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Coop Boekelo
Beckumerstraat 13

• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt

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

Heeft u iets te melden of 
een mooi verhaal te delen? 
Laat het ons weten.  
Uw inbreng wordt zeer  
gewaardeerd! 
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Concrete hulp bij het omgaan 
met het verlies van werk, 
gezondheid, relatie of bij een 
overlijden.

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen 

geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de 

ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd 

in je leven en je leven 
opnieuw ingericht 

Mijn uitdaging is om jou écht 

te helpen zodat je in je kracht 

komt en het dagelijkse leven 

weer aankunt.

Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520

info@MonPlus.nl                                 www.MonPlus.nl                                      

R e s o r t  B a d  B o e k e l o  •  O u d e  D e l d e n e r w e g  2 0 3 ,  7 5 4 8  P M  B o e k e l o

O n b e p e r k t 
S p a r e r i b s  o p 

d i n s d a g a v o n d

€ 1 9 . 5 0  p . p .

 

€ 1 9 . 5 0
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STBESTE LEZERS

DOOR: PIETER HOF

Hoe vaak heeft u in februari al op 
het terras in ons dorp kunnen zit-
ten? Het is onwaarschijnlijk hoe 
zonnig februari dit jaar begonnen 
is. En dat allemaal voor het echte 
carnaval is losgebarsten. Misschien 
aardig om verder in de stemming 
te komen door aan te sluiten bij de 
‘Boekelo Doet’ Opschoondag die op 
16 maart aanstaande plaatsvindt. 
Fijn om met zovelen mee te wer-
ken aan de prachtige omgeving van 
Boekelo onder deze omstandighe-
den. 

Boekelo was de afgelopen week 
weer op een boeiende manier in 
het nieuws met de wijk Teesinkbos. 
De gemeente heeft het voornemen 
de unieke wijk aan de rand van ons 
dorp aan te wijzen als beschermd 
dorpsgezicht, maar een deel van de 
bewoners voelt daar niets voor. He-
laas kwam het nieuws te laat om 
bijvoorbeeld de voorzitter van de 
Dorpsraad, Jeroen Verhaak - een 
tevreden bewoner van het Tees-
inkbos - hierover te interviewen. 
“Het huidige bestemmingsplan 
biedt voldoende bescherming”, 
zegt Jeroen Verhaak. Hij is een van 

de woordvoerders van de groep 
bewoners die zich verzet tegen de 
aanwijzing van hun buurt als be-
schermd dorpsgezicht. Dat vraagt 
om een verdieping die we hopelijk 
in een volgende Boeke-loos kun-
nen plaatsen. Voor ons als redactie 
zijn dit natuurlijk wel de boeiende 
dorpsberichten. Wordt vervolgd…

Momenteel zijn we met de Dorps-
raad in gesprek over hoe we de 
Boeke-loos als uitgave voor de toe-
komst veilig kunnen stellen. We 
willen de kosten en baten voor het 
maken van ons dorpsblad graag 
met elkaar in evenwicht houden. 
Neem van ons aan dat het best wat 
denkwerk kost om dat samen met 
de Dorpsraad voor elkaar te bok-
sen. Mocht u er ideeën over heb-
ben, aarzel dan niet om die met ons 
te delen. We merken dat de Boe-
ke-loos als onafhankelijk dorpsblad 
nog steeds erg gewaardeerd wordt. 
En als lid van de redactie kan ik u 
zeggen dat het ons elke maand 
weer veel plezier brengt om de 
Boeke-loos uit te mogen brengen.
Leest u snel verder, want vele ver-
enigingen, organisaties en dorps-
bewoners hebben weer mooie en 
goede plannen met en in ons dorp 
de komende maanden.

Veel leesplezier!

De redactie  
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Coverfoto: Marieke Meijerink-Miedema



Behandeling van 75 min.



ja
ar

ga
ng

 4
1 

| n
r. 

42
4 

| m
aa

rt
 2

01
9

7

TA
B

 T
EK

STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Algemene zaken
• Er is geen respons gekomen op de oproep van de Dorpsraad voor 

een secretaris. De consequentie hiervan is dat de secretariaatstaken  
beperkt worden uitgevoerd.

• De postbus van de Dorpsraad wordt eind 2019 opgeheven (te hoge 
kosten en weinig post). Het nieuwe postadres is: Boekelosestraat 275, 
7548 AS Boekelo (De Zweede).

Dorpsplan 2020-2030
Over de stand van zaken van het Dorpsplan 2020-2030 wordt een e-mail 
gestuurd aan alle geïnteresseerden. Er komt een bijeenkomst met de 
deelnemers die zich aangemeld hebben om extra inzet te leveren om 
meer dorpelingen te betrekken bij de totstandkoming van het Dorpsplan 
2020-2030.

Bestemmingsplan Bungalowpark Rutbeek
De Dorpsraad heeft van de gemeente de eerste informatie ontvangen 
over het bestemmingsplan voor Bungalowpark Rutbeek. Dit onderwerp 
komt op 19 maart aanstaande aan de orde in de openbare Dorpsraadver-
gadering. We overleggen over onze reactie richting de gemeente met de 
Buurtkring Usselo. Een belangrijk aandachtspunt is en blijft de ontsluiting: 
die willen we niet via de Usselerveenweg / Haaksbergerstraat. Het plan 
is op enkele onderdelen aangepast vanwege de aanwezigheid van een 
bijzondere hagedis. Die wordt met zijn leefgebied ingepast. De fietsroute 
blijft gehandhaafd, evenals het bijzondere archeologische gebied.

Gemeentelijke retail- en horecavisie
Over de ontwikkeling van een gemeentelijke retail- en horecavisie is  
samen met de BOV overleg gevoerd met de verantwoordelijk ambtenaar 
en Stadsdeel West.
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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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STNieuws uit de commissie sociaal
• De werkgroep kinderboerderij is bijeen geweest. Het businessplan is 

grotendeels klaar. Binnenkort worden alle omwonenden van de be-
oogde locatie uitgenodigd voor een informatief overleg. Er zijn ideeën 
over het beheer van de accommodatie. Ter voorbereiding is een bezoek 
gebracht aan de Viermarke Zorgboerderij. Mocht er in de kinderboer-
derij ook een zorgfunctie komen dan is een bestemmingsplanwijziging 
nodig. Voor de kinderboerderij wordt een zogenaamd ‘Rustpunt’ aan-
gevraagd.

• Bij Alifa wordt de stand van zaken van het ‘Boxersice’ project voor de 
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs opgevraagd.

• De commissie sociaal gaat in gesprek met woningcorporatie De Woon-
plaats over voldoende sociale huurwoningen in Boekelo.

Nieuws uit de commissie fysiek
• Verlichting buitengebied: de door ons gewenste verbetering van de 

verlichting bij de kruising Badweg / N18 wordt niet eerder opgepakt 
dan na overdracht van de (oude) N18 aan de gemeente.

• Duurzame energie: de commissie is van start gegaan met het bespre-
ken van diverse opties voor energieopwekking en warmtevoorziening. 
De komende weken worden gesprekken gevoerd om meer ideeën op 
te doen.

• Over de mogelijke verhoging voor een bushalte tegenover Coop wordt 
een gesprek gevoerd met het bestuur van de Buurtbus Vereniging.

Nieuws uit de commissie dorpsbudget
• Uit het dorpsbudget worden de noodzakelijke kosten voor de ontwik-

keling van het Dorpsplan 2020-2030 betaald. Geraamd wordt maxi-
maal € 1.000,-. 

• De werkgroep kinderboerderij ontvangt voor noodzakelijke kosten uit 
het dorpsbudget een bijdrage van € 150,-.  
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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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De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 19 maart. U bent van harte welkom 
in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal. 
Aanvang 20.00 uur. 

Op dinsdag 19 maart houdt de Dorpsraad ook spreekuur van 19.00 
- 19.30 uur in M.F.A. De Zweede. Wilt u komen? Meld u dan aan via 
dorpsraad@boekelo.info.

NIEUWS VAN DE 
HUISARTSEN

Hopelijk bent u allen goed beko-
men van de carnaval. Graag wil ik 
u berichten over ontwikkelingen in 
de Boekelose apotheek. 

Leveringsproblemen
Als u vaker in de apotheek komt, 
zal het u niet zijn ontgaan dat er 
leveringsproblemen zijn rond vele 
medicijnen. Dit betekent mogelijk 
voor u dat u langer op uw medi-
cijnen moet wachten of u moet 
een deel van de medicijnen later 
afhalen. In sommige gevallen zult 
u zelfs moeten wisselen van een 
medicijn omdat het helemaal niet 
meer te leveren is. 

De leveringsproblemen hebben een 
aantal oorzaken. De grootste oorza-
ken zijn:

• Productieproblemen in de fa-
briek bij gecentraliseerde pro-
ductie. Zoals bij valsartan: er 
is één fabriek die het genees-
middel maakt, waardoor een 
vervuiling de hele levering van 
valsartan plat legt.

• Fabrikanten leggen minder 
voorraden aan omdat het heb-
ben van voorraden duur is. Hier-
door ontstaan sneller tekorten.

• Nederland is een exportland 
van medicijnen omdat de prij-
zen hier laag zijn ten opzichte 
van buurlanden. Op deze ma-
nier worden in ons land tekor-
ten gecreëerd.

• Nederland is een klein land en 
daarom als afzetmarkt minder 
interessant.

Helaas blijven de leveringsproble-
men de komende jaren bestaan. 
Voor de apothekersassistenten be-
tekent dit dat een geneesmiddel 



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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Nafleveren steeds arbeidsintensiever 
wordt. Eerder werd een genees-
middel besteld en de volgende dag 
afgeleverd. Tegenwoordig moet de 
apothekersassistente in veel ge-
vallen vertellen dat een bestelling 
of het resterende deel ervan later 
wordt geleverd. Als apotheek Boe-
kelo zullen we proberen om, zoveel 
als binnen onze macht ligt, de leve-
ringen rond te krijgen. 

Bedankt voor uw geduld
Los van het leveringsprobleem en 
de jaarlijkse oud en nieuw proble-
matiek bij de zorgverzekeraars wil 
ik u nog bedanken voor het geduld 
dat u de laatste maanden aan de 
balie moest hebben vanwege de 
overgang naar een nieuwe groot-
handel. 

Door de nodige extra handelingen 
en kinderziektes in het nieuwe be-
stelsysteem, hadden de apotheker-
sassistenten meer tijd nodig per 
bestelling/aflevering dan u van ze 
gewend bent. 

Op landelijk niveau wordt hier hard 
aan gewerkt. In de loop van het 
eerste half jaar van 2019 hoop ik 
dat dit wordt opgelost. 

Als laatste wil ik u berichten dat u 
per 1 mei 2019 in de apotheek al-
leen nog maar met uw pinpas kunt 
betalen. Deze maatregel nemen 
wij voor uw en onze veiligheid. Het 
aantal contante betalingen is de 
afgelopen maanden al verminderd 
doordat bijbetalingen sinds januari 
2019 via de zorgverzekeraar lopen. 
Wij verwachten dat deze maatregel 
bijdraagt aan een snellere service 
aan de balie.

Hopende u voorlopig voldoende te 
hebben bericht.

Niels van Rozen
Huisarts 



‘‘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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ST100 JAAR BSC UNISSON

Op 8 april is het 100 jaar geleden 
dat voetbalvereniging Unisson werd 
opgericht. Dit gaan we met onze 
hele vereniging vieren in het week-
end van 5, 6 en 7 april aanstaande.

Op zaterdag 6 april is er van 17.00 
tot 19.00 uur een receptie bij De 
Zweede. Voor deze receptie nodi-
gen wij alle leden, oud-leden en 
iedereen die dit jubileum met ons 
wil vieren van harte uit.

Voorafgaand aan de receptie zal het 
huidige 1e elftal een wedstrijd spe-
len tegen oud FC Twente. Dit begint 
om 14.30 uur. U bent van harte uit-
genodigd om te komen kijken.

Ook zijn we bezig een stukje histo-
rie te verzamelen her en der. Dus 
mocht u nog oude foto’s, anekdo-
tes, krantenknipsels en dergelijke 
hebben die we mogen die gebrui-
ken dan ontvangen wij die graag 
via e-mail op: 100jaarbscunisson@
gmail.com.

We zien u graag op zaterdag 6 april!

Met vriendelijke groet,

Commissie BSC Unisson 100 jaar 
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VOORJAARSMODESHOW BAD BOEKELO

MAART 10:30 | 14:00 | 19:3012
Wij raden u aan uw komst, in verband met 

de grote belangstelling, tijdig telefonisch 

053 - 428 30 04 of per mail 

info@ladeutmode.nl door te geven.

Voor de modeshow vragen we een entree 

van € 10,- die u retour ontvangt bij een 

aankoop vanaf € 100,-.

Let op: de kaarten kunt u t/m 9 maart 

afhalen bij La Deut Mode in Boekelo.
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TPALMPASENVIERING EN 
-OPTOCHT

Zondag 14 april  is het Palmzon-
dag en wordt in Boekelo Palmpa-
sen gevierd. Er is een viering in 
Momentum en ook de traditionele 
Palmpasenoptocht door Boekelo 
vindt weer plaats. 

Palmpasenviering
De kinderviering in Momentum 
(Marcellinuskerk) is van 14.00 tot 
14.30 uur. Tijdens de viering wordt 
het prentenboek “Derk Das blijft al-
tijd bij ons” van Susan Varley voor-
gelezen. Een verhaal over Derk Das 
en zijn vrienden, hun vriendschap, 
elkaar missen en mooie herinne-
ringen. Na afloop staan er bij Mo-
mentum open wagens klaar om de 
kinderen naar de start van de Palm-
pasenoptocht te brengen. 

Palmpasenoptocht
De optocht start om 14.45 uur bij 
basisschool Molenbeek aan de Dirk 
Papestraat. Alle kinderen tussen 1 
en 9 jaar kunnen, met hun versier-
de Palmpasenstok, zittend plaats-
nemen op platte wagens. Ouders/
verzorgers en begeleiders lopen 
naast en achter de wagens een 
rondje door het dorp mee. 

Het eindpunt is bij goed weer de 
tuin van de familie Hulscher (hoek 
Kwinkelerweg/Windmolenweg) en 
bij slecht weer De Zweede. Daar 
zal de jury prijzen uitreiken voor de 
mooiste, meest traditionele of juist 
meest originele Palmpasenstok én 
voor de mooiste kleurplaat. Alle 
deelnemertjes worden op iets lek-
kers getrakteerd. 

Alle kinderen en hun ouders/ver-
zorgers, maar ook belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd. 
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RBRENGMIDDAGEN 
SNOEIHOUT PAASVUUR

Als paasvuurcommissie zijn wij 
weer bezig met de voorbereidingen 
voor een paasvuur in Boekelo. Van-
af 9 maart t/m 6 april organiseren 
we weer de brengmiddagen. In die 
periode kunt u wekelijks op de za-
terdagen tussen 13.30 en 16.00 uur 
snoeihout brengen. Op 23 maart 
kunt u al vanaf 11.00 uur terecht. 
Wanneer een brengmiddag door 
slechte weersomstandigheden niet 
door kan gaan, vermelden wij dat 
op onze Facebookpagina: Paasvuur 
Boekelo.

De locatie van het paasvuur is net 
als vorige jaren weer aan de Becku-
merstraat. 

Voor het paasvuur hebben we al-
leen snoeihout nodig. Zware wor-
telstronken met veel zand, afval 
en stenen/puin vervuilen het land 
en bezorgen een hoop werk bij het 
opruimen van het paasvuur. Door 
ervaringen uit het verleden zullen 
wij goed letten op wat er wordt ge-
bracht en zo nodig weigeren.

Wij hopen op de inbreng van u al-
len, zodat we op Eerste Paasdag, 21 
april, weer een mooi paasvuur kun-
nen aansteken.

Paasvuurcommissie Boekelo 



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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STCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
GYMNASTIEKVERENIGING 
UNISSON

Zondag 3 februari vonden de Club-
kampioenschappen van Gymnas-
tiekvereniging Unisson plaats. Ruim 
50 enthousiaste jongens en meis-
jes van de recreatiegroepen deden 
mee. 

Op een gezellige en vriendschappe-
lijke manier werden de leerlingen 
van de gymnastiekvereniging uit-
gedaagd om een competitie te spe-
len binnen de vereniging. Er werd 
zelfs gestart met een heuse opmars 
en opzwepende warming-up voor-
dat iedereen de toestellen opging. 

Wat is er nu leuker dan een vriend-
schappelijk toernooi op je eigen 
club, met veel bekenden en een 
hoop gezelligheid?

Iedereen heeft genoten van de in-
zet van de leerlingen, de toeschou-
wers en de vele vrijwilligers. Een 
traditie om in ere te houden want 
het was een groot succes!

Wij hopen dit nog vaker te kunnen 
organiseren maar daarvoor zijn wij 
nog wel op zoek naar enthousiaste 
bestuursleden die daarbij kunnen 
helpen. Lijkt u dit wat? Neem dan 
gerust contact op via info@gv-unis-
son.nl. 
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Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

DEALER

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

Bij ons kunt U tercht voorBij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

TUINHOUT

VERANDA’S

PICKNICKTAFELS

PELLETS

MOLLEN VERDRIJVER

TUINGEREEDSCHAP
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B@TS STEEKT ZICH IN EEN 
NIEUW JASJE!

Komend fietsseizoen start B@ts - 
‘Bikes at top speed’ - in een nieuw 
fietstenue. Dit dankzij de sponso-
ring van onder andere een aantal 
Boekelose ondernemers, te weten 
stukadoorsbedrijf Weterholt, eetca-
fé De Buren en voormalig Boekelo-
er Marco Roesink Schilderwerken.

Programma komend seizoen
Deze maand is er weer een alge-
mene ledenvergadering waarin 
het programma voor het komende 
wegseizoen wordt vastgesteld. Dit 
programma bestaat uit clubritten 
vanuit Boekelo en toertochten in de 
regio, waar het nieuwe tenue vol 
trots geshowd gaat worden. In de 
zomer zijn de meeste tochten op de 
racefiets, maar af en toe gaan we 
ook met de mountainbike op pad. 

Jaarlijks wordt ook aan een klassie-
ker of gelijkwaardige uitdagende 
tocht deelgenomen. Zoals de jaar-
lijks terugkerende B@ts Classic, een 
lange verenigingstocht die ieder 
jaar weer leuke verrassingen in zich 
heeft. 

Afsluiting van het zomerseizoen 
is traditiegetrouw de Mergel Heu-
velland 2-daagse, in het prachtige 
Zuid Limburg, waar elk jaar steevast 
een grote groep B@tsers aan deel-
neemt. Hier sluiten wij het 

zomerseizoen op de weg af en start 
het mountainbiken in het winter-
seizoen. Vanaf oktober tot maart 
rijden we eigen clubritten vanuit 
Boekelo afgewisseld met toertoch-
ten in de regio op de mountainbike.

B@ts: sportief én sociaal
Naast het fietsen is ook het sociale 
aspect belangrijk binnen B@ts. 
Dit zie je terug in de verschillende 
evenementen die er jaarlijks geor-
ganiseerd worden. Dit zijn onder 
andere een fietsweekend in gezins-
verband (waarbij naast het fietsen 
ook activiteiten voor de rest van het 
gezin georganiseerd worden), een 
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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. 

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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waar ook de gezinsleden voor wor-
den uitgenodigd.

Kom erbij!
Onze gezelligheid en sportiviteit 
willen we graag met jullie delen. 
Dus heb jij zin in een sportieve uit-
daging en spreken bovengenoemde 
aspecten jou aan, neem dan contact 
op met één van onderstaande be-
stuursleden voor meer informatie 
of om een afspraak te maken om 
een aantal keren vrijblijvend mee 
te fietsen.

Tevens bieden wij dit zomerseizoen 
een training op de racefiets op maat 
aan, onder begeleiding van onze 
gediplomeerde trainer Chris Paus. 

Deze training is geschikt voor be-
langstellenden, beginners, gevor-
derden en alles wat er tussenin zit. 
De trainingen starten waarschijnlijk 
begin april en nemen ongeveer 3 
maanden in beslag.

Meer informatie
Heb jij na het lezen van dit stuk inte-
resse om meer te weten te komen 
over onze fietsclub B@ts, neem dan 
contact op met Janet van der Voort 
(06 - 16 97 80 05) of Gerard Höften 
(06 - 54 97 37 04). Kijk ook eens op 
www.bats-boekelo.nl. 

Tot fiets!   



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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STHELP MEE TIJDENS 
BOEKELO DOET 
OPSCHOONDAG

Traditiegetrouw houden we de 
“Boekelo Doet” Opschoondag te-
gelijk met de landelijke “NL Doet” 
activiteiten. Tijdens deze Boeke-
lose actie is het de bedoeling dat 
vrijwilligers de bermen van een 
aantal straten in het buitengebied 
zwerfvuilvrij maken. Het betreft 
voornamelijk de bermen die ernstig 
vervuild zijn, en/of niet al door het 
Straat-adoptieteam worden onder-
houden. 

Vrijwilligers gevraagd
Helpt u ook mee op zaterdag 16 
maart? We starten om 9.15 uur 
bij De Zweede met koffie/thee en 
krentenwegge. Omstreeks 13.00 
uur sluiten we af met een kop soep.

Onze wijkbeheerder van Ensche-
de-West, Jan ten Elzen, en de 
Dorpsraad ondersteunen deze ac-
tie, zowel persoonlijk als met ma-
terieel.

We hopen u 16 maart te zien!

Anton Heuven, coördinatie vanuit 
het Straat-adoptieteam
Jos Brunink, coördinatie vanuit de 
Dorpsraad   H
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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.  � % en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.9

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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NJAN DE BRANDWEERMAN

DOOR: PIETER HOF

Op een rustige zondagmorgen lig-
gen Karen Hof en ik wakker te wor-
den als rond 8.00 uur de voordeur 
van onze buren aan de Doolhof 
dichtslaat. We horen onze buurman 
Jan Logtmeijer naar zijn auto hollen 
en met gepaste spoed wegrijden. 
We zijn er al aan gewend; slechts 
enkele momenten later horen we 
de sirene van de brandweerauto 
van ons eigen brandweerkorps van 
Boekelo. De brandweerkazerne ligt 
aan de rand van het dorp aan de 
Verzetslaan. Jan moet weer aan de 
bak om samen met zijn collega’s 
ergens een brand te blussen of in te 
springen op een noodsituatie waar-
bij de brandweer hard nodig is.
In dit geval is het op de vroege 
zondagmorgen, maar het komt ook 
vaak voor dat Jan in het holst van de 
nacht uit zijn bed springt. Voor ons 
als zijn buren stiekem wel een ge-
ruststellende gedachte dat er een 
brandweerman naast ons woont.
 
Jan Logtmeijer (45) is in het dage-
lijks leven als monteur verbonden 
aan een bedrijf dat zich bezighoudt 
met het plaatsen van zonweringen. 
In zijn schaarse vrije tijd - Jan is ge-
trouwd met Inge en vader van nog 
twee jonge kinderen Noah en Loui-
se - heeft Jan zijn passie gevonden 
in deze ‘bijbaan’, waar we stiekem 

als jochie toch eigenlijk allemaal 
wel van gedroomd hebben.
 
Jan is drie jaar geleden bij Brand-
weer Twente begonnen als lid 
aspirant Manschap en inmiddels 
afgestudeerd als Manschap A. Voor 
Jan was de belangrijkste reden om 
zich aan te melden bij de vrijwillige 
brandweer, dat hij mensen in nood 
kan helpen en graag klaar staat 
voor mens en dier.
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STEn dat beeld klopt ook met het 
beeld dat wij van Jan als buurman 
hebben. Jan staat graag voor je 
klaar, altijd met een olijke glimlach 
op z’n gezicht en als het even kan 
een goeie grap. De gemeenschaps-
zin is in dit alweer oudere gedeelte 
van Boekelo - de Doolhof dateert 
uit het begin van de jaren ’70 - 
gewoon groot. En als je elkaar als 
noabers graag voort helpt, hoe lo-
gisch is het dan dat je ook iets wilt 
doen voor de veiligheid van andere 
dorpsbewoners. Jan doet dat, offert 
er iedere week de nodige vrije tijd 
aan op en dat verdient grote waar-
dering.
 

De opleiding tot brandweerman 
duurt, afhankelijk van de dag- of 
avondopleiding één tot twee jaar. 
De opleiding bestaat uit een aantal 
kerntaken: Brandbestrijding, Tech-
nische Hulpverlening, Wateronge-
vallen en Incidentbestrijding en 
Gevaarlijke stoffen. Voor de kern-
taak Brandbestrijding reis je af 
naar Zweden om een volle week 
realistisch te trainen op het oefen-
centrum. De locatie Boekelo van 
Brandweer Twente aan de Verzet-

slaan kent 25 brandweermensen 
(waarvan één Jan de Brandweer-
man) en één blusvoertuig (tankau-
tospuit).
 
Meer dan blussen
Nederland kent 25 veiligheidsre-
gio’s, waarvan Twente er één is. 
Binnen deze veiligheidsregio’s wer-
ken de brandweerkazernes samen. 
Zo wordt per regio gezorgd voor het 
onderhoud en de centrale inkoop 
van materieel, worden brandweer-
mensen opgeleid en bijgeschoold 
en worden oefeningen georgani-
seerd. Doordat de korpsen samen-
werken, worden bepaalde taken 
efficiënter uitgevoerd en meer ta-
ken gezamenlijk opgepakt. 
 
Maar een brandweerkorps doet 
meer dan alleen het blussen van 
branden. De brandweer helpt men-
sen bewust te maken van de risi-
co’s die zij lopen en vertellen hen 
hoe zij zich hierop kunnen voorbe-
reiden. Bijvoorbeeld door een rook-
melder op te hangen, door hen te 
leren hoe een vlam in de pan te 
doven of door hen vooraf te laten 
nadenken over vluchtwegen die 
zij kunnen gebruiken. Adviezen en 
controles, kleine aanpassingen en 
grotere maatregelen. Twente wordt 
er veiliger door.
 
U moet niet raar staan te kijken als 
de brandweer ook ter plekke is om 
een ongelukkig ten val gekomen 
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Wil je iedere ochtend tijd besparen met
opmaken en geen uitgelopen eyeliners meer?

Permanente Make Up (PMU) is dé oplossing!
Start jouw behandelingen nu en 

ga zorgeloos de zomer in!

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

25%
KORTING
eyeliner PMU

graac 

infrashadow
infralash

Geldig in 
februari & maart
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mountainbiker uit een moeilijk te 
bereiken plek in het bos weg te 
halen of bij het wegpompen van 
water uit een gesprongen waterlei-
ding. In die zin is de brandweer de 
beste vriend van ons allen en staan 
onze mannen in Boekelo ons als in-
woners graag terzijde.

De Brandweer Twente werkt nauw 
samen met andere partijen in 
onze regio. Niet alleen met hulp-
verleningsdiensten als politie en 
ambulance, maar ook met allerlei 
bestuurlijke en maatschappelijke 
organisaties, kennisinstellingen, de 
BrandwondenStichting en partijen 
als bijvoorbeeld de Bond van Ver-
zekeraars of thuishulporganisaties. 
Voorkomen is immers beter dan 

genezen… in dit geval blussen!
 
Brandweer in cijfers
Nederland kent circa 28.000 brand-
weermensen, waarvan zo’n 24.000 
mensen een operationele functie 
hebben. Van die brandweermensen 
is 80% vrijwilliger en 6% vrouw. 
De brandweer is gemiddeld bin-
nen 7,7 minuten ter plaatse (bron: 
CBS). Er zijn jaarlijks zo’n 219.000 
meldingen à 115.000 voor brand 
en 104.000 voor hulpverlening. Dit 
leidt tot 130.000 keer uitrukken 
(dat is elke vier minuten het hele 
jaar door) vanuit maar liefst 950 
kazernes, waarvan dus 1 in Boekelo 
aan de Verzetslaan.
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De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn

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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NINSPIRATION ZINGT JESUS 
CHRIST SUPERSTAR

Op vrijdag 12 april aanstaande 
brengt Inspiration weer delen van 
Jesus Christ Superstar ten gehore 
in Momentum (voorheen Marcelli-
nuskerk). In de volgende Boekeloos 
staat meer informatie, maar noteer 
12 april alvast in uw agenda!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Inspiration 

 

VOORJAARSCONCERT MV 
UNISSON

Op zaterdag 13 april houdt Muziek-
vereniging Unisson het jaarlijkse 
voorjaarsconcert. 

Het thema van dit jaar is “de jaren 
‘70”. We nemen jullie mee terug in 
de tijd met onder andere Grease, de 
Bee Gees en nog veel meer! U komt 
toch ook?

Locatie: De Zweede
Aanvang: 20.00 uur
Toegang is gratis



06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

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

Momentum:

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

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

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

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

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

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

�������������
	��
��

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

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

	�����������

	�������������
��
 �����

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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NATUUR VERBINDINGSDAG 

Terwijl buiten de winter zich nog doet gelden, maken wij ons weer 
klaar voor de 2e Natuur Verbindingsdag.

Voor wie zichzelf een relaxed dagje gunt en eens de boel de boel 
wil laten, organiseren Anja Weenink, Dru-yoga docente en Alwine 
Nijkamp, wandelcoach, op woensdag 13 maart deze gezellige, ont-
spannende, inspirerende en sportieve dag.

De start is om 09.30 uur bij Camping Scholtenhagen aan de Schol-
tenhagenweg 30 in Haaksbergen. Het einde is omstreeks 15.30 uur.

Info en aanmelding
Anja Weenink                     Alwine Nijkamp
053 - 574 44 94                 06 - 21 29 13 94
anja.kevin@planet.nl        alwinenijkamp@live.nl  

VOORAANKONDIGING VIJVERCONCERT  

Ook deze zomer organiseren we - al voor de zesde keer - een Vij-
verconcert. Dit Zomerconcert aan de vijver gelegen aan het fietspad 
tussen de Teesinkweg en de Badweg vindt plaats op zondag 23 juni 
om 15.00 uur (tot ca. 17.00 uur).

Dit keer zijn er optredens van het blaaskwintet van het Valerius En-
semble en het zo langzaamaan vertrouwde combo Corine & Friends. 
Er wordt een programma voorbereid met zowel klassieke als lich-
te muziek. Nadere details worden in een latere Boeke-loos bekend 
gemaakt. Wij hopen dat velen alvast de datum zullen noteren. De 
toegang is gratis.

Graag tot ziens!

Fleur ter Kuile, Pauline & Hajé Nordbeck 



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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FRISKA DIËTIST 

Geen dieet of maaltijdvervangers, maar een realistisch en professio-
neel voedingsadvies op maat. Daar sta ik voor! Ik ben Lieke Angen-
ent, diëtist bij Friska. 

Heb je problemen met bijvoorbeeld voedingsallergieën, darmpro-
blematiek, ongewenst gewichtsverlies of juist de behoefte om af te 
vallen? We zoeken samen naar een duurzaam voedingspatroon dat 
bij jou past. 

Interesse? Kijk op www.friska.diet of neem contact met mij op via 
info@friska.diet of 06 - 25 46 86 93. 

WERKEN BIJ HET WAPEN VAN BECKUM 

Ben jij een echte aanpakker? Hou je ervan om in een team te werken, 
maar kun je ook goed zelfstandig aan de slag? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! Wij zoeken een topper in de afwas. 
Met name in de avonduren en in het weekend.

Stuur een mailtje met je CV en motivatie naar:
info@wapenvanbeckum.nl of bel 074 - 367 65 65. 


TE HUUR: KANTOORUNIT KLOKHUYS 

Per direct te huur: een kantoorunit van ca. 12 m2 in het Klokhuys te 
Boekelo aan de Boekelose Stoomblekerij 45.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@klokhuys-
boekelo.nl of 053 - 428 09 35 t.a.v. Gerrit Hofte Koesveld. 



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

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

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

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

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

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

We hebben weer een mooie maand 
achter de rug, vindt u ook niet? Er 
was weer genoeg te beleven in het 
dorp en de weergoden hebben ons 
enkele dagen goed geholpen om 
het tot een fijne periode te maken. 
Persoonlijk denk ik dat het te ma-
ken heeft met de positieve inslag 
van de meeste inwoners van Boe-
kelo. Een feestje maak je samen, en 
dat werkt dan ook beter als ieder-
een er zin in heeft.

De maand begon natuurlijk al goed 
met de afscheidsborrel van Ria en 
Michel. Geen leuke aanleiding maar 
wel een leuk feestje. En laten we 
het direct een mooi welkom noe-
men voor Monique en Sebastiaan. 
En u kunt het niet gemist hebben: 
de carnaval is weer begonnen. Als 
u niet bij de Boekelo-avonden bent 
geweest dan heeft u vast wel de 
carnavalswagen van de jeugd ge-
hoord rond 22.00 ‘s avonds op een 
mooie dag deze februari. Deze nam 
in ieder geval elke twijfel weg over 
de start van de carnaval.

En zoals eerder al geschreven:  
wat hebben de weergoden ons  
verwend die paar dagen. Ik vind 
het nog altijd bijzonder dat de  
Nederlander en dan de Boekeloër 
in het bijzonder bij temperaturen 
boven de 15 graden en een enkele 
zonnestraal de weg naar het terras 
weet te vinden. Tijdens een vroege 
rit naar huis heb ik de eerste bier-
tjes en ijsjes voorbij zien komen.

Er komen nog genoeg mooie feest-
jes aan. Sommige die carnaval ge-
relateerd zijn en sommige niet. 
Misschien tref ik u daar. Dit alles 
heeft te maken met die positieve 
inslag: als het kan, gaan we genie-
ten. Laten we het gezellig maken, 
de donkere maanden zijn bijna 
voorbij.

En dat lijkt mij een hele mooie ge-
dachte. En dat nu al in februari. 
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                       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 
- internet aansluiting        - Verkoop computers 
 
Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo,  Tel:053-7501136 
 Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl  www.cs-twente.nl 
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Het fenomeen Stolpersteine (strui-
kelstenen) is langzamerhand zeer 
bekend geworden. In Enschede 
kunnen we op verschillende plaat-
sen de stenen aantreffen met een 
messing bovenkant waarin naam, 
geboortedatum, deportatiedatum 
en datum van overlijden van Joodse 
en andere slachtoffers van het na-
zi-regime zijn gestanst. Sinds enige 
jaren worden door middel van de 
Stolpersteine ook diegenen her-
dacht die door hulp te bieden aan 
onderduikers, na lafhartig verraad 
in vernietigingskampen van de na-
zi’s zijn omgebracht. 

Binnenkort zal een Stolperstein in 
Boekelo worden geplaatst ter nage-
dachtenis aan Dirk Pape, tijdens de 
oorlog directeur van de melkfabriek 
aan de Windmolenweg. 

Dirk Pape was een zeer moedig 
mens die veel onderduikers heeft 
geholpen maar uiteindelijk na ver-
raden te zijn door de Duitsers is 
gearresteerd en vervolgens gede-
porteerd. Begin 1945 is hij in Bu-
chenwald aan zijn mishandelingen 
overleden. Op 31 maart aanstaande 
zal in de Burgerzaal van het stad-
huis van Enschede een ceremonie 
plaatsvinden voor alle slachtoffers 
voor wie dit jaar stenen zijn gelegd. 
In de week ervoor zal ook de steen 
voor Dirk Pape aan de Windmolen-
weg worden gelegd. De precieze 
datum is nog niet bekend. 



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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DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

Wat een leuk en inspirerend gesprek 
mocht ik voeren met Eva Noordzij, 
12 jaar oud, wonend op De Bleeke-
rij. Eva vroeg toen ze 8 jaar oud was 
aan haar ouders of ze mocht collec-
teren voor het toenmalige Reuma-
fonds, nu Reuma Nederland. 

Waarom wilde een meisje van 8 
jaar dat? Omdat ze reuma heeft. 
Maar belangrijker nog, ze heeft 
een missie: meer onderzoek naar 
betere behandelingen, patiëntenin-
formatie, steun en zorg en betere 
regionaal toegankelijke medische 
zorg (in plaats van helemaal naar 
Boxmeer, omdat er maar 4 artsen 
in Nederland zijn die dit kunnen be-
handelen). Toen Eva klein was kreeg 
ze hele pijnlijke prikken. Dat moest 
toch anders kunnen, vond ze. Maar 
daar is meer geld voor nodig. Daar-
om is ze samen met haar ouders 
coördinator voor de collectanten en 
gaat ze zelf ook de deuren langs.

Dit is op zich al bijzonder, maar het 
inspirerende aan het gesprek was 
ook hoe open en krachtig zij met 
haar ziekte omgaat. “Ik ben wie ik 
ben, ik kan er niets aan doen. Het 
proberen te verstoppen maakt je 
niet gelukkig. Ik doe gewoon mijn 
ding en let op mijn grenzen, ook al 
heb ik ook soms mijn dipjes hoor!”, 
zegt ze. Er zijn maar een paar din-
gen die Eva niet kan: de piepjestest 
of op de trampoline springen, maar 
paardrijden doet ze met veel ple-
zier! Ze heeft er soms last van als 
mensen zeggen dat ze zich aanstelt 
als ze iets niet kan. “Als jij mijn pijn 
zou voelen dan praat je wel an-
ders!”

Ik heb veel geleerd van Eva in dit 
gesprek, blijf vooral kijken naar wat 
je wel kunt ondanks een ingrijpen-
de ziekte. Van klacht naar kracht!
 
De collecteweek van Reuma Neder-
land is van 17 tot en met 23 maart. 
U kunt nu ook via uw mobiel aan de 
collectant doneren. 



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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12 maart: Cabaret
Janneke de Bijl - Zonder zin kan 
het ook (try-out)
Janneke de Bijl beschouwt het le-
ven zoals het echt is: onzinnig en 
ingewikkeld. Nu ze 36 is, heeft ze 
inmiddels zo haar manieren gevon-
den om daarmee om te gaan. Die 
werken zelden, maar ze wil ze jullie 
desondanks niet onthouden.

In deze voorstelling is Janneke niet 
alleen streng voor zichzelf maar 
ook voor de wereld. Ze fileert haar 
relatie, haar gezapige omgeving en 
de hele zelfhulpcultuur, die ze na-
tuurlijk wel eerst even zelf heeft 
uitgeprobeerd.
Janneke de Bijl is winnaar van de 
jury- én publieksprijs Cameretten 
2017.

Plaats: ‘t Verborgen Theater 
(Eetcafé De Buren)
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 15,- 

15 maart: St. Patrick’s Day in 
Boekelo

Zoals elk jaar in maart viert de Folk-
club Twente het Ierse St. Patrick’s 
Day. Dit jaar op vrijdag 15 maart 
met het folktrio “The Assassen-
achs”, bestaande uit de supermu-
zikanten Steve Dewar, Greig Scotts 
en Eric de Jong. Het belooft als altijd 
weer een geweldige feestavond te 
worden met diverse Ierse hapjes, 
Guinness en Irish Coffee.

Plaats: Eetcafé De Buren
Aanvang: 20.30 uur, zaal open 
19.45 uur
Entree: € 13,- 



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

JS-TIJDVOORJEZELF
Voetreflex & Reiki behandelingen

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Reiki
behandelingen

Persoonlijke 
aandacht 

Voetrefl ex-
therapie

Tel. 06 13 07 51 12  |  info@js-tijdvoorjezelf.nl  |  www.js-tijdvoorjezelf.nl

ONTSPAN EN KOM IN BALANS 
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

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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9 april: Cabaret
Victor Luis van Es - Stille Strijd

Openhartig vertelt Victor Luis van 
Es in zijn eerste avondvullende 
programma over zijn achtergrond, 
ambities, angsten en dromen. Van 
klein naar groot analyseert hij het 

leven, maar vooral ook zichzelf. 
Wat maakt hem tot wie hij is en hoe 
zal hij zich ontwikkelen? Geïnspi-
reerd door Amerikaanse stand-up 
comedy en opgevoed met Neder-
lands cabaret is Victor een boeien-
de verteller met harde humor.
Victor behaalde in 2016 de fina-
le van het Cameretten Festival. De 
Volkskrant zei hierover: “In al zijn 
eenvoud het mooiste en meest ge-
durfde verhaal van de avond. ” Deze 
lijn trekt hij door in dit programma 
en hij wil nog veel meer kwijt!

Plaats: ‘t Verborgen Theater 
(Eetcafé De Buren)
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 15,- 
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WAT DOET DE ZONNEBLOEM

De belangrijkste werkzaamheden van De Zonne-
bloem zijn de bezoeken aan huis bij mensen met 
bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of oude-
ren die vaker alleen thuis zijn dan hen lief is. Dit 
‘bezoekwerk’ varieert van een kopje koffie drinken 
tot een wandeling maken.

Andere activiteiten die we doen we zijn onder andere het organiseren 
van het jaarlijkse stamppotbuffet en af en toe een picknick en het ma-
ken van paasbakjes en kerstbakjes.

Vindt u het leuk om bezocht te worden of als vrijwilliger aan de slag 
te gaan? Dan kunt u zich melden bij Margriet van Abbe via tel: 06 - 25 
27 14 54 of 053 - 230 47 40. 



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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HULP IN DE HUISHOUDING GEZOCHT

Gezocht voor 2-persoons huishouden met huisdieren in het buiten-
gebied van Boekelo: zelfstandige hulp in de huishouding die van 
aanpakken weet. Bij voorkeur 1 x per week of 2 weken. Uren en 
vergoeding in overleg. 

Bij interesse bel of stuur een WhatsApp naar: 06 - 50 65 68 88. 

PONYWEIDE TE HUUR AANGEBODEN

Te huur aangeboden: ponyweide voor 2 pony’s met stalling. Omge-
ving Weleweg (nabij centrum). Oppervlakte circa 0,3 ha. 

Bel 074 - 242 36 89 voor meer informatie. 

POTGRONDACTIE 
MARCELLINUSSCHOOL

Op zaterdag 16 maart a.s. komen 
wij, ouders en kinderen van de 
Marcellinusschool, weer bij u langs 
de deur met zakken potgrond en 
tuinturf. Wij bezorgen grote, 40 liter, 
zakken aan huis voor slechts € 4,00 
per zak. En indien u dat wenst zelfs 
tot in de achtertuin!

Wilt u er zeker van zijn dat u ons 
niet misloopt op deze dag dan kunt 
u vooraf bestellen door een mailtje 
te sturen naar: 

potgrondmarcellinus@gmail.com. 

Ook kunt u een bestelformulier bij 
Thuys invullen en inleveren in de 
daarvoor bestemde box. 

De opbrengst van de actie komt 
ten goede aan activiteiten voor de 
kinderen van de Marcellinusschool. 
Dus noteert u alvast deze datum in 
uw agenda! Tot 16 maart! 



������������������������
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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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Tijdens een proefperiode van twee weken wordt je gezondheid in kaart gebracht en begin je vervolgens 
aan je Fit & Actief programma. Je kunt op ieder moment starten met je programma en je kiest uit 
één keer trainen in de week of onbeperkt trainen. Bel Joke Veldhuis 06- 225 426 69 of kijk voor meer 
informatie op www.jokeslifestyle.nl/fit-actief

Na de les is 

er altijd tijd 

voor koffie en 

een praatje

Tai Chi, Smovey walking, 
ritmische conditie en 
groepsfitness onder 

deskundige begeleiding

Fit & Actief   
 
 

COMBINATIE VAN BEWEGING, 
VOEDING EN FYSIOTHERAPIE

UITVALBASIS IS FYON BOEKELO EN FYON STADSVELD



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
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TREFPUNT BOEKELO

Tijdens de in januari gehouden jaar-
vergadering van Trefpunt 50+ is, 
op voorstel van een van de leden, 
gediscussieerd over een eventuele 
naamsverandering. Omdat de ge-
middelde leeftijd van de leden is 
gestegen, dekt het woord senioren 
veel beter de lading. Vanaf 2019 
zal deze club dan ook als Senio-
ren Trefpunt Boekelo bekend zijn. 
Deze naamswijziging betekent ook 
een nieuw logo, waarmee we zeer  
ingenomen zijn.

Activiteit maart
Op 26 maart verzorgt dhr. Eindho-
ven een lezing met als titel: ‘Het 
zien en het ouder worden. De ont-
wikkeling van de optiek. Van bril tot 
telescoop in de laatste 1000 jaar.’
Een heel interessant onderwerp. 
Voor een ieder van ons van toepas-
sing.

De lezing wordt gehouden in de  
Zevenster en begint om 17.00 uur. 
We verzoeken u op tijd aanwezig te 
zijn in verband met de beschikbare 
tijd en de lengte van de lezing.

Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom. Wilt u zich dan wel graag voor 
22 maart aanmelden bij:

Jenny Wevers: 053 – 428 14 23 of 
redder@plannet.nl

Bonnie Haven: 053 -  428 15 58 of 
jhaven@kpnmail.nl

Nettie Overzee 053 -  428 21 38 of 
nettie.overzee@kpnmail.nl

De volgende activiteiten vinden 
plaats op 23 april en 28 mei.

Nadere informatie volgt in de vol-
gende Boeke-loos. 
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MAART 2019

Ma. Nordic Walking (wekelijks). 13.45 - 15.30

Ma. Gymnastiek, aangepast aan de mogelijkheden 
van de deelnemer (wekelijks).

9.30 - 10.30

Di. Tai Chi. Goed voor lichaam en geest (wekelijks). 10.00 - 11.00 

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

14.00 

Di. Elke 2e dinsdag van de maand hulp voor PC, 
tablet en mobiele telefoon

14.00 - 15.00 

Di. Alle even weken handwerkcafé. Samen gezellig 
handwerken.

14.00

Wo. Ontmoetingsochtend. Activiteiten voor lichaam en 
geest en zeer zeker gezelligheid (wekelijks).

9.30 - 11.30 

Wo. Samen eten, gezelligheid en smullen. 12.30

Do. Jeu de boule twee groepen (wekelijks). Opgave 
bij Joke Velthuis (tel. 053 - 428 26 59).

14.00 & 19.00

Do. Activiteiten-inloop. Gezellig spelletjes doen 14.00

Do. 21 mrt. Gezellige sjoelmiddag. 14.00

Do. 21 mrt.    Effkes d’r oet. 13.30

APRIL 2019

Do. 4 apr.         Lezing: Alarmcentrale 112. 14.00

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

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



 

                      
                                                            

Openingstijden 
Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur 
Spreekuur op afspraak 
Inloopspreekuur 
Woensdag 17.30 – 18.00 uur 
 

 
 

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapenschede.nl 
 

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

MEER INFO BEL 06 53 63 14 47 • VERHAAKTUINVERZORGING.NL

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

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Mark Wagelaar

Aandacht voor lekker!

Slagerij Mark Wagelaar
De ambachtelijke slager die veel meer in huis heeft 

dan alleen vlees en vleeswaren
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

10 mrt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

17 mrt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

24 mrt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

21 mrt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

07 apr. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

ZOA ZOEKT COLLECTANTEN

Van 24 t/m 30 maart vindt de jaarlijkse ZOA-collecteweek plaats. De 
opbrengst is voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. Om de 
collecte zo goed mogelijk uit te voeren en tot een succes te maken, 
zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren? 
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 68 miljoen vluchtelingen en het 
worden er helaas steeds meer. Deze mensen zijn alles kwijt en hebben 
dringend hulp nodig. ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek 
mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp door hen ter 
plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. 

Helpt u mee?
Ervaar dat u het verschil kunt maken. Het collecteren kost gemiddeld 
een uur tijd. Aanmelden kan bij Helprich ten Heuw via 06 - 53 67 49 
75 of h.tenheuw@zoa.ngo of Karsjen/Esther Koop via 053 - 574 58 33 
of karsjenkoop@gmail.com. 



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK






















ja
ar

ga
ng

 4
1 

| n
r. 

42
4 

| m
aa

rt
 2

01
9

61

TA
B

 T
EK

ST
KA

LE
N

D
ER

 KALENDER MAART

za. 9, 16, 23, 
30 mrt.
6 apr.

Brengmiddagen  
snoeihout paasvuur

Beckumerstraat 13.30 - 16.00
23 mrt vanaf 
11.00

di. 12 & 26 
mrt.

Workshop ‘Kabelkussen 
breien.’

Polleke hobby- & 
kinderwinkel

19.00 - 21.30

di. 12 mrt. Cabaret: Janneke de Bijl 
- Zonder zin kan het ook 
(try-out)

‘t Verborgen  
Theater

20.30

vr. 15 mrt. Folkclub Twente viert  
St. Patrick’s Day

Eetcafé De Buren 20.30

vr. 15 mrt. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

za. 16 mrt. Potgrondactie  
Marcellinusschool

Bij u aan de deur Hele dag

za. 16 mrt. Boekelo Doet: Opschoon-
dag

De Zweede 9.15 - 13.00

di. 19 mrt &  
2 apr.

Workshop ‘Sokken breien.’ Polleke hobby- & 
kinderwinkel

19.00 - 21.30

di. 19 mrt. Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad Aanmelden via 
dorpsraad@boekelo.info.

De Zweede 19.00 - 19.30

di. 19 mrt. Openbare vergadering 
Dorpsraad

De Zweede 20.00

do. 21 mrt. 
en 

4 apr.

Workshop ‘Knuffelaap 
breien.’
Workshop ‘Noorse wanten 
breien’

Polleke hobby- & 
kinderwinkel

19.00 - 21.30

do. 4 apr. Inzamelen oud papier in 
het dorp Let op: voor het 
buitengebied geldt moge-
lijk een andere datum. Kijk 
op www.twentemilieu.nl.

Container aan de 
straat

17.00

vr. 5 apr. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

za. 6 apr. Receptie 100 jaar BSC 
Unisson

De Zweede 17.00 - 19.00



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
Ben Bel
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 

���ra������n���i� �� m���� 

�� n�o�z�������� a��pas��n���.

BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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