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Computer Service Twente

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

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

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

Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl
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• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt

• coop.nl bezorgen & ophalen
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Boeke-loos is een uitgave
van Stichting Dorpsraad.
Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag
van de Dorpsraad. Daarnaast
delen wij boeiende verhalen
en nieuwtjes voor -en door- de
inwoners van Boekelo en omstreken met u.

Vanaf
19,50

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



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

 Gratis
wiﬁ

 Gratis
Parkeren 

24
hectare

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

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

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

Stilzitten betekent vaak achteruitgang. Ons artikeltje in de vorige
Boeke-loos over de 30 km/u zone
in ons dorp bracht niet alleen de
gemoederen vanuit de Boeke-loos
in beroering maar ook op de Facebookpagina van de Dorpsraad. In
deze Boeke-loos leest u het vervolg
op onze actie om verder te blijven
kijken dan onze neuzen lang zijn.
Boekelo mag trots zijn op haar bijzondere wijk ‘Het Teesinkbos’ die
50 jaar geleden onder architectuur
van Nico Zantinge is gebouwd en
eigenlijk een monumentenstatus verdient. Mevrouw Fleur ter
Kuile-van Heek doet in deze Boeke-loos verslag van een lezing over
deze Twentse architect.
We nemen alweer afscheid van
groep 8 van obs Molenbeek en de
Marcellinusschool, wat gaat die tijd
toch snel. We wensen alle leerlingen veel succes op het voortgezet
onderwijs!

VAN
REDACTIE
VAN DE
DETAB
REDACTIE
TEKST

DOOR PIETER HOF

We besteden daarnaast ook aandacht aan de gezondheid van uw
trouwe viervoeter, doen een oproep aan mensen die iets weten
te vertellen over de geschiedenis
van Boekelo in de jaren ‘40-’45
en geven tips om het huis veilig
te houden tijdens de vakantie. En
natuurlijk weer de vertrouwde rubrieken van onze vaste en trouwe
leveranciers van kopij.
Omdat de vakantieperiode weer
aanbreekt, zult u het de komende
2 maanden weer met deze Boeke-loos moeten doen. Blijft u echter aan ons denken en tip ons over
leuke onderwerpen.
Alvast een fijne vakantie en veel
leesplezier met deze nieuwe Boeke-loos.
De redactie 
Let op: in verband met het aanleveren aan de drukker zijn wij genoodzaakt de deadline voor Boeke-loos
met 1 week te vervroegen.
Boeke-loos
editie
September
Oktober
November
December
Januari 2019

Deadline aanleveren
kopij
17 augustus
14 september
12 oktober
16 november
14 december
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BESTE LEZERS

Voorafgaand aan de Dorpsraadvergadering is er een spreekuur geweest.
Nico van der Veen was benieuwd naar de brief van de Dorpsraad aan de
gemeente met betrekking tot het negatief advies voor een vliegveld aan de
Badweg voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub (TRMC). Ook wilde hij wat
meer uitleg over waarom er minder openbare Dorpsraadvergaderingen zijn.
Gerard Huiberts kwam melden dat hij op meerdere plekken in het dorp de ‘Japanse Duizendknoop’ heeft gesignaleerd, een zeer vervelende woekerplant
die moeilijk uit te roeien is. Wij gaan de plekken doorgeven aan de gemeente. Nico Bolhuis geeft aan dat de gemeente bekend is met het probleem en
probeert deze plant zoveel mogelijk binnen de perken te houden.
Het verslag van de op 17 april jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt
ongewijzigd vastgesteld. Jeroen meldt dat er over de geleiders die wellicht
geplaatst zullen worden op de kruising Windmolenweg – Haimersweg contact gezocht is met de verkeerskundige van de gemeente om te horen wat
de stand van zaken is. Daarop is nog geen reactie gekomen. Met betrekking
tot verlichting op het viaduct aan de Badweg/N18 meldt Nico Bolhuis dat
dit actiepunt bij de juiste persoon terechtgekomen is en dat die ermee bezig
is. Nico geeft ook aan dat de buslijnen op elkaar afgestemd worden. Men is
hiermee bezig.
Inkomende en uitgaande post: er is een e-mail binnengekomen dat de
Huis aan Huis in (een deel van) Boekelo de laatste tijd niet bezorgd is. De
aanwezigen beamen dit. De Dorpsraad gaat hierover een brief sturen naar de
verspreiders van Huis aan Huis.
Mededelingen vanuit de wijkagent: - Vanuit De Berke is gevraagd of Wilfried Bossink ook daar een spreekuur wilde houden. Dit heeft Wilfried een
aantal keren gedaan als pilot. Omdat hier geen animo voor was is besloten
hiermee niet verder te gaan. - In de nacht van 19 op 20 mei zijn er vernie-
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De openbare vergadering van de Dorpsraad
wordt om 20.00 uur door Jeroen Verhaak
(voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 10 leden van
de Dorpsraad (Kas de Vries is afwezig), 7 belangstellenden en wijkagent
Wilfried Bossink. Namens de gemeente is Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) aanwezig. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) kon niet
aanwezig zijn.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

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

Nieuws vanuit de commissies: Fysiek (Jeroen Verhaak en Gerard Roossink):
- Over de drempel Boekelosestraat - Bleekerij zijn klachten binnengekomen
bij de Dorpsraad. Daarop heeft de Dorpsraad de gemeente geadviseerd een
zebrapad aan te leggen of iets te doen in de trant van het plaatsen van strepen op het wegdek. De gemeente heeft aangegeven er niets aan te gaan
doen. - Haaksbergerstraat na afwaardering van de N18: Gerard geeft aan
naar de informatieavond te zijn geweest. De weg wordt 5 meter breed met
watergootjes aan beide kanten en elke 400 meter een drempel. De snelheid
in Usselo wordt 30 km/u, zonder stoplichten. De Dorpsraad is bang voor onveilige situaties. Gerard geeft aan dat er nog veel verkeer gebruikmaakt van
de oude N18. Ook zijn er veel problemen met de afwatering, wat gemeld is
bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe wordt er niets mee gedaan. Het gevoel leeft
dat Rijkswaterstaat dit soort issues doorschuift naar de gemeente bij de overname. Nico Bolhuis geeft aan dat hij de projectleider bij de gemeente hierop
gaat attenderen. De overdracht is van 1 mei dit jaar verplaatst naar 1 oktober,
maar er zijn geluiden dat het zelfs naar 1 januari 2019 of nog later opgeschoven wordt. - De verondieping van het Rutbekerveld gaat heel hard nu. Er
wordt af- en aangereden met zandwagens. - De Dorpsraad is op dit moment
bezig met een schouw van de straten in Boekelo. Dit om de gemeente aan te
geven waar reparatiewerkzaamheden en dergelijke nodig zijn.
Sociaal (Edith Robers): - Project eenzaamheid onder ouderen: er zijn 400
kwetsbare ouderen in Boekelo, waarvan bij 125 de situatie echt problematisch is qua eenzaamheid of verwaarlozing. De zorgverleners (bijvoorbeeld
de praktijkondersteuners van de huisartsen) hebben het wel in beeld, maar
mogen in verband met de privacywetgeving niet zomaar aan de projectgroep
doorgeven welke mensen dit zijn. Zij moeten dus eerst aan deze mensen
vragen of ze iets van ondersteuning of hulp vanuit het project willen. Men
wil de vitale 65+ers uit het dorp betrekken om iets te doen met de eenzame
ouderen. In de Dorpsraadvergadering van september zal Femke van Eijzeren
(projectleider vanuit Livio) dit project, met de naam ‘Komt d’r in’, toelichten.
- Kinderboerderij: De commissie sociaal wil graag iets concreets opleveren in
deze zittingsperiode en daarom proberen een kinderboerderij te realiseren in
Boekelo. Dit is nog in een erg pril stadium (welke locaties zijn geschikt, wat is
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lingen aan de Beckumerstraat geweest. Op 25 mei waren er jongeren in het
dorp die vervelend gedrag vertoonden. Daarom is extra toezicht gehouden. In
juni zijn er geen incidenten geweest en het lijkt nu weer rustig. - In mei zijn
er leidingen uit huisjes gehaald aan de Landsteinerlaan, wat wateroverlast
heeft veroorzaakt. Ook zijn er wat ruiten ingegooid. - Snelheid: de laatste tijd
is er gelaserd op de Beckumerstraat en Kwinkelerweg, waar het meeviel qua
snelheid. Wellicht is er op verkeerde tijdstippen gecontroleerd. Wilfried gaat
binnenkort weer laseren, op andere tijdstippen.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

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

BOVAG

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

Bosch car service

Bij de rondvraag meldt Ben Bel over het Marcellinuscomplexplein dat de
opdracht voor een herinrichting moet komen vanuit de 4 initiatiefnemers.
Die zijn bezig met een projectplan hiervoor. - Ben ter Stal geeft aan dat we in
het najaar willen beginnen met het opstellen van een Dorpsplan 2020-2030.
Met onderwerpen zoals bijvoorbeeld de wenselijkheid van verdere woningbouw in Boekelo. - Fleur ter Kuile (belangstellende) verifieert wat nu precies
de stand van zaken is met betrekking tot het vliegveld voor de TRMC, omdat
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er nodig, etcetera). Zijn er suggesties of tips, dan verzoeken we u dit graag te
melden bij de Dorpsraad. - Werkgroep banken: in het voorjaar zijn er 3 nieuwe banken geplaatst en er is nog een aantal op voorraad. Er is nu 1 aanvraag
binnen om een bank te plaatsen voor Momentum. Nieuwe banken worden
pas geplaatst met minimaal 3 tegelijk (in maart 2019 is de verwachte volgende uitlevering). Suggesties voor banken zijn welkom bij de Dorpsaad. Let
op: de banken mogen alleen op grond van de gemeente geplaatst worden,
dus niet op grond van Landschap Overijssel of iets dergelijks.
Dorpsbudget (Jeroen Verhaak): - Gehonoreerd is 1500 euro ten behoeve van
M.F.A. fase 3 (sportzaal). Er is 10.000 euro benodigd om verder te gaan met
een eerste uitwerking van de plannen met de architect en meerdere partijen
is gevraagd om iets bij te dragen. De Dorpsraad heeft de Werkgroep M.F.A.
verzocht om de gymnastiekvereniging een hogere bijdrage te vragen, aangezien deze een groot belang heeft bij de eventueel te realiseren sportzaal.
M.F.A. (Ben ter Stal): - Deze maand gaat het advies met betrekking tot M.F.A.
fase 3 (sportzaal) naar de gemeente. De werkgroep heeft de architect een
voorzichtige opdracht gegeven om met het ontwerp te beginnen, daarvoor is
onder andere een deel van de 10.000 euro benodigd. Op dit moment worden
alle cijfers met betrekking tot de investering en exploitatie gecheckt. Daarna
kunnen alle stukken naar het college van B en W. We moeten eerst wachten
op een nieuw college voor er een al dan niet akkoord gegeven kan worden.
Als we meer weten vanuit de gemeente en wat eerste ontwerpen hebben,
willen we dit presenteren aan een groter gremium, bijvoorbeeld in de Dorpsraadvergadering van september. Maar we willen wel eerst afwachten of de
geluiden positief zijn.
Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel): Ben en Kas zijn naar de klankbordgroep
Grolsch geweest. Ben geeft aan dat het vooral informatieve bijeenkomsten
betreft en we daar geen inspraak hebben. Jeroen geeft aan dat we toch ook
wel wat meer overleg willen op beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld over de
plannen van Grolsch met betrekking tot duurzaamheid). Naast de Klankbordgroep is er ook een overleg met de directe buren van Grolsch. Henk Afink
(belangstellende en deelnemer van het overleg met de buren) geeft aan dat
het belangrijk is in de gaten te houden of er in beide overleggen hetzelfde
wordt gezegd. Laten we elkaar vooral goed informeren hierover.

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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De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.
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De Dorpsraad wenst u een fijne zomer toe!

Susanne Harperink, Dorpsraad 2018-2022 

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose
Dorpsraad is op dinsdag 18 september 2018. U bent van
harte welkom in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275,
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur.
Zie voor agenda en het verslag van de vorige vergadering de website
Boekelo.info, tabblad Dorpsraad.
Op 17 juli, 21 augustus en 18 september houdt de Dorpsraad spreekuur
van 19.00 - 19.30 uur. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd in
M.F.A. De Zweede.
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ze in ‘Rondje Usselo’ heeft gelezen dat de Buurtkring Usselo een positief
advies heeft gegeven voor een proefperiode van een jaar en de Dorpsraad
een negatief advies. Dat klopt, het is nu aan de gemeente om hierover te
beslissen. - Henk Afink (belangstellende) stelt vragen aan de Dorpsraad of
het oordeel dat verstoring van het groene buitengebied moet worden voorkomen alleen geldt voor het werkgebied van de Dorpsraad of ook daarbuiten.
Janny Joosten geeft aan dat de Dorpsraad geen zeggenschap heeft over gebieden buiten het werkgebied. Jeroen geeft aan dat er over zaken die zowel
Boekelo als buurtgebieden aangaan altijd goed overleg is tussen betrokken
partijen, zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad en de Buurtkring Usselo. Henk Afink
heeft nog meer vragen die dit punt aangaan, waarop de voorzitter aangeeft
dat dit teveel vragen zijn om in een rondvraag te behandelen. De Dorpsraad
neemt de vragen aan (die door Henk Afink op papier waren gezet) en komt
hierop terug. - Monique Visser-Tijhof (belangstellende) heeft gereageerd op
de Facebook-post over de snelheid in Boekelo en hierop een reactie gekregen
namens de Dorpsraad. Ze geeft aan graag te willen weten wie er namens de
Dorpsraad heeft gereageerd op haar post en ze adviseert om hier een naam
bij te zetten. Omdat de post is geplaatst vanuit de redactie van Boeke-loos
beantwoordt Susanne Harperink haar vraag. Zij geeft aan het eens te zijn met
het advies en dit te gaan bespreken in de redactie van Boeke-loos.

www.deposten.nl

‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’
“Ja, de Posten
doet ook thuiszorg.
En hoe!
Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

De zomervakantie lonkt en kriebelt al een beetje. De lange warme avonden van juli en augustus
komen eraan. Veel buiten leven en
mogelijk op reis gaan. Zoveel mogelijk niets aan je hoofd hebben is
het doel. Het is een tijd van ‘henig
an’ doen en over het algemeen Dokter Otten is een in Boekelo
woonachtige dokter die momengoed te pas zijn.
teel elders in de stad Enschede in
Ook tijdens dit goede seizoen zijn een praktijk werkt.
wij volop actief. Ik wil u middels
deze Boeke-loos informeren over De apotheek zal net als de huisarthet reilen en zeilen van de dokter- senpraktijk in de komende maanspraktijk en de apotheek deze ko- den iedere dag geopend zijn.
mende zomer.
Ik wens u bij wat u ook gaat doen
Wat kunt u van ons verwachten? een fijne zomer toe!
De huisartsenpraktijk van Boeke- Niels van Rozen, huisarts 
lo zal de komende periode ondersteund worden door een tweetal
waarnemende huisartsen.
Deze ondersteuning is bedoeld om
ervoor te zorgen dat de praktijk gewoon open kan blijven tijdens de
vakantie van de vaste huisartsen.
De vervangers zijn dokter Berghuis
en dokter Otten. Dokter Berghuis
heeft al eerder bij ons gewerkt en
hunkert na een periode in het westen des lands actief te zijn geweest,
weer naar wat Oost-Nederlandse
omgangsvormen.

NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK
TAB TEKST

Beste Boekeloërs,
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NIEUWS VANUIT
DE HUISARTSENPRAKTIJK

Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseren de vijf boerinnen Jenny, Bendine, Ans, Bertine en Hermieke rond Enschede weer rondleidingen
op hun eigen melkveebedrijf. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie, elke middag op doordeweekse dagen.
Zij vinden het erg leuk om u te laten zien wat zij dagelijks doen en antwoord te geven op vragen over het melkproces, koeien en het verschil
tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf.

RONDLEIDINGEN BOERDERIJEN

RONDLEIDING BOERDERIJEN

Ook voor antwoord op andere vragen bent u van harte welkom! De rondleidingen starten om 14.00 uur, duren ongeveer 1 tot 1,5 uur en zijn geschikt voor alle leeftijden. De kosten zijn € 2,50 p.p. Kinderen t/m 2 jaar
zijn gratis. Voor informatie mag u altijd bellen met één van de deelnemende bedrijven.

Biologisch Melkveebedrijf
’n Pol (fam. Stokkers-Tieberink),
Boekelerhofweg 100,
7548 RA Boekelo;
tel. 06-12516567
Bij dit bedrijf is telefonisch
aanmelden noodzakelijk!

Melkveebedrijf fam. Stokkers,
Lutje Bruninkweg 25,
7544 RD Broekheurne;
tel. 053-5696524
24, 31 juli 7, 14, 21, 28 augustus

2018

23, 30 juli 6, 13, 20, 27 augustus

RONDLEIDINGEN
OP DE

BOERDERIJ
Melkveebedrijf SmeltLuttikhedde, Braamweg 12a,
7481 RB Buurse;
tel. 053-5695220
26 juli 2, 9, 16, 23, 30 augustus

Melkveebedrijf de Veldgeuver
(fam. Schukkink-Olink),
Veldgeuverweg 20,
7547 RG Twekkelo;
tel. 06-10051803
25 juli 1, 8, 15, 22, 29 augustus

Altijd al eens willen
weten wat er op een
boerderij gebeurt?
De bedrijven hiernaast openen hun
deuren!
HONDEN NIET
TOEGESTAAN
Start rondleiding
14.00 uur
(de rondleiding duurt
1-1½ uur)

Melkveebedrijf Voogd,
Weerseloseweg 235,
7522 PS Enschede-Noord
(Hof Espelo);
tel. 053-4351983

27 juli 3, 10, 17, 24, 31 augustus

Kosten € 2,50 p.p.
(kinderen t/m 2 jaar
gratis)
Je kunt ons ook vinden op
Facebook
www.facebook.com/RondleidingenBoerderij
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

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

Op donderdag 17 mei j.l. vond er in
De Berke een lezing plaats georganiseerd door de Bond Heemschut.
Ter ere van het 50-jarig bestaan
van ‘Het Teesinkbos’, het ensemble woningen ontworpen door de
Enschedese architect Nico Zantinge, meenden enkele bewoners van
de bijzondere huizen, aandacht te
moeten schenken aan dit unieke
huizenpark.

Bart van den Bos, zelf architect en
bewoner van een door Zantinge
ontworpen huis in Enschede, vertelde aan een volle zaal geïnteresseerden over de architect, het
ontwerp en de historie achter zijn
ideeën. De belangstelling was zo
groot dat zelfs de terrasstoelen van
De Berke de staande aanwezigen
een zitplaats boden. Niet alleen de
bewoners zelf, waaronder ook on-

VERSLAG LEZING OVER ARCHITECT NICO TAB
ZANTINGE
TEKST

DOOR: FLEUR TER KUILE-VAN HEEK FOTO’S: KAREN HOF
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VERSLAG LEZING
OVER ARCHITECT NICO
ZANTINGE

2018

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.

0900-9200

www.livio.nl

VERSLAG LEZING OVER ARCHITECT NICO TAB
ZANTINGE
TEKST
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langs gevestigden, maar ook van toekomst van het geheel. Want
elders in Boekelo en omgeving, wil ‘Het Teesinkbos’ bijzonder blijwaren ze komen luisteren.
ven, dan zal het ontwerp van Nico
Zantinge gerespecteerd dienen te
Het is immers zo dat enkele eer- worden. Niet zo eenvoudig in deze
ste bewoners van de huizen (sinds veeleisende tijd, met individuele
1967-1968) vertrokken zijn. Een gedachten en plannen.
nieuwe generatie kondigt zich aan,
waarvan de meesten niet weten Door de zo enthousiast bezochte
hoe bijzonder het is om in ‘Het Tee- Nico-Zantinge-avond hopen de orsinkbos’ te wonen.
ganisatoren en de Bond Heemschut,
Bart van den Bos beantwoordde na die zich voor 100% inzet voor het
afloop van zijn verhaal vragen over behoud van erfgoed in Nederland
de historie van het ontwerp: waar- (en dus ook in Boekelo), dat zich
om zo? waarom hier? is er een voor- een nog ruimere belangstelling,
beeld geweest? (zie hierover ook betrokkenheid en bewondering
het artikel van Herman Haverkate ontwikkelt, om dit kleine originein de Twentsche Courant Tubantia le ‘erfgoed-juweel’ in Boekelo als
van donderdag 17 mei jl.).
origineel project te behouden. 
Maar ook vragen over de toekomst,
veranderende ideeën over huizenbouw, maar dan speciaal over de
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De tentoonstelling staat gepland
van 26 tot en met 30 september
De afgelopen 5 jaar hebben wij zo- 2018. De locatie wordt bekendgeveel extra informatie, materialen maakt in de Boeke-loos van sepen verhalen verkregen, dat wij een tember.
tentoonstelling organiseren om dit
aan u te laten zien. Dit doen wij in Ronnie Heijink (rgheijink@home.
samenwerking met Eric Heijink van nl), Harold Pot en Eric Heijink 
secondworldwar.nl.

VOORAANKONDIGING
CONCERT INSPIRATION

OPBRENGST COLLECTE
LONGFONDS

Al een tijdje niks van ons gehoord?
Dat betekent niet dat wij stil zitten.
Integendeel: we zijn druk aan het
repeteren voor ons concert op 6
oktober a.s.

Beste dorpsgenoten,
De collecte voor het Longfonds heeft
dit jaar €995 opgebracht. Graag wil
ik hiervoor u allen en de collectanten in het bijzonder hartelijk danken.

Noteer deze datum dan ook alvast
in de agenda, dan mist u het niet. Met vriendelijke groet,
Het concert zal in het teken staan
Cécile Verhaak,
van Stichting Evi.
coördinator Longfonds 
We repeteren iedere woensdag van
20.00 - 22.00 uur in Momentum aan
de Beckumerstraat 169.
Kom gerust een keer meezingen! 

TENTOONSTELLING BOEKELO
TAB
INTEKST
WOII

In september is het alweer 5 jaar
geleden dat een groep enthousiastelingen een monument ter nagedachtenis aan WOII heeft onthuld
aan de Kwinkelerweg met een bijbehorende ceremonie.

Ook willen we proberen iets te laten zien over Boekelo in de Tweede
Wereldoorlog. Hiervoor kunnen we
nog wel de nodige verhalen gebruiken. Dus: heeft u nog een verhaal
over de Tweede Wereldoorlog, deel
het dan met ons.
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TENTOONSTELLING
BOEKELO IN WOII



Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste 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

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

conditie van de huid verzorgt én
verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

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

Als redactie van een goed gelezen dorpsblad is het verstandig om
vooruit te blijven kijken om het lezerspubliek vast te houden. De Boeke-loos is een onafhankelijk blad,
dat weliswaar uitgegeven wordt
door de Dorpsraad van Boekelo,
maar waarvan de redactie in principe toch autonoom mag optreden.

Als redactie zochten we naar een
onderwerp dat uit eigen ervaring
veel Boekeloërs bezighoudt en vermoedelijk ook de nodige aandacht
zou opleveren in de Boeke-loos,
maar ook op de Facebookpagina
van de Dorpsraad. Facebook is voor
veel mensen een alledaags medium om de sociale contacten te onderhouden en werkt in de praktijk
ook als een soort virtueel dorpsplein. Omdat we de impact van de
Facebookpagina van de Dorpsraad
eens wilden testen zonder de Boeke-loos, hebben we een week van
tevoren het artikel over de 30 km/u
zone online gezet. We waren niet
alleen verrast over de hoeveelheid
Omdat de wereld aan het digitali- spontane reacties, maar ook over
seren is en veel oude media zoals de verscheidenheid ervan. Maar
de kranten het lastig hebben, wil- daarover later meer in dit artikel.
de de redactie van de Boeke-loos Het artikel deed het in vergelijking
eens bekijken hoe het blad Boe- met normale ‘posts’ op de Facebook-

TEKST
HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED - HETTAB
VERVOLG

DOOR: PIETER HOF

ke-loos en de Facebookpagina van
de Dorpsraad met elkaar konden
samenwerken en het liefst elkaar
versterken. Hoe je het ook wendt
of keert, beide media vormen een
platform waarop de Dorpsraad zich
kan manifesteren, maar ook verantwoorden naar de inwoners van
Boekelo. Hoe meer Boekeloërs betrokken zijn bij de Dorpsraad, hoe
beter dat is voor het functioneren
van een Dorpsraad. De belangstelling voor de openbare Dorpsraadvergaderingen is niet altijd even
hoog in de praktijk immers.
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HAASTIGE SPOED IS
ZELDEN GOED HET VERVOLG

Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805

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

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

We hebben veel geleerd van dit
‘proefballonnetje’. Ten eerste hadden we als redactie het artikel geplaatst onder de noemer van de
Dorpsraad. Dat bracht verwarring,
want er waren mensen bij die
dachten dat Dorpsraadleden zelf
ook reageerden op het artikel. Dat
konden we eenvoudig oplossen
door het artikel te voorzien van een
disclaimer dat de redactie van de
Boeke-loos volledig verantwoordelijk was voor het plaatsen van
dit artikel. Daarnaast kregen we
ook reacties van lezers van de Boeke-loos via de mail, die absoluut
niet op Facebook wilden en zich
achtergesteld voelden, mede omdat er naar verluidt veel mensen
zijn die op papier graag een reactie
wilden geven. Ik heb in dat geval
aangegeven dat we graag een mail
wilden ontvangen met die reactie,
dan konden we die meenemen in
De hoge cijfers kunnen niet alleen dit vervolg. Helaas heb ik die mail
door inwoners van Boekelo zijn ver- nog niet ontvangen, maar wellicht
oorzaakt - die nuancering moeten goed om aan te geven dat die mowe zeker maken - maar het laat wel gelijkheid altijd bestaat!
zien wat je kunt bereiken met inzet
van nieuwe media. Wat echter te- En dan de reacties op de Facebookgenviel waren de cijfers die we de pagina van de Dorpsraad zelf.

TEKST
HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED - HETTAB
VERVOLG

week erop op de Facebookpagina
van de Dorpsraad ophaalden toen
we het artikel geplaatst hadden in
de ‘papieren’ Boeke-loos. De aantallen mensen die op het bericht
klikten en een reactie gaven namen
op dat moment nog amper toe.
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pagina van de Dorpsraad bijzonder
goed. Bereik je normaal tussen de
400 á 500 mensen, het artikel over
de 30 km/u zone had een bereik
van maar liefst 3000 personen. En
er werd ook flink op gereageerd of
misschien beter gezegd gediscussieerd. Meer dan 2000 mensen hebben op het bericht geklikt en dat is
bijzonder veel.

… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

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.

Al met al een geslaagde proef met
de inzet van nieuwe media om
naast de oude vertrouwde Boeke-loos met u als dorpsbewoner
op een andere manier in gesprek
te gaan. Omdat de redactie van de
Boeke-loos niet over de Facebooksite van de Dorpsraad gaat, is het
nog niet zeker of we deze actie in
de toekomst kunnen herhalen. We
houden u op de hoogte... 

TEKST
HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED - HETTAB
VERVOLG

De reacties zelf waren net zo verdeeld als wanneer je aan een verjaardagstafel zou zitten. Ergert de
één zich groen en geel aan het gejaag op de Beckumerstraat, de ander als bewoner van de ook drukke
Windmolenweg vindt het nogal
meevallen. Vaak ging de discussie
verder dan het feitelijke onderwerp,
van auto’s die een inrit blokkeerden, tot fietsers op De Bleekerij die
geen voorrang krijgen of zelfs een
hardrijdende buurtbus. Er waren
ook inwoners die zich ergerden aan
vrachtauto’s in het dorp die de weg
blokkeerden en voor gevaarlijke situaties zouden zorgen op bepaalde
momenten. Als redactie wilden we
ons niet mengen in de discussies,
maar hebben in bepaalden gevallen wel aangegeven ook in het echt
met elkaar te gaan praten als buurtbewoners. En desgewenst het benaderen van een bekend Dorpsraadlid

of het bezoeken van de Dorpsraadvergadering, als alternatief om over
het onderwerp te praten. Want echt
contact met elkaar over welk actueel onderwerp dat met het dorp te
maken heeft, heeft in alle opzichten het beste resultaat. En dat we
een actueel medium zijn, zagen we
een paar dagen later op een ander
vertrouwd oud medium:
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Gelukkig is Boekelo een keurig dorp
en is er geen onvertogen woord gevallen. Dat is vandaag de dag op social media wel eens anders. Achter
een schermpje lijkt het vaak redelijk veilig om meer te zeggen dan je
in het echt zou durven. Maar ook in
dat opzicht overwint de dorpse cultuur het van de digitale mores, we
kunnen elkaar namelijk niet alleen
achter het schermpje treffen, maar
ook bij de Coop aan de kassa of de
toonbank van slagerij Mark Wagelaar.


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

Foto: Marieke Meijerink

TEKST
WEEK VAN DE MILITARY - DEEL UWTAB
VERHAAL

“Speciaal bericht voor inwoners Naar dit soort verhalen zijn wij op
zoek! Wilt u uw verhaal met ons devan Boekelo en Usselo.”
len, stuur dan een mail naar info@
Military Boekelo - Enschede is meer military-boekelo.nl met uw naam
dan de Week van de Military. Het is en telefoonnummer, dan nemen
vrienden ontmoeten, vrienden die wij contact met u op.
u misschien maar 1x per jaar ziet en
speciaal terugkomen naar Boekelo De eerste tien reacties krijgen van
of Usselo. Het is een reünie die al- ons twee entreekaarten voor zatijd afgesloten wordt met een bar- terdag 13 oktober cadeau. Al deze
becue in de achtertuin. Of u begint verhalen worden gepubliceerd in
met het jaarlijkse ontbijt om daarna het Military Magazine en op social
samen richting de Boekelosestraat media.
te lopen. Misschien stelt u zichzelf Want Military Boekelo - Enschede is
wel beschikbaar als vrijwilliger en tenslotte een beetje van iedereen!
bemant u al jaren de fietsenstalling
Organisatie Military Boekelo op zaterdag.
Enschede 
Wij kunnen ons voorstellen dat inwoners van Boekelo en Usselo hier
nog veel meer voorbeelden aan toe
kunnen voegen.
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WEEK VAN DE MILITARY DEEL UW VERHAAL

AFSCHEID GROEP 8 MARCELLINUSSCHOOL
De volgende leerlingen uit groep 8 van de Marcellinusschool beginnen in
september in het voortgezet onderwijs.
Van links naar rechts: Minke Muller Kobold, Fiene Leurink, Fleur Muller,
Tessa Oude Groen, Pien Blomesath

Groep 8 locatie Usselo: 		 Groep 8 locatie Boekelo:
Stein Lansink				Mart Aarnink
Stijn Bloemendaal			
Isabel van Aken
Stein Mandemaker			
Alysa Arends
Stef Bornebroek			
Nikki Austermann
Jamy Blaauw				Isis Camstra
Jonathan Frauenfelder		
Luiza Czupa
Carla Koetse				
Sophie den Held
Leonie Koetse				
Marijn Klein Poelhuis
Maya Vlasma				Charlene Koetse
Liene Besselink			
Colin Leefers
					Quint te Lindert
					Annalisa Meesters
					Tim Overbeek
		
Fenne Overbeek
					Vieri Russo
					Liza de Vos
Tot ziens obs Molenbeek en here we come voortgezet onderwijs!

AFSCHEID GROEP 8

Hallo!
Wij zijn groep 8 van obs Molenbeek.
Dit is ons laatste schooljaar en we zijn helemaal klaar voor het voortgezet
onderwijs.
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AFSCHEID GROEP 8 OBS MOLENBEEK

De komende vakantieperiode
hebben wij een aangepaste
winkelopening. Van 30 juli tot en
met 29 augustus zijn wij alleen
geopend op donderdag, vrijdag
en zaterdag.
Vanaf 30 augustus zijn wij weer
normaal geopend van dinsdag tot
en met zaterdag.
Michel & Ria - Breukers Dranken
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er voor ieder mens

Gerry: ‘Het zit in mijn
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.
  
   
     
  
    


06 - 511 707 04
www.momentum-boekelo.nl

REBO-TECH

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

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

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370




 

 
   

 
 
www.verkeersschoolheurman.nl






fax: 461 8371



    
    
      
      


Op zondag 23 september vindt van
15.00 tot 17.00 uur voor de vijfde
keer het ’Concert aan de Vijver’
plaats, gelegen in Boekelo aan het
fietspad tussen de Teesinkweg en
de Badweg.
Het idee voor deze concerten is
ontstaan vanuit de gedachte om
de geluiden van de natuur muzikaal te begeleiden. Er is een breed
programma samengesteld, waarbij
zowel de liefhebbers van klassieke muziek als van het lichte genre
aan hun trekken komen. Deze keer
vormt filmmuziek de rode draad.
Het concert wordt georganiseerd
door Fleur ter Kuile-van Heek en
Pauline & Hajé Nordbeck.

schonken. De toegang is gratis, een
vrije gift wordt gewaardeerd. De organisatie hoopt dat velen de datum
noteren en in september de weg
naar de vijver weten te vinden. 

Foto: Marieke Meijerink

CONCERT AAN DE VIJVER & DE ZONNEBLOEM

CONCERT AAN DE VIJVER

DE ZONNEBLOEM
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Op 9 augustus organiseert De Zonnebloem de jaarlijkse picknick. Een
gezellig samenzijn, midden in de
vakantietijd. Lekker eten met een 37
culturele omlijsting. Kortom: heerlijk
IRENE & STRINGS
genieten van een middag in augusHet eerste deel van de middag tus. U bent van harte welkom.
wordt verzorgd door Irene & Strings,
dat bestaat uit musici van het Pro- Waar: De Berke
jectorkest onder aanvoering van Wanneer: Donderdag 9 augustus
Irene de Bruin (uit Boekelo). Het Hoe laat: Zaal open 14.00 uur repertoire van dit strijkkwartet be- Aanvang 14.30 uur.
staat uit bekende en minder bekende klassieke stukken.
Aan de picknick zijn geen kosten verbonden. Een vrije gift is welkom.
CORINE & FRIENDS
U kunt zich opgeven bij onze secretaHet tweede deel van de middag resse Margriet van Abbe: 06 - 25 271
wordt verzorgd door een com- 454, 053 - 23 04 740 of bolo99@hotbo bestaande uit Corine Leferink mail.nl. U mag uzelf ook aanmelden
en musici uit Boekelo en Usselo. bij uw vaste vrijwilliger.
Het repertoire bevindt zich op het
grensvlak van pop, Latin en jazz.
Wij wensen iedereen een fijne zomer
Na afloop wordt een glaasje ge- toe! 

JUBILEUM BTC
Het 50 jarig jubileum van de Boekelose Tennis Club is
feestelijk gevierd met diverse activiteiten. Hier vindt
u een fotoverslag van de demonstratietraining onder
leiding van oud Boekeloër Robert-Jan Luttikhuis, de
huidige hoofdtrainer van Amstelpark.
De demonstratie werd gegeven door Justin Eleveld, Tom Farquharson,
Donnaroza Gouvernante en Bo Luttikhuis.

Foto’s: Robert Schurink, Marieke Meijerink, Ineke Mellink
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FOTOCOLLAGE JUBILEUM BTC

‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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

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

De honden liefhebbende officier
van justitie stelde:
“Een hond uitlaten hoor je lopend
te doen en niet naast een fiets,
scooter of brommer.” De politierechter was het hiermee eens: “Dat
er geen letsel te zien is bij de hond

Een hond kan alleen de warmte
kwijt via zijn tong en voetzolen.
Rennen over warm asfalt is dan
niet bepaald een pretje. En met een
dikke bontjas aan heb je het al snel
warm als hond. Al bij 20 graden is
het asfalt te warm. Zou je zelf op
blote voeten met een bontjas aan
gaan hardlopen in het warme zonnetje over de Windmolenweg? Ik
moet de eerste mens die dát doet
nog tegenkomen…. 

TAB TEKST
HOND NAAST DE FIETS... EEN DURE
GRAP

zegt niet alles. Je benadeelt op deze
wijze de gezondheid en welzijn van
het beest.” Zo, klare taal! De vraag
blijft of het rennen naast de fiets
DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA
sowieso ongezond is. In ieder geval
is het wel belangrijk te weten hoe
Ik las in de Twentsche Courant Tu- snel het te warm is voor de trouwe
bantia dat op woensdag 13 juni viervoeter.
jl. een 24-jarige man die de hond
van zijn vriend uitliet per scooter
een voorwaardelijke geldboete van
€1000 met een proeftijd van een
jaar kreeg.
Nu kun je denken dat dit alleen
geldt voor een scooter, en terecht
want die gaat veel sneller dan een
fiets. Ik heb nog niet zo lang geleden een arme tekkel zijn beentjes
uit zijn lijfje zien hollen, vastgebonden met een riem achter een
scootmobiel die met een fors tempo verder reed, de berijder niet op
of om kijkend…
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HOND NAAST DE FIETS...
EEN DURE GRAP

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

Anders wonen? Pakhuys wonen!

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

Beckumerstraat 30A, 7548 BG Boekelo,
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl
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GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE

www.buitenhoff.nl

Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59



Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.: (053)
428 13 24
 

Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
7554
MG
BECKUM
   
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65

 
 

TAB TEKST

.

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

TAB TEKST
DE DORPSKAPPERS

in een hechte gemeenschap waar
ze altijd veel aan hebben bijgedragen met de beste wil mogelijk. Een
DOOR: JACO AGTERBOSCH
groot deel van de commissies en
Zoals u allemaal weet is er een ein- verenigingen in het dorp hebben
de gekomen aan een tijdperk: Jos mogen genieten van hun lidmaaten Marja houden er mee op. Na schap. Ze hebben dit met veel lief38,5 jaar een groot deel van het de en dankbaarheid gedaan. En na
dorp er knap uit laten zien, geven ons gesprekje geloof ik ze oprecht.
ze het spreekwoordelijk stokje door
aan de nieuwe generatie. Maar niet Ik denk dat u het met me eens bent
dat 38,5 jaar een respectabele perizomaar...
ode is om samen een onderneming
Het begon allemaal op een brui- te mogen hebben en daar dan ook
loft van een leraar van de kappers- werkzaam in te zijn. De gezondschool, waar Jos en Marja in hun heid begon parten te spelen en
verkeringstijd aanwezig waren. Ze hoewel ze het vak nog heel graag
waren al actief op zoek naar een uitoefenen zijn ze ook zo reëel om
geschikte kapperszaak om over te te kiezen voor nog lang genieten
nemen of om te starten en hadden en niet meer werken. Zoals ze zelf
in verschillende dorpen in Twen- aangeven zouden ze nog wel door
te al geïnformeerd naar eventuele kunnen naar de 40 jaar, maar dat
mogelijkheden. Op deze bruiloft gaat per saldo van de “geniet” tijd
kregen ze te horen dat er een mo- af. Mocht ik in die positie zitten,
gelijkheid was om een kapperszaak dan zou ik het ook wel weten. En
voort te zetten in Boekelo. De af- zo kwam er een advertentie die de
spraak was snel gemaakt en binnen aankondiging van de verkoop van
1 week was de beslissing gevallen! hun mooie zaak aankondigde.
Nadat er enige vriendschappelijke
strubbelingen overwonnen moes- Paulien las het en klom zo snel als
ten worden met destijds de huur- ze kon in de telefoon om Jos te belbaas, konden ze hun zaak starten len. Zoals ze zelf zegt was dit een
aan de Beckumerstraat 24. Enkele kans die ze niet voorbij kon laten
jaren later zijn ze ingetrokken op de gaan. Het verleden herhaalde zich
plek waar iedereen ze kent: aan de enigszins, omdat ook nu de afspraak snel gemaakt was. Drie afBeckumerstaat 5.
spraken later was het beklonken:
Marja en Jos herinneren zich hun Paulien werd de nieuwe eigenaar
werkbare leven als een warme tijd van de oudste dorpskapper van
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DE DORPSKAPPERS

 









    
          
     



       
     

   

 
    
 





  
       
    
     



  
AFSPRAAK MAKEN?

     

    
 
www.tandartspraktijkboekelo.nl
053
- 428 27 93



Woninginrichting
Openingstijden:
Be You
Hairdesign•• 

di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

• 
• 
24/7 online agenda op
ggg67

 www.1kapper.nl


www.beyouhairdesign.nl

    
   
      
  

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

Zou u een kijkje willen nemen in
de salon? En de vorderingen van
de eventuele veranderingen willen
zien? Zoek Paulien eens op of bekijk haar Facebookpagina: Hair by
Paulien. Laat u verrassen. Mocht u
De visie voor haar zaak heeft ze vragen hebben en wilt u deze peral klaar: een salon waar je op een soonlijk laten beantwoorden: het
eerlijke manier geholpen wordt en telefoonnummer is nog steeds hetwaar er naar je geluisterd wordt. zelfde als altijd. 
Een salon met een heerlijk ongedwongen sfeer, met een lage drempel waar iedereen naar binnen kan
lopen.

TAB TEKST
DE DORPSKAPPERS

Het gesprek wat ik met het drietal
had was gemoedelijk en warm en
ik kan merken dat iedereen er met
goede zin en verwachtingen zat. Er
is echter 1 ding wat Paulien heeft
moeten beloven aan Marja en Jos:
wel permanenten en watergolven!
Iedereen die nu komt moet ook in
toekomst kunnen blijven komen.
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ons dorp. Een uitgekomen droom!
Ze heeft altijd in gedachten gehad
dat als Jos en Marja de zaak zouden
verkopen, zij die dan graag over
zou nemen. Maar nu kwam het tot
haar eigen verrassing wel erg snel.
En om nog een vergelijk te trekken
met het verleden: Paulien is nu op
dezelfde leeftijd als Marja toen zij
en Jos de zaak overnamen. Paulien
moet het echter wel alleen rooien
in het begin. Ze begint als volledig
zelfstandige en als ik haar agenda
mag geloven gaat ze het druk krijgen.

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/
Beckum
074 - 367 64 07

Uwialist
e
sp cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

“Het voorbij denderende verkeer
staat er goed op.”

Anders dan in andere jaren zal het
Historisch Centrum tijdens de zomervakantie open zijn voor het publiek.

Op 17 april jl. toog Roel Bruinsma
van de Historische Kring met zijn
filmtoestel naar Usselo om samen
met Miranda Meerman (kartrekker van de Commissie Herinrichting Kern Usselo en dus goed op
de hoogte van de plannen voor de
herinrichting van Usselo) een film te
maken van de verkeerssituatie op
de Haaksbergerstraat vóór de opening van de N18 (op 2 mei jl., red.).

TABKRING
TEKST
NIEUWS VAN DE HISTORISCHE

NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING

U kunt er dus in de maanden juli en
augustus terecht op maandagavond
van 20.00 - 22.00 uur en op vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. Bovendien proberen wij aanwezig te
zijn wanneer de trein rijdt. Wij vragen onze vrijwilligers alleen niet op
de zondagen de deur van het Historisch Centrum te openen. Maar ziet
u de vlag met OPEN buiten hangen,
dan bent u welkom.
Velen, Boekeloërs en passanten,
genieten net als wij van de fleurige
bloemperken op het Bleekerijplein.
Dankzij Jan ten Elzen en zijn mede- Wij wensen u een ontspannen,
werkers, die voor het onderhoud zonnige vakantie toe. 
zorgen.
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In eerste instantie gaf Miranda nog
tekst en uitleg tijdens het filmen,
maar wegens het lawaai van het
verkeer werd daarmee opgehouden. Het voorbij denderende ver- 51
keer staat er dus ook goed op. Nu
wachten tot de herinrichting van
Usselo klaar is. Dan wordt er op dezelfde locaties weer gefilmd en kunt
u te zijner tijd tijdens een filmavond
van de Historische Kring de verschillen, en naar wij voor Usselo hopen
de verbeteringen, aanschouwen. En
dit alles vanwege de nieuwe N18.
Trouwens, wanneer u van plan bent
richting Haaksbergen over deze weg
te gaan, geniet u dan van de vele
bonte wilde bloemen. Zelfs rogge
is er ingezaaid en de bermen zien
blauw van de korenbloemen.


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

Kantoor Enschede

Haaksbergerstraat 195
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

Zorg dat het lijkt alsof er iemand
thuis is

Op vakantie gaan is fijn: even van
huis weg en lekker ontspannen. •
Maar natuurlijk wilt u voorkomen
dat inbrekers hun gang gaan terwijl
u weg bent. In dit artikel zetten wij
een paar tips op een rij waarmee
u het inbraakrisico kunt verkleinen.
Zo kunt u met een gerust hart op •
reis.
Denk goed na over wie u vertelt
dat u op vakantie gaat
•
•

•

•
•
•

Geef uw vakantieplannen door
aan mensen die u vertrouwt
(vrienden, familieleden en buren), met het oog op de sociale
controle.
Ook inbrekers zitten op social
media. Zorg dus dat uw reisdata niet vermeld zijn op Twitter,
Instagram, Facebook en dergelijke.
Zet geen overduidelijke afwezigheidsboodschap op uw voicemail.
Op smartphones, tablets en laptops kunt u vaak de locatiemelding uitzetten.
Zet op een adreslabel aan uw
koffer alléén uw telefoonnummer en e-mailadres en niet
uw huisadres. Deze labels worden soms door de verkeerde

•

•
•

•

Als de gordijnen de hele dag
dicht zijn, is het vrij duidelijk dat
er niemand thuis is. Laat ze dus
open, of vraag aan de buren om
ze af en toe open en dicht te
doen.
Veel post in de gang is ook een
indicatie dat er niemand thuis
is. Laat de post daarom regelmatig weghalen.
Gebruik een NEE/NEE-sticker
op uw brievenbus. Hiermee
voorkomt u een al te grote toestroom van reclamefolders en
huis-aan-huis-bladen.
Leg een opengeslagen boek en
wat eetgerei op tafel, zodat het
lijkt alsof er iemand in huis is.
Ga hierbij niet te ver: zet geen
laptop of andere waardevolle
spullen in het zicht...
Heeft u tijdschakelaars? Gebruik
deze dan voor lampen in en om
uw huis.
Niet doen: de planten uit de
vensterbank halen en bij elkaar
zetten in een bak met water.
Ook dat is duidelijk een ‘vakantie-opstelling’.
Vraag of de buren tijdens uw
afwezigheid hun (tweede) auto
op uw oprit willen parkeren.

TAB ACHTER
TEKST
OP VAKANTIE: LAAT JE HUIS VEILIG

BRON: CONSUMENTENPROGRAMMA RADAR

mensen gelezen wanneer u
nietsvermoedend koffie zit te
drinken op het vliegveld.
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OP VAKANTIE: LAAT JE
HUIS VEILIG ACHTER

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw
Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10

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

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

€2,50
korting
* korting eenmalig
te gebruiken
Windmolenweg 42, Boekelo
053 4340468 / 06 17636093
www.beautybysoemintra.nl

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

Op uw pedicure behandeling!
Ter introductie van de nieuwe
locatie bij de huisartsen pedicure
praktijk de Windmolen.
Soemintra Ramdjoe
Gediplomeerd pedicure - medisch

•
•

Inbrekers glippen makkelijk
naar binnen via een balkon of
raam op de eerste of tweede verdieping. Maak het ze zo
moeilijk mogelijk door beklimbare objecten uit de tuin weg te
halen: tuinstoelen, een trapje of
een vuilcontainer.
Laat geen tuingereedschap slingeren. Dit zou als hulpmiddel
kunnen dienen bij het inbreken.
Terrasstoelen of trapjes die niet
in de schuur passen, kunt u
eventueel ook op slot zetten.
Zorg daarbij in elk geval dat ze
ver van de pui staan.

Doe alles op slot
•

•
•
•
•
•

We wensen u een hele fijne vakantie! 

Het ligt voor de hand, maar
het kan niet genoeg benadrukt
worden: sluit alles goed af.

BOEKELOOTJE
Mijn 36 jaar oude Saab is op zoek naar een fijne droge schuur of
een andere vorm van onderdak in Boekelo of omgeving tegen een
vriendelijke vergoeding. Heeft u een plekje vrij en mag de oldtimer er met enige regelmaat even uitgehaald worden, dan hoor ik
dat graag. Svp een berichtje naar pieterhof@hotmail.com of bel
0653739422

TAB ACHTER
TEKST
OP VAKANTIE: LAAT JE HUIS VEILIG

•

Goede sloten en grendels hebben natuurlijk alleen maar zin
als u ze ook echt gebruikt. Vergeet óók de ramen niet, ook niet
op een eventuele verdieping.
Overweeg anti-inbraakstrips en
extra hang- en sluitwerk.
Heeft u een kluis? Gebruik die
dan voor waardevolle spullen.
Sluit uiteraard ook de schuur of
berging goed af.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
Verberg geen sleutels in de tuin
of onder de mat. Geef hooguit
reserve-exemplaren aan de buren.
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Ruim de tuin op

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

Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl

www.verhaaktuinverzorging.nl

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

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische
fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie




Echografie
- Fysiofitheidscan


Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Zorgeloos


Gezellig Windmolenweg


42, Boekelo



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

 

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.
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 gezondheidscheck.

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

Do.

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

Do.

Elke week gezellig samen spelletjes doen.

14.00

Vr.

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

14.00

Vr. 6 juli

Mantelzorgcafé: voor een praatje en een kopje koffie.

10.00

Ma. 9 juli

Inloopspreekuur wijkagent.

Di. 10 juli

Handwerkcafé: samen gezellig handwerken.

14.00

Za. 14 juli

Buffet ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van ‘De Mans’. Voor iedereen. Kosten €12,50.
Opgave bij Joke Velthuis.

14.00

Di. 24 juli

Handwerkcafé: samen gezellig handwerken.

14.00

Di. 26 juli

Dagtocht ‘Effkes d’r oet’. Opgave vooraf bij Joke
Velthuis 053 - 4282 659

13.30

Vr. 3 aug

Mantelzorgcafé: voor een praatje en een kopje koffie.

14.00

Di. 7 aug

Handwerkcafé: samen gezellig handwerken.

14.00

Di. 14 aug

Dagtocht ‘Effkes d’r oet’. Opgave vooraf bij Joke
Velthuis 053 - 4282 659

13.30

Di. 21 aug

Handwerkcafé: samen gezellig handwerken.

14.00

Do. 23 aug

Sjoelmiddag: iedereen is welkom.

14.00

HUISKAMER VAN TAB
HET TEKST
DORP

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

12.30
14.00 & 19.00
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20.00 - 20.30

57

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

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

Slagerij Wagelaar
Aandacht voor lekker!

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

15 juli

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

22 juli

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

29 juli

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

05 aug.

Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

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

12 aug.

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
Johanneskerk Twekkelo
Koffieochtend Ned. Protestantenbond

19 aug.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

26 aug.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

02 sept. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

ACTIVITEITEN DAMESGROEP 40+
De damesgroep 40+ gaat vrolijk verder bij elkaar op de koffie.
Daarbij neemt iedereen een bloem mee uit eigen tuin.
U bent ook welkom op:
-

19 juli om 10.30 uur bij Dinie Nijhuis
2 augustus om 10.30 uur bij Ali Eggers
16 augustus om 10.30 uur bij Corry Luimes

Op 6 september komt de damesgroep 40+ om 10.00 uur bij elkaar
in De Berke. 

TAB TEKST
KERKDIENSTEN& ACTIVITEITEN DAMESGROEP
40+

08 juli

59
jaargang 40 | nr. 417 | juli - augustus 2018

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld















SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

TAB TEKST
KALENDER

In juli elke wo.
en zo.

Museum Buurtspoorweg
geopend. 3 treinritten per dag.

Museum Buurtspoorweg

10.00 17.00

do.

12 jul.

Inzamelen oud papier in het dorp
Let op: voor het buitengebied geldt
mogelijk een andere datum. Kijk op
twentemilieu.nl.

Container aan de straat

17.00

di.

17 jul.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad

De Zweede

19.00 19.30

ma.
t/m
vr.

23 jul.
t/m 31
aug.

Rondleidingen op de boerderij

Diverse boerderijen
(zie pagina 17)

wo.
en vr.

25 en 27
juli

Haakworkshop: in 2 middagen je
eigen tasje leren haken. Voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.

Polleke hobby- & kinderwinkel

13.30 15.30

In aug. elke di.
wo. en zo.

Museum Buurtspoorweg
geopend. 3 treinritten per dag.

Museum Buurtspoorweg

10.00 17.00

di.
wo.
do.

7, 8 en 9
aug.

Bouwen met LEGO®

Museumloods Boekelo,
Museum Buurtspoorweg

10.00 17.00

do.

9 aug.

Inzamelen oud papier in het dorp
Let op: voor het buitengebied geldt
mogelijk een andere datum.
Kijk op twentemilieu.nl.

Container aan de straat

17.00

61

vr.

17 aug.

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.
com

di.

21 aug.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad

De Zweede

19.00 19.30

za.

1 sep.

Cabarestival - ‘t Verborgen Theater

Diverse locaties Boekelo

20.00

do.

6 sep.

Inzamelen oud papier in het dorp
Let op: voor het buitengebied geldt
mogelijk een andere datum.
Kijk op twentemilieu.nl.

Container aan de straat

17.00
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KALENDER JULI & AUGUSTUS

vr.

7 sep.

Bezorgers Boeke-loos

De Zweede

 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

COLOFON
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:
62 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.

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

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

boekeloosredactie@gmail.com
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TAB TEKST
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

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

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

www.stokkers.nl
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