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• 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

De natuur gaat soms haar eigen 
weg. Zo ging een prachtige pauw 
zelf op weg van ‘t Scharrelhoes 
naar de Inspiratiehoeve. Kennelijk 
verkeerde hij in een identiteitscri-
sis en wilde inspiratie opdoen. Wij 
hebben er een mooie coverfoto aan 
overgehouden, geschoten door re-
dactielid Marieke Meijerink-Miede-
ma. 

Misschien is het goed dat we naar 
aanleiding van de laatste Boe-
ke-loos duidelijk maken dat in de 
kwestie rondom de monumenten-
status van het Teesinkbos, de me-
ning van Jeroen Verhaak over deze 
kwestie, de mening is van een te-
vreden bewoner. Jeroen heeft in 
dit geval zijn pet als voorzitter van 
de Dorpsraad afgezet. Als redactie 
waren we verheugd over het ont-
vangen van meer achtergrondin-
formatie over deze kwestie van 
meerdere kanten. Zelfs zo duidelijk, 
dat wij denken dat er hopelijk he-
lemaal geen verschil van mening 
is over de monumentenstatus voor 
deze prachtige wijk. Maar vorm zelf 
uw mening hierover.

En dan was het op zondag 9 maart 
toch wel duidelijk dat de volley-
baldames van Unisson kampioen 
waren geworden. Het ging er even 
flink	 van	 langs,	 zo	 kort	 na	 de	 car-

naval alweer een feestende platte 
wagen door het dorp. En dat kam-
pioenschap werd bereikt in een 
sportzaal die, als we nog eventjes 
wachten, ook de monumentensta-
tus gaat bereiken. Dit redactielid 
heeft 45 jaar geleden gym gehad 
in een zaal die er precies zo uit-
zag. Toen kon dat, vandaag de dag 
niet meer. De zaal ruikt nota bene 
hetzelfde… Daarom zijn we blij dat 
we er bijna zijn met de plannen 
voor een geheel nieuwe hal bij De 
Zweede. Maar nog niet helemaal, 
we hebben uw hulp nog even heel 
hard nodig om de laatste loodjes op 
weg naar de voltooiing van multi-
functioneel	sportcomplex	De	Zwee-
de mogelijk te maken. Leest u in 
deze Boeke-loos ons pleidooi voor 
dit streven voor Boekelo.

En natuurlijk maken de Koningsdag-
viering bij De Zweede, verschillende 
concerten, activiteiten van vereni-
gingen, een garagesale in Twekke-
lo, het nieuwe seizoen van Museum 
Buurtspoorweg, Palmpasen, de 
Kinderpassion in Usselo en nog veel 
meer ook weer hun opwachting in 
deze nieuwe Boeke-loos.

We wensen u daarom veel 
leesplezier!

De redactie  
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Coverfoto: Marieke Meijerink-Miedema



Behandeling van 75 min.
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD-
VERGADERING VAN 19 MAART 
2019

DOOR: BERND WEIJERS

De openbare vergadering van de Dorpsraad wordt om 20.00 uur door de 
voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Jos Brunink van de Dorpsraad is af-
wezig met kennisgeving. Er zijn circa 15 belangstellenden. Er zijn geen 
mededelingen.
 
Verslag
Het verslag van de openbare vergadering van 15 januari 2019 wordt zon-
der wijzigingen vastgesteld, met dank aan Edith Robers.
 
Mededelingen van de wijkagent
In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken ge-
beurd:
• Er is gereedschap gestolen uit een schuur aan de Beckumerstraat.
• Er is een landbouwhek gestolen aan de Fabelenweg.
• Er	is	een	fiets	gestolen	bij	de	kerk	aan	de	Beckumerstraat.
• Er zijn tassen aangetroffen aan de Verzetslaan, welke teruggebracht 

zijn bij de eigenaar.
• Binnen de bebouwde kom zijn veel lichtmasten beschadigd.

Controle kascommissie
De kascommissie heeft de jaarrekening en balans over het boekjaar 2018 
gecontroleerd en enkele kleine opmerkingen zijn meegenomen in de de-
finitieve	stukken.	De	penningmeester	wordt	decharge	verleend	voor	het	
gevoerde beleid. Reservelid Klaas Hessels wordt gevraagd om toe te tre-
den tot de kascommissie en er wordt een nieuw reservelid gezocht. De 
begroting voor 2019 wordt vastgesteld.

Dorpsplan 2020-2030
De informatie van de voorgaande bijeenkomsten is beschikbaar op www.
boekelo.info. Er is overleg geweest met Ferenc van Damme over het ver-
volg. De geplande bijeenkomst van 26 maart is verschoven naar een later 
tijdstip.
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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 Fysiek
• Veiligheid kruising Haimersweg/Windmolenweg: het oorspronkelij-

ke doel van de maatregelen op deze kruising is het verhogen van 
de	veiligheid	voor	fietsers	en	schoolgaande	kinderen	op	de	Haimers-
weg door de verbinding van de Haimersweg van en naar de Wind-
molenweg (richting Enschede) onmogelijk te maken. Aanvullend op 
deze maatregelen zijn als proef tijdelijke barriers geplaatst. Met deze 
opstelling zijn een week lang tellingen gedaan van het oneigenlijke 
gebruik van de kruising. Uit de telling blijkt dat er bijna 650 keer fou-
tief gebruik wordt gemaakt van de kruising. Zo wordt er bijvoorbeeld 
komende vanuit Enschede voorbij de kruising gekeerd op de weg en 
vervolgens toch de Haimersweg ingereden, of gewoon de betonnen 
paaltjes omver gereden. De Dorpsraad vraagt zich af of het op de Hai-
mersweg wel verkeersluwer en veiliger is geworden. Die vraag wordt 
aan de gemeente voorgelegd. De resultaten zullen worden besproken 
met de Stichting Behoud Twekkelo en we zullen gezamenlijk reageren 
naar de gemeente. 

• Bushalte centrum: omdat de route van de buurtbus is gewijzigd, is er 
behoefte aan een halte in het centrum ontstaan. Er zijn veel alterna-
tieven beschouwd en in overleg met de Stichting Buurtbus Boekelo en 
omwonenden is afgesproken dat er een haltebord bij de brievenbus 
wordt geplaatst. In 2019 is dit nog op proef, daarna wordt besloten of 
er ook een verhoogd plateau wordt aangelegd. 

• Openbare verlichting: vanuit de Dorpsraad is een brief naar de ge-
meente gestuurd met een aantal aandachtspunten voor de openbare 
verlichting, met name in het buitengebied. Samen met de gemeente 
heeft de Dorpsraad ter plaatse een schouw uitgevoerd van deze aan-
dachtspunten. De Dorpsraad kan instemmen met de bevindingen die 
leiden tot wijzigingen op twee kruisingen. 1. Badweg-Haaksberger-
straat: de lichtmast wordt gevoed vanuit een zonnepaneel en gedu-
rende de nacht wordt het licht steeds zwakker. De gemeente stelt voor 
om dit mee te nemen bij de algehele reconstructie van de Haaksber-
gerstraat. Omdat dit nog geruime tijd kan duren is het gewenst om dit 
toch op korte termijn te verbeteren. 2. Bij de kruising Badweg-Zoutin-
dustrieweg is te weinig licht op de kruising en zal de lichtmast die bij 
het spoor staat worden verplaatst. Bij de aanpassingen moet de lich-
tintensiteit tot een voldoende niveau worden gebracht (conform de 
normen). Ben Bel maakt nog bezwaar tegen het feit dat op een aantal 
kruisingen geen verlichting wordt aangebracht. Er wordt afgesproken 
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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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Sdat	de	verlichting	op	doorgaande	wegen	met	veel	fietsers	nog	een	
keer wordt bekeken. 

• Duurzame energie: in aparte sessies wordt onderzocht welke haalba-
re elementen op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden. 
Zoals collectieve inkoop van zonnepanelen: met grote aantallen gaan 
de kosten omlaag. Op 13 maart jl. is gesproken met “Ennatuurlijk” 
die voornemens zijn om een stoomleiding aan te leggen vanaf Twen-
ce naar Grolsch. De temperatuur in de retourleiding is hoog genoeg 
voor een warmtenet in Boekelo. Binnenkort wordt hierover verder ge-
sproken. Bij een warmtenet moeten natuurlijk leidingen in de grond 
worden gegraven. Maar als alles elektrisch wordt, zal ook het elektri-
citeitsnet verzwaard moeten worden. 

Nieuws uit de commissie Sociaal
• De werkgroep wandelpaden gaat weer aan de slag met het opscho-

nen van de paden. Vanuit de werkgroep banken wordt gemeld dat de 
houten banken in de periode 2020-2025 worden vervangen door be-
tonnen	exemplaren.	Voor	deze	vervanging	zal	ook	een	bijdrage	wor-
den gevraagd bij De Koepel en de werkgroep toerisme. 

• Samen met de gemeente is een ronde gemaakt langs de plekken met 
Natuurlijk Spelen. Bij De Mans worden een paar kleine aanpassingen 
gedaan om de veiligheid te verhogen. Bij De Bleekerij waren geen 
opmerkingen. Wel wordt daar door de buurt snoeiwerk gedaan.

• Vanuit Bookels Höltink is er geen nieuws. 

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
• De Historische Kring heeft een aanvraag gedaan voor de ontwikkeling 

van een nieuwe website. Vanuit verschillende bronnen wordt hier-
aan bijgedragen. De Dorpsraad gaat akkoord met een bijdrage van  
€ 907,50. 

• De Stichting Oranje Comité heeft een aanvraag van € 750,- gedaan om 
het tekort op de begroting voor Koningsdag te dekken. De Dorpsraad 
gaat hiermee akkoord.

Nieuws uit de commissie Publiciteit
Om het structurele tekort voor het totstandkomen van Boeke-loos tegen 
te	gaan	worden	de	exploitatiekosten	omlaag	gebracht	door	van	11	naar	
10 uitgaven per jaar te gaan. Er komt een gecombineerd januari/februari 
nummer. De advertentietarieven worden in 2020 niet gewijzigd. 



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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SGerard Roosink geeft aan dat in zijn omgeving sprake is van dubbele  
bezorging. Dat wordt met de bezorgers besproken.

M.F.A. fase 3: sportzaal
De	tekeningen	en	specificaties	van	fase	3	worden	verder	uitgewerkt.	
In juni komt de stadsdeelcommissie vergaderen bij De Zweede. 
Vóór de zomer wordt het raadsbesluit genomen zodat na de zomer de 
schop de grond in kan gaan. Binnenkort start een fundraising actie om de 
laatste inkomsten voor M.F.A. fase 3 te genereren.

Rondvraag en sluiting
• Edith Robers vraagt hoe het Boekelo.Doet gegaan is op 16 maart jl. 

Jan ten Elzen geeft aan dat ondanks het slechte weer toch 25 tot 30 
vrijwilligers ruim 300 kilogram zwerfvuil hebben verzameld.

• Er wordt gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de 
abri aan de Boekelosestraat. Jeroen Verhaak geeft aan dat de Stichting 
Buurtbus Boekelo en de Dorpsraad een gezamenlijk standpunt heb-
ben, maar dat er geen overeenstemming is bereikt met de omwonen-
den. Het is nu aan de gemeente om de knoop door te hakken.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 21 mei. U bent van harte welkom 
in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal. 
Aanvang 20.00 uur. 

Op dinsdag 16 april houdt de Dorpsraad spreekuur van 
19.00 - 19.30 uur in M.F.A. De Zweede. 

Wilt u komen? 
Meldt u dan aan via dorpsraad@boekelo.info. 



‘‘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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KLEIN ZAKELIJK

Op maat gemaakte meubels van hoogwaardige kwaliteit. 
Oog voor detail. Meubelontwerper en –maker HOUTUNIT8B.

Bekijk enkele voorbeelden van mijn werk op www.houtunit8b.com.
Mail of bel voor een vrijblijvend oriënterend gesprek naar:

info@houtunit8b.com of 06 - 16 47 48 32.

Arjen Nutma 

NIEUWS VAN DE 
HUISARTSEN

In het voorjaar zal ik, Marloes Tem-
mink, stoppen als huisarts in jullie 
mooie dorp. Halverwege april zal ik 
voor het laatst werken in huisart-
senpraktijk De Windmolen. Hierbij 
wil ik iedereen bedanken voor het 
vertrouwen dat ik binnen zo’n korte 
tijd heb mogen krijgen. Ik zal een 
hele andere weg opgaan en gaan 
werken als arts bij de Jeugdgezond-
heidszorg. Mogelijk dat ik jullie in 
deze functie nog terug zal zien.

Bedankt voor de prettige tijd in 
Boekelo. 
 
Marloes Temmink-Smit, huisarts  

Opvolging dokter Temmink
Wegens een huisartsentekort in 
Twente hebben we helaas nog 
geen opvolger kunnen vinden voor 
onze gewaardeerde collega Mar-
loes Temmink. De aankomende 3 
maanden (april, mei en juni) zal 
de praktijk worden bemand met 3 
bekende gezichten, te weten: dok-
ter Kampman, dokter Berghuis en 
dokter Van Rozen. Op de lange ter-
mijn hopen we het huisartsenteam 
weer te kunnen versterken met een 
vrouwelijke collega. Deze vacature 
staat open. 
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ONZE VOORJAARSMODESHOW GEMIST?

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

NU IN DE WINKEL!
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STEESINKBOS: WEL OF NIET 
MONUMENTENSTATUS

DOOR: PIETER HOF

Al een halve eeuw geldt het bun-
galowpark, gebouwd in het voor-
malige Teesinkbos, qua architectuur 
als zeldzaamheid in Nederland. In 
de landelijke pers en vakbladen is 
vaak vol bewondering geschreven 
over deze originele ‘erfgoedparel’ 
aan de rand van Boekelo.
 
Gesteld kan worden dat ontwerper 
Nico Zantinge er zeer wel in ge-
slaagd is moderne architectuur te 
verbinden met natuur, grote gazons 
tot aan de openbare weg en dat 
alles met volledige privacy voor de 
bewoner. De 69 bungalows vorm-
den met gele baksteen en zwart 
houtwerk een bijzondere eenheid. 

Erfgoedorganisaties legden vorig 
jaar een aanvraag neer voor een 
mogelijke monumentenstatus bij de 
gemeente Enschede waarbij de be-
woners zelf niet betrokken waren. 
Doordat de procedure niet goed is 
uitgevoerd is er nu onduidelijkheid 
ontstaan. Niet alle bewoners weten 
bijvoorbeeld welke gevolgen er kle-
ven aan een gemeentelijke monu-
mentenstatus. Daalt de woning in 
waarde bij verkoop omdat er strin-
gente regels gelden voor verbouw?

Als redactie kregen we van meer-
dere kanten reacties en verzoeken 

iets over deze kwestie te schrijven. 
We konden deze reacties niet woor-
delijk overnemen en hebben onze 
eigen strekking van deze kwestie in 
deze Boeke-loos geprobeerd te ver-
woorden. Hoewel er in de wijk dus 
sprake is van verschillende ziens-
wijzen onder de bewoners vragen 
wij ons zelf af of zo’n discussie wel 
nodig is.
 
Zo is onlangs een nieuwe stichting 
Behoud Bungalowpark Teesinkbos 
opgericht, die tot doel heeft de 
uitstraling, uniformiteit en unieke 
architectuur van de huizen te be-
houden. De stichting pleit ervoor 
de uniformiteit van gevels, zwart 
houtwerk en daken te behouden. 
Maar we kennen ook de publica-
tie in Tubantia, waarbij een aantal 
bewoners aangaf fel gekant te zijn 
tegen de monumentenstatus. Maar 
heeft deze groep ook een probleem 
met die mildere variant ‘beschermd 
dorpsgezicht’ zoals de nieuwe 
stichting voorstelt? Er zijn geluiden 
dat enkele bewoners fel gekant zijn 
tegen welke vorm van bescherming 
dan ook.
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De monumentenverordening be-
treft verschillende vormen van 
bescherming De ‘zware variant’ 
waarbij de gehele wijk tot gemeen-
telijk monument wordt verklaard 
en de ‘lichtere variant’ waarbij de 
hele wijk alleen een beschermd 
dorpsgezicht wordt. Bij de zwa-
re variant worden alle wijzigingen 
van een bouwwerk aan een zware 
vergunningsplicht onderworpen. 
Dus niet alleen het aanzicht maar 
ook interieur- en achterzijde. Bij de 
lichte variant gaat het alleen om 
het aanzicht. Je zou toch denken 
dat de meeste bewoners er geen 
voorstander van zijn dat (toekom-
stige) bewoners hun gevel ineens 

wit schilderen of de kozijnen paars 
of blauw. Aanpassingen en verbou-
wingen aan de huizen zouden ge-
richt moeten zijn op behoud van de 
architectuur. En het lijkt erop dat als 
de lichte variant het haalt er nog 
altijd voldoende vrijheid is om een 
woning in het Teesinkbos aan de ei-
gen wensen aan te passen.
Ons is ook uitgelegd dat de ge-
meente uiteindelijk helemaal geen 
‘zwaardere’ vorm van bescherming 
kan opleggen. (Het voert te ver om 
dat hier verder te duiden)
Als de gemeente deze conclusie 
destijds duidelijk aan alle bewoners 
kenbaar had gemaakt was er via 
Dagblad Tubantia waarschijnlijk ook 
geen protest aangetekend. 

In het op verzoek van de gemeente uitgebrachte advies over het  
Teesinkbos staat:

De ensemblewaarde van de woningen met het groen is beter gewaar-
borgd door de wijk aan te wijzen als gemeentelijk beschermd gezicht. 
De individuele woningen krijgen dan een minder streng bescher-
mingsregiem, maar de gevelaanzichten langs het openbaar groen, de 
straten en de hoven kunnen daarmee wel worden beschermd, evenals 
het groenplan van de wijk. Dit betekent voor de eigenaren dat ingre-
pen aan de achter- en patiozijde mogelijk zijn en ook maatregelen ten 
aanzien van duurzaamheid (dubbel glas, zonnepanelen) kunnen wor-
den uitgevoerd. In de beschrijving kan het een en ander worden vast-
gelegd over de kleur van de kozijnen, materiaalgebruik (soort pannen) 
etc., maar ook over het beheer van het groen, vervangen  van bomen 
die	hun	levenseinde	naderen	door	volwassen	exemplaren.	Het	Over-
sticht adviseert om de wijk aan te wijzen als gemeentelijk beschermd 
stadsgezicht. In dit geval dus dorpsgezicht. 
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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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STLAATSTE KAMPIOEN AAN 
DE DIAMANTSTRAAT?

DOOR: PIETER HOF

Wat kunnen we trots zijn op de 
volleybaldames ‘Dames 1’ van 
Volleybalvereniging Unisson die 6 
wedstrijden voor het einde van het 
seizoen al kampioen zijn geworden 
in hun klasse! En dat kampioenschap 
werd bereikt in een sporthal die 
anno 2019 eigenlijk niet meer kan. 

Nieuwe sporthal
Het ziet er gelukkig naar uit dat de 
geheel nieuwe multifunctionele 
(sport)zaal voor Boekelo en om-
geving er gaat komen! In januari 
namen B&W van Enschede een po-
sitief besluit over een substantiële 
financiële	bijdrage.	Dit	besluit	moet	
formeel begin juli nog worden be-
krachtigd door de Raad. De Stichting 
Nijmeijer heeft toegezegd om het 
resterende deel van het vermogen 
in de vorm van een vriendelijke le-
ning ter beschikking te stellen. Ver-
der loopt er nog een aantal trajecten 
om het benodigde geld te realiseren, 
zoals fondsen die door de belangen-
organisatie zijn aangeschreven en 
aanvragen voor subsidies. Dat ziet er 
dus goed uit.

Met dit alles komt de sporthal op het 
terrein	van	De	Zweede	een	flink	stuk	
dichterbij. Daarmee is dit de laatste 
fase van de bouw van een accom-

modatie waar buitensport, binnen-
sport en diverse maatschappelij-
ke functies samenkomen. In 2014 
is het sportpark met kantine en 
kleedkamers opengesteld (fase 1). 
Vervolgens zijn de multifunctionele 
muziek- en vergaderruimte gereali-
seerd (fase 2). Fase 3 is de laatste 
stap en betreft de vanaf het begin 
geplande sportzaal.

Fundraisingactie
Wel ligt er nog een uitdagende op-
gave bij ons als bewoners van de 
kernen Boekelo, Usselo en Twekkelo 
om zelf het laatste deel van de be-
groting sluitend te krijgen. Daartoe 
wordt een aantal activiteiten geor-
ganiseerd in het weekend van 6 en 7 
juli. De organisatie wil proberen uit-
eindelijk iedereen te bereiken en in 
de gelegenheid te stellen bij te dra-
gen en zijn of haar gift te doen. Deze 
actie gaat slagen als alle verenigin-
gen en andere betrokken organisa-
ties hier volledig achter gaan staan. 
De voorbereidende werkzaamheden 
zijn begonnen en u zult hierover de 
komende tijd worden geïnformeerd. 
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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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STHoudt de Boeke-loos op papier, maar 
ook online op Facebook (facebook.
com/stichtingdorpsraadboekelo) in 
de gaten. De organisatie staat open 
voor ideeën of andere initiatieven, 
die u kunt mailen naar een van de 
volgende personen:

Arend Stokkers: 
a.stokkers@stokkers.nl

Ben ter Stal: 
mail@warmstal.nl

Hajé Nordbeck: 
hajepauline@nordbeck.nl 

Feestende volleybaldames
En dan weer terug naar die knap 
spelende volleybaldames van Unis-
son. Ik kon er als frequent bezoeker 
van ons dorpscafé niet onderuit: een 
uitzinnige groep meiden kwam op 
het einde van de zaterdagmiddag 
Eetcafé De Buren binnenvallen. Wat 
waren ze blij. En met recht, ze waren 
immers net kampioen geworden. 
Volleybal begint in Boekelo steeds 
grotere vormen aan te nemen. Vier 
damesteams strijden elk weekend 
voor de punten. Dit jaar speelt het 
eerste team weer voor het eerst 
zelfstandig, na een goede samen-
werking met TVO Beckum in de af-
gelopen jaren. 
Ondanks het teruggaan naar de 4e 
klasse afgelopen jaar, hebben de 
volleybaldames zaterdag 9 maart 
jl. bewezen dat ze hier niet thuis-

horen. Het kampioenschap werd 6 
wedstrijden voor het einde van het 
seizoen al binnengesleept. De veel 
te kleine gymzaal was versierd, de 
nodige versnaperingen stonden 
klaar en het publiek, waaronder fa-
milie, vrienden en dorpsgenoten, 
had zich zowel aan de kanten als in 
de materiaalberging opgehoopt om 
de dames aan te moedigen. Een on-
mogelijke situatie eigenlijk.

Het wedstrijdverslag
Van meet af aan zetten de dames de 
aanval	flink	in,	waardoor	Lutheria	uit	
De Lutte uiteindelijk geen schijn van 
kans had. Naast het thuisvoordeel 
van de te lage zaal (overigens direct 
het enige voordeel van deze oude 
zaal), waardoor de tegenstander 
meermaals de bal tegen het plafond 
speelde, waren ook de aanvallen 
van onder andere aanvalster Ellis 
onhoudbaar. Er werd gevochten als 
leeuwinnen en ondanks een aan-
vankelijk kleine achterstand, zorgde 
de lange opslagreeks van Lauri voor 
een hele reeks punten en maakte de 
achterstand weer goed. Het kampi-
oenschap was een feit! 
En dat is nog niet alles
De beslissende wedstrijd werd, in 
lijn met alle voorgaande wedstrij-
den, uiteindelijk met 4-0 gewonnen. 
De dames hebben als doel dit door 
te zetten tot het eind van het sei-
zoen, aangezien de sponsor van het 
team heeft uitgesproken een mooie 
dag/avond te organiseren wanneer 
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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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STiedere wedstrijd met 4-0 gewonnen 
zou worden. Spannend! Inmiddels 
ligt dit doel van ongeslagen kampi-
oen én alles met 4-0 winnen bijna 
binnen handbereik.

Het kampioenschap werd uitbundig 
gevierd met een rondgang door het 
dorp op een versierde platte wagen. 
Alle betrokken Boekeloërs bedankt 
voor het juichen! 

Het kampioensteam bestaat uit: 
Ellis Hilderink, Ammelie Nijhuis, Lauri ten Cate, Marjon Dijks, Simone Reg-
terschot, Marloes Engbers, Maud Groothuis, Maria Ten Hoopen, Margot van 
der Meulen
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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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STALPE D’HUZES 
SPORTEVENEMENT

Op Tweede Paasdag organiseert De 
Boekelopers een sportevenement, 
waarmee we KWF steunen in de 
strijd tegen kanker. Kanker komt 
in vele families voor, zo ook bij 
een Boekeloper waar bij de vader, 
een nichtje en twee ooms kanker 
is geconstateerd. Ondanks dat het 
nichtje nog niet helemaal gene-
zen is, voelt ze zich sterk genoeg 
om samen met haar vader, broer 
en andere Twentenaren van Team 
Tukkers op de Alpe, de Alpe d’Huez 
omhoog	te	fietsen	tijdens	het	eve-
nement Alpe d’HuZes. 

De Boekelopers steunen deze 
toppers met een eigen sporteve-
nement, dat bestaat uit een spon-
sorloop en een klimchallenge. Deze 
vinden plaats op onze 400 meter 
hardloopbaan bij De Zweede. Ie-
dereen kan meedoen aan de spon-
sorloop. Survivalrunners kunnen 
kiezen om mee te doen aan zowel 
de sponsorloop als de klimchallen-
ge. Hoe ver klim jij zonder de grond 
aan te raken? Geschikt voor zowel 
de jeugd- als de volwassen survi-
valrunafdeling.

De Alpe d’HuZes sponsorloop start 
om 14.00 uur voor de allerkleinsten 
(met ondersteuning van ouders). 
Niet lang daarna gaan de jeugd 
en de volwassenen van start. 

De Alpe d’HuZes klimchallenge start 
om 14.30 uur. Het sportevenement 
is rond 16.00 uur afgelopen. Een 
sponsorkaart kunt u downloaden 
via de website van BSC Unisson 
(bscunisson.nl).

Meedoen?
Meld jezelf en/of familie aan door 
een mailtje te sturen naar lopers@
bscunisson.nl. Vermeld of je aan 
de sponsorloop meedoet, aan de 
klimchallenge of beide. Vermeld 
ook het aantal personen en de leef-
tijden. Heb je vragen? Stuur dan ook 
een mailtje naar bovengenoemd 
e-mailadres.

Doneren
Doneren zonder (hard)loopwerk of 
klimmen kan natuurlijk ook. Dit kan 
door overmaking op NL22 RABO 
0152 6617 51 t.n.v. BSC Unisson, 
o.v.v. Alpe d’HuZes sportevene-
ment.

Kijk ook even op de actiepagina van 
Team Tukkers op de Alpe: www.op-
gevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
Tukkers-op-de-Alpe-2 
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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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St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Zaterdag 

27 april 2
019

Stichting Oranje Comité Boekelo organiseert

KONINGSDAG
BOEKELO 2019
Op sportcomplex De Zweede Boekelo 

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

Start (op de Zweede)
11.45 uur start categorie 1: t/m 5 jaar
aansluitend: 

categorie 2: 6 t/m 8 jaar
categorie 3: 9 t/m 12 jaar
categorie 4:  vanaf 13 jaar

KONINGS-FUN-RUN
hindernisloop

een parcours met leuke,
sportieve hindernissen



ja
ar

ga
ng

 4
1 

| n
r. 

42
5 

| a
pr

il 
20

19

31

TA
B

 T
EK

ST

St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Zaterdag 

27 april 2
019

Stichting Oranje Comité Boekelo organiseert

KONINGSDAG
BOEKELO 2019
Op sportcomplex De Zweede Boekelo 

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

Start (op de Zweede)
11.45 uur start categorie 1: t/m 5 jaar
aansluitend: 

categorie 2: 6 t/m 8 jaar
categorie 3: 9 t/m 12 jaar
categorie 4:  vanaf 13 jaar

KONINGS-FUN-RUN
hindernisloop

een parcours met leuke,
sportieve hindernissen

10.00 – 11.00 RONDGANG MET VERSIERDE FIETSEN
Vertrek vanaf het Bleekerijplein naar de Zweede met de 
schutterskoning 2018, Tom Nijhuis en de schuttersprins 
Youri Schuilenburg voorop, gevolgd door de optocht met versierde 
� etsen/skelters/kinderwagens en meer. 

 Op sportpark de Zweede vinden aansluitend 
de festiviteiten plaats.

10.30 – 15.45 INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN
 Inschrijven mogelijk tot 1 kwartier voor aanvang activiteit.

 Konings-Fun-Run - alle categorieen  € 2,00 p.p.
 Fietspuzzeltocht   € 2,00 p.p.
 Vogelschieten jeugd, 10 t/m 16 jaar  € 2,50 p.p.
 – Luchtbuks 4,5 mm
 Vogelschieten 17 jaar en ouder € 5,00 p.p.
 – Vuurbuks 6 mm. *Let op: legitimatie verplicht!
 Zeskamp: voor kinderen groep 3 t/m 8 gratis!

11.00 – 16.00 SPRINGKUSSEN 
 Spring als the King.

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

KONINGSDAG BOEKELO – 27 APRIL 2019

PROGRAMMA
�P ��ORTC���L�X DE �WE�DE



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

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

St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Alle deelname is op eigen risico. 

11.45 START KONINGS-FUN-RUN 
Start categorie 1: t/m 5 jaar
aansluitend: 
categorie 2: 6 t/m 8 jaar
categorie 3: 9 t/m 12 jaar
categorie 4:  vanaf 13 jaar

Direct na a� oop ontvangen alle deelnemers een medaille.

12.00 – 16.00  GEZELLIGE MUZIKALE MIDDAG

13.00 – 16.00  CORNHOLE
‘Een spel met maiszakjes en gaten’ 

13.00 START FIETSPUZZELTOCHT
Verzorgd door GV Unisson. 
Vertrek vanaf de Zweede. 

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

16.00 START VOGELSCHIETEN

16.00  START ZESKAMP
Voor kinderen van de basisschool, groep 3 t/m 8.

omstreeks
18.00  AFSLUITENDE PRIJSUITREIKING

Fietspuzzeltocht, Zeskamp, Vogelschieten.

Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor het laatste nieuws 
en een leuke winactie!

www.facebook.com/StichtingOranjecomiteBoekelo
www.instagram.com/ocboekelo
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STICHTING ORANJE COMITÉ BOEKELO E.O.
Mede mogelijk gemaakt door onze trouwe burgers en sponsoren

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

St. Oranje Comité Boekelo e.o.

Alle deelname is op eigen risico. 

11.45 START KONINGS-FUN-RUN 
Start categorie 1: t/m 5 jaar
aansluitend: 
categorie 2: 6 t/m 8 jaar
categorie 3: 9 t/m 12 jaar
categorie 4:  vanaf 13 jaar

Direct na a� oop ontvangen alle deelnemers een medaille.

12.00 – 16.00  GEZELLIGE MUZIKALE MIDDAG

13.00 – 16.00  CORNHOLE
‘Een spel met maiszakjes en gaten’ 

13.00 START FIETSPUZZELTOCHT
Verzorgd door GV Unisson. 
Vertrek vanaf de Zweede. 

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

16.00 START VOGELSCHIETEN

16.00  START ZESKAMP
Voor kinderen van de basisschool, groep 3 t/m 8.

omstreeks
18.00  AFSLUITENDE PRIJSUITREIKING

Fietspuzzeltocht, Zeskamp, Vogelschieten.

Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor het laatste nieuws 
en een leuke winactie!

www.facebook.com/StichtingOranjecomiteBoekelo
www.instagram.com/ocboekelo

BIJENBEKJE®

Roestvrijstalen stootvoegroosters

KONINGSDAG BOEKELO WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOREN:



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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DE STOOMTREIN GAAT 
WEER RIJDEN!

Vanaf zondag 7 april zullen de stoom-
treinen van Museum Buurtspoor-
weg weer wekelijks heen en weer 
rijden tussen Boekelo en Haaksber-
gen. Tot en met oktober kunt u elke 
zondag een stoomtreinrit maken 
en in de zomermaanden juli en au-
gustus kan dat ook elke dinsdag en 
woensdag. Daarnaast organiseert 
MBS gedurende het seizoen ver-
schillende leuke evenementen voor 
jong en oud.

Nieuw
Het aanbod treinkaartjes is vanaf 
komend seizoen vernieuwd. Zo is 
er de gezinskaart, waarmee je als 
gezin één toegangskaart koopt te-
gen een gereduceerd tarief. Ook is 
er een strippenkaart aan het assor-
timent toegevoegd. 

Op die manier hoopt MBS zowel ge-
zinnen als de echte treinliefhebbers 
aan te spreken om een nostalgi-
sche stoomtreinrit te komen ma-
ken. Daarnaast is er natuurlijk nog 
steeds een treinticket voor één dag 
en kun je het museum ook bezoe-
ken zonder dat je een stoomtreinrit 
maakt. 

Modelbanen Boekelo
In de museumloods in Boekelo 
staan twee prachtige modelbanen 
die het hele seizoen tijdens rijda-
gen te bezichtigen zijn. Met name 
de modelbaan van het Zuiderspoor 
Enschede is met haar prachtige de-
tails een echte aanrader. 

Kom ook een stoomtreinrit maken. 
Een belevenis voor alle leeftijden. 
Kijk voor alle rijdagen, evenemen-
ten en tickets op www.museum-
buurtspoorweg.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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GARAGE SALE TWEKKELO

Noteer alvast in uw agenda! 
Garage Sale Twekkelo op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 14.00 uur.

Twekkelo organiseert voor de tweede keer een Garage Sale.
De deelnemerslijst kan worden opgehaald op een centraal adres. In-
formatie volgt in Boeke-loos, op www.facebook.com/twekkelo of op 
www.twekkelo.nl. 

We zien u graag! 

TUINONDERHOUD GEVRAAGD

Gevraagd: iemand die ons tuintje zo nu en dan wil bijhouden. 

Dhr. en Mw. Sachse, f.h.sachse@ziggo.nl of 053 - 42 81 270. 

SUBSIDIE GROLSCH

Steuntje in de rug voor uw vereni-
ging, club of commissie in Boekelo, 
Usselo en omstreken? Ook dit jaar 
is het weer mogelijk om in aan-
merking te komen voor een subsi-
die van Grolsch. Dien daarvoor een 
goed onderbouwde aanvraag tot 
uiterlijk 1 mei 2019 in bij onze se-
cretaris.

Om een bijdrage te krijgen is het 
belangrijk dat de aanvraag voldoet 
aan bepaalde criteria:
• Grolsch vindt het belangrijk dat 

de subsidie ten goede komt aan 
het welzijn van de dorpen. 

• Grolsch heeft natuur en milieu 

hoog in het vaandel staan.
• De subsidie mag niet worden 

gebruikt	om	exploitatietekorten	
te dekken.

• Verder is het van belang dat er 
op meerdere subsidiënten een 
beroep wordt gedaan. Dit dient 
in de aanvraag te worden ver-
meld.

Stuur uw aanvraag naar stichting-
koepel@gmail.com of naar het 
secretariaat van de Stichting Koe-
pel Boekelo, Usselo en Omstreken, 
t.a.v. Tanja Dijkstra-Tibbe, Weleweg 
100, 7548 BC Boekelo.

Stichting Koepel 
Boekelo, Usselo en Omstreken 



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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HARDLOPEN 
BOEKELOPERS

De clinic hardlopen voor begin-
ners van de Boekelopers start op 
maandag 8 april a.s., om 19.30 uur 
met een informatiebijeenkomst 
bij Sportpark De Zweede. Op deze 
avond wordt ingegaan op het trai-
ningsschema, kleding, schoeisel en 
andere zaken die van belang zijn 
voor het hardlopen. 

Vanaf maandag 15 april starten de 
trainingen onder begeleiding, ge-
durende een periode van 12 weken. 
Alle trainingen zijn op maandag-
avond van 19.30 tot 20.45 uur. 
Met als doel de 5 km van de 
Dorpsloop in De Lutte op 6 juli 2019.
De trainingen bestaan uit de war-
ming-up, loopscholing, oefenin-
gen met afwisselend wandelen en 
hardlopen en een cooling-down. 
Uiteraard wordt er ook aandacht be-
steed aan looptechniek en houding. 
Samen trainen met je loopmaatjes 
en je loopervaringen delen, zorgt 
voor continuïteit.

Opgave en kosten
Een opgaveformulier vindt u via 
onze website: lopers.bscunisson.nl 
of www.bscunisson.nl. 
De kosten voor deze clinic inclusief 
koffie/thee,	 functioneel	 loopshirt,	
trainingsschema en inschrijving 
voor de eindloop in De Lutte bedra-
gen € 55,-.

Graag tot ziens bij De Zweede, Boe-
kelosestraat 275 op 8 april a.s., om 
19.30 uur.

Meer informatie
Via www.facebook.com/boekelo-
pers of via e-mail: lopers@bscunis-
son.nl.



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

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

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

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

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

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning, 
emotionele en/of psychische druk en wil je daar 
wat aan doen?  Wil je gewoon even bijtanken?  
Zwanger of net bevallen? 
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Zondag 14 april is het Palmzondag 
en wordt in Boekelo Palmpasen 
gevierd. Er is een viering in Mo-
mentum en ook de traditionele 
Palmpasenoptocht door Boekelo 
vindt weer plaats.

Programma

14.00 Palmpasenviering in Momen- 
 tum (Marcellinuskerk)

14.30 Vertrek wagens vanaf Mo- 
 mentum naar start Palmpa- 
 senoptocht

14.45 Start Palmpasenoptocht bij  
 OBS Molenbeek (Dirk Pa- 
 pestraat)

15.15 Uitreiking prijzen palmpa- 
 senstok en kleurplaatwed- 
 strijd

Palmpasenviering
De viering in Momentum is een 
vrolijke viering voor jong en oud. 
Er is muziek en kinderen van de 

Marcellinusschool dragen gedichten 
voor. Ook wordt het prentenboek 
“Derk Das blijft altijd bij ons” van 
Susan Varley voorgelezen. Een ver-
haal over Derk Das en zijn vrienden, 
hun vriendschap, elkaar missen en 
mooie	 herinneringen.	 Na	 afloop	
staan er bij Momentum open wa-
gens klaar om de kinderen naar de 
start van de Palmpasenoptocht te 
brengen. 

Palmpasenoptocht
De optocht is voor alle kinderen tus-
sen 1 en 9 jaar die zittend op platte 
wagens met hun versierde palm-
pasenstok door het dorp rijden. 
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 (Kwin-
kelerweg 20) 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. Iedereen wordt op iets 
lekkers getrakteerd. 

PA
LM

PA
SE

N
 



 
 

 
 

                       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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NKINDER-PASSION USSELO

Zaterdag 20 april om 16.00 uur 
bent u van harte welkom bij de Kin-
der-Passion in Usselo. Het verhaal 
van Pasen, verteld op kindvriende-
lijke en eigentijdse wijze. 

Het wordt een tocht van donker 
naar licht: beginnend in de schuur 
van twenteschuttingen.nl van de 
familie Diepenveen (Haaksberger-
straat 811, Usselo) en eindigend in 
de kerk. 

De doelgroep is kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd met (groot)ouders. 
Parkeren kan bij het Verenigingsge-
bouw aan de Lammerinkweg. 

Het verhaal van Pasen,                                         
verteld op kindvriendelijke 

en eigentijdse wijze. 

Tocht van donker naar licht; 
beginnend in de schuur van Twentseschuttingen.nl 

van de familie Diepeveen, Haaksbergerstraat 811, Usselo 
en eindigend in de kerk. 

Doelgroep: kinderen basisschool met (groot)ouders

Parkeren fiets/auto: 
Verenigingsgebouw Lammerinkweg

U bent van harte welkom!

Kinder-Passion
Usselo

Zaterdag 20 april 
om 16 uur.

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 u 
mee terug in de tijd met onder an-
dere Grease, de Bee Gees en nog 
veel meer! U komt toch ook?

Locatie: De Zweede
Aanvang: 20.00 uur
Toegang is gratis . 



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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VOERT THE CRUCIFIXION 
UIT

Vocaal Ensemble “The Petra Sin-
gers” voert op 14 april wederom 
“The	 Crucifixion	 uit:	 het	 verhaal	
van het lijden en sterven van Jezus 
Christus. Sir John Stainer schreef het 
in 1887. Het zijn sfeervolle muziek-
stukken die ons meenemen naar 
de emoties van dit eeuwenoude 
verhaal. Van ingetogen solo’s tot 
indrukwekkende koorstukken. 
 
Het koor staat onder de bezielende 
leiding van Cor Kuiper. We zijn heel 
blij met tenor solist Thijs Kobes, ge-
boren en getogen in Almelo en in 
2015 afgestudeerd aan de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten in Til-
burg. Zoals altijd worden we prach-
tig begeleid op piano door Tasco 
Silva. 

Locatie: Protestantse Kerk Usselo 
(Haaksbergerstraat 815)
Aanvang: 16.00 uur
Entree: volwassenen € 7,50. 
Kinderen t/m 12 jaar gratis. 

INSPIRATION ZINGT JESUS 
CHRIST SUPERSTAR

Op vrijdag 12 april brengt Inspirati-
on delen van Jesus Christ Superstar 
ten gehore in Momentum (Marcelli-
nuskerk) onder leiding van dirigent 
en pianist Han Schokker.

Locatie: Momentum
Aanvang: 19.30 uur (zaal open 
19.00 uur)
Entree: € 5,- 






jezus 
rutger de vries

judas
koen termaat

Maria
Tinette koopman

Petrus
Rik oude vrielink
 
koning herodes
marcel ten thije

Simon
Marc oude vrielink

kajafas
Karl-heinz huppert

pilatus
Sido Mulder

onder leiding 
van 

dirigent en pianist
han schokker

drum
thijs oude Essink Nijhuis

basgitaar
peter van der meulen

Jesus Christ 





ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

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

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

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

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

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

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

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

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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ERTeken jij iedere ochtend jouw wenkbrauwen 

en vind je dit lastig of wil je tijd besparen?

Permanente Make Up (PMU) is dé oplossing! Start jouw 
behandelingen nu en ga zorgeloos de zomer in!

HAIRSTROKES
Hierbij worden er haartjes tussen de eigen haartjes
gepigmegepigmenteerd, waardoor er een natuurlijk ogende 

wenkbrauw wordt gecreëerd.

SHADOW
De oudste en meest bekende techniek. Hierbij wordt de 

wenkbrauw volledig zacht ingeschaduwd.

COMBI
Een combinatie van bovengenoemde technieken.

WWe streven naar een natuurlijk resultaat wat bij jou past. 

Gediplomeerd PMU specialiste en GGD gecertiiceerde salon.

25%
KORTING
wenkbrauwen

PMU

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

Geldig in april & mei

	



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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PLEEGZORG

“Zeven jaar geleden was hij daar, 
onze eerste pleegzoon. Een 12 ja-
rige jongen die tijdelijk niet bij zijn 
moeder kon wonen. Uiteindelijk is 
hij drie jaar bij ons gebleven, totdat 
hij weer terug kon naar zijn moe-
der. Het was erg gaaf en bijzonder 
om - in de tijd dat het nodig was - 
voor deze jongen te zorgen en ver-
der te helpen.”

Pleegzorg-op-de-bank-avond
Bovenstaande quote is van Korné 
Pot uit Usselo, die samen met zijn 
vrouw Moniek al jaren pleeggezin 
is. Korné: “Begin mei organiseren 
wij voor de derde keer een ‘Pleeg-
zorg-op-de-bank-avond’, waarbij 
wij	 ons	 huis	 openstellen,	 koffie,	
thee en taart regelen en vragen 
beantwoorden van mensen die 
wellicht-eventueel-misschien over-
wegen om ooit pleegzorg te gaan 
doen. Er is een medewerker van 
Jarabee aanwezig voor de vragen 
die wij zelf niet kunnen beantwoor-
den.”

Hieronder een voorbeeld van on-
derwerpen die aan de orde komen:
• Hoe word je voorbereid als 

pleegouder?
• Wat voor kinderen kunnen er bij 

je geplaatst worden?
• Kan er rekening gehouden wor-

den met je persoonlijke eisen 
en wensen?

• Wat is de impact op je eventue-
le eigen kinderen?

• Waarom zou je eigenlijk aan 
pleegzorg beginnen?

• Ontvang je een vergoeding voor 
het hebben van een pleegkind?

• Wat zijn de voor- en nadelen 
van het zijn van pleegouder?

• Zijn er ook andere mogelijkhe-
den dan fulltime pleegzorg?

Overweegt u om wellicht - even-
tueel - misschien ooit pleegzorg te 
gaan doen? En wilt u vrijblijvend 
meedoen aan deze avond begin 
mei? Neem dan contact met ons 
op. Uw aanwezigheid verplicht 
tot niets, maar geeft hopelijk wel 
een beeld van wat het inhoudt om 
pleegzorg te verlenen. 
Korné & Moniek Pot, kornepot@
gmail.com of 06 - 20 24 88 98. 
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AANKONDIGING INZAMELACTIE KLEDING

Houdt u binnenkort voorjaarschoonmaak in uw kledingkast? Bewaar 
dan de kleding die u wilt wegdoen voor Sam’s kledingactie, die plaats-
vindt op 11 mei a.s. Meer informatie volgt in het mei-nummer van 
Boeke-loos.



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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VERZAMELD TIJDENS 
BOEKELO.DOET

DOOR: JOS BRUNINK

Zaterdag 16 maart was het weer 
zover: de Boekelo.Doet dag, de dag 
om zwerfafval te ruimen.

‘s Morgens tijdens het wakker wor-
den is de regen duidelijk te horen, 
dus ik ben benieuwd naar het aantal 
deelnemers. Iets later de MFA bin-
nenwandelend wordt duidelijk dat 
de zwerfafvalruimer niet van suiker 
is, echte bikkels. Ik zie veel beken-
de gezichten, deelnemers bekend 
van deze dag en waarvan meerde-
ren ook lid zijn van het StraatAdop-
tie team. Verder nieuwe, jonge en 
oudere gezichten. Bedankt voor 
jullie waardevolle deelname en de 
resterende afvalvrije bermen.
 
We	 beginnen	met	 een	 kop	 koffie,	
terwijl Anton Heuven de teams sa-
menstelt en de op te ruimen straten 
verdeelt. Iets na 9.30 uur worden 
de door Jan ten Elzen meegebrach-
te grijpers en afvalzakken verdeeld. 
Ook Jan en collega’s van Ensche-
de-West: bedankt voor jullie bijdra-
ge! Tegen twaalven verzamelen we 
ons weer bij de MFA, een beetje nat 
en verwaaid. Onder het genot van 
een heerlijk soepie met een belegd 
broodje worden de ervaringen uit-
gewisseld.

Een dubieuze 330 kg afval “rijker”, 
vrijwel gelijk aan de hoeveelheid 
zwerfafval van vorig jaar. De beken-
de, of in dit kader beruchte, sigaret-
tenpakjes en frisdrankblikjes met 
die Energy-topper op plaats 1, zijn 
weer prominent aanwezig. De bij-
zondere vondsten dit jaar zijn een 
set slanke leren dameslaarzen en 
een viertal ‘zwerf’pannen inclusief 
deksels. 

De vrijwel gelijke hoeveelheid doet 
vermoeden dat de “tegenstander” 
hardleers is, of zich misschien on-
voldoende bewust is van de impact 
van het weggegooide afval. Los van 
dat het er niet hoort, verziekt het 
natuur... Houdt het dan ook bij je tot 
je thuis bent, of eerder een afval-
bak treft, om het dan op een ge-
paste plaats weg te gooien. Alvast 
bedankt!

Met hartelijke groet,

Anton Heuven, StraatAdoptie
Jos A.J. Brunink, coördinator 
Dorpsraad Boekelo 
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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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Eieren zoeken met  

Muziekvereniging Unisson 

Dit alles onder de muzikale                
begeleiding van ons leerlingenorkest.  

Tijdens het zoeken is er voor de     
aanwezigen een kopje koffie of thee 
en voor de kinderen ranja of            
chocomelk 

Dit strookje s.v.p. uiterlijk maandag 15 april inleveren bij de leerkracht van uw kind.                                                                                              
U kunt uw kind ook via de mail opgeven: mvunisson@hotmail.com 

Voornaam en achternaam kind:………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………….. 

O Peuterspeelzaal / peuters kinderopvang SKE     O groep 1 of 2     O groep 3 of 4 

O Ja, ik ontvang graag informatie over de mogelijkheden binnen Muziekvereniging Unisson voor mijn kind. 

Email adres ouders/verzorgers:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(We zullen uw emailadres enkel gebruiken om u informatie te verstrekken over de mogelijkheden die we hebben binnen MV Unisson.) 



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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HISTORISCHE KRING

Hoe stond Boekelo er 100 jaar ge-
leden voor? De Boekelose Stoom-
bleekerij, opgericht in 1888, en 
de Koninklijke Nederlandse Zou-
tindustrie, sinds 1918 ten zuiden 
van Boekelo gevestigd, brachten 
werkgelegenheid met zich mee. 
Het dorp, dat kort daarvoor uit nau-
welijks meer dan enkele boerderij-
en bestond, kreeg daardoor meer 
inwoners. Die inwoners hadden er 
hun werk, maar ook hun vrije tijd. 
Er ontstond verenigingsleven. Dat is 
nu meer dan 100 jaar geleden. Een 
van die verenigingen was Unisson, 
en die vereniging bestaat binnen-
kort 125 jaar!

Oude(re) films Unisson
Ook de Historische Kring wil hierbij 
stilstaan. We hebben al wat plan-
nen. Daarbij zouden we dolgraag 
oude(re)	films	over	Unisson	willen	
verwerven. Nu bestaan er 3 Unis-
sons: muziek, voetbal en gymnas-
tiek. Die vieren hun jubilea niet 
precies tegelijk. Muziek bestaat in 
2020 125 jaar. Voetbal in 2019 pre-
cies 100 jaar En gymnastiek in 2020 
75 jaar. Alle verenigingen Unisson 
gaan hun jubileum vieren. Maar 
voor	 ons	 geldt:	 elke	 oude(re)	 film	
over elk van die 3 Unissons is wel-
kom.

Heeft u iets? Aarzel niet om con-
tact op te nemen, zelfs als u twijfelt 

over de bruikbaarheid. U kunt mai-
len of bellen met Roel Bruinsma, 
roelbruinsma@home.nl of 053 - 42 
81 753.

ACTIVITEITEN SENIOREN 
TREFPUNT BOEKELO

Dinsdag 23 april bezoeken we het 
Rijssens Museum. Dit museum is 
gevestigd in havezate “De Ooster-
hof” gelegen op het gelijknamige 
landgoed in Rijssen. Het Rijssens 
Museum heeft een veelzijdige col-
lectie en biedt informatie over de 
ontstaansgeschiedenis van de stad 
Rijssen.

We vertrekken om 13.45 uur van-
af de parkeerplaats bij Eetcafé De 
Buren. Op de terugreis gaan we bij 
de Sevenster in Delden een hapje 
eten. De museumjaarkaart is geldig 
in het museum.

Aanmelden graag voor 18 april bij:

Jenny Wevers: 053- 428 14 23 of 
redder@planet.nl
Bonnie Haven: 053- 428 15 58 of 
jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee: 053- 428 21 38 of 
nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik mei
28 mei brengen we een bezoek aan 
het Arboretum Poort-Bulten. 
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April 2019

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: PC-inloop. 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. 14.00 & 19.00

Vrij. Ontmoetingsmiddag. Activiteiten voor lichaam en 
geest en zeer zeker gezelligheid (wekelijks).

13.30 - 15.30 

Do. 11 apr. Pannenkoeken eten samen met kinderen van OBS 
Molenbeek. Vertrek vanaf De Berke. 

12.30

Di. 16 apr.    Effkes d’r oet. Gezellige middag samen eropuit. 13.30

Do. 18 apr.         Paasbakjes maken. 14.00

Do. 25 apr. Voorjaarsmodeshow met de nieuwste mode. 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

07 apr. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

14 apr. Palmzondag
Momentum Boekelo
Protestantse kerk Usselo

14:00 uur Samenkomst palmpaasoptocht 
Kerkdienst Protestantse Gemeente

18 apr. Witte Donderdag 
Protestantse kerk Usselo

 
19:30 uur Avondmaal Protestantse Ge-
meente

19 apr. Goede Vrijdag 
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

 
19:30 uur Kruisweg m.m.v. Inspiration 
19:30 uur Kerkdienst Protestantse Ge-
meente

20 apr. Stille Zaterdag 
Protestantse kerk Usselo

 
22:00 uur Paaswake Protestantse Ge-
meente

21apr. 1e Paasdag 
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

 
Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

28 apr. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

05 mei Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

 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



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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KALENDER APRIL

za. 6 apr. Brengmiddag snoeihout 
paasvuur

Beckumerstraat 13.30 - 16.00

za. 6 apr. Receptie 100 jaar BSC  
Unisson

De Zweede 17.00 - 19.00

vr. 12 apr. Inspiration zingt Jesus  
Christ Superstar

Momentum 19.30

vr. 12 apr. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

za. 13 apr. Voorjaarsconcert  
MV Unisson

De Zweede 20.00

zo. 14 apr. Palmpasenviering
Palmpasenoptocht

Momentum
Vanaf OBS Molenbeek

14.00 - 14.30
14.45 - 15.15

zo. 14 apr. The Petra Singers  
voert	The	Crucifixion	uit

Protestantse Kerk 
Usselo

16.00

di. 16 apr. Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad Aanmelden 
via dorpsraad@boekelo.
info

De Zweede 19.00 - 19.30

za. 20 apr. Kinder-Passion Usselo Haaksbergerstraat 
811, Usselo

16.00

zo. 
ma.

21 apr.&  
22 apr.

Stoomtreinrit 1e en 2e  
Paasdag en paaseieren  
zoeken bij MBS

Museum Buurtspoor-
weg

10.30 - 16.30

ma. 22 apr. Eieren zoeken met MV 
Unisson

Parkeerplaats Tesin-
kweide

9.45

ma. 22 apr. Alpe d’HuZes  
sportevenement

De Zweede 14.00 - 16.00

vr. 26 apr. Optreden Hans Theessink  
bij Folkclub Twente 
(reserveren wordt  
aanbevolen)

Eetcafé De Buren 20.30

za. 27 apr. Koningsdag De Zweede 10.00 - 18.00

vr. 3 mei Bezorgers Boeke-loos De Zweede



ADVERTENTIES:
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor	de	exacte	data:	zie	de	kalender
achterin de papieren uitgave of op: 
www.boekelo.info/boeke-loos

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting 
Dorpsraad Boekelo.
Ingezonden artikelen, indien 
voorzien van naam en adres, vallen 
wanneer geplaatst, buiten de 
verantwoordelijkheid van zowel de 
Dorpsraad als de redactie.

BOEKE-LOOS
Verschijnt	11x	per	jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)

Oplage:	1900	ex.	per	uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

COLOFON

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185

Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries 428 34 96

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?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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