

en ingeplakt worden. De actie loopt 
tot eind maart. Als afsluiting van de 
actie zal er een ruildag op De Zwee-
de worden georganiseerd. 



AFSPRAAK MAKEN?
www.tandartspraktijkboekelo.nl    053 - 428 27 93
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Be You 
Hairdesign

ggg67

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

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

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

Openingstijden:



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
3 

| m
aa

rt
 2

01
8

49

TA
B

 T
EK

ST
PA

A
SA

CT
IV

IT
EI

TE
N

 

PAASACTIVITEITEN

Palmpasenviering en -optocht in 
Boekelo
Zondag 25 maart is het Palmzon-
dag en wordt in Boekelo Palmpa-
sen gevierd. Er is een viering in 
Momentum en ook de traditionele 
Palmpasenoptocht door Boekelo 
vindt weer plaats.

De kinderviering in Momentum 
(Marcellinuskerk) is van 14.00 uur 
tot 14.30 uur. Tijdens de viering 
wordt het prentenboek “Een boom 
vol herinneringen” van Britta Tic-
kentrup voorgelezen. Na afloop 
staan er bij Momentum open wa-
gens klaar om de kinderen naar de 
start van de Palmpasenoptocht te 
brengen.

De optocht start om 14.45 uur bij 
OBS Molenbeek aan de Dirk Pa-
pestraat in Boekelo. Alle kinderen 
tussen 1 en 9 jaar kunnen, met hun 
versierde Palmpasenstok, zittend 
plaatsnemen op platte wagens. Ou-
der(s) en begeleiders lopen naast 
en achter de wagens een rondje 
door het dorp mee. Het eindpunt is 
bij goed weer de tuin van de fami-
lie Hulscher (hoek Kwinkelerweg/
Windmolenweg) en bij slecht weer 
de Zweede. Daar zal de jury prijzen 
uitreiken voor de mooiste, meest 
traditionele of juist meest originele 
Palmpasenstok én voor de mooiste 
kleurplaat. 

Alle deelnemertjes worden op iets 
lekkers getrakteerd. 
Kinderen en hun ouder(s) maar ook 
belangstellenden zijn van harte uit-
genodigd. 

Eierzoeken in het veld
Traditiegetrouw organiseert Mu-
ziekvereniging Unisson dit jaar 
weer het eieren zoeken op Twee-
de Paasdag. Ook dit jaar mogen de 
peuters en de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 van de basisscho-
len weer meedoen. De paashaas 
zal ook weer van de partij zijn! De 
kinderen kunnen meedoen aan de 
wedstrijd: ‘Wie heeft het mooiste 
mandje?’ Versier de mandjes waar-
in de kinderen de eieren gaan ver-
zamelen en de paashaas zal uit alle 
versierde mandjes drie prijswin-
naars kiezen.

De kinderen worden ‘s morgens om 
9.45 uur op de parkeerplaats van de 
Teessinkweide verwacht. Dit is aan 
het einde van de Landsteinerlaan. 
Daar zullen ze een deelnamebewijs 
krijgen. Dit alles onder de muzika-
le begeleiding van onze leerlingen. 
Vanaf hier vertrekken we naar het 
veld. Tijdens het zoeken is er voor 
de aanwezigen een kopje koffie
Opgave middels antwoordstrook-
je of online. Onderstaand strookje 
s.v.p. voor donderdag 22 maart in-
leveren bij de leerkracht of bij me-
vrouw Stokkers, Weisinkhoekweg 
48. U kunt uw kind ook opgeven via 



Renovatie

Agrarisch

Hallenbouw

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl
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Nhet digitale inschrijfformulier op onze website: www.mvunisson.nl.

Roepnaam en achternaam kind:

………………………………………………………......... 

O Peuterspeelzaal / peuters kinderopvang SKE
O groep 1 of 2
O groep 3 of 4

Naam ouders/verzorgers:

…………………………………………………………….. 
E-mailadres ouders/verzorgers:

………………………………………………………......... 

Telefoonnummer (i.v.m. doorgeven eventuele wijzigingen)

……………………………………………………….........

De Kinderpassion
Na het succes van de Kinderkerstnachtdienst willen we dit jaar ook Pasen 
op een bijzondere manier starten. Dit zullen we doen op de avond voor 
Pasen: op zaterdag 31 maart.

Op deze avond willen we kinderen laten kennismaken met het verhaal 
van Pasen op een kindvriendelijke en eigentijdse manier. Het evenement 
is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de basisschool, maar natuurlijk 
ook voor hun ouders en/of grootouders. 

We starten om 18.00 uur bij de Familie Diepeveen aan de Haaksberger-
straat 811 te Usselo. En we zullen afsluiten in de kerk. Het gehele program-
ma zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren. Bij het Verenigingsgebouw aan 
de Lammerinkweg is parkeergelegenheid voor auto en fiets.

We nodigen u van harte uit! Graag tot dan! 
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

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

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

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

� www.ezendam.nl 
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OPSCHOONDAG … 

Traditiegetrouw houden we de 
“BOEKELO.Doet” opschoondag tege-
lijk met de landelijke opschoondag. 
Tijdens deze Boekelose actie is het 
de bedoeling dat vrijwilligers de 
bermen van een aantal straten in 
het buitengebied zwerfvuilvrij ma-
ken. 

Het betreft voornamelijk de ber-
men die ernstig vervuild zijn, en/of 
niet al door het straat-adoptieteam 
worden onderhouden. 

Onze wijkbeheerder van Ensche-
de-West, Jan ter Elzen en de Dorps-
raad zal de actie ondersteunen, 
zowel persoonlijk als met materi-
eel.

Wij vragen vrijwilligers om zaterdag 
24 maart mee te doen!
Start: 9.15 uur bij MFA De Zweede, 
Boekelosestraat 275, met koffie/
thee en krentewegge. Afsluiting: 
ca. 13.00 uur met een kop soep.

Coördinatie: Anton Heuven, vanuit 
het Straat-Adoptieteam en Joost 
Brunink, vanuit de Dorpsraad.

Ook opschonen in het dorp
Anke Kampinga en Johanna de Jong 
(‘stille’ zwerfafval opruimers in bui-
ten- én binnengebied) mailden de 
redactie van Boeke-loos dat ze het 
jammer vinden dat de opschoon-
dag alleen het buitengebied be-
treft. Ook in ons dorp ligt er veel 
zwerfafval, vooral op het gras en in 
de bosjes naast de straat. Daarom 
nodigen zij u uit om ook in het dorp 
zwerfafval op te ruimen, om zo elke 
buurt weer een beetje schoner te 
maken. 



Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

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

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

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

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10




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.beautybysoemintra.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.beautybysoemintra.nl

Nieuw bij de Huisartsenpraktijk "De Windmolen" 
Pedicure Praktijk

De windmolen

Soemintra Ramdjoe
Gediplomeerd pedicure - medisch

Huisartsenpraktijk De Windmolen 
Windmolenweg 42, Boekelo  

053-4340468 / 06 17636093 
www.beautybysoemintra.nl
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www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij team Boekelo 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 
team Boekelo. Zij helpen u graag met het aanvragen van de zorg en 
het regelen van de eventuele vergoedingen.

2
0
1
8



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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Ma. Nordic Walking (iedere week) 13.45 - 15.30

Di. Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en geest. 10.00 - 11.00

Di. Elke 1e dinsdag van de maand een gratis gezond-
heidscheck.

14.00 

Wo. Ontmoetingsochtend (iedere week). Activiteiten 
voor lichaam en geest.

9.30 - 11.30 

Wo. Elke week samen gezellig de maaltijd nuttigen. 
Kosten € 7,50

12.30

Do. Jeu de boule twee groepen (iedere week, opgave 
bij Joke Velthuis).

14.00 & 19.00

Do. Gezellig samen spelletjes doen. 14.00

Vr. Elke 1e vrijdag van de maand: Mantelzorgcafé. 
Loop gezellig binnen.

10.00

Ma. 12 mrt. Inloopspreekuur wijkagent. 20.00 - 20.30

Di. 13 mrt. Inloopspreekuur PC: voor vragen over PC, i-Pad, e.d. 14.00 - 16.00

Do. 15 mrt. Leerlingen van de Marcellinusschool komen 
spelletjes spelen. 

14.00 

Di. 20 mrt. Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Wo. 21 mrt. Filmavond. Kosten € 2,50 incl. koffie en hapje. 19.30

Do. 22 mrt. Efkes d’r oet: Boswachterij Twickel. 13.00

Do. 29 mrt. Paasbakjes maken. Kosten € 7,00. 14.00

Do. 5 apr. Een medewerker van de Voedselbank vertelt. 14.00

De “Huiskamer van het Dorp” 
is een ontmoetingsplek voor 
en door bewoners van Boekelo, 
Twekkelo en Usselo. 

Voor een bakje koffie, een praat-
je, een heerlijke maaltijd of om 
mee te doen aan één van de 
activiteiten kunt u terecht in “de 
Berke”, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo



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

11 mrt Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

18 mrt Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

25 mrt Palmzondag
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

14:00 uur Samenkomst palmpaasop-
tocht Kerkdienst Protestantse Gemeente

29 mrt. Witte Donderdag
Protestantse kerk Usselo 19:30 uur Kruisweg m.m.v. Inspiration

19:30 uur Kerkdienst Protestantse  
Gemeente

30 mrt Goede Vrijdag
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

19:30 uur Kruisweg m.m.v. Inspiration
19:30 uur Kerkdienst Protestantse  
Gemeente

31 mrt Stille Zaterdag
Protestantse kerk Usselo
Protestantse kerk Usselo

18:00 uur Kinder-Passion
22:00 uur Paaswake Protestantse  
Gemeente

01 apr 1e Paasdag
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

08 apr Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
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za. 10 mrt. Potgrondactie 
Marcellinusschool

Bij u aan de deur

za. 10 mrt. Brengmiddag snoeihout 
paasvuur

Beckumerstraat 14.00 - 
16.30

wo. 14 mrt. Bridge Club 5-2 Eetcafé De Buren 19.30

do. 15 mrt. Uitje Damesgroep 40+ Vertrek vanaf De Berke 10.00

vr. 16 mrt. Folkclub Twente viert St. 
Patrick’s Day

Eetcafé De Buren 20.30

za. 17 mrt. Brengmiddag snoeihout 
paasvuur

Beckumerstraat 11.00 - 
16.30

di. 20 mrt. Openbare Dorpsraad 
Vergadering

De Zweede 20.00

vr. 23 mrt. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

14.00 - 
16.30

di. 27 mrt. Trefpunt 50+ filmvertoning 
Jan van der Geest

De Zevenster (opgave 
voor 23 mrt.)

17.00

wo. 28 mrt. Bridge Club 5-3 Eetcafé De Buren 19.30

zo. 1 apr. Paasvuur Beckumerstraat 20.30

wo. 4 apr. Bridge Club 6-1 Eetcafé De Buren 19.30

do. 5 apr. Koffiedrinken Dames-
groep 40+

De Berke 10.00 - 
12.00

vr. 6 apr. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

za. 7 apr. Inzameling Sam’s  
Kledingactie

Momentum 11.00 - 
13.00

za. 21 apr. Voorjaarsconcert MV 
Unisson

De Zweede 20.00

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:  
 1e weekend van de maand.
	Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
	Historisch Centrum: Elke  maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur
 Elke vrijdag een inloopmorgen van 10:00 tot 12:00 uur voor iedereen die  
  iets te melden heeft
  MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot   
 11.30 uur  plaats in de Berke



ADVERTENTIES:
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
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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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