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Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo 

 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 
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Coop Boekelo
Beckumerstraat 13

• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt

• coop.nl bezorgen & ophalen
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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

De 1631 stembiljetten zijn verwerkt, 
de 5412 stemmen zijn geteld en 
we hebben een nieuwe Dorpsraad! 
Nou ja nieuw, veel vertrouwde ge-
zichten zullen we terugzien uit de 
oude Dorpsraad. Met een opkomst 
van meer dan 53% kunnen we stel-
len dat de meerderheid in Boekelo 
tevreden was over het gevoerde 
beleid door de zittende Dorpsraad. 
Dat is een mooie opsteker.

Voor de verkiezingen konden we 
er niet teveel over zeggen – als 
redactie willen we onafhanke-
lijk blijven – maar we zijn erg blij 
met het verkiezen van onze eigen  
Susanne Harperink als nieuw lid 
van de Dorpsraad. Het voordeel van 
haar deelname aan de Dorpsraad is 
dat de lijntjes tussen Dorpsraad en 
de redactie van de Boeke-loos nu 
een stuk korter worden. 

Ander goed nieuws is dat Marieke 
Meijerink-Miedema de redactie op-
nieuw kan komen versterken. 
We durven rustig te stellen dat we 
haar enorm gemist hebben!

In april gaan we weer optimaal 
genieten van het gegeven dat we 
in het groene Boekelo wonen. 
Met het Tuinenfestival Soundgar-
dens, het voorjaarsconcert van MV 
Unisson, de Koningsdagviering, de 
voorjaarsclinic van de Boekelopers 
en een Boerenlifestylefair op Erve 
de Bats luiden we het voorjaar op 
passende wijze weer in. 

Ook zetten we de vrijwilligers van 
de Museum Buurtspoorweg in het 
zonnetje. Deze keer omdat ze een 
wel zeer speciale ‘laatste rit’ met de 
historische trein hebben verzorgd 
vanuit Boekelo naar Haaksbergen.

Tenslotte besteden we ook aan-
dacht aan het vijftigjarig bestaan 
van de Boekelose Tennisclub, een 
prachtige mijlpaal in het bestaan 
van deze bloeiende vereniging.

We hopen dat u een fijn Paasfeest 
hebt gehad en geniet vooral van de 
komende lente. En veel leesplezier 
met deze nieuwe Boeke-loos.

De redactie 
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 
VAN 20 MAART 2018

Men ziet ze nog niet vliegen!
De tijd vliegt! 

De laatste openbare vergadering van Dorpsraad 2014/2018 wordt om 
20:00 uur door Jeroen Verhaak - voorzitter - geopend. Hij heet alle aanwe-
zigen welkom. Dat zijn de 12 leden van de Dorpsraad en 30 belangstellen-
den, waaronder kandidaat-Dorpsraadleden, de Verkiezingscommissie, een 
delegatie van de Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TRMc) en de “amb-
telijke vertegenwoordigers” Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), 
Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Wilfried Bossink (wijkagent). 

In afwijking van de gepubliceerde agenda gaan we eerst aan de slag met 
het (ROM-)punt “Advies vliegveld Twentse Radio Modelvliegtuigclub”. 
Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in. Hij wordt hierin bijgestaan door 
de (waarnemend) voorzitter van de TRMc. Er ontstaat een “levendige” 
gedachtenwisseling tussen TRMc-vertegenwoordigers, Dorpsraadleden en 
een aantal omwonenden van het beoogde vliegveld aan de Badweg. Om 
een lang verhaal kort te maken: de door de gemeente aan ons gevraagde 
adviesaanvraag zal in één van de komende Dorpsraadvergaderingen op-
nieuw aan de orde komen.

Het Verslag van de op 20 februari jl. gehouden openbare vergadering 
van de Dorpsraad wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding hiervan 
zegt Gonny ten Veen dat de banken van het Schierbeekplein intussen door 
Stadsdeelbeheer-West verwijderd zijn voor een opknapbeurt en dat zij in 
het vervolg door omwonenden onderhouden zullen worden. Hiervoor le-
vert Stadsdeelbeheer-West de benodigde materialen. 

Bij het agendapunt “In- en uitgaande post” wordt opgemerkt dat de 
Dorpsraadleden op korte termijn het “Erkenningsdocument” (de brief 
waarin de gemeente Enschede de Dorpsraad opnieuw erkent als officieel 
wijkorgaan) zullen ontvangen.

De mededelingen van de wijkagent (Wilfried Bossink): - Diefstal fiets 
bij supermarkt. - Illegale autokofferbakverkoop van gereedschap. - Op 6 
maart opmerkelijke activiteiten van onbekend persoon aan Windmolen-
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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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STweg gesignaleerd (“Let op uw eigendommen!”). - Snelheidsmetingen ge-
daan op Boekelosestraat. Er is deze keer nog niet beboet, overtreders zijn 
bekend, zullen door politie worden aangesproken. - Belangstellende wijst 
op mogelijk illegale camerabewaking aan Ganzebosweg. Politie zoekt dat 
uit. 

Nieuws vanuit de commissies en vertegenwoordigingen: 
ROM (woordvoerder Kas de Vries): - Bestemmingsplan Twekkelerhof aan 
de Haimersweg in Twekkelo (Landgoed Het Stroot) is mede door onze 
inspanningen (vooralsnog) in de ijskast gezet. Wordt vervolgd. - Binnen-
kort is er (opnieuw) een gesprek met een verkeersdeskundige van de 
gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad over de problematische 
verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg en Haimersweg. - Eind 
deze maand is er overleg tussen “Stawel” en Dorpsraad over Duurzame 
energie-aanpak. - Verlichting buitengebied. Bart Stokkers praat ons bij 
over dit onderwerp. Besloten wordt hierover een brief richting gemeente 
te lanceren. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad niet om advies 
is gevraagd over dit dossier. - Toerisme. Er was voor dit onderwerp een 
werkgroep actief. Deze heeft kortgeleden een voorstel gepubliceerd. De 
werkgroep toerisme, BOV en Dorpsraad hebben binnenkort overleg over 
deze tekst. - Marcellinuscomplexplein. Hoewel dit geen Dorpsraadactivi-
teit is geven we Ben Bel de gelegenheid om te melden dat de fondsen-
werving ten behoeve van een renovatie van dit plein van start is gegaan. 
- Camping Buytenplaets. Bart Stokkers spreekt zijn bevreemding uit over 
het feit dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van permanente bewo-
ning op deze camping zwalkt. Nico Bolhuis komt terug op dit onderwerp. 
Eigenaresse van camping (aanwezig als belangstellende) zegt dat zij hier-
over in gesprek wil met de Dorpsraad. 
Publiciteit (Jeroen Verhaak): De Dorpsraad-site Boekelo.info is grondig ge-
renoveerd. 
MFA (Ben ter Stal): Officieel onderzoek naar haalbaarheid realisatie 3e 
fase (Spelzaal) is van start gegaan. 
Dorpsbudget (Kas de Vries): Gehonoreerd zijn de aanvragen: - voor de 
organisatie van de Palmpasenoptocht (400 euro), - onder een zeker voor-
behoud die voor de aanschaf van vlaggenmasten ten behoeve van een 
aantal verenigingen (1155 euro) en die van het Oranjecomité voor de or-
ganisatie van de Oranjefeesten (1000 euro). Enkele aanvragen “hangen” 
nog. - Bookels Höltink (Ben Bel): Het plan van aanpak “Eenzaamheid in 
Boekelo.” verschijnt volgens de initiatiefnemers binnenkort.
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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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STHierna krijgen alle (14) kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen de  
gelegenheid zich voor te stellen. Aldus gebeurt. 

Bij de rondvraag komt het volgende aan de orde: - Jos Brunink: zaterdag 
25 maart, Boekelo Doet, aanvang 09:15 uur in MFA De Zweede. Doel is het 
opruimen van zwerfafval in het buitengebied. - Ben Schoppert (aftredend 
Dopsraadlid, niet herkiesbaar): “Het waren min of meer 8 fantastische 
jaren”. - Nico van der Veen (belangstellende) bedankt de Dorpsraadleden 
2014/2018 voor hun inspanningen.
Nadat Jeroen Verhaak álle Dorpsraadleden jaargang 2014/2018 heeft be-
dankt en in de bloemen en aan de wijn heeft gezet, bedankt Kas de Vries 
de voorzitter voor zijn inzet!

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. 

Ben Schoppert, secretaris Dorpsraad 2014/2018.  
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UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad (de eerste van Dorpsraad 2018/2022) is op 
dinsdag 17 april 2018. U bent van harte welkom! Plaats 
van handeling: M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, 
Nijmeijerzaal, aanvang 20.00 uur. 

Zie voor agenda en verslag vorige vergadering de website Boekelo.
info, tabblad Dorpsraad. 



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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STUITSLAG DORPSRAADVERKIEZINGEN

Het kan u niet ontgaan zijn: op 21 maart waren er verkiezingen. Niet al-
leen een raadgevend referendum over de zg. ‘Sleepwet’, en niet alleen 
voor de gemeenteraad; maar ook voor de Dorpsraad.
Hierbij informeren we u over de resultaten van deze Dorpsraadsverkiezin-
gen.

Facts & Figures
U mocht maximaal 5 stemmen op uw stembiljet uitbrengen
• Aantal stembiljetten:  1631
• Aantal uitgebrachte stemmen: 5412
• Gemiddelde per stembiljet: 3,3 stemmen/biljet
• Opkomstpercentage:  53,8%  (in 2014: 52,3%)

In Enschede was het opkomstpercentage 50,7% (in 2014: 43,5%)
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Tellen van de stemmen



‘‘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

De uitslag
De scores van de kandidaten in de volgorde van het stembiljet:

Uitslag DORPSRAAD-verkiezingen BOEKELO 2018 - 2022

Nummer Kandidaten Aantal 
uitgebrachte 

stemmen

Percentage Rangorde

1 Gerard Woerdenbag 160 2,96 14

2 Ben Bel 437 8,07 7

3 Bert Bennink 184 3,40 12

4 Joost Brunink 213 3,94 11

5 Susanne Harperink 445 8,22 6

6 Sabine Jongsma 450 8,31 5

7 Janny Joosten 233 4,31 10

8 Edith Robers 416 7,69 8

9 Gerard Roossink 537 9,92 3

10 Ben ter Stal 389 7,19 9

11 Bart Stokkers 588 10,86 2

12 Jeroen Verhaak 657 12,14 1

13 Kas de Vries 530 9,79 4

14 Bernd Weijers 173 3,20 13

Totaal aantal uitgebrachte 
stemmen: 5412 100,00 

Van deze 14 kandidaten vallen de drie met de laagste score af, zodat de 
Dorpsraad in de nieuwe samenstelling er als volgt uitziet:

• Jeroen Verhaak
• Bart Stokkers
• Gerard Roossink
• Kas de Vries
• Sabine Jongsma-Haverkamp
• Susanne Harperink

• Ben Bel
• Edith Robers-Janssen
• Ben ter Stal
• Janny Joosten
• Joost Brunink
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LaD
eut

VOORJAAR-ZOMER
COLLECTIE 2018
La Deut Mode wil iedereen hartelijk 
bedanken voor het bezoek aan onze 
modeshow. Mede dankzij u is deze 
modeshow weer een groot succes 
geworden.

Was u niet in de gelegenheid onze 
modeshow te bezoeken? Kom dan nu 
de nieuwe voorjaar-zomer collectie 
bekijken in onze winkel.

Wij zijn u weer graag van dienst en 
verheugen ons op uw bezoek.

met vriendelijke groet,
Team La Deut Mode
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De Dorpsraadsverkiezingscommissie ziet met tevredenheid terug op het 
verloop van de verkiezing voor de Dorpsraad. U als kiezer heeft ervoor 
gezorgd dat Boekelo straks weer beschikt over een gekozen Dorpsraad. 
Die zich ongetwijfeld weer gaat inzetten om van ons dorp wat moois te 
maken. En die daarbij een gelegitimeerde invloed heeft op het gemeen-
tebestuur van Enschede. 

De Dorpsraadsverkiezingscommissie 

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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in 12 Boekelose tuinen 

36 optredens
van 12   bands

tussen 13.00 en 17.00 uur
zondag 22 april

gratis entree

1. Das Soundkollektiv
Lyrische Instrumental Fusion

Tuin  Weisinkhoekweg 33

2. Dark Fluid
Akoestische grunge

Tuin  Mr. de Wolfstraat 61

3. Joint Adventure
Pop & (classic-)rock

Tuin  Kwinkelerweg 175

4. RijksRectum
kleinkunst/jazz

Tuin  Bernard Roerinkstraat 43

5. Miller & The Tone Machine
Soul ‘n Blues

Tuin  Beckumerstraat 308

6. Hans Boom
Singer-songwritermusic & 
70-er Jaren songs

Tuin  Boekelosestraat 381

7. Bjorn van Rozen
Nederlandstalige chansons 
op de piano

Tuin  Jan van Elburgstraat 111

8. Temple Bar
Country Pop

Tuin  Weisinkhoekweg 155

9. Henk Lammers
Maatschappijkritisch 
Nederlandstalig

Tuin  Boekelosebleekweg 146

10. Scott & Young
Folkpop/singer-songwriter

Tuin  Strootmanweg 50

11. Dann Thomas
Singersongwriter covers op gitaar

Tuin  Beckumerstraat 151

12. Dreamin’ of Jessie
Semi-akoestische popliedjes

Tuin  Boekelosebleekweg 137

line up

Op elke lokatie 3 sets tussen 13:00 en 17:00 uur (gratis toegang)

Def_opmaak programmaboekje.indd   2-3 20-03-18   11:50
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Nederlandstalig
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TIME

SOUNDGARDENS   BOEKELO
Zondag 22 april  13u - 17u ADRESSEN 

1 Lyrische Instrumental Fusion DIANE Weisinkhoekweg 33 Das SoundKollektiv
2 Akoestische grunge JOS Mr. de Wolfstraat 61 Dark Fluid
3 Pop & (classic-)rock band MiCHEL		RIA Kwinkelerweg 175 Joint Adventure
4 Jazz / kleinkunst IRMA Bernard Roerinkstraat 43 RijksRectum
5 Soul 'n Blues GEERT Beckumerstraat 308 Miller & the Tone Machine
6 Singer-songwriter 70-ties TONNY Boekelosestraat 381 Hans Boom
7 NL-talige chansons op piano GERRIE Jan van Elburgstraat 111 Bjorn van Rozen
8 Country Pop EDDY		COLETTE Weisinkhoekweg 155 Temple Bar 
9 Maatschappijkritisch NL-talig TOOS Boekelosebleekweg  146 Henk Lammers

10 Folkpop / singer-songwriter MARRY		INA Strootmanweg 50 Scott & young
11 Singer-songwriter gitaar pop PAUL Beckumerstraat 151 Dann Thomas
12 Semi-akoestische popliedjes TON		ANNET Boekelosebleekweg 137 Dreamin' of Jessie

TIJDEN
<1300 <1315 <1330 <1345 <1400 <1415 <1430 <1445 <1500 <1515 <1530 <1545 <1600 <1615 <1630 <1645 <17

1 Das SoundKollektiv Das SoundKollektiv Das SoundKollektiv
2 Dark Fluid Dark Fluid Dark Fluid
3 Joint Adventure Joint Adventure Joint Adventure
4 RijksRectum RijksRectum RijksRectum
5 Miller & the Tone Machine Miller & the Tone Machine Miller & the TM
6 Hans Boom Hans Boom Hans Boom
7 Bjorn van Rozen Bjorn van Rozen Bjorn van Rozen
8 Temple Bar Temple Bar Temple Bar 
9 Henk Lammers Henk Lammers Henk Lammers
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11 Dann Thomas Dann Thomas Dann Thomas
12 Dreamin' of Jessie Dreamin' of Jessie Dreamin' of Jessie

table

Organisatie  
Bert Bennink (bertbennink@gmail.com)
Rick Schenau  

Live-muziek in 12 tuinen in en rond Boekelo
Op zondagmiddag 22 april tussen 13:00 en 17:00 uur wordt  
in Boekelo de eerste editie van een nieuw muzikaal festival  
georganiseerd: Soundgardens, Tuinenfestival Boekelo! 

Op 12 plekken verspreid in en om het hele dorp stellen muziek- 
liefhebbers hun tuin ter beschikking voor liveoptredens van zeer  
uiteenlopende live-acts. Het publiek mag overal GRATIS binnen- 
lopen en kan komen kijken en luisteren. 

Stippel met behulp van dit programmaboekje je eigen ideale route 
uit door het dorp via de diverse genres: van singersongwriter tot 
fusionband, van coverband tot acoustisch duo, van country-trio tot 
jazz-combo, van soulfunkband tot verstild zangduo. Fiets zo van het 
ene muzikale pareltje naar het andere met acts die 3 keer in 
dezelfde tuin een half uur optreden.

Dit unieke festival wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en 
heeft nu al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Like, deel, 
reageer en nodig al je vrienden uit!!
Facebook https://www.facebook.com/tuinenfestivalboekelo

Entree is overal gratis. Voor drankjes en organisatie zal tijdens de 
optredens met de pet worden rondgegaan en staat er bij de uitgang 
ook een pot om je bijdrage in te storten. Dus neem zeker een handje 
kleingeld mee!

Bij regen hebben we voor elke tuin PLAN B. 

Kom met de fiets!
Neem handje kleingeld mee!
Neem een kleedje en een paraplu mee. TIPS

Def_opmaak programmaboekje.indd   4-5 20-03-18   11:50
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SOUNDGARDENS   BOEKELO
Zondag 22 april  13u - 17u ADRESSEN 
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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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ERVE DE BATS

Op zondag 22 april is er in samen-
werking met Soundgardens een 
boerenlifestyle fair op Erve de Bats. 
Van 12.00 - 17.00 uur staat de poort 
open voor een ieder die van muziek 
houdt en wil snuffelen tussen bro-
cante en landelijke woonspullen. 

‘Villa Vintage’ is aanwezig met 
tweedehands merkkleding en ac-
cessoires. Voor de genieters van 
lekkernijen is er een proeverij van 
jam, die je ook kan meenemen 
naar huis. ‘Pa aan de kook’ maakt 
warme delicatessen klaar in zijn 
foodtruck en de wijnbar van slijterij 
Breukers serveert frisse zomerwij-
nen. Wij zijn enthousiast, u ook? 

We zien u graag op 22 april aan de 
Weisinkhoekweg 33 in Boekelo. 
De toegang is gratis.

CLUBVOETBALDAGEN

Kom deze zomervakantie 3 dagen in 
Engelse voetbalsfeer bij BSC Unisson. 
Je gaat genieten van het beste wat 
het Engelse voetbal te bieden heeft: 
aanvallen als de teams uit Manches-
ter en de nieuwste oefeningen uit 
Liverpool en Chelsea. Hoe gaaf is 
dat? De Clubvoetbaldagen worden 
gehouden op 21, 22 en 23 augustus 
2018.

Schrijf je nu in!
BSC Unisson organiseert dit drie-
daagse voetbalfeest voor alle voet-
ballers van 6 t/m 13 jaar uit de 
regio. Iedereen kan dus meedoen! 
Schrijf je alleen of met je teamgeno-
ten in via www.clubvoetbaldagen.
nl/voetbaldagen-bscunisson/ 
want VOL is VOL! De inschrijving is al 
geopend.

Snelle Kanjer Actie
Voor alle snelle inschrijvers is er een 
speciale actie. Naam + rugnummer 
(t.w.v. € 12,50) worden kosteloos 
gedrukt op het shirt. Zo heeft iedere 
voetballer zijn unieke voetbalshirt!
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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

Bekijk mijn nieuwe website 
op instituutregina.nl!
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IEVERHUIZING BEO LOGOPEDIE

Het Integraal Kind Centrum (IKC) Boekelo- 
Usselo gaat een samenwerking aan met de 
praktijk van BEO logopedie. 
Dit betekent dat BEO logopedie zich na de voor-
jaarsvakantie heeft gevestigd binnen de mu-
ren van de Marcellinus en OBS Molenbeek. De 
van oorsprong Boekelose praktijk is verhuisd 
van ‘Het Kruispunt’ aan de Meester de Wolfstraat naar de beide scholen in  
Boekelo. Hierdoor kunnen de individuele behandeling en het schooltraject 
makkelijker op elkaar aansluiten. Uiteraard kunnen ook de kinderen van 
kinderopvang Boekelo Centraal en peuterspeelzaal Beertje Boekeloen hier 
gebruik van maken. 

De voordelen van de BEO-logopedie-praktijk op school
• gemak: ouders hoeven niet naar een ander gebouw
• minder lesverzuim: er is geen reistijd naar de logopedie-locatie
• korte communicatielijnen met de leerkrachten
• laagdrempeligheid: leerkrachten en ouders lopen gemakkelijk even 

binnen

Contact
Wanneer u als ouder vragen heeft over de uitspraak, de taal, stem, het 
begrijpend lezen van uw kind of andere logopedische problemen kunt 
u zelf de logopedist vragen mee te kijken. Voor meer informatie kunt 
u een kijkje nemen op de website: www.beologopedie.nl. De behan-
delend logopedist in Boekelo is Angela Hoogstrate. Zij is bereikbaar via  
angela@beologopedie.nl en via 06 - 200 851 69. 



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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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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BOEKELO

Op dinsdagochtend 13 maart was 
het zover: boomplantdag in Boe-
kelo! Samen met de scholen OBS 
Molenbeek en Marcellinus hebben 
we enkele honderden struiken ge-
plant aan de toegangsweg naar 
sportpark De Zweede. Vol goede 
moed en inzet van de 40 kinderen 
is het gelukt om een nieuw stukje 

natuur te realiseren. Het weer zat 
ons in het werkuurtje redelijk mee. 
Lekker droog, ondanks de 90% re-
genkans. Na het planten was er nog 
een drankje voor de dorstigen. Om 
het planten aan te moedigen en te 
waarderen kregen de kinderen op 
school een nestkast pakket. Deze 
kan op school of thuis in elkaar 
worden getimmerd en gekleurd. 
Als wijkbeheerder wil ik iedereen 
hartelijk danken voor de inzet! 

Ik kijk uit naar een volgende plant- 
actie.

Wijkbeheerder Jan ten Elzen 
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St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Vrijdag 

27 april 2
018

Stichting Oranje Comité Boekelo organiseert

KONINGSDAG
BOEKELO 2018
Op sportcomplex De Zweede Boekelo 

Inschrijven van 11.00-11.30 uur 
Iedereen  € 2,00 p.p.

Prijsuitreiking Direct na a� oop ontvangt iedere
 betalende deelnemer een medaille.

Starttijden (vertrek de Zweede)
11.45 uur start fun-run t/m 8 jaar
12.15 uur start fun-run 9-11 jaar
12.45 uur start fun-run vanaf 12 jaar

KONINGS-FUN-RUN
hindernisloop

een parcours met leuke,
sportieve hindernissen

Koningsdag gevouwen A4- 2018.indd   1 23-03-18   11:08



10.00 – 11.00 RONDGANG MET VERSIERDE FIETSEN
Vertrek vanaf het Bleekerijplein naar de Zweede met de 
schutterskoning 2017, Arno Wargerink en de schuttersprins 
Niels Mandemaker voorop, gevolgd door de optocht met versierde 
� etsen/skelters/kinderwagens en meer. 

 Op sportpark de Zweede vinden aansluitend 
 de festiviteiten plaats.

11.00 – 11.30 INSCHRIJVEN KONINGS-FUN-RUN
 Voor iedere deelnemer € 2,00 p.p.

11.00 – 16.00 SPRINGKUSSEN & RACEBAAN
 Spring als the King.

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

11.45 START KONINGS-FUN-RUN 
 11:45 uur t/m 8 jaar. 
 12:15 uur  9 t/m 11 jaar.
 12.45 uur 12 jaar en ouder. 
 
 Direct na a� oop ontvangen alle deelnemers een medaille.

KONINGSDAG BOEKELO – 27 APRIL 2018

PROGRAMMA
�P ��ORTC���L�X DE �WE�DE

Koningsdag gevouwen A4- 2018.indd   2 23-03-18   11:08

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

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

St. Oranje Comité Boekelo e.o.

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

https://www.facebook.com/StichtingOranjecomiteBoekelo  

13.00 – 18.00  GEZELLIGE MUZIKALE MIDDAG 
 Met een optreden van MV Unisson en Cartoon Puur.

13.00 – 13.30  INSCHRIJVEN FIETSPUZZELTOCHT

13.00 – 18.00  CORNHOLE  
 ‘Een spel met maiszakjes en gaten’ 

13.30 START FIETSPUZZELTOCHT
 Verzorgd door BSC-Unisson. 
 Vertrek vanaf de Zweede. 
 

15.00 – 15.45  INSCHRIJVING ZESKAMP & VOGELSCHIETEN 
 Zeskamp – Sport en spelactiviteiten voor kinderen van de 
   basisschool, groep 3 t/m 8.
 
 Vogelschieten
 Cat A – 10 t/m 16 jaar – Luchtbuks 4,5 mm. € 2,50 p.p.
 Cat B – 17 jaar en ouder – Vuurbuks 6 mm.  € 5.00 p.p.

 *  Let op: bij inschrijving vogelschieten legitimatie verplicht!

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

16.00 START VOGELSCHIETEN

16.00  START ZESKAMP
 Voor kinderen van de basisschool, groep 3 t/m 8.
omstreeks
18.00  AFSLUITENDE PRIJSUITREIKING
 Fietspuzzeltocht, Zeskamp, Vogelschieten.

Koningsdag gevouwen A4- 2018.indd   3 23-03-18   11:08
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KONINGSDAG BOEKELO WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOREN:
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KONINGSDAG BOEKELO WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOREN:
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NIEUWS VANUIT DE  
HUISARTSENPRAKTIJK

Het voorjaar is in volle gang en dat 
is prettig om te merken. Mijn bij-
en vliegen weer als een malle op 
zoek naar de bloemetjes! De gesel 
van de griep die Boekelo, Usselo 
en Twekkelo teisterde ligt geluk-
kig weer achter ons en we kunnen 
ons weer laven aan de zon. Een tijd 
van groei, bloei, verwachtingen en 
hoop, waarbij mensen zich in het 
algemeen beter in het vel voelen 
zitten. Dit laat zich ook zien in de 
bezoekersaantallen op onze spreek-
uren. Die zijn dan minder en dat is 
een goed teken! Ook onze praktijk 
groeit met aanmeldingen van nieu-
we Boekeloërs. Voor mij een stimu-
lans om door te gaan op de koers 
die we als apotheekhoudende huis-
artsenpraktijk De Windmolen varen.
 
Ik wil u via deze Boeke-loos graag 
berichten over het reilen en zeilen 
van en de nieuwe ontwikkelingen 
in onze praktijk. 
Om de zorg die we in Boekelo leve-
ren verder te verbeteren gaan we 
starten met een spreekuur hart- en 
vaatziekten. Dit spreekuur heeft als 
doel om het risico op het krijgen 
van een hart- en vaataandoening te 
verminderen. Mensen die het aan-
gaat zullen per brief worden uitge-
nodigd. De doelgroep zijn mensen 
die een hart- en vaataandoening, 
zoals een hartinfarct of een be-

roerte gehad hebben, of mensen 
met één of meer risicofactoren. Het 
spreekuur zal gedaan worden door 
een nieuwe gespecialiseerde ver-
pleegkundige Wendy Tool en onze 
eigen doktersassistente Güldeniz 
Ok. Alle spreekuren gaan in nauw 
overleg met de huisarts.

Verder heeft u in de afgelopen pe-
riode mogelijk hinder ondervonden 
van aangepaste openingstijden 
of langere wachttijden in de apo-
theek. Dit was het gevolg van af-
wezigheid door ziekte op hetzelfde 
moment van meerdere van onze 
assistentes. Deze overmachtsitua-
tie was moeilijk op te vangen met 
invallers. Ondanks het oponthoud 
dat het u opleverde konden we re-
kenen op veel steunbetuigingen en 
begrip. Grote dank voor uw geduld!

Ik wens u een zonnig voorjaar toe 
en tot een volgend schrijven of een 
ander moment.

Met een hartelijke groet,

Niels van Rozen
Huisarts in Boekelo
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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. 
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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CLUB BESTAAT 50 JAAR

De Boekelose Tennisclub is op 1 
april 1968 begonnen op de tennis-
baan bij Bad Boekelo. Zij heeft zich 
in de loop van de jaren ontwikkeld 
tot een enthousiaste tennisclub met 
een gezellig clubhuis en goed zicht 
op alle zes gravelbanen. 

Het 50-jarig bestaan is een memo-
rabel moment, dat wij niet onop-
gemerkt voorbij willen laten gaan. 
Daarom gaan wij dit vieren op 7 en 
9 juni. Het programma ziet er als 
volgt uit:
• Op donderdag 7 juni houden 

wij van 18.00 - 20.00 uur een 
receptie voor inwoners van Boe-
kelo, Usselo en omstreken met 
aansluitend een demonstratie-
wedstrijd van twee spelers uit 
de top-10 van Nederland.

• Op zaterdag 9 juni hebben wij ’s 
middags een zeskamp voor de 
jeugd. Vanaf 20.00 uur houden 
we een feestavond met livemu-
ziek.

Wij hopen op een mooi, bijzonder 
tennisjaar en zien u graag bij een of 
meerdere activiteiten.

Ook tennissen in Boekelo?
Wij zijn nu hard aan het werk om de 
tennisbanen gereed te maken voor 
het buitenseizoen. In april starten 
wij weer met tennislessen. Voor 
nieuwe leden hebben wij een ken-
nismakingsabonnement. Dit houdt 
in dat u tegen een gereduceerd ta-
rief lid kunt worden van onze ver-
eniging. 

Wilt u eens kennismaken met de 
tennisclub, dan nodigen wij u van 
harte uit voor onze Kom en Klap 
avond. Deze start elke dinsdag om 
19.30 uur. Iedereen is welkom. Je 
speelt regelmatig met en tegen 
een andere speler. Het wisselen 
gaat om het half uur. Het is daar-
door ook mogelijk om op een later 
tijdstip aan te sluiten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze website www.boe-
kelosetennisclub.nl. Of volg ons op 
Facebook: www.facebook.com/
boekelosetc/ 



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

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires, 
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.
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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

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

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

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

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

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

  Ook voor glas-, wand- en 
          vloerafwerking!

           Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

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

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

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

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

 Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

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

Beginnen met hardlopen? Doe dan 
mee met de 5 km clinic voor be-
ginners! Ook herstarters kunnen 
aansluiten. De clinic start op maan-
dag 16 april a.s. met een informa-
tieavond waarop wordt ingegaan 
op het trainingsschema, kleding, 
schoeisel, blessurepreventie en an-
dere zaken die van belang zijn voor 
het hardlopen. Aanvang: 19.30 uur, 
kantine De Zweede.

Vanaf 23 april beginnen de trainin-
gen op 12 maandagavonden van 
19.30 - 20.45 uur op sportpark De 
Zweede. Er wordt getraind onder 
begeleiding van onze enthousiaste 
en deskundige trainer, met als doel 
de 5 km van de Dorpsloop in De 
Lutte op 14 juli a.s.

Inschrijven
Stuur een e-mail met je gegevens 
(naam, adres, geboortedatum en 
shirt-maat) naar lopers@bscunis-
son.nl.
Kosten voor deze clinic bedragen 
€ 55,-, Daarvoor krijg je 12 trainin-
gen, een loopschema, koffie/thee, 
inschrijving voor de eindloop in De 
Lutte en een functioneel loopshirt.

www.bscunisson.nl
Facebook: Boekelopers 

OPENING SURVIVALBAAN 
BOEKELOPERS

Op zondag 8 april 
om 14.00 uur 
wordt de survival-
baan van de Boe-
kelopers op De 
Zweede officieel 
geopend. 

Na het officiële gedeelte zullen Stijn 
Elferink, meervoudig Nederlands 
kampioen survivalrun, en de survi-
valrunners van de Boekelopers een 
demonstratietraining geven in de 
hindernissen van de survivalbaan. 

U bent van harte welkom bij de 
opening van de survivalbaan!

De Boekelopers 



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

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
✹✹ VVIIOOLLEENN  ✹✹ PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  ✹✹ KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

✹✹ HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  ✹✹ GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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www.buitenhoff.nl
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Stamppot buffet
Het stamppot buffet was weer een 
succes. Het was een gezellige mid-
dag met lekker eten, mooie muziek 
en leuke gesprekken. Dit doen we 
volgend jaar zeker weer!

Pasen
Inmiddels is het Pasen geweest 
en hebben wij bij een aantal van 
onze gasten die een hart onder de 
riem nodig hadden onze beroemde 
Paasbakjes afgeleverd. Een plezier 
om te maken en te geven.

Toneel Jong Lonneker op 2 juni
Noteert u alvast 2 juni Toneel Jong 
Lonneker in uw agenda. Nadere in-
formatie volgt gauw.

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 te-
recht bij onze secretarissen: Mar-
griet van Abbe: 06 - 252 714 54 of 
053 - 230 47 40 of bolo99@hotmail.nl
Hermine ter Horst: 074 - 242 36 89 
of terhorsttwekkelo@kpnmail.nl 

NATIONALE MOLENDAG

Zaterdag 12 mei a.s. is het Nationale 
Molendag. Ook de Wissink’s Möl is 
die dag van 10.00 - 16.00 uur open.

U kunt de molen bekijken en be-
klimmen; de gids en de molenaars 
geven uitleg. Er zijn spelletjes voor 
de kinderen, u kunt overheerlijk 
pannenkoekmeel kopen en ook voor 
de inwendige mens wordt goed ge-
zorgd.

We zien u graag op 12 mei! 



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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De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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AFSPRAAK MAKEN?
www.tandartspraktijkboekelo.nl    053 - 428 27 93

Woninginrichting
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Be You 
Hairdesign

ggg67

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

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

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

Openingstijden:
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SLAATSTE RIT MET DE MBS

DOOR PIETER HOF 

In Boekelo zijn we gewend aan het 
gezellige geluid van de Museum 
Buurtspoorweg (MBS), de stoom-
fluit van de locomotief, het getin-
gel bij de overweg. De historische 
spoorweg hoort gewoon bij Boeke-
lo. 

Zo nu en dan worden er naast de 
gebruikelijke dienstregeling in het 
toeristisch seizoen, ook bijzondere 
ritten verreden. Denkt u daarbij aan 
bijvoorbeeld een pop-up restaurant 
in een restauratievoertuig van de 
MBS. Maar ook bedrijfsfeesten wor-
den verzorgd door de MBS.

Onlangs had een overleden arts 
van het Medisch Spectrum Twente 
en tevens enorme treinenliefheb-
ber een bijzondere laatste wens 
rondom zijn overlijden: een ‘laatste 
rit’ naar de natuurbegraafplaats in 
Haaksbergen. Met een historische 
trein. De dokter kreeg dan ook de 
uitvaart die hij wenste en de vrijwil-
ligers van de Museum Buurtspoor-
weg maakten dat op grandioze 
wijze mogelijk. 

U kunt zich voorstellen wat het met 
de familie van de overleden arts 
deed toen door de wegwerkers van 
de Noaber 18 het werk werd stilge-
legd en de medewerkers met een 
buiging de trein lieten passeren. Dit 
gebeurde, omdat de medewerkers 
van de MBS de wegwerkers geat-
tendeerd hadden op de komst van 
de trein. De rillingen lopen je over 



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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Shet lijf als je dat mag aanschouwen. 

En dat oog voor detail zie je terug in 
de gehele organisatie van de MBS. 

Overal is aandacht aan besteed. 
De staat van de rijtuigen, de bege-
leiding door het treinpersoneel, de 
historisch zo mooi kloppende loca-
ties van de MBS, het is een genoe-
gen om dat mee te mogen maken.

De Boeke-loos redactie is ervan 
overtuigd dat een organisatie de 
beste prestaties levert als de men-
sen die er werken een echte pas-
sie hebben voor het werk dat ze 
doen. En dan te bedenken dat de 
MBS grotendeels mogelijk wordt 
gemaakt door vrijwilligers. 

We kunnen als Boekeloërs trots zijn 
op onze historische museumspoor-
weg die ons dorp, naast de Military, 
zo mooi op de kaart weet te zetten. 
Voor de MBS was het een dankba-
re taak om zo bij te kunnen dragen 
aan een bijzonder afscheid.

www.museumbuurtspoorweg.nl 

Foto’s: 
Uitvaartfotograaf Jacqueline Regtuit
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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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TREFPUNT 50+

Op 24 april brengen 
we een bezoek aan 

RTV Oost in Hengelo, alwaar we 
om 10.00 uur worden verwacht. 

We vertrekken om 9.15 uur bij Eet-
café De Buren. 
Mogelijk lunchen we na afloop bij 
Van der Valk.

Opgave voor 20 april bij: 

Jenny Wevers: 053 - 428 1423 
of redder@planet.nl 
Bonnie Haven: 053 - 428 1558 
of jhaven@kpnmail.nl 
Nettie Overzee: 053 - 428 2138  
of nettie.overzee@kpnmail.nl  

OPBRENGST COLLECTE  
AMNESTY INTERNATIONAL

In de week van 12 - 17 maart jl. 
is er gecollecteerd voor Amnesty 
International. De opbrengst was € 
1300,10. Het is fijn om te ervaren 
dat ook dit jaar weer mensen be-
reid waren te collecteren (het was 
soms best koud). En ook dat de in-
woners van Boekelo elk jaar bereid-
willig aan Amnesty geven.

Roel Bruinsma 

KRANTENKNIPSEL UIT 1909



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! 

 
�������������

���������������� ������� � ���������������������� ����������������������
���������� ����Zorgeloos         ���
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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

Ma. 9 apr. Inloopspreekuur wijkagent. 20.00 - 20.30

Di. 10 apr. Inloopspreekuur PC: voor vragen over PC, i-Pad, e.d. 14.00 - 16.00

Di. 17 apr. Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 26 apr. Modeshow Ruben Jansen. Bekijk de nieuwe 
voorjaarsmode.

14.00

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

Voor een bakje koffie, een 
praatje, een heerlijke maaltijd of 
om mee te doen aan één van de 
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

08 apr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

15 apr. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

22 apr. Protestantse kerk Usselo Oecumenische Dienst m.m.v. oec. cantorij

29 apr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

06 mei Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente; 
Kindernevendienst en oppasdienst



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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 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

za. 7 apr. Inzameling Sam’s 
Kledingactie

Momentum 11.00 - 
13.00

zo. 8 apr. Opening survivalbaan 
Boekelopers

De Zweede 14.00

do. 12 apr. Inzamelen oud papier Container aan de straat 17.00

ma. 16 apr. Workshop ‘Ontbijt en 
lunch anders: minder 
brood eten, maar wat 
dan?’

Kantine Paramedisch 
Centrum De Bleekerij
Info/aanmelden via www.
natuurlijkbalansboekelo.nl

19.00 - 
21.00

ma. 16 apr. Start 5 km voorjaarsclinic 
Boekelopers

De Zweede 19.30

di. 17 apr. Openbare Dorpsraad 
Vergadering

De Zweede 20.00

wo. 18 apr. Bridge Club 6-2 Eetcafé De Buren 19.30

vr. 20 apr. INLEVEREN KOPIJ 
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

za. 21 apr. Voorjaarsconcert 
MV Unisson

De Zweede 20.00

zo. 22 apr. Soundgardens Boekelo Diverse tuinen Boekelo 13.00 - 
17.00

zo. 22 apr. Boerenlifestyle fair Erve de Bats 
(Weisinkhoekweg 33)

12.00 - 
17.00

vr. 27 apr. Koningsdag activiteiten De Zweede 10.00 - 
18.00

wo. 2 mei Bridge Club 6-3 Eetcafé De Buren 19.30

vr. 4 mei Bezorgers Boeke-loos De Zweede



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
Janny Joosten  

Penningmeester
Jos Brunink
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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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