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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 
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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

We hopen dat u allen lekker uitge-
rust en ontspannen de vakantiepe-
riode heeft afgesloten en net als 
ons weer zin heeft in de 2e helft 
van 2018. De zomer van 2018 zullen 
we waarschijnlijk niet snel vergeten 
wat droogte en warmte betreft. Het 
was	fijn,	maar	soms	ook	echt	afzien.	
De redactie van de Boeke-loos was 
verheugd dat de Dorpsraad beslo-
ten heeft dat er naast de papie-
ren Boeke-loos ook ruimte is voor 
een eigen Facebook-pagina van de 
Boeke-loos. Voor ons als redactie 
een mooie gelegenheid om meer 
mensen te bereiken in Boekelo 
en omgeving. Tijdens de vakan-
tiemaanden kwamen er dan ook 
geregeld nieuwsberichten langs 
die we anders hadden moeten la-
ten liggen omdat de actualiteit ze 
alweer achterhaald zou hebben. 
De nominatie van Landschapscam-
ping ’t Scharrelhoes voor de beste 
camping van Nederland, de verhui-
zing van de Modelbaan Zuiderspoor 
naar	 de	MBS	 in	 Boekelo,	 het	 fleu-
rige bloemenstraatje van Jan ten 

Elzen aan de Beckumerstraat of de 
waarschuwing voor de Japanse Dui-
zendknoop, we konden er tijdens 
de warme zomermaanden toch 
melding van maken. Maar die zelf-
de Facebook-pagina stelt ons ook 
in staat om meer interactie met u 
als lezer te verkrijgen. Kijkt u maar 
eens naar de door ons via Facebook 
uitverkozen foto’s van Boekeloërs 
op vakantie. We blijven het komen-
de jaar zoeken naar mogelijkheden 
om meer met u in gesprek te ko-
men en te laten zien wat er leeft 
in ons mooie Boekelo. Daar doen 
we het als redactie namelijk voor. 
Zoek ons op en word onze ‘vriend’ 
op Facebook: www.facebook.com/
boekeloos
Grappig genoeg hebben de Face-
book lezers ervoor gekozen dat we 
u daar mogen tutoyeren. Hier in de 
papieren Boeke-loos houden we 
het gewoon op ‘u’. 

Op de Facebooksite van de Boe-
ke-loos vroegen we u om uw mooi-
ste vakantiefoto’s aan ons op te 
sturen. De mooiste foto’s hebben 
we op de twee middelste pagina’s 
neergezet. Geniet u nog even na… 
Bladert u snel verder en zie wat we 
weer in petto hebben deze maand 
in Boekelo. 
Veel leesplezier!

De redactie  
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 

Vanuit de Dorpsraad is er weinig nieuws uit 
de vakantiemaanden. Enerzijds omdat veel 
dorpsgenoten van hun vakantie genoten en 
anderzijds omdat er vanuit de gemeente 
weinig punten worden aangereikt. Het feit dat het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders nog op stoom moet komen zal daar vast 
debet aan zijn. 

Aan de jarenlange goede samenwerking met stadsdeelwethouder Patrick 
Welman is met de collegewisseling ook een einde gekomen. Voortaan is 
Jurgen van Houdt onze nieuwe stadsdeelwethouder. We vertrouwen er op 
dat we ook met hem een goede samenwerking zullen hebben.

Ondanks de vakantieperiode wordt er door de Dorpsraad wel aan verschil-
lende dossiers gewerkt. Te noemen zijn:

Voorbereiding Dorpsplan 2020-2030
Inmiddels zijn van de gemeente verschillende (bevolkings)gegevens ont-
vangen die we kunnen gebruiken bij de opstelling. Op dinsdag 16 oktober 
a.s. om 20.00 uur in de Zweede belegt de Dorpsraad een brainstormavond 
over het op te stellen dorpsplan. Iedereen is van harte welkom om mee 
te denken over aandachtspunten voor dit plan in de periode 2020-2030. 
Ook via onze Facebookpagina, site en mail dorpsraad@boekelo.info kun-
nen punten worden aangedragen.

Japanse duizendknoop 
N.a.v. eerdere berichtgeving zijn vanuit ons werkgebied meerdere mel-
dingen over de aanwezigheid ontvangen. We hebben de gemeente ge-
vraagd welke acties ondernomen worden. Verderop in deze Boeke-loos 
zal wijkbeheerder Jan ten Elzen daar meer over vertellen.

Dorpsbudget 
We hebben besloten ook dit jaar het Sinterklaascomité een bijdrage van 
€ 800,- te geven voor het organiseren van het verwachtingsvolle kinder-
feest.
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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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STSchouw
Zoals eerder gemeld hebben de leden van de Dorpsraad een schouw ge-
houden in ons werkgebied (hoe liggen de stoepen erbij, hoe staat het 
met de bermen etc.). Van verschillende inwoners zijn daarvoor spontaan 
aandachtspunten aangedragen waar we blij mee zijn. In de dorpsraadver-
gadering van 18 september a.s. worden de resultaten gepresenteerd.

Project “Komt er in!”
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering op dinsdag 18 september staat 
ook het project “Komt er in!” op de agenda. Zoals  in heel Nederland zijn 
er ook in Boekelo en Usselo steeds meer ouderen, waarvan een toene-
mend aantal eenzaam of anderszins kwetsbaar te noemen is.
 
Het doel van het project “Komt er in!” is het voorkomen van echt pro-
blematische situaties door preventief jong-ouderen te verbinden aan 
kwetsbare ouderen. Om daarmee die kwetsbare groep te stimuleren en te 
ondersteunen om verbinding te maken met  bestaande activiteiten waar-
door hun sociale netwerk uitgebreid wordt en eenzaamheid af zal nemen.
 
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 18 september zal de pro-
jectleider van “Komt er in!” het project nader toelichten. Interessant voor 
jong én oud!

Overig
Aan de gemeente hebben we advies uitgebracht over de zoutstrooiroutes 
bij winteroverlast. We hebben (opnieuw) gevraagd om De Mans, Schier-
beekstraat/plein en Van Elburgstraat daarin te betrekken. We hebben ook 
voorgesteld om het plein bij de Marcellinuskerk in de route op te nemen 
omdat de buurtbus daar keert. Tot slot vinden we dat ook de Oude Del-
denerweg en de Egberinksweg in de strooiroute zouden moeten worden 
opgenomen.

Zoals wellicht bekend wordt er ter hoogte van het Molenveld een ecoduct 
over de A35 gebouwd. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We 
hebben uitgezocht hoe het zit met de aan- en afvoer van de nodige ma-
terialen en grond door vrachtwagens. De via Windmolenweg/Molenveld/
Kwinkelerweg bedachte aan- en afvoerroute kan niet op onze instemming 
rekenen. In een brief aan de gemeente pleiten we voor een tijdelijke aan-
sluiting van het bouwterrein op de A35. Dat lijkt ons voor de veiligheid en 
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BOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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EMhet voorkomen van schade aan de genoemde wegen de beste oplossing.

Na een groot aantal jaren de bezorging van Boeke-loos te hebben geco-
ordineerd stopt Hans Formanoy daar binnenkort mee. Graag bedanken we 
hem ook via Boeke-loos voor zijn jarenlange inzet. T.z.t. zullen we daar 
op gepaste wijze aandacht aan besteden. Voor zijn opvolging is inmiddels 
een wervingsprocedure in gang gezet die waarschijnlijk zeer binnenkort 
wordt afgerond. De opvolger kan dan in de volgende Boeke-loos gepre-
senteerd worden.  

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.

Voorafgaand aan de openbare vergadering is er een spreekuur van 
19.00 - 19.30 uur. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd in M.F.A. 
De Zweede.

De agenda voor deze vergadering vindt u een week van te voren op de 
website Boekelo.info, tabblad Dorpsraad, en op onze Facebookpagina.

DE ZONNEBLOEM

Op naar de herfst na een hele 
warme zomer, door de warme 
zomer is onze picknick in augus-
tus helaas afgelast. Het was veel 
te warm. In plaats daarvan gaan 
we op donderdag 8 november 
een leuke middag organiseren in 
De Berke. Het wat en hoe hoort 
u nog van ons, maar we zien u 
graag! Neem ook gerust buren 
mee of een vriend of vriendin 
mee als u dat leuk vindt. Of ie-
mand die het kan gebruiken er 
even uit te zijn.

Vrijwilligers
Wij zijn met name voor Usselo en 
Broekheurne op zoek naar vrij-
willigers. Wilt u graag af en toe 
vrijwilligerswerk doen? Daar zijn 
wij en onze gasten heel blij mee!

Voor informatie kunt u bellen 
met Margriet van Abbe, tel. 06 - 
252 714 54.

Een	 fijne	 start	 van	 de	 herfst	 en	
tot ziens bij De Berke! 



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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STOPEN MONUMENTENDAG BIJ DE WISSINK’S MÖL

De Wissink’s Molen is op zaterdag 8 september van 10.00 tot 16.00 uur 
open in het kader van de Nationale Open Monumentendag. Een uitgele-
zen kans om de molen van binnen te bekijken onder leiding van een gids.
Er	worden	pannenkoeken	gebakken	en	koffie	en	thee	staan	klaar.	Voor	de	
kleintjes zijn er spelletjes en wordt ranja geschonken.

Rond de molen zijn diverse  activiteiten gepland rondom het thema Oogt. 
Zo zijn er vlegelaars in actie die het koren van het kaf scheiden, wordt 
fruit, jam en siroop verkocht door La Française, de plaatselijk bosbes-
senkwekerij.	Ook	is	dit	jaar	de	appelpers	weer	aanwezig.	Hebt	u	een	flin-
ke appeloogst dit jaar? Laat uw appels dan persen tot puur natuurlijke en 
houdbare appelsap.

Voor meer info en aanmelding voor de appelpers kunt u contact opnemen 
via wissinksmolen@hotmail.com

O
PE

N
 M

O
N

U
M

EN
TE

N
D

A
G

 B
IJ 

W
IS

SI
N

KS
’S

 M
Ö

L

Waardebon

1 kg pannenkoekenmeel voor € 1,- * op zaterdag 8 september 2018

Naam:…………………………………………………………………………....

Adres:…………………………………………………………………………….

Postcode /woonplaats: [  ][  ][  ][  ] [  ][  ]..……………………...

E-mailadres:.…………………………………………………………………..

max. 1 per coupon



‘‘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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ELTENTOONSTELLING 
BOEKELO IN WOII

Van 27 tot en met 30 september 
is in de zouttoren naast Eetcafé 
De Buren een tentoonstelling over 
Boekelo in WOII.

Openingstijden
• Donderdag en vrijdag van 15.00 

tot 21.00 uur
• Zaterdag en zondag van 10.00 

tot 17.00 uur

Op zaterdag en zondag kunt u met 
een Amerikaans voertuig uit WOII 
een rondje in en om Boekelo mee-
rijden met een stop bij het monu-
ment aan de Kwinkelerweg.
Oproep: zijn er nog meer verhalen?
We hebben inmiddels al een aantal 
verhalen van inwoners van Boekelo 
en omstreken binnen, maar meer is 
altijd welkom!

Met vriendelijke groeten,
Harold Pot, Eric Heijink en Ronnie 
Heijink (rgheijink@home.nl) 

INFORMATIEAVOND 
AKZONOBEL

De afgelopen jaren is er veel aan-
dacht geweest voor lekkages in 
het leidingnetwerk van AkzoNobel 
en in de boorputten, evenals over 
de gasolieopslag en het vullen van 
een aantal mogelijk instabiele zout-
cavernes. Het afgelopen jaar heeft 
AkzoNobel belangrijke stappen ge-
zet om de problemen op deze dos-
siers op te lossen. Hierover praat 
het bedrijf graag de betrokken ge-
meenteraden, provinciale staten, 
inwoners in de directe omgeving en 
overige geïnteresseerden persoon-
lijk bij. Hiertoe organiseren de ge-
meenten Hengelo en Enschede een 
openbare informatieavond.

Datum: Dinsdag 11 september 2018
Tijd: 19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 
19.00 uur)
Plaats: Verenigingsgebouw Usselo
Haaksbergerstraat 821, 7548 PB 
Enschede

De bedoeling van deze bijeenkomst 
is u nader te informeren over de 
huidige stand van zaken op de ver-
schillende dossiers. Bovendien zal 
AkzoNobel een korte schets geven 
van toekomstige activiteiten. U 
krijgt de gelegenheid om eventuele 
vragen te stellen en zo nodig in ge-
sprek te gaan met de deskundigen 
van AkzoNobel. 



LaD
eut

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van onze najaarscollectie  
op 18 september 2018. De aanvangstijden van de shows zijn: 10:30, 14:00 

en 19.30 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje tonen de 
mannequins u de nieuwste mode. 

Het is mijn verkoopteam en mij weer een groot genoegen u te mogen 
begroeten op een van onze shows in Resort Bad Boekelo Oude Deldenerweg 

203, 7548 PM Boekelo.

Wij raden u aan uw komst, in verband met de grote belangstelling voor onze 
modeshows, tijdig telefonisch 053-428 30 04 of per mail info@ladeutmode.nl 

door te geven. 

Voor deze shows vragen we een entree van € 10,- die u retour ontvangt bij 
een aankoop vanaf € 100,-. Let op; de kaarten kunt u tot en met 15 september 

afhalen bij La Deut Mode in Boekelo.

Wij zien er naar uit u te verwelkomen bij een van onze fantastische 
modeshows.

UITNODIGING

fashionshow
herfst/winter collectie 2018
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Inspiration zingt voor Stichting EVI 
 
Op zaterdag 6 oktober aanstaande geeft ons koor - Inspiration uit Boekelo – een concert in 
Momentum in Boekelo. 
Dit concert zal geheel in het teken staan van de stichting EVI (meer info: www.stichtingevi.nl) 
Voor dit goede doel willen wij zoveel mogelijk geld inzamelen en daarvoor hebben wij uw hulp nodig: 
 

- Kom naar het concert: de entree bedraagt €5.00 inclusief koffie of thee 
- Tijdens de pauze is er een loterij (complete opbrengst daarvan gaat naar de stichting Evi) 
- Of nog beter: word sponsor van dit concert!!!  
- De helft van de opbrengst van het concert gaat naar stichting Evi! 

 
Wilt u weten wat de mogelijkheden voor sponsoring zijn neem dan contact op met het bestuur van 
Inspiration via: inspirationboekelo@gmail.com of kijk op onze website: www.koor-inspiration.nl  
 
Ondertussen zijn wij natuurlijk al druk aan het oefenen om een hele mooie avond neer te zetten. 
De avond zal aan elkaar gepraat worden door Evelien Harberink uit Twekkelo (zij speelde Patricia in 
de serie Van jonge leu en oale groond). 
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- De helft van de opbrengst van het concert gaat naar stichting Evi! 

 
Wilt u weten wat de mogelijkheden voor sponsoring zijn neem dan contact op met het bestuur van 
Inspiration via: inspirationboekelo@gmail.com of kijk op onze website: www.koor-inspiration.nl  
 
Ondertussen zijn wij natuurlijk al druk aan het oefenen om een hele mooie avond neer te zetten. 
De avond zal aan elkaar gepraat worden door Evelien Harberink uit Twekkelo (zij speelde Patricia in 
de serie Van jonge leu en oale groond). 
 

 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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STBOEKELO IS EEN FLEURIG 
BLOEMENSTRAATJE RIJKER

Een aantal bewoners hebben onze 
wijkbeheerder Jan ten Elzen ge-
vraagd of er in het stukje Becku-
merstraat van de bushalte tot aan 
de gymzaal zogenaamde ‘Gewild-
groei’ tegels geplaatst konden wor-
den. Dit zijn tegels - genaamd naar 
de producent Gewildgroei - waar 
planten doorheen kunnen groeien. 
Enkele bewoners hadden gelezen 

dat deze door de gemeente En-
schede enige tijd geleden zijn aan-
geschaft. Onze wijkbeheerder heeft 
hier meteen werk van gemaakt en 
de ‘Gewildgroei’ tegels zijn door de 
gemeente in overleg geplaatst. 

Ook is er een stukje bestrating aan-
gelegd waar een aantal vuilcontai-
ners kunnen staan. Deze plek werd 
daar al voor gebruikt. Alle grijze 
vuilcontainers (‘de Otto’s’) zijn nu 
uit het straatje verdwenen en jong 
en oud heeft planten gepoot en 
bloemen gezaaid. Het straatje ziet 
er nu zeer vrolijk uit.

Kijkt u zelf maar eens naar het 
stukje Beckumerstraat tegenover 
de slager hoe mooi het geworden 
is. Buurtbewoners, zover hun leef-
tijd dit toelaat, helpen mee bij het 
onderhoud	van	dit	mooie,	fleurige,	
kleurrijke stukje Boekelo. 
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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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Al vele jaren gooien de leden van 
Bookels Boel in Boekelo hun jeu de 
boule ballen richting het butje, ook 
wel cochonet genoemd. Een gezelli-
ge club (voornamelijk 55-plussers), 
die elke dinsdagmiddag om 14.00 
uur samenkomt om hun vrouwtje 
c.q. mannetje te staan door samen 
de boules te gooien.

De drie banen, gesitueerd bij Cam-
ping onder de Sterren, zijn fraai 
aangelegd. Alles gaat onder het 
mom van gezellig met elkaar bezig 
zijn.	Na	afloop	zitten	we	nog	even	
bij elkaar om een glaasje te drin-
ken, ofwel in het woonwagentje of 
buiten. 

BOOKELS BOEL ZOEKT NIEUWE LEDEN



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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Nu zult u denken, aardig verhaal, 
en nu?

Nou: we willen graag nieuwe leden 
welkom heten, die het spel kennen 
of willen leren, zodat we toch wat 
meer teams kunnen samenstellen.

Om iets van de sfeer te proeven 
kunt u altijd vrijblijvend een kijkje 
komen nemen op dinsdagmiddag 
als we spelen. We kennen geen 
winterstop en spelen het hele jaar 
door als het weer het toelaat. De 
contributie bedraagt slechts € 3,- 
per maand, waar we altijd weer 
iets gezelligs mee gaan doen.

Mocht u interesse hebben, neem 
dan contact op met Marcel Schilder-
man van Camping onder de Sterren, 
Wycherinkshoekweg 33, Boekelo. U 
kunt bellen naar 06 - 57 13 10 17 of 
mailen naar info@campingonder-
desterren.nl. Nog beter is het na-
tuurlijk om meteen dinsdagmiddag 
aanstaande te komen.  
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 

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

Matcha thee is de oudste, meest zeldzame en verfijnde theesoort uit Japan.
De gezondheidsvoordelen overtreffen werkelijk alles!

• Geen suiker nodig om de smaak lekker te maken
• Is rijk aan vitaminen en mineralen
• Door de L-theanine kunt u kalm worden
• Er zitten ongelofelijk veel antioxidanten in
• Beschermt uw cellen tegen beschadiging van vrije radicalen• Beschermt uw cellen tegen beschadiging van vrije radicalen
• Kan het cholesterolgehalte in uw lichaam verlagen
• Verlaagt de ontstekingswaarden in uw lichaam
• Kan uw bloedsuikerspiegel laag houden
• Helpt bij gewichtsverlies
• Vermindert stress
• Versterkt uw immuunsysteem

DE 11 GEZONDHEIDSVOORDELEN
VAN MATCHA GROENE THEE!

20%
KORTING
 op Matcha thee bij een

gezichtsbehandeling van
IK SKIN PERFECTION

(Geldig in september
& ok& oktober 2018)
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BUITENGEBIED BOEKELO

Op 21 en 22 oktober vindt wederom 
de Twenterally plaats. Als organisa-
tie van deze rally informeren wij u 
graag vroegtijdig over onze plan-
nen. We hebben deze ook voorge-
legd aan de 4 betrokken gemeenten 
en zij hebben groen licht gegeven, 
waardoor de vergunningsaanvraag 
inmiddels loopt.
 
We willen dit jaar weer graag een 
klassementsproef door het buiten-
gebied van Boekelo organiseren. 
Helaas kon dit vorig jaar niet door-
gaan	door	een	tekort	aan	officials.
 
Aangezien op zondag de oude voer-
tuigendag wordt georganiseerd 
hebben wij er voor gekozen om de 

proef dit jaar op zaterdagavond 20 
oktober te doen. Dit heeft het grote 
voordeel dat de route/wegen een 
veel kortere tijd afgesloten zullen 
zijn, namelijk van ongeveer 18.30 - 
22.00 uur.

Op het kaartje ziet u de exacte route 
door het buitengebied van Boekelo.
  
Zoals afgesproken zal de route zo 
min mogelijk hinder voor Boeke-
lo opleveren. Daarnaast zullen we 
borden met een vooraankondiging 
ophangen en de aanwonenden een 
brief sturen. Tevens zullen we het 
Boekelerhof weer aanwijzen als pu-
blieksvrije zone.

Namens de organisatie Twenterally
Wouter Koenderink 



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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STBOEKELOPERS 5 KM HARDLOOPCLINIC 

Wil je beginnen met hardlopen? 
Start dan woensdag 19 september aanstaande met een hardloopclinic bij 
de Boekelopers. In 12 weken tijd leer je om 5 km aaneengesloten hard te 
lopen op je eigen tempo.

De clinic start op woensdag 19 september aanstaande om 19.30 uur met 
een informatieavond bij De Zweede. Tijdens die avond wordt ingegaan 
op allerlei zaken die van belang zijn voor het hardlopen. Vanaf woensdag 
26 september, 19.30 uur, wordt er iedere woensdagavond bij De Zweede 
getraind onder begeleiding van een deskundige trainer.

De	kosten	voor	de	hardloopclinic	bedragen	€	55,-.	Dit	is	inclusief	koffie/
thee, een functioneel loopshirt, inschrijving voor de eindloop en een trai-
ningsschema. Dit trainingsschema, met daarop vermeld de dagen en af-
standen die je tussendoor zelf moet lopen, ontvang je voor aanvang van 
de clinic.

Inschrijven 
Inschrijven doe je via lopers@bscunisson.nl onder vermelding van je naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Je kunt ook ge-
bruik maken van het contactformulier op onze site: www.bscunisson.nl.

Trainen bij de Boekelopers is geschikt voor elk prestatieniveau! 
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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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STBEDANKJE SALON KUPERS

Wij, Marja en Jos, willen iedereen 
die op welke manier dan ook heeft 
gereageerd op ons afscheid heel 
hartelijk	 bedanken.	 De	 vele	 fles-
sen wijn, bloemen, cadeaubon-
nen, kaas, worst, ontbijtpakketten, 
foto’s, tekeningen, gedichten en 
nog veel meer hebben ons stoppen 
met de zaak, tot iets bijzonders ge-
maakt.

Het vinden van opvolging in de 
vorm van “Hair by Paulien” heeft 
het stoppen voor ons veel makke-
lijker gemaakt. Gelukkig horen we 
van onze klanten vele positieve re-
acties op Paulien. 

Het moment van stoppen was pri-
ma gekozen, want de overgang 
naar niet meer werken gaat met dit 
mooie weer wel heel gemakkelijk. 

Nogmaals heel erg bedankt en 
graag tot ziens in Boekelo.

Groeten van Marja en Jos Kupers 

OPBRENGST COLLECTE 
RODE KRUIS

De collectanten uit Boekelo hebben 
dit jaar in totaal € 2079,96 bijeen 
gebracht. Een mooi resultaat met 
de hitte en het vele voetbal op TV. 
Gevers en collectanten bedankt!

Ben Bel, collectant en coördinator 
voor Boekelo. 
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ERCONCERT AAN DE VIJVER

In Boekelo aan het fietspad (Tee-
sinkweg) tussen de Teesinklan-
denweg en de Badweg Zondag 
23 september van 15.00 - 17.00 
uur

Ook dit jaar organiseren we weer 
een Concert aan de Vijver. Dit keer 
hebben	we	filmmuziek	als	centraal	
thema gekozen. De relatie tussen 
film	en	muziek	gaat	ver	terug:	voor-
dat	 de	 geluidsfilm	 er	was	werden	
films	al	begeleid	door	een	pianist	of	
soms	een	heel	orkest.	Veel	filmmu-
ziek is bekender geworden dan de 
film	zelf.	

Irene & Strings
Het eerste deel van de middag 
wordt verzorgd door een strijkkwar-
tet dat onder leiding staat van Irene 
de Bruin uit Boekelo. Op het pro-
gramma	 staat	muziek	 uit	 de	 films	
Schindler’s List, Jaws, ET en Il Pos-
tino. Daarnaast speelt het kwartet 
klassieke muziek van onder andere 
Dvorak, Brahms en Gershwin.

Corine & Friends
Het tweede deel van de middag 
speelt een combo met de zangeres 
Corine Leferink, begeleid door mu-
zikanten uit Boekelo en Usselo. Op 
het repertoire staat onder andere 
Over the Rainbow, Nobody does it 
better (uit James Bond), Aquarius/
Let the Sunshine in (uit Hair) en The 
Godfather Waltz.

Wij hopen dat velen de weg naar 
de vijver zullen vinden, want: ‘’met 
mekaar	 mo-j	 ’t	 doon’’.	 Na	 afloop	
wordt een glaasje geschonken. 
De toegang is gratis, een vrije gift 
wordt gewaardeerd. 

Bij slecht weer gaat het concert niet 
door, dit wordt bekend gemaakt 
via Boekelo Nextdoor (nextdoor.nl). 
Aanbevolen wordt om een kussen 
of stoeltje mee te nemen.

Graag tot ziens!

Fleur ter Kuile, Pauline & Hajé Nord-
beck 



Gerjan Mandemaker Zweden

Tjarda Wissink Lauwersoog

Dennis Barink Callantsoog

Familie Themmen Spanje Costa Brava

Bert Bennink IJsland Reykjavik

Renate Haarman Oostenrijk
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Mirjam Sak-Hegeman KroatieLisette van Ulzen Gardameer

Nosun Ijsland

Marleen Zoetman-Kiers San Franciso

Gerjan Mandemaker Zweden

Tjarda Wissink Lauwersoog

Dennis Barink Callantsoog

hetzelfde drietal in 2018

hetzelfde drietal in 2013 Maastricht
Maaike Akkerman
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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl



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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KOM BRIDGEN BIJ BRIDGECLUB BOEKELO

Om de 14 dagen is het op woensdagavond bij Eetcafé De Buren een ge-
zellige drukte. Van september tot mei wordt er dan in de grote zaal door 
ruim 30 mensen van Bridgeclub Boekelo (al 55 jaar actief!) een avond 
gebridged. Maar: we kunnen altijd nog nieuwe leden gebruiken. Vandaar 
deze oproep.

Vindt u het leuk om met enige regelmaat (maar ook weer niet té vaak) 
een avondje te bridgen? Stelt u zich eens voor: u komt iets vóór 19.30 uur 
binnen,	zoekt	met	uw	partner	naar	uw	tafeltje,	bestelt	een	kopje	koffie	of	
thee, maakt alvast een praatje met deze of gene. De bridgespellen liggen 
al voor u klaar, iemand van het bestuur geeft het sein om te beginnen en 
spelen maar. Iets voor elven hebt u uw laatste spel gespeeld, u praat nog 
wat na (al dan niet met een hapje en drankje) en even later is de uitslag 
van de avond bekend.

Lijkt het u wat? Even contact opnemen verplicht nog tot niets. 
U kunt bij de volgende personen terecht:
• Marga Westera,  

tel: 053 - 42 82 433
• Riet Ploeger,  

tel: 053 - 42 81 753

De speeldata voor het nieuwe seizoen (2018-2019) zijn: 
29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 12/12, 19/12, 16/1, 
30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 1/5, 15/5. 
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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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ZO ZOUT EET JE DE 
MOSTERD IN BOEKELO 
NIET

DOOR PIETER HOF 

Dan loop je door de Coop en zie je 
opeens ‘Mosterd uit Boekelo’ en 
dan zoutloos ook nog. Dat vraagt 
om een verhaal. Na enig speurwerk 
komen we bij Boekeloër Hans Joos-
ten uit. Hans maakt sinds enkele 
jaren dit bijzondere streekproduct. 
Eigenlijk eerst alleen voor zichzelf, 
maar door anderen ook te laten 
proeven, ontstond de vraag of er 
geen producent te vinden was die 
het wilde maken. Die handschoen 
pakte Hans uiteindelijk zelf op, 
ondernemend als hij is. Sinds een 
aantal jaren mag hij zich ‘mosterd-
fabrikant’ noemen. En dat op De 
Bleekerij in Boekelo.

Hans ging echter niet over één nacht 
ijs voor hij van start ging. Het liep 
tegen november en de Boekelose 
Kerstmarkt was een mooi moment 
om een eerste voorraadje te maken 

en uit te proberen. Op de markt liet 
Hans velen zijn mosterd proeven en 
dat	viel	letterlijk	en	figuurlijk	erg	in	
de smaak. Het eerste voorraadje 
was dan ook snel uitverkocht. 

Het toeval wilde dat Jaap ter Wen-
gel van Coop een nieuw product 
zocht in de winkel voor zijn streek-
producten-hoek. De optelsom was 
snel gemaakt en Hans kon aan de 
slag om serieus mosterd te produ-
ceren voor de Boekelose bevolking 
en omstreken en niet te vergeten 
de toeristen. Die keken namelijk 
ook verbaasd op toen ze het unieke 
lokale en zoutloze product te koop 
zagen staan in de winkel.

Hans heeft ervoor gekozen om maar 
één goede basis voor zijn mosterd 
te maken en geen 10 verschillende 
smaken. Wil je wel andere smaken, 
dan kun je zelf ingrediënten toevoe-
gen om een andere smaak te krij-
gen. Hans heeft er inmiddels zoveel 
lol in, dat hij ook recepten bij de 
verpakking voegt van bijvoorbeeld 
honingmosterd, dille mosterd, enz. 
Zelfs een recept voor mosterdsoep 
zit er bij en die smaakt dan ook bij-
zonder goed. 

De mosterd bestaat uit een mix van 
mosterdzaden en dat is zeker geen 
alledaagse combinatie voor een 
mosterdproducent. Maar waarom 
dan juist zoutloze mosterd? En dan 
nog wel uit het enige echte zout-
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‘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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Tdorp Boekelo? Eigenlijk mis je het 
zout niet eens als je de mosterd 
proeft. Het is echter wel bewust 
zoutloos, omdat mensen met hoge 
bloeddruk, hart- en nierproblemen 
deze smaakmaker gewoon mogen 
eten. In bijna alle mosterdvarianten 
die je in de winkel koopt zit zout 
verwerkt en is daardoor vaak taboe 
voor deze mensen. Maar de Boeke-
lose mosterd mogen ze rustig tot 
zich nemen. Mosterd is dan ook een 
gezond product, is goed voor de 
spijsvertering en bevat veel antioxi-
danten. Hoe lekker is een eetlepel 
mosterd in diverse stamppotten, op 
nieuwe aardappelen, bitterballen of 
een kroketje, en wat al niet meer.

Hans vindt echt leuk om zijn mos-
terd te maken en de vele positie-
ve reacties te horen. Als hij dan 
verneemt dat hij in de omstreken 
al ‘Hans de Mosterdman’ genoemd 
wordt, begint hij vanzelf te stralen, 
als hij me dat tijdens ons interview 
vertelt. 

En nu zult u misschien wel denken 
dat die Hof van de Boeke-loos een 
goedbetaalde commercial aan het 
typen is voor dit Boekelose pro-
duct, maar niets is minder waar. 
Hans verdient er per saldo niet echt 
een boterham mee als pensionado. 
Zijn winst zit ‘m in de vele positie-
ve reacties op zijn trots, de zoutloze 
mosterd uit Boekelo. 

In Boekelo is de mosterd te koop bij 
de Coop en slijterij Breukers. Pro-
beer het zelf eens, u zult verrast zijn 
over de zacht pittige smaak. 



  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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PASTOR KEES VAN BREEMEN

Wij mochten samen het bijzondere jubileum vieren van 
mijn 60-jarig priesterschap op zondag 15 juli in de Pan-
cratiuskerk. De eigenlijke wijdingsdag was zondag 20 
juli 1958, toen 31 jonge mannen geroepen werden tot 
het priesterschap.

Vicaris Ronald Cornelissen schetste op sublieme wijze mijn levensloop van 
jonge neomist tot op heden, maar door dit in het kader van het thema 
‘Dankbaar gedenken en denken aan de toekomst’ te zetten, betrok hij 
alle aanwezigen en ook de mensen, die op andere wijze aan de viering 
deelnamen, bij de feestelijke Eucharistieviering. 

Deze viering vond plaats in een schitterend en feestelijk versierde kerk en 
werd heel bijzonder ondersteund door de koorzang van velen uit Haaks-
bergen en omgeving. Hieruit bleek overduidelijk dat een unieke samen-
werking op dit gebied mogelijk is, waardoor iedereen geraakt werd.

Hartelijk dank voor dit alles en in deze dank wil ik ook heel uitdrukkelijk 
betrekken alle mensen, die op een of andere manier, zich ingezet hebben 
om van deze Eucharistieviering een fantastische happening te maken.

De sympathieke woorden van de vice-voorzitter van het kerkbestuur, ge-
paard gaande met de aanbieding van een omvangrijk cadeau in de vorm 
van een ‘Liber Amicorum’ (vriendenboek) hebben mij zeer geraakt. Dit 
boekwerk zal de komende tijd door mij regelmatig met plezier worden in-
gezien. Een grote en voor mij onverwachte verrassing was het slotlied, dat 
door de koren en iedereen in de kerk uit volle borst werd meegezongen.

Van de daarna geboden gelegenheid om mij te feliciteren werd zodanig 
gebruik gemaakt, dat ik er verlegen van werd. Hartelijk dank voor al deze 
goede wensen en geschenken. Maar ditzelfde geldt ook voor alle ande-
ren, die rondom dit feest mij met felicitaties, kaarten, giften en bloemen 
hebben verrast.

Ook het project van de Vastenactie is rondom de viering van mijn jubileum 
rijkelijk ondersteund.



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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STLieve mensen,
u allen hebben het mij mogelijk gemaakt om mijn diamanten jubileum 
dankbaar te gedenken. Ook maakt het mij alleszins mogelijk om met u 
allen te werken aan de toekomst van de Kerk en Geloof.

De Levende zegene u en behoede u!

Pastor Kees van Breemen. 
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BOEKELOOTJE

Ik ben op zoek naar iemand die mij 2 x per maand 2,5 uur wil helpen 
met het schoonmaken van mijn huis. Voel je hier wat voor meld je 
dan op: deplooy@live.nl. 



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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� Containers
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Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
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06 53413270
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SMODELBAAN 
ZUIDERSPOOR NAAR MBS

Modelbaan Het Zuiderspoor is een 
historische weergave van de stati-
ons(omgeving) Enschede Zuid en 
Broekheurne, het spoortraject dat 
van 1903 tot 1970 lag tussen En-
schede Zuid en de Duitse Grens. Dit 
spoor was het Nederlandse deel 
van het “kolenspoor” naar Ahaus 
en daarmee een belangrijk deel 
van de lokale geschiedenis. 

Deze bijzonder realistische weerga-
ve van het Zuiderspoor dreigde te 
verdwijnen, maar krijgt nog dit jaar 
een nieuw onderdak bij het Muse-
um Buurtspoorweg in Boekelo.

Modelspoorbaan van cultureel 
historisch belang 
Het Zuiderspoor is historisch ver-
bonden aan Enschede en zeer be-
palend geweest voor de industrie in 
de regio. Al in 1880 zijn hierover de 
eerste gesprekken tussen bekende 
textiel fabrikanten zoals Van Heek, 
Stroink en Ter Kuile gevoerd. 
De mogelijkheid om goederen, zo-
als steenkolen, te kunnen vervoe-
ren per trein, heeft gezorgd voor 
een ware revolutie en daarmee 
groei van de industrie. De model-
baan vertelt dit verhaal op rea-
listische wijze en is daarmee van 
cultureel historisch belang voor de 
gemeente Enschede.   

Spoorbaan blijft in Enschede
Door de samenwerking met Mu-
seum Buurtspoorweg kan de mo-
delspoorbaan in de gemeente 
Enschede blijven. Dit tot grote op-
luchting van eigenaar Albert Plat-
voet: “Elke week werkt een groep 
vrijwilligers met veel passie aan 
deze baan. Ik ben dan ook heel blij 
dat de baan in de gemeente blijft, 
zodat alle vrijwilligers hun passie 
kunnen blijven uitvoeren.” Behoud 
van deze modelwereld is daarmee 
ook van maatschappelijk belang, 
zowel voor alle vrijwilligers, het pu-
bliek als de regio.

Museum Buurtspoorweg blij met 
samenwerking
Museum Buurtspoorweg is blij met 
de komst van de modelspoorbaan 
naar Boekelo. Het verhoogt de at-
tractiviteit van de museumloods 
in Boekelo. Een verblijf in de loods 
wordt zo aantrekkelijker voor een 
groter publiek. Ook sluit de komst 
van de modelbaan perfect aan op 
de wens van Museum Buurtspoor-
weg om de huidige kolenloods 
volledig op te knappen en ver-
der te betrekken bij het museum. 
Voorzitter Michel Dispa: “De ko-
len- en brandstoffenhandel was 
de kernactiviteit op station Ensche-
de-Zuid en is het centrale thema 
van modelbaan Zuiderspoor. Met 
een compleet gerenoveerde kolen-
loods is de historische cirkel rond 
en kunnen we onze bezoekers een 



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

Woninginrichting
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Be You 
Hairdesign

ggg67

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

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

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

Openingstijden:
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STextra attractie bieden, wat de toe-
ristische waarde van ons museum 
weer ten goede komt. Museum 
Buurtspoorweg is namelijk ook be-
zig met toekomstige deelname aan 
de Euregioroute Industriecultuur en 
in het kader hiervan is de samen-
werking met Modelspoorbaan Zui-
derspoor een prachtige stap in de 
goede richting.”

Opening tijdens Najaarsstoom-
dag op 21 oktober
Direct na de zomervakantie zal 
de verhuizing van de modelbaan 
plaatsvinden. Een hele klus, gezien 
de enorme omvang van de baan. 
Een enthousiaste groep vrijwilli-
gers zal zich hiermee bezig houden. 

Bezoekers kunnen de modelbaan 
Zuiderspoor voor het eerst bewon-
deren tijdens de Najaarsstoomdag 
op zondag 21 oktober. Vanaf het 
seizoen 2019 zal de modelspoor-
baan elke rijdag van Museum 
Buurtspoorweg te bewonderen zijn 
in Boekelo. 
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De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
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Tel. 053-4283500
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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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HISTORISCHE KRING

DOOR: ROEL BRUINSMA

Als u vorig jaar november aanwe-
zig	was	 op	 de	 filmavond	 herinnert	
u	zich	de	4	films	nog	wel	die	wer-
den vertoond: over ‘Hof te Boeke-
lo’, over ‘Schaatsen in het bos’ (het 
Mastbos), over een ‘Military’ in de 
70er jaren en over ‘Bad Boekelo’. 
De reacties vanuit het publiek wa-
ren uiterst lovend, en dat motiveert 
de Filmcommissie om u ook dit jaar 
een	mooie	filmavond	aan	te	bieden.
We beschikken over nieuw histo-
risch	filmmateriaal,	nog	niet	eerder	
door de Historische Kring vertoond, 
dat we op dit moment aan het be-
werken zijn. We zijn al een heel eind 
gevorderd en we zijn zelf erg tevre-
den met de resultaten tot nu toe. Al 
is het eindoordeel uiteraard aan u, 
ons publiek.

Het programma kunnen we nu nog 
niet presenteren, maar wel datum, 
tijd en plaats. Noteert u alvast in 
uw agenda: Filmavond Historische 
Kring, dinsdag 27 november in 
Eetcafé De Buren

Toegankelijkheid historische 
informatie
Het Historisch Centrum beschikt 
over een schat aan historische in-
formatie. Er is een bibliotheek, een 
grote verzameling krantenknipsels, 
een historisch archief, een foto- en 
filmarchief.	 We	 zijn	 bezig	 om	 de	
toegankelijkheid van die informatie 
te vergroten. Doel is om u via onze 
website toegang tot de informatie 
te verschaffen. Indirect, via online 
catalogi, maar ook direct, zodat u 
een aantal historische documenten 
online kunt raadplegen.

Wij verwachten dat we nog dit jaar 
toegang tot een deel van onze infor-
matie via onze website gerealiseerd 
hebben. Zodra het zover is zullen we 
flink	de	 trom	roeren	om	u	erop	at-
tent te maken. 
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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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STACTIVITEITEN TREFPUNT 50+

Na een lange warme zomer gaan we in september 
weer van start met het programma voor het nieuwe 
seizoen.

Zondag 23 september - Concert aan de Vijver
We nodigen u van harte uit om mee te gaan naar 
het Concert aan de Vijver (zie artikel in deze Boeke-loos). Neem wel een 
stoeltje,	krukje	of	iets	dergelijks	mee	om	op	te	zitten.	Na	afloop	van	het	
concert eten we gezamenlijk bij Eetcafé De Buren.

Mocht door weersomstandigheden het concert niet doorgaan, dan verza-
melen we om 18.00 uur bij Eetcafé De Buren. Ieder gaat individueel naar 
het concert en terug naar Eetcafé De Buren. Voor het concert is geen aan-
melding nodig, wel voor het eten. 

Voor het eten graag voor 20 september opgeven bij:

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

Vooruitblik
23 oktober: Presentatie door Juliette Douglas-Overzee met als onderwerp 
Water Alliance.
27 november: Diapresentatie door Laura Onderdijk over haar reis naar 
Patagonië.
20 december: Kerstdiner. 
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SAM’S KLEDINGACTIE

Sam’s Kledingactie gaat door met de opbouw van onderwijs in de Cen-
traal Afrikaanse Republiek.

De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in 
Boekelo vindt dit najaar plaats op zaterdag 29 september van 11.00 
- 13.00 uur. De locatie is Momentum aan de Beckumerstraat 167. 



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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Elke eerste woensdagmiddag van 
de maand wordt er in de Huiskamer 
van Boekelo (bij De Berke) door 
ongeveer 20 dames en heren met 
veel plezier gezongen. Ik heb een 
liederenbundel samengesteld met 
76 bekende liedjes, overwegend 
in het Nederlands en enkele in het 
Engels, Duits en Frans, die gemak-
kelijk in het gehoor liggen. Dit zijn 
bijvoorbeeld liedjes uit “Kun je nog 
zingen, zing dan mee”, “My Bonnie 
is over the Ocean”, “Lustig ist das 
Zigeunerleben” en “Auprès de ma 
blonde”. We zingen éénstemmig, 
alleen van tekst in duidelijke grote 
letters en onder begeleiding van 
mijn pianospel.

Doet u mee?
Lijkt het u wat om mee te doen? 
Kom gerust vrijblijvend luisteren of 
zing mee.

Met vriendelijke groet,
Ali de Boer 

BILJARTVERENIGING 
ZOEKT LEDEN

Biljartvereniging Boekelo is drin-
gend op zoek naar nieuwe leden 
(m/v) met een gemiddelde van 
1-1,5. Wij zijn lid van de KNBB en 
komen uit voor het gewest Twente. 

Wilt u lid worden of meer infor-
matie? Dan graag een reactie naar 
T.J. Bosch, tel. 053 - 428 31 59 of 
tj.bosch@home.nl. 

KLEIN ZAKELIJK

Bedrijfslocatie te huur in Boekelo
De Losplaats 10 in Boekelo is te huur. Het is een kantoorgebouw met 
een inpandige werkplaats. De kantoorruimte is ongeveer 135 m2 en 
de werkplaats zo’n 60m2. Het gebouw is buiten de kantoorruimtes 
voorzien van een keuken/kantine en een dames- en herentoilet. 
Buiten is er parkeerruimte voor meerdere auto’s aanwezig.

Geïnteresseerd in het huren van het gebouw? Neem dan vrijblij-
vend contact op met Hetty Abbink op 06 - 301 593 70 of kijk op  
www.fundainbusiness.nl.
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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

Ma. Gym (iedere week). Aangepast aan de  
mogelijkheden van de deelnemer.

9.30 - 10.30

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 

Di. Elke 2e dinsdag van de maand pc-inloop.  
Met aansluitend voorlichting “Omgaan met een 
tablet”.	Gratis	koffie	en	wifi

13.30 - 15.00
15.00 - 16.00

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

9.30 - 11.30 

Wo. Elke week samen eten. Gezelligheid en smullen. 12.30

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

14.00 & 19.00

Do. Activiteiten-inloop. Gezellig spelletjes doen. 14.00

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

14.00

Do. 13 sep.  Leerlingen van OBS Molenbeek komen samen  
spelletjes doen. 

14.00

Di. 18 sep. Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 20 sep. Verrassingsmiddag thema “Afrika”. Kosten € 7,-. 14.00

Di. 25 sep. Effkes d’r oet. De bestemming is een verrassing. 13.30

Do. 4 okt. Herfstbingo met leuke prijsjes. Kosten € 3,50. 14.00

Vr. 5 okt. Mantelzorgcafé, gezelligheid met een praatje. 19.00

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

09 sept. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

16 sept. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

23 sept. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

30 sept. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

07 okt. Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

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

 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

KALENDER SEPTEMBER

foto Jaap de Boer



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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za. 8 sep. Open Monumentendag Wissink’s Möl 10.00 - 
16.00

ma. 10 
sep.

Workshop ‘Minder kool-
hydraten, meer vet. Een 
goede combinatie bij 
bloedsuikerproblemen en 
Diabetes 2.’ Kosten: € 7,50.

Natuurlijk Balans Boekelo - Para-
medisch Centrum De Bleekerij

19.00

di. 11 
sep.

Informatiebijeenkomst 
AkzoNobel

Verenigingsgebouw Usselo 19.30 - 
21.00

di. 11 
sep.

Cabaret: Alex Ploeg - Ulti-
matum (try-out)

‘t Verborgen Theater 20.30

vr. 14 
sep.

INLEVEREN KOPIJ BOE-
KE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di. 18 
sep.

Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad

De Zweede 19.00 - 
19.30

di. 18 
sep.

Openbare vergadering 
Dorpsraad

De Zweede 20.00

vr. 21 
sep.

Kennedymars doorkomst 
rustpost Boekelo

Brandweerkazerne Boekelo aan 
de Verzetlaan

23.45 - 
01.30

zo. 23 
sep.

Concert aan de Vijver Fietspad (Teesinkweg) tussen 
Teesinklandenweg en Badweg

15.00 - 
17.00

wo. 26 
sep.

Workshop ‘Etiketten lezen.’  
Kosten: € 7,50.

Natuurlijk Balans Boekelo - Para-
medisch Centrum De Bleekerij

19.00

do. 27 
sep.

Workshop ‘Leren Noorse 
handschoenen breien.’

Polleke hobby- & kinderwinkel 19.00 - 
21.30

do. 
- 
zo.

27 - 30 
sep.

Tentoonstelling Boekelo in 
WOII

Zouttoren naast Eetcafé De Buren 
do. & vr. 15.00 - 21.00 
za. & zo. 10.00 - 17.00

za. 29 
sep.

Sam’s Kledingactie Momentum 11.00 - 
13.00

do. 4 okt. 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

vr. 5 okt. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

za. 6 okt. Concert Inspiration Momentum 19.30

di. 9 okt. Cabaret: Helligen Hendrik - 
Oald Zeer (try-out)

‘t Verborgen Theater 20.30



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
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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� �� 
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

achterkant Boeke-loos 2017.indd   2 21-04-17   21:30


