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Computer Service Twente 

Beckumerstraat 151  7548 BD Boekelo 
         Tel: 053-7501136 

           Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 

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

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

COOP
DICHTBIJDICHTBIJDDICHTBIJDICHTBIJIDICHTBIJCDICHTBIJCDICHTBIJDICHTBIJCDICHTBIJDICHTBIJHDICHTBIJDICHTBIJTDICHTBIJDICHTBIJBDICHTBIJDICHTBIJIDICHTBIJDICHTBIJJDICHTBIJ
LEKKER &LEKKER &LLEKKER &LEKKER &ELEKKER &LEKKER &KLEKKER &LEKKER &KLEKKER &LEKKER &ELEKKER &LEKKER &RLEKKER &LEKKER &&LEKKER &LEKKER &&LEKKER &
GOEDCOOP
GOEDCOOP
GGOEDCOOPOGOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPEGOEDCOOP
GOEDCOOPDGOEDCOOPCGOEDCOOPCGOEDCOOPOOGOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPP
GOEDCOOP

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

Zo’n redactie van de Boeke-loos is 
soms een komen en gaan. Tot onze 
spijt heeft het langst zittende redac-
tielid Ellen Evers te kennen gege-
ven haar werkzaamheden voor de 
Boeke-loos te willen beëindigen. 
Het combineren van een gezin, een 
sociaal leven en een drukke baan 
is in de praktijk geen sinecure. We 
danken Ellen voor al die jaren inzet 
en haar positieve bijdragen aan ons 
dorpsblad. 

Wat konden we dit jaar ook trots 
zijn tijdens het uitdelen van de 
jaarlijkse lintjes. Boekeloërs Frank 
Overweg en Jeroen Verhaak wer-
den benoemd als lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Met recht want 
beide heren zetten zich al vele ja-
ren belangeloos in voor de maat-
schappij. En Jeroen Verhaak al meer 
dan tien jaar als voorzitter van de 
Dorpsraad. De redactie van de Boe-
ke-loos feliciteert beide heren met 
deze prachtige eretitel.

Nu we in de vorige Boeke-loos 
het onderwerp ‘hondenpoep’ aan- 
durfden, menen we ook dat andere 
heikele onderwerp aan te kunnen 
snijden. In deze Boeke-loos willen 
we graag met u in gesprek over 
de 30 kilometerzones in ons dorp. 
Vinden we het nuttig of willen we 
het liefste ervan af. Misschien wilt 
u even de moeite nemen de Face-
bookpagina van de Dorpsraad te 
bezoeken en er daar verder met 
elkaar over te praten. We zijn erg 
benieuwd!

Ander goed nieuws kunnen we ver-
tellen over het oude vertrouwde 
‘Welkomstbeuksken’, het boekje 
dat aan nieuwe inwoners als wel-
kom wordt aangeboden en nu weer 
een nieuw leven gaat leiden.

En wie onder de 12 kent Carla van 
Aalst niet? In een leuk artikel kun-
nen ook de 12-plussers lezen wie ze 
is en wat ze doet.

Daarnaast veel nieuws vanuit onze 
vele verenigingen, maar kijkt u 
daarvoor zelf snel verderop in deze 
uitgave.

Veel leesplezier met deze nieuwe 
Boeke-loos.

De redactie 
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 

Deze maand is er geen openbare vergade-
ring van de Dorpsraad geweest. Wel vond 
op dinsdag 15 mei het eerste spreekuur 
plaats in De Zweede. Tijdens de spreekuren (elke derde dinsdag van de 
maand van 19.00 tot 19.30 uur) zijn steeds twee leden van de Dorpsraad 
aanwezig om vragen en kwesties van dorpsgenoten te bespreken. Dit eer-
ste spreekuur kwamen er twee bewoners van de Boekelosestraat namens 
meerdere omwonenden met een klacht over (geluids)hinder die ontstaat 
als gevolg van de drempel ter hoogte van het Bleekerijplein. Zij maakten 
dit al eerder kenbaar aan de Dorpsraad middels een petitie. Daarop volg-
de overleg hierover met de gemeente. Omdat zich nog geen oplossing 
aandient, stellen de bewoners nu voor om een zebrapad ter plaatse aan 
te leggen. Als verkeersremmende maatregel en om het oversteken vanaf 
de Bleekerij richting de basisschool veiliger te maken. Dit voorstel wordt 
voorgelegd aan de gemeente.

Dorpsraad geeft negatief advies vliegveld Twentse Radio Modelvlieg-
tuigclub (TMRc) aan de Badweg

De Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TMRc) heeft 1 mei jl. op verzoek 
van de Dorpsraad een demonstratie gegeven van een modelvliegtuig met 
een elektromotor en één met benzinemotor. Dit om een indruk te krijgen 
van het geluid behorende bij deze vliegtuigen. Hierbij waren ook enkele 
omwonenden van de beoogde locatie voor het vliegveld van de TMRc 
aanwezig. De Dorpsraad oordeelde unaniem dat het geluid teleurstellend 
veel is. Dat, geplaatst naast de eis om verstoring(en) in het groene bui-
tengebied maximaal te minimaliseren, of nog beter: te voorkomen, maakt 
dat de Dorpsraad een negatief advies uitbrengt aan de gemeente Ensche-
de voor het vestigen van de TMRc aan de Badweg.

Nieuws vanuit de commissies en werkgroepen
Sociaal: De commissie Sociaal is deze maand voor het eerst bij elkaar 
geweest. Deze commissie werkt aan een dynamisch plan voor haar aan-
dachtspunten voor de Dorpsraadperiode 2018-2022. Als inwoner kunt u 
uw wensen in dit kader altijd mailen naar dorpsraad@boekelo.info. 
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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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uitgaan naar het welzijn van ouderen in Boekelo: initiatieven voor pre-

ventie en bestrijding van eenzaamheid in Boekelo worden momenteel 

uitgewerkt en concreet gemaakt door een werkgroep, waarin verschillen-

de partijen uit Bookels Höltink participeren. Voor de Boekelose kinderen 

wordt de mogelijkheid onderzocht voor het realiseren van een kinder-

boerderij in het dorp. Een ander aandachtspunt is een vernieuwde faciliteit 

voor het toerisme in Boekelo (Infopunt).

M.F.A.: Een projectgroep onder leiding van onze stadsdeelmanager, waarin 

ook de Stichting M.F.A. participeert, werkt op basis van een zogenaamde 

bestuursopdracht. Deze door het college van B&W vastgestelde bestuurs-

opdracht heeft als doel het opstellen van een formeel advies voor de rea-

lisatie van De Zweede Fase-3: de uitbreiding met een sportzaal. 

De projectgroep is bezig met de afrondende besprekingen. Naar verwach-

ting zal in juni het bestuurlijke advies aan het college van B&W kunnen 

worden opgesteld. Tegelijkertijd is in de afgelopen periode een ‘Program-

ma van Eisen’ opgesteld en zijn met de architect de voorbereidingen ge-

start om te komen tot een basisontwerp. Dit is ook noodzakelijk om de 

bouw- en realisatiekosten te kunnen toetsen. In juni zijn dan alle elemen-

ten aanwezig om een definitieve beslissing over de realisatie te kunnen 

nemen. Het is dan aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Momenteel verleent de gemeente Enschede maximale ondersteuning. 

Maar er zijn enkele onzekerheden bij de gemeente waar we weinig grip 

op hebben, zoals de vorming en tijdstip van installeren van een nieuw 

college van B&W en de budgettaire perikelen. Tot nu toe ziet het er echter 

positief uit. We hebben vertrouwen in de realisatie op afzienbare termijn.

Vanuit de andere commissies en werkgroepen is er geen nieuws.  
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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



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
6 

| j
un

i 2
01

8

11

TA
B

 T
EK

ST

BOEKELOËRS VERRAST 
MET EEN LINTJE

Op 26 april jl. ontvingen dorpsge-
noten Frank Overweg en Jeroen 
Verhaak een koninklijke onder-
scheiding. 

Jeroen Verhaak: ‘Gaarne wil ik  
iedereen hierbij hartelijk danken 
voor de vele felicitaties die ik in 
welke vorm dan ook ontvangen heb 
ter gelegenheid van de ontvangen  

koninklijke onderscheiding op 26 
april jl. Ik voel me met deze onder-
scheiding zeer vereerd. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat ik hiermee die ochtend op het 
stadhuis van Enschede volledig ben 
overvallen. Graag bedank ik ook de 
organisaties die vanuit Boekelo de 
aanvraag ondersteund hebben: de 
Boekelose Tennisclub, carnavals-
vereniging de Soaltkloet’ns en de 
Dorpsraad.’ 
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Het volgende spreekuur van de Dorpsraad is op 19 juni 
a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. Aansluitend start om 20.00 
uur de openbare vergadering van de Dorpsraad. U bent 
bij beide van harte welkom in M.F.A. De Zweede, Boeke-
losestraat 275, Nijmeijerzaal. 

De agenda en het verslag van de vorige vergadering vindt u op de 
website Boekelo.info, onder het tabblad Dorpsraad.

Foto Edith Howard, links Frank Overweg, 
rechts Jeroen Verhaak



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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ZELDEN GOED

DOOR PIETER HOF 

Van die ene kant van Boekelo naar 
die andere, dat zijn nog net geen 2 
kilometers in totale afstand, waar-
binnen je niet sneller mag dan 30 
km/u. 

En toch, wat kost het soms moeite 
om je eraan te houden. Nu is het 
makkelijk om het bekende verma-
nende vingertje op te steken en de 
notoire hardrijders uit ons dorp te 
veroordelen, maar veel interessan-
ter is het om te luisteren naar de 
verhalen achter die snelle dorpelin-
gen. 

De argumenten om wat minder 
strikt met de bekende ‘30’ borden 
om te gaan vertalen zich vaak in 
uitspraken die we allemaal wel 
kennen. Van “ ‘s Avonds na 20.00 
uur is er geen kip meer op straat” 
en “Ik let goed op en als ik kinde-
ren zie pas ik mijn snelheid direct 

aan” tot “Het is een lang stuk om 
van de ene kant van het dorp naar 
de andere te komen met slechts 30 
km/u”. 

En je kunt echt niet zeggen dat het 
alleen jongeren zijn die soms ste-
vig doorrijden over de doorgaande 
wegen in ons dorp. Het is van alle 
leeftijden. 

Leuk om eens een typering van de 
gemiddelde autorijder, onderzocht 
door het NIPO, te bekijken:
• 35% Braven (veel oudere vrou-

wen, gemiddelde welstand, 
privé-rijders, gericht op veilig-
heid).

• 18% Doorsnee-rijders (man-
nen en vrouwen, gemiddelde 
welstand, woon-werk, maken 
soms overtredingen). 

• 15% Kleine overtreders (man-
nen en vrouwen, gemiddelde 
welstand, privé-rijders). 

• 11% Risiconemers (jonge-
re mannen, lagere welstand, 
woon-werk en zakelijk, brengen 
vooral zichzelf in gevaar; passen 
zich aan als anderen meerijden; 
meest gevoelig voor boodschap 
over verantwoordelijkheid voor 
sociale omgeving). 

• 9% Ongeduldigen (veel jongere 
mannen, hogere welstand, za-
kelijk rijders, dure auto, relatief 
vaak veroorzaker van ongeval; 
vinden zichzelf zeer bekwame 
bestuurders; weinig bewust van 



‘‘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
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lig voor boodschap over oor-
zaak-gevolg). 

• 7% Ego’s (mannen en vrouwen, 
lagere welstand, privé-rijders, 
brengen anderen in gevaar; 
weinig bewust van eigen ge-
drag; meest gevoelig voor 
boodschap die eenduidig, rea-
listisch en confronterend is). 

• 5% Brede overtreders (jongere 
mannen, gemiddelde welstand, 
zakelijk rijders).

Als je landelijke cijfers bekijkt, 
houdt in de praktijk slechts 30% 
tot 40% van de bestuurders zich 
aan de maximumsnelheid in de 
30km zones. Als je daarnaast beseft 
dat handhaving bij de politie en 
de gemeente geen prioriteit kent, 
dan vraag je je toch af welk doel 
deze 30-kilometerzone in ons dorp 
heeft. Sterker nog: is het zelfs niet 
beter om de snelheid weer terug te 
brengen naar een 50-kilometerzo-
ne? Dan ontstaat niet de schijn dat 
heel het dorp veilig is door deze 

snelheidslimiet en kunnen ouders 
hun kroost leren omgaan met deze 
veel hogere snelheid, die in die zo-
genaamd veilige 30-kilometerzo-
ne toch door 60% tot 70% van de 
bestuurders overtreden wordt. Gek 
genoeg vindt landelijk een meer-
derheid het inrichten van 30-kilo-
meterzones een prima manier om 
de verkeersveiligheid in woonwij-
ken te vergroten. 

Vanuit het Openbaar Ministerie - 
daar waar er beleid gevormd wordt 
om de 30-kilometerzones te hand-
haven - treedt men vaak alleen op 
als er voldoende maatregelen zijn 
genomen door de gemeente om 
het verkeer af te remmen in de 
snelheid. Het zijn dan toch de infra-
structurele maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat het grootste 
deel van de weggebruikers zich aan 
de limiet houdt. Op de Windmolen-
weg zie je echter alleen bij de en-
tree van het dorp een vorm van die 
maatregelen, voor de rest kun je er 
lekker doorjakkeren. Ook op de Be-
ckumerstraat en de Boekelosestraat 
is het ontmoedigende beleid om 
niet te hard te rijden weinig door-
gevoerd in Boekelo.

Ook opvallend is dat er vaak ge-
dacht wordt dat het de niet-Boeke-
loërs zijn die zich schuldig maken 
aan te hard rijden, maar doorgaans 
zijn het onze inwoners zelf die het 
probleem veroorzaken. En daar ligt 
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2 pantalons halen 
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1 betalen
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de oplossing: dat het in een dorp als 
Boekelo geen kwestie is van streng 
handhaven of het neerzetten van 
allerlei obstakels, maar veel meer 
met elkaar het besef creëren waar-
in we bewust zijn van onze eigen 
veiligheid, die van de ander en ze-
ker van onze kinderen die pas later 
enige notie krijgen van gevaar. 

Als we de moeite nemen ons te 
verplaatsen in de ander, je voor te 
stellen welk gevaar jouw wegge-
drag op kan leveren bij die ander 
en het daar ook met elkaar over te 
hebben en aan te werken, dan ziet 
de wereld er al een stuk anders uit. 
Als je in de kinderrijke buurten zo-
als de Bleekerij rondrijdt als bewo-
ner, dan haal je het toch niet in je 
hoofd om het gas diep in te trap-
pen? En ’s morgens vroeg op de 
drukke Windmolenweg ga je ook 
niet tussen de linten fietsers door 
Max Verstappen uithangen. In de 
praktijk doet dan ook een aan een 
paal vastgemaakt kinderfietsje of 
een bord met ‘Hier spelen onze kin-
deren’ het stukken beter dan zo’n 

30km bord met drempel aan het 
begin van het dorp.

En waar kan dat bewustzijn nou be-
ter met elkaar besproken worden 
dan in een dorp waarin het nog de 
gewoonste zaak van de wereld is 
als je elkaar groet of gemoedelijk 
een praatje maakt. 

Als redactie van uw dorpsblad zijn 
we daarom nieuwsgierig wat uw 
ervaringen zijn of heeft u een ge-
heel andere mening. Misschien is 
het aardig om dan die hierboven 
beschreven dorpsdiscussie met 
elkaar verder te voeren op de Fa-
cebooksite van de Dorpsraad. We 
nodigen u van harte uit op www.
facebook.com/stichtingdorpsraad-
boekelo 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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Al meer dan tien jaar worden nieu-
we inwoners van Boekelo en Usselo 
welkom geheten door de overhan-
diging van het ‘welkomstbeuksken’ 
en een kleine attentie. In dit boek-
je staan plaatselijke verenigingen, 
clubs, stichtingen en diverse lokale 
activiteiten vermeld. 

Ambassadeurs gezocht
Het boekje wordt in de meeste ge-
vallen overhandigd door een am-
bassadeur. Een ambassadeur geeft 
nieuwe adressen door en/of bezorgt 
het boekje en een attentie. De werk-
groep Welkomstgeschenk Boekelo 
- Usselo is op zoek naar meer ambas-
sadeurs. Gun nieuwe inwoners een 
hartelijk welkom en meld u aan! Uw 
medewerking wordt zeer op prijs ge-
steld.

Voor omgeving Boekelo: 
Gonny ten Veen: 
gonnytenveen@hotmail.com 
of 053 - 428 17 38.

Voor omgeving Usselo:
Miranda Meerman: 
info@makelaardij-meerman.nl 
of 053 - 428 24 44.  
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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.
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NEIEREN ZOEKEN WEER 
GROOT SUCCES

Ook dit jaar hebben wij op Twee-
de Paasdag het eieren zoeken ge-
organiseerd. We hebben met maar 
liefst 70 kinderen eerst naar ons 
leerlingenorkest geluisterd, waar-
na we samen met de paashazen 
het Teesinkweide terrein zijn op-
gelopen. De kinderen gingen hun 
eigen veld in, op zoek naar de ei-
eren. Sommige eieren waren goed 
te vinden, andere eieren waren wel 
erg goed verstopt! Na afloop kon-
den de kinderen genieten van een 
glaasje drinken. Voor de papa’s en 
de mama’s was er koffie.

De paashazen hebben gekeken 
naar alle mooie mandjes die de kin-
deren hebben meegenomen. Er zijn 
drie winnaars gekozen en zij kregen 
een lekkere chocolade paashaas. 
Wij vonden het een erg geslaagde 
ochtend en bedanken jullie alle-
maal voor jullie komst en bijdrage. 
Op naar Tweede Paasdag 2019! 

TERUGBLIK CONCERT MV 
UNISSON

Op zaterdag 21 april jl. hebben wij 
ons voorjaarsconcert gehouden in 
de Zweede. Met een goedgevulde 
zaal heeft onze slagwerkgroep de 
avond afgetrapt met variërende 
stukken. Het orkest speelde deze 
avond een hymne maar ook de be-
kende titelsongs van James Bond 
en niet te vergeten diverse rock 
classics, daarbij aangevuld door een 
elektrische gitaar.

Het leerlingenorkest heeft geza-
menlijk met het orkest haar vaar-
digheden ten gehore gebracht. We 
hebben gezamenlijk afgesloten 
met een swingend Latin nummer. 
Tijdens deze avond zijn ook onze 
jubilarissen in het zonnetje gezet: 
Gerrit Jan Valkman voor zijn 50-ja-
rig lidmaatschap en Marco ter Horst 
voor zijn 12,5-jarig lidmaatschap. 
Heren ga zo door! 



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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN
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KLUS is een samenwerkingsverband 
tussen de volgende drie verenigin-
gen:

KL= Koninklijke (Enschedese) Leo 
Harmonie
U = Muziekvereniging Unisson Boe-
kelo en
S = Muziekcorps der voormalige 
Schutterij
Dit samengestelde orkest verzorgt 
op zondagmiddag 8 juli a.s. van-
af 14.30 uur een zeer gevarieerd  
zomerconcert bij Eetcafé De Buren. 

Naast het optreden van het orkest 
verzorgt ook de percussie-slagwerk-
groep een spetterend optreden.

Proef de zomer met herkenbare 
nummers en een gevarieerd reper-
toire zoals: Moments of Moricone 
van de bekendste Westernfilm al-
lertijden of de openingstunes van 
James Bond films. Maar ook diverse 
selecties van Marry Poppins staan 
op het programma.

Zo maar enkele werken. Maar er 
staat meer geprogrammeerd. Laat 
u verassen!

De toegang is gratis. 
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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. 
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T?CARLA VAN AALST, WIE 

(ONDER DE 12) KENT 
HAAR NIET?

DOOR: SUSANNE HARPERINK

Carla van Aalst, wie (onder de 12) 
kent haar niet? Op haar groene stint 
racet ze heen en weer tussen de 
basisscholen, kinderdagverblijf en 
BSO. Tijd om haar eens wat beter te 
leren kennen.

Vertel eens iets over jezelf

‘Ik ben 60 jaar, woon in Enschede, 
ben getrouwd en heb twee kinde-
ren. Ik ben nog geen oma, hoewel 
de kinderen van de BSO vinden dat 
ik er wel als een oma uitzie. Dat 
zeggen ze me regelmatig.’

Hoe lang werk je al met de kin-
deren in Boekelo?

‘Vanaf ongeveer 2000. In 1996 zijn 
we naar Twente verhuisd vanuit het 
westen van het land. Waar ik eerst 
woonde, had ik al jaren op een 
peuterspeelzaal gewerkt. Toen de 
kinderen klein waren eerst als vrij-
williger en later als leidster.’

‘Toen we in Enschede kwamen wo-
nen kwam ik bij toeval in aanraking 
met de peuterspeelzaal in Usselo, 
die toen nog in de oude bakkerij 
zat. Vanaf ongeveer 2000 ben ik 

naast Usselo ook in Boekelo komen 
werken op de peuterspeelzaal. Bij 
de Teesinkweide. 11 jaar geleden 
vroeg de locatiemanager of ik niet 
bij het kinderdagverblijf en de BSO 
wilde komen en dat heb ik toen 
gedaan. Lachend: Ik kwam onlangs 
nog een kind (inmiddels puber) van 
die tijd tegen die zei ‘Goh Carla, 
werk je er nog steeds? Dan zal je 
wel niet meer weggaan.’ Zo zie ik 
heel veel kinderen die ooit bij ons 
op het kinderdagverblijf en/of de 
BSO zaten nog regelmatig: bij de 
voetbal of in het dorp. En iedereen 
zwaait altijd naar me.’

Hoeveel procent van de kinderen 
uit het dorp ken je, denk je?

‘Nou, dat zijn er heel veel. Zeker wel 
80%, maar misschien wel meer.’

Carla van Aalst



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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werk?

‘De echtheid van de kinderen, dat 
vind ik het mooiste. En de inter-
actie met de kinderen, maar ook 
van de kinderen onderling. Ik houd 
er ook van om gewoon met een 
groep kinderen te praten, filoso-
feren soms zelfs. Ze hebben zo’n 
wijsheid, ze kunnen zulke prachti-
ge dingen zeggen. Dit meld ik ook 
vaak terug aan de ouders bij het 
ophalen: wat ze hebben gezegd of 
gedaan met elkaar. En die uitspra-
ken van kinderen: ontzettend leuk.’
Een voorkeur voor een bepaalde 
leeftijd heeft ze niet. ‘Van baby tot 
puber: elke leeftijd heeft mooie 
dingen.’

En wat vind je leuk aan Boekelo?

‘Het saamhorige. Ik zeg ook altijd 
tegen ouders: het is zo’n prachti-
ge omgeving voor kinderen om op 

te groeien. Lekker buiten, de kin-
deren kunnen zich veilig voelen, 
maar ze kunnen hier ook echt kind 
zijn, heel puur. Als ik zie hoe en-
thousiast de Boekelose kinderen 
van groep 7/8 nog met activiteiten 
meedoen, zelfs zij zijn nog heel erg 
kind. In ‘de stad’ beginnen kinde-
ren van die leeftijd al veel meer te 
puberen.’

Heb je nog hobby’s of activitei-
ten die je naast je werk doet?

‘Jazeker! Ik werk als vrijwilliger bij 
De Voorleesexpres. Ik ga daarvoor 
één keer in de week voorlezen bij 
een anderstalig gezin, dat nog niet 
zolang in Nederland woont. 
Maar het is natuurlijk meer dan 
alleen voorlezen. Je gaat heel erg 
met taal bezig in het gezin. Heel 
mooi om te doen. Ik vind het heel 
belangrijk om naast mijn werk iets 
nuttigs voor de maatschappij te 
doen. Dat heb ik altijd al gedaan.’

En hobby’s? ‘Heel veel, eigenlijk 
teveel: vooral heel veel op hand-
werkgebied. Vooral quilten. En dan 
moet je niet alleen denken aan 
suffe dekens, we maken ook hele 
moderne, abstracte dingen. Maar 
ook breien, haken, spinnen en we-
ven doe ik. Eigenlijk alles met stof, 
naald en draad. Ik doe altijd iets, 
zelfs tijdens het televisie kijken ga 
ik nog haken.’

Carla van Aalst, voor de verandering 
eens een keer in de stint
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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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STEn doe je nog iets met de dingen 
die je maakt? ‘Absoluut niet ver-
kopen, ik ben anti-commercieel. Ik 
geef weleens iets weg. Rijk ervan 
worden zal ik dus nooit, maar dat 
wil ik ook niet. Ik doe alleen maar 
wat ik leuk vind.’

Wat is een leuke jeugdherinne-
ring van jezelf?

‘Jeetje, dan moet ik wel erg ver te-
rug. Het eerste wat in me opkomt is 
dat ik op school als klein kind hand-
werken altijd al zo geweldig vond. 
Juf wist niet zo goed wat ze met me 
aan moest, omdat ik altijd de werk-
jes zo snel af had. Dan mocht ik het 
aan de hogere groepen laten zien. 
Leuk he?’
‘Verder herinner ik me dat ik ook 
in een dorp woonde en ook altijd 
zoveel buiten speelde, net als de 
kinderen in Boekelo. Misschien is 
Boekelo daarom zo herkenbaar en 
fijn voor mij. Ik speelde zelf ook 
graag zo.’

Waar kunnen we jou ’s nachts voor 
wakker maken?

‘Dat zal toch iets met de kinderen te 
maken hebben. Voor iets te eten of 
drinken hoeven ze me niet wakker 
te maken. Voor een leuk verhaal 
van de kinderen wel.’

De laatste vraag: hoe ziet je  
leven er over 5 jaar uit?

‘Ik denk dat ik me dan fulltime op 
de hobby’s aan het storten ben.’ 
Ben je dan met pensioen? ‘Nou, dat 
niet, maar wel gestopt met werken. 
Ik krijg het nu al benauwd als ik er-
aan denk wat ik allemaal nog wil 
maken: dat kan helemaal niet in 
één leven. Ik heb nog zoveel leuks 
op Pinterest staan.’

‘Ik zal de kinderen dan wel ontzet-
tend missen, want dat is ook een 
grote hobby van me. Zo zien de kin-
deren het trouwens ook: die den-
ken dat ik op zaterdag of zondag 
naar mijn ‘werk’ ga (lacht).’  CA
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BOEKELOPERS

De Boekelopers organiseren op 
zondag 1 juli a.s. de Partnerloop: 
een gezellige gezins-/teamloop.
De 2018 editie van deze fiets-trim-
loop zal starten en finishen op de 
400 meter hardloopbaan op sport-
park De Zweede. De wedstrijd-
commissie heeft een mooie en 
uitdagende route uitgezet in de 
mooie landelijke omgeving. 

Evenals voorgaande jaren zal een 
team bestaan uit 2 tot maximaal 
5 personen. Uit dit team zal er 1 
hardlopen, de rest volgt per fiets. 
Tijdens de wedstrijd mag de loper, 
zo vaak als men wil, wisselen met 
een fietser. 

Het is de bedoeling om als team te 
finishen. De afstand van de route is 
ca. 21 kilometer.

Startlocatie: Sportpark De Zweede 
Boekelo.
Starttijd: 10.30 uur
Voor-inschrijven: € 5,- p.p. van  
1 mei t/m 26 juni
Inschrijven: € 7,- p.p. op de dag 
zelf van 8.30 tot uiterlijk 10.15 uur

Voor-inschrijven kan via de inschrijf-
button op onze site: 
www.bscunisson.nl. 

Kleedkamers en kantine zijn aan-
wezig.

Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen via: 
acboekelopers@gmail.com 

Facebook: 
Boekelopers 

1 JULI  A .S.

V O O R I N S C H R I J V I N G 

MELD JE AAN!

VOOR DINSDAG 26 JUNI

Ô STARTTIJD  10:30 UUR

AFSTAND CA. 21 KM

LOCATIE DE ZWEEDE, BOEKELO

AANMELDEN WWW.BSCUNISSON.NL 

  (BOEKELOPERS)

PARTNERLOOPPARTNERLOOP

V O O R I N S C H R I J V I N G

Ô STAT RTTIJD 10:30 UUR

HARDLOPEN EN FIETSENHARDLOPEN EN FIETSEN

€ 5,-  per persoon

Foto Fotoalbum Boekelopers



Foto’s Carolien Abbink
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50-JARIG JUBILEUM 
BOEKELOSE TENNISCLUB

De Boekelose Tennisclub is op 1 
april 1968 opgericht. De eerste bal-
len werden geslagen 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 op de 
huidige locatie aan de Mans 6.

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:

Donderdag 7 juni

18.00 tot 20.00 uur - Receptie: Feli-
citeer de club met het 50-jarig be-
staan.

20.00 tot 22.00 uur - Demonstratie-
wedstrijd: Twee Nederlandse top-
pers komen naar Boekelo.

Zaterdag 9 juni

14.00 tot 17.00 uur - Zeskamp: Alle 
jeugd uit Boekelo, Usselo en om-
streken is welkom. Onderdeel van 
de zeskamp is een stormbaan. Ook 
is er een springkussen. Dus volop 
uitdaging voor iedereen!

20.00 tot 00.00 uur - Feestavond: 
De band CARTOON zorgt voor live-
muziek. De feestavond is alleen 
toegankelijk voor leden.

Alle festiviteiten vinden plaats op 
ons eigen terrein.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht 
op onze website 
www.boekelosetennisclub.nl. 
Of volg ons op Facebook: 
Boekelosetc  
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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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TWENTSE KENNEDYMARS 
HAAKSBERGEN

Onder deze naam staat het eve-
nement bekend in de regionale, 
landelijke en internationale wan-
delsport. Maar deze naam dekt 
niet het gehele evenement. Er zijn 
meer en zeker geen onbelangrijke 
onderdelen: de nacht- en dagwan-
delmarathon, de halve nacht- en 
dagwandelmarathon en natuurlijk 
ook sinds enkele jaren de Mini Ken-
nedymars van 10 km.

De Kennedymars (80 km), nacht-
wandelmarathon (42,5 km) en hal-
ve nachtwandelmarathon (21 km) 
starten dit jaar op vrijdagavond 21 
september om 22.00 uur in het cen-
trum van Haaksbergen.

Doorkomst Boekelo

Het wandellegioen bestaande uit 
circa 550 deelnemers doet, evenals 
in voorgaande jaren, in de nachte-
lijke uren Boekelo aan. We hebben 
een rustpost aan de Verzetlaan bij 
de Brandweer Boekelo. Deze post 
opent om 23.46 uur en sluit om 
01.33 uur.

Wilt u dit eens van dichtbij mee-
maken, kom dan gezellig bij ons 
evenement. Onder het genot van 
muzikale klanken en een beker 

thee kunt u de wandelaars aan-
moedigen of nog beter: zelf meel-
open. U kunt er natuurlijk ook een 
gezellig buurtfeest van maken. 
In de eerstvolgende Boeke-loos 
hopen wij u de exacte route door 
Boekelo te mogen presenteren. Wij 
als organisatie zien ernaar uit u te 
mogen begroeten.

Voor meer informatie over dit 
evenement zie onze site: http://
www.kennedymarshaaksbergen.nl.
Vragen en opmerkingen omtrent 
dit evenement kunt u mailen 
naar ons secretariaat: secretaris@
kennedymarshaaksbergen.nl

Met sportieve wandelgroeten,
Dirk Haan, voorzitter ad-interim  

Foto http://www.vvvhaaksbergen.nl/



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

Anders wonen? Pakhuys wonen!

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

Graag wil ik mij voorstellen aan de 
inwoners van Boekelo en omstre-
ken. Ik ben Ans Brunsman, ik kom 
uit Almelo en ik ben onafhankelijk 
gewichtsconsulent van Cambridge 
Weight Plan sinds 15 maart jongst-
leden. Mijn praktijk is gevestigd 
in het Klokhuys aan de Boekelose 
Stoomblekerij 45. 

In mijn praktijk begeleid ik cliënten 
die graag willen afvallen. Ik ben er-
varingsdeskundige dus ik kan mij 
heel goed inleven in cliënten en 
weet als geen ander wat valkuilen 
zijn. Mijn consulten zijn kosteloos. 
Ik bereken alleen € 25,- voor een 
intake, maar daarnaast krijgt een 
cliënt veel gratis: leuke verrassin-
gen, een gratis shakebeker en het 
stappenplanboekje. 

De kosten voor het volgen van het 
dieet is vanaf stap 2 ongeveer € 
55,- per week. Dat zijn puur de kos-
ten van de producten. Hoe verder je 
in de stappen afslankt, hoe minder 
maaltijdvervangers en des te meer 
reguliere voeding er wordt genut-
tigd. En niet onbelangrijk: je blijft 
afvallen en de kosten gaan dan ook 
naar beneden. Na het bereiken van 
het gewicht/BMI dat een cliënt zich 
tot doel heeft gesteld, blijft mijn 

deur altijd open staan voor weeg-
momenten of vragen over hoe het 
gaat. Ik blijf begeleiden en coachen.

Hoe werkt het?
Het afvallen gebeurt volgens een 
heel mooi afgestemd stappenplan, 
wat is vastgelegd in een boekje 
waarin precies wordt aangegeven 
wat en hoeveel reguliere voeding 
je naast maaltijdvervangers gaat 
nuttigen. In de maaltijdvervangers 
van Cambridge zitten alle vitami-
nes, mineralen, bouwstoffen en 
hoogwaardige eiwitten. De maal-
tijdvervangers bestaan uit shakes, 
pappen, soepen, smoothies of re-
pen. Vanaf stap twee bestaat een 
dag uit maaltijdvervangers gecom-
bineerd met reguliere voeding. Na 
een intakegesprek met een cliënt 
kunnen we samen bepalen hoe en 
in welke stap gestart kan worden, 
afhankelijk van hoeveel je wilt af-
vallen en hoe de gezondheid is. Ik 
hoop dat ik kan helpen en dat u, 
als u het interessant lijkt, ook de 
stap wil nemen. Kom anders eens 
vrijblijvend langs om informatie te 
krijgen. 

Ik ben te bereiken op via 
06 - 30 666 296 of via 
info@gezonde-lifestyle.nl.

Ik ben tevens te vinden op https://
www.cambridgeweightplan.nl/
consulent/ans-brunsman-hagens/
boekelo 



  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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JEWORD VRIJWILLIGER BIJ 
AUTOMAATJE

Veel mensen willen graag eens 
naar de stad of een familielid be-
zoeken. Er is echter weinig echt ge-
schikt vervoersaanbod voor minder 
mobiele senioren of anderen met 
een beperking. 

Maar nu is er AutoMaatje, dat men-
sen de gelegenheid biedt weer deel 
te nemen aan het maatschappelijk
leven. Als vrijwilliger vervoert u 
met uw eigen auto, tegen een klei-
ne kilometervergoeding, minder 
mobiele dorpsgenoten. De profes-
sionals van ANWB en Alifa Welzijn 
Ouderen bieden het AutoMaatje 
platform waarop dit mogelijk is.

Wilt u meer informatie over het 
worden van een AutoMaatje voor 
minder mobiele dorpsgenoten? Dan 
kunt u contact opnemen met Theo 
Jongman of Ilse van Heerwaarden 
van Alifa via 053 - 432 01 22 of 
welzijnouderen@alifa.nl. 

BOEKELOOTJE

Gezocht: Tuin- & Klusjesman/vrouw
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger (of vakantiewerk) die het leuk 
zou vinden om ons een dag per week te ondersteunen bij de werk-
zaamheden op het erf, met de dieren en in onze (Pluk-)tuin. De uren 
zijn flexibel in te vullen. Ben jij een ‘aanpakker’, sociaal, dieren- en 
bloemenliefhebber? Dan is dit misschien de plek voor jou!
Lijkt het jou leuk om ons te komen helpen? Stuur dan een berichtje 
naar info@inspiratie-hoeve.nl of bel naar 053 - 436 17 35 of stuur 
een appje naar 06 - 48 319 964.

Arnout & Renate Ter Horst-Haarman

InspiratieHoeve – Beldershoekweg 20 – www.inspiratie-hoeve.nl



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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De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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DNIEUWE N18 GEOPEND 

Woensdag 2 mei jl. is de nieuwe 
27 kilometerlange autoweg N18 in  
gebruik genomen. In eerste instan-
tie was de verwachting dat het ver-
keer pas dit najaar gebruik zouden 
kunnen maken van de nieuwe weg. 

De nieuwe Rijksweg verbindt 
Groenlo met Enschede en vervangt 
de bestaande N18, de Twenteroute 
zoals de weg in de volksmond heet. 
De nieuwe N18 Twenteroute gaat 
om de kernen van Eibergen, Haaks-
bergen en Usselo heen en bevat 
ongelijkvloerse kruisingen, fietstun-
nels en gescheiden weghelften.
 
Minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat): “De 
Nieuwe Twenteroute is een aan-
winst voor de regio. Deze N-weg 
maakt de regio beter bereikbaar; 
de reistijd tussen Groenlo en En-
schede wordt 20 minuten korter. 
Bovendien draagt de weg bij aan 
veiliger verkeer en hebben de be-
woners van Eibergen, Haaksbergen 
en Usselo minder overlast. 

Het verkeer dat eerst door deze drie 
dorpen ging, gaat er nu omheen.”

De Nieuwe Twenteroute geeft een 
impuls aan de bereikbaarheid van 
en de verbinding tussen de Achter-
hoek en Twente, en daarmee aan 
de economie van dit gebied. De 
maximumsnelheid op dit nieuwe 
weggedeelte is verhoogd naar 100 
kilometer per uur.

En wat vindt u ervan?
Wij zijn erg benieuwd wat u van de 
nieuwe N18 vindt. We nodigen u 
van harte uit om uw mening hier-
over te geven op de Facebook-pa-
gina van de Dorpsraad:  www.
facebook.com/stichtingdorpsraad-
boekelo 

Foto Hans Hendriks fotografie

Foto Hans Hendriks fotografie

Foto Hans Hendriks fotografie



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:
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12 juni 2018   
20.30 uur 
‘t Verborgen Theater

De Leukste van Goeie Tukkers 
zijn geen Motherf*ckers

Ernest Beuving speelt hoogtepunten 
uit zijn 2 shows met zijn ‘Bende van 
Beuving’ en uit 2 shows van ‘Goeie 
Tukkers zijn geen Motherf*ckers’. 
Ernest speelde hiervoor Ernesto 
(van Ernesto & Marcellino met Wilf-
ried Finkers). De Telegraaf noem-
de hen ooit: “Het beste bewaarde 
theatergeheim van Nederland.” Hij 
schreef hiervoor de meeste teksten 
en de muziek.

Zijn drama-opleiding is de psychia-
trie. Hij belandde zelf ooit in de psy-
chiatrie en leerde daar vooral hoe 
gek het is om het niet te zijn. 

Het is een cabaretesk muziekthea-
terprogramma van Ernest Beuving 
en gitarist Erik Raayman met veel 
humor, imitaties, persiflages, spon-
taniteit en geen geposeer. Zijn acts 
gaan van een borderlinedansende 
Keltische zanger, en een Toon Her-
mans over iPhones en ‘Spuiten en 
slikken’ tot en een Mick Jagger met 
ADHD. Gitarist Erik Raayman speel-
de o.a. bij Liesbeth List, Henk Elsink 
Zenga, Medusa, Purper, e.v.a. 



Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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Zin  om  te zingen?

Ervaring niet nodig, enthousiasme is genoeg!

Wij zingen: 
...onder begeleiding van pianist en dirigent Han Schokker. 

...met een groep dames tussen de 20 en 60 jaar.

...musicals, Engels- en Nederlandstalig, licht klassiek en meer. 

...elke woensdagavond van 20:00 tot 22:00. 

...in Momentum, Beckumerstraat 167 in Boekelo 

Zin om vrijblijvend langs te komen? 
Stuur een mailtje naar inspirationboekelo@gmail.com
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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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?AVG WAT MOET IK DAAR 
NOU MEE?

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

AVG … Algemeen Voldaan Gevoel 
of beter: Algehele Verergering 
door Gedoe?

Misschien allebei wel een beetje 
waar. Maar het betekent: Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(‘Verordening’ of ‘AVG’). Een wet op 
Europees niveau waar ook wij Boe-
keloërs aan moeten geloven vanaf 
25 mei. Als het goed is hoeft u er 
als particulier niets mee, behalve 
dan dat het een Algemeen Voldaan 
Gevoel geeft wanneer u weet dat 
er met uw persoonsgegevens vanaf 
die datum nòg zorgvuldiger wordt 
omgegaan. 

Iedereen die met of persoonsge-
gevens (ver)werkt in de profit en 
non-profit sector moet door middel 
van allerlei stappen kunnen aanto-
nen wat er met uw persoonsgege-
vens gebeurt: van verzamelen tot 
aan vernietigen. Denk bijvoorbeeld 
aan: verenigingen, clubs, bedrijven, 
praktijken, bureaus, instellingen en 
instituten. Bij persoonsgegevens 
horen ook foto’s, video opnamen, 
digitale berichten etc. De rijksover-
heid heeft een 98 pagina’s tellend 
document uitgegeven waarin al-
les staat beschreven. Mocht u nog 

geen vakantielectuur hebben, dan 
kan ik dit van harte aanbevelen!

Ik, samen met collegae psycholo-
gen, had de aangename ervaring 
om in de meivakantie op een war-
me lenteavond in een muf zaaltje 
in Zwolle door twee enthousiaste 
juristen hierover bijgepraat te wor-
den. Het was een dolle avond, de 
Boekelo Avonden waren er niets 
bij in vergelijking! Wat mij ervan is 
bijgebleven zijn de volgende, toch 
wel nuttige doelstellingen:
 
1. De verwerking van persoons-

gegevens moet rechtmatig, be-
hoorlijk en transparant.

2. De verwerking moet gebonden 
zijn aan specifieke verzamel-
doelen.

3. De persoonsgegevens moeten 
toereikend zijn, ter zake die-
nend en beperkt tot wat nood-
zakelijk is.

4. De gegevens moeten juist zijn.
5. De gegevens mogen niet langer 

worden bewaard dan nodig.
6. De gegevens moeten goed be-

veiligd zijn en vertrouwelijk blij-
ven.



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

Op uw pedicure behandeling! €2,50 
korting  
* korting eenmalig 
te gebruiken 

Ter introductie van de nieuwe 
locatie bij de huisartsen pedicure 
praktijk de Windmolen. 

    
Soemintra Ramdjoe  

Gediplomeerd pedicure - medisch  Windmolenweg 42, Boekelo 
053 4340468 / 06 17636093      
www.beautybysoemintra.nl
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professionals in ieder geval geen 
gebruik meer mogen maken van bij-
voorbeeld Whatsapp, iCloud, Drop-
box en Google Drive. En waarom? 
Omdat deze bedrijven hun wortels 
in Amerika hebben staan en zich 
niet hoeven te houden aan de AVG. 
Dat zal de communicatie zeer zeker 
stroever maken. Misschien weer tijd 
voor de ouderwetse handgeschre-
ven brief met verzegeling?

Als psycholoog is mij al in een vroeg 
stadium terecht geleerd heel zorg-
vuldig met privacygevoelige infor-
matie om te gaan. Logisch. Punt 6 
is een belangrijke in de bewustwor-
ding. Echt goed blijven nadenken 
hoe we gegevens beveiligen in het 
digitale tijdperk, maar ook gewoon 
in je kantoor hier in het dorp. Ja ook 
in het vriendelijke dorp Boekelo 
waar iedereen elkaar toch al kent 
en we elkaar vertrouwen. De digita-
le rovers kennen de omgangsregels 
van het dorp helaas niet!

Een interessant uitgangspunt van 
deze wet is wat hebben we werke-
lijk nodig aan informatie? Maar al 
te makkelijk geven we allerlei in-
formatie als ons hierom gevraagd 
wordt...

De AVG stelt dat we goed aangeven 
waarom we welke gegevens verza-
melen met welk doel en of het ook 
met minder gegevens kan.
Maar ach, toen ik mij dan op de 
zonnige Tweede Pinksterdag moest 
bezighouden met excelsheets, juri-
dische termen, mijn praktijk bewa-
penen tegen digitale rovers, dan 
voelt het toch ook wel weer een 
beetje als Algehele Vergergering 
door veel administratief Gedoe! 
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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. Elke week gezellig samen spelletjes doen. 14.00

Vr. Ontmoetingsmiddag (iedere week). Activiteiten voor 
lichaam en geest.

14.00

Vr. 8 jun Mantelzorgcafé: voor een praatje en een kopje 
koffie. 

10.00

Ma. 11 juni Inloopspreekuur wijkagent. 20.00 - 20.30

Di. 12 juni Inloopspreekuur PC: voor vragen over PC, i-Pad, 
e.d. 

14.00 - 16.00

Di. 12 juni Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 14 juni Sjoelmiddag: iedereen is welkom. 14.00

Di. 19 juni Dagtocht ‘Effkes d’r oet’. Opgave vooraf bij Joke 
Velthuis

9.00

Di. 19 juni Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 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

KE
RK

D
IE

N
ST

EN
 

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

03 juni Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

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

10 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

17 juni Protestantse kerk Usselo Gemeenteledendienst

24 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 juli Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

08 juli Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente



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

do. 7 jun. Festiviteiten 50-jarig jubi-
leum Boekelose Tennisclub

Terrein Boekelose 
Tennisclub

18.00 - 
22.00

za. 9 jun. Zeskamp 50-jarig jubileum 
Boekelose Tennisclub

Terrein Boekelose 
Tennisclub

14.00 - 
17.00

di. 12 jun. Cabaret: Ernest Beuving 
- De Leukste van Goeie 
Tukkers zijn geen Mo-
therf*ckers

‘t Verborgen Theater 20.30

do. 14 jun. Inzamelen oud papier in 
het dorp Let op: voor het 
buitengebied geldt moge-
lijk een andere datum.  
Kijk op twentemilieu.nl.

Container aan de 
straat

17.00

di. 19 jun. Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad

De Zweede 19.00 - 
19.30

di. 19 jun. Openbare vergadering 
Dorpsraad

De Zweede 20.00

vr. 22 jun. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

zo. 1 jul. Partnerloop Boekelopers De Zweede 10.30

vr. 6 jul. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

zo. 8 jul. KLUS Zomerconcert MV 
Unisson

Eetcafé De Buren 14.30



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

Penningmeester
Jos Brunink

boekeloosredactie@gmail.com jaargang 40 | nr. 416 | juni 2018
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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?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 

���ra������n���i� �� m���� 

�� n�o�z�������� a��pas��n���.

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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