Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo

BOEKE-LOOS

2019

MEI

P
O
O
C TBIJ

DICH R &
LEKKE
P
O
O
C
D
GOE
• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt

• coop.nl bezorgen & ophalen

Heeft u iets te melden of
een mooi verhaal te delen?
Laat het ons weten.
Uw inbreng wordt zeer
gewaardeerd!
REDACTIE
Susanne Harperink
06 17 14 42 65
Pieter Hof
06 53 73 94 22
Marieke Meijerink-Miedema
06 11 83 97 24
VASTE CORRESPONDENT
Jaco Agterbosch
06 14 76 45 09
REDACTIEADRES
Boekelosestraat 370
7548 AW Boekelo
boekeloosredactie@gmail.com
DISTRIBUTIE
Sonja Heijink
sonjaheijink@home.nl

MEI 2019

03
05
07
11
13
17
19
21
23
25
29
31
33
35
37
39
41
43
45
49
51
53
55
57
59
61
62

Inhoudsopgave
Van de redactie
Nieuws uit de Dorpsraad
Kinderboerderij nieuwe stijl zoekt
locatie!
Doe-groep Dorpsplan 2020-2030
Boekelose Beachvolleybaltoernooi
Pinksterfestival
Kinderrommelmarkt Pinksterfestival
Noaberhulp
Kunst snuiven in Boekelo &
Mo(nu)mentum
Sporthart Boekelo
Cultuurcorner
Sam’s Kledingactie & Opbrengst
collectes
Openluchtspel op het Militaryterrein
Advertorial Medics360
Bomenkap rondom Tesinklandenweg
Boekelopers op de vrijdagochtend
Klein Zakelijk
Column: Tegenwoordige tijd
Adverteren in Boeke-loos
De Zonnebloem
Nieuws van de Historische Kring
Activiteiten Senioren Trefpunt
Boekelo
Activiteiten Huiskamer van het Dorp
Kerkdiensten
Kalender
Colofon
Coverfoto: Marieke Meijerink

TAB TEKST

BOEKE-LOOS

3
jaargang 41 | nr. 426 | mei 2019

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

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

€19.50

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.

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

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

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

Coverfoto: Jaap de Boer
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Wat was het toch een domper op
de jaarlijkse paasvuurtraditie in
Boekelo, dat het paasvuur dit jaar
DOOR: PIETER HOF
wegens de droge weersomstandigheden en mogelijk brandgevaar, werd afgelast. Gelukkig gaat
dit jaar de Pinkstermarkt wel door.
Zelfs burgemeester Van Veldhuizen
komt de markt feestelijk openen. Ik
In Boekelo zijn we met z’n allen niet mag het misschien niet hardop zegalleen actief aan de voorkant, maar gen, maar het lijkt erop alsof er iets
zeker ook aan de achterkant. Nu ik goed gemaakt moest worden.
een aantal jaren in de redactie van
de Boeke-loos zit, verbaas ik me ie- Onze vaste reporter Jaco Agterbosch
dere maand weer hoeveel mensen laat deze maand zijn licht schijnen
actief bezig zijn voor een (sport) over de opvallende bomenkap in
vereniging, de dorpsplannen, de heel Twente. Zoals we van hem gebouw van onze nieuwe sporthal, wend zijn, altijd met een knipoog.
maar bijvoorbeeld ook het behoud
van de historie van Boekelo of het Maar leest u ook meer over noaberaangezicht van een bijzondere wijk. hulp, het behoud van Momentum,
Als je dan met (communicatie)advi- de bijzondere Zonnebloemauto, de
seur van de Dorpsraad - Ferenc van kinderboerderij nieuwe stijl, kunst
Damme - in gesprek bent, reali- snuiven en nog veel meer…
seer je je hoe bijzonder dat is, want
Nederland wordt steeds gemak- Veel leesplezier en zoals altijd,
zuchtiger in dat opzicht. In Boeke- zoek contact met ons als u iets te
lo gelukkig niet, alhoewel we ook melden heeft of wanneer u een
hier graag meer dorpsbewoners ac- mening heeft over een belangtief willen zien voor het Dorpsplan rijk onderwerp. U kunt ons bellen,
2020-2030. Mooi dat er nu een zo- mailen, maar u kunt ons ook actief
genaamde ‘doe-groep’ actief is, die benaderen via de Facebooksite van
zich weer bezighoudt met het acti- de Dorpsraad: www.facebook.com/
veren van meer Boekeloërs voor dit stichtingdorpsraadboekelo
zo belangrijke onderwerp voor ons
allen. Want ook in 2030 willen we
immers het meest aantrekkelijke De redactie 
woondorp van heel Overijssel zijn!
U leest meer over deze ‘doe-groep’
in deze Boeke-loos.
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BESTE LEZERS

DOOR: KAS DE VRIES

Algemene zaken
Er heeft zich iemand gemeld om de werkzaamheden van secretaris van de Dorpsraad
op zich te nemen. Het gaat om Djouke Ludwig.

DORPSRAAD
NIEUWS
TAB
TEKST

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Dorpsplan 2020-2030
Er is een ‘doe-groep’ samengesteld van bewoners die zich aangemeld
hebben om extra inzet te leveren voor de totstandkoming van het Dorpsplan 2020-2030. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor deze
‘doe-groep’ is op welke wijze meer dorpelingen betrokken kunnen worden bij het vormgeven van het Dorpsplan.

Nieuws uit de commissie fysiek
• Het concept bestemmingsplan voor Bungalowpark Rutbeek is binnengekomen, maar nog niet besproken. We zullen in overleg met de
Buurtkring Usselo een advies opstellen. Dat advies zal in de voorbereidende vergadering van de Dorpsraad in mei vastgesteld worden.
In mei wordt het bestemmingsplan voor inspraak voorgelegd door de
gemeente.
• De bouw van het ecoduct op het Molenveld is voorlopig stilgelegd. Dit
geeft ons de mogelijkheid om opnieuw aan te dringen op een wandelpad over het viaduct. De Dorpsraad heeft naar het ontwerp van het
ecoduct gekeken en ziet mogelijkheden om een pad aan te leggen en
tegelijkertijd de vrije doorgang van dieren te waarborgen.
• Fishing Adventures heeft haar plannen gepresenteerd aan de omwonenden en de Dorpsraad. De voorbereiding voor de aanvraag voor het
bestemmingsplan is in volle gang. De plannen voor de gefaseerde
ingebruikname van de plas zien er goed uit.
• Duurzaam Boekelo: de commissie heeft plannen voorbereid voor
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Nieuws uit de commissie sociaal
De locatie voor een kinderboerderij aan de Badweg is komen te vervallen.
De commissie sociaal oriënteert zich nu op een nieuwe locatie. Heeft u
ideeën? Op pagina 11 van deze Boeke-loos leest u waar u die kunt melden.

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

DORPSRAAD
TAB
NIEUWS
TEKST

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 21 mei 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. 
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•

grootschalige aanleg van zonnepanelen. Eerst zullen vergelijkbare projecten in Dalfsen en Volendam bekeken worden. Daar zijn inmiddels
afspraken mee gemaakt.
Naar aanleiding van een vraag van enkele omwonenden en navraag
bij Stadsdeel West is duidelijk geworden dat het onderhoud van het
voetpad tussen de woningen aan de Topaasstraat en de Robijn-/Diamantstraat de verantwoordelijkheid is van de aanwonenden. 

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

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

BOVAG

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

Bosch car service

Onze missie is het realiseren van een eigentijdse kinderboerderij / dierenweide in of aan de rand van ons mooie dorp Boekelo. Een plek waar jong
én oud op plezierige wijze in contact komen met landbouwhuisdieren, de
natuur en met elkaar.
Een nieuwe ontmoetingsplaats voor bewoners, hun (klein)kinderen, passanten en toeristen!
Recreatie, educatie en dagbestedingsprojecten kunnen zorgen voor een
levendige locatie waar heerlijk gewerkt en genoten kan worden van de
dieren en de natuur.
Heb je een idee voor een locatie of een locatie beschikbaar, bij voorkeur
met opstallen?

KINDERBOERDERIJ NIEUWE STIJL ZOEKTTAB
LOCATIE!
TEKST

KINDERBOERDERIJ NIEUWE STIJL ZOEKT LOCATIE!

Bel dan met Sabine Jongsma: 06 - 107 431 54 of
Edith Robers: 06 - 534 713 68.
11
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Commissie Sociaal - Dorpsraad Boekelo 

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

Vijf belangrijkste thema’s
Het was een zeer geanimeerde
én inspirerende bijeenkomst. Na
de voorstelronde hebben we de
stap gezet naar vijf thema’s die als
meest actueel uit de vorige bijeenkomsten naar voren zijn gekomen:
• Wonen en leven
• Voorzieningen en ondernemen
Op 11 april kwam de zogenaam- • Cultuur en sport
de ‘doe-groep’ voor het Dorpsplan • Verkeer en veiligheid
2020-2030 voor het eerst bij el- • Natuur en milieu (duurzaamheid)
kaar. Het doel van de ‘doe-groep’
is om samen te werken aan het
Dorpsplan, maar met name ook Er volgt een brainstorm over de
om dorpsgenoten te betrekken om mogelijkheden om de bewoners
te komen tot een zo representatief van Boekelo te bereiken én te raadmogelijk plan voor de komende 10 plegen over deze thema’s. Er wordt
vrij lang stilgestaan bij het thema
jaren.
‘wonen en leven’. De wens voor
levensloopbestendige woonmogeWie zitten er in de ‘doe-groep’?
lijkheden
in Boekelo wordt sterk
De ‘doe-groep’ bestaat deze avond
uit Robert Roesink, Pieter Hof (uw gevoeld. Wellicht dat dit ook met
Boeke-loos redacteur), Bert Ben- de gemiddelde leeftijd op deze
nink, Hans Agelink, Lisette van Ul- avond te maken heeft: er zijn vrij
zen, Gerrit Hofte Koesveld, Henny veel 50-plussers aanwezig.
van Ulzen, Tineke Spoler, Hermy Ook de verschillende mogelijkheWarmink, Kas de Vries en Edith Ro- den om zoveel mogelijk (diverse)
bers. Begeleid door communica- bewoners op diverse plaatsen te
bereiken passeren de revue.
tiestrateeg Ferenc van Damme.

DOE-GROEP DORPSPLAN 2020-2030
TAB TEKST

DOOR: PIETER HOF
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DOE-GROEP DORPSPLAN
2020-2030

www.deposten.nl

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

•
•

•

Als werktitel hanteren we ‘De droom van Boekelo’.
Hoogste prioriteit is om van deze ‘droom’ zo spoedig mogelijk een
zogenaamde ‘A3 praatplaat’ te maken, om verschillende doelgroepen
te benaderen. Deze plaat moet ook de - dynamische - ‘Droom van
Boekelo’-pagina worden op www.jijenoverijssel.nl, waar u ook moet
kunnen aangeven welke ideeën en thema’s u aan staan.
We moeten een communicatiekalender opstellen om zo snel mogelijk
aan de slag te gaan om bijvoorbeeld bij evenementen bewoners aan
te spreken. De eerste bewoners raadpleging vindt plaats tijdens de
Koningsdag-festiviteiten op de Zweede. Bert Bennink en Lisette van
Ulzen hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld.

TAB TEKST
DOE-GROEP DORPSPLAN 2020-2030

Hoe verder
De ‘doe-groep’ heeft de volgende afspraken gemaakt:

De volgende groepen bewoners worden nu benaderd: jeugd (basisscholen, kinderopvang, BSO), herensociëteit, de BOV (Boekelose Ondernemers
Vereniging), BSC Unisson, Boekelose Tennis Club en overige sportverenigingen.
De ‘doe-groep’ zal de komende tijd maandelijks bij elkaar komen.
We doen hier uiteraard verslag van in de Boeke-loos. 

jaargang 41 | nr. 426 | mei 2019
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DE NIEUWE ZOMERCOLLECTIE
NU IN DE WINKEL!
La Deut Mode is een winkel in exclusieve kleding voor dames waar
onze medewerkers met aandacht en kennis van zaken een eerlijk en
persoonlijk advies geven aan elke klant. Vrouwen voelen zich
lekkerder en zelfverzekerd met de mooie kleding van La Deut Mode.
Wij verleggen grenzen van vrouwen en verrassen hen. Wij geven hen
het ‘La Deut-gevoel’: de kledingkeuze van onze klanten onderstrepen
we met een persoonlijk accent.
La Deut Mode | Beckumerstraat 24 | 7548 BG Boekelo | Tel. 053 - 428 30 04

Opgave en kosten
Opgeven kan via www.beachvolleybalboekelo.nl. De kosten bedragen
€ 40,- per team van 4 tot maximaal
6 personen. Dit is inclusief een hapje eten van de beachbarbecue.
Voor vragen kun je altijd mailen naar
info@beachvolleybalboekelo.nl.

Tot 15 juni “on the beach”!
Boekelose Beach
Ook dit jaar spelen we weer op
onze oude vertrouwde “Boekelose Team Beachvolleybal Boekelo en
Beach”, op de parkeerplaats achter DJDD 
Eetcafé De Buren. Met gezellige hits
maken onze ‘DJ’s Draaien Door’ er
weer een onvergetelijke beachparty van!

BOEKELOSE BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

Het Boekelose Beachvolleybaltoernooi vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 juni. Vanaf 15.00 uur starten
we, afhankelijk van het aantal deelnemers. Omdat deze editie van het
toernooi iets eerder in het jaar is,
spelen we de laatste wedstrijd op
een sfeervol verlicht veld. Wie wil
dat nou niet?!
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BOEKELOSE BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

Meer informatie hierover en een
aanmeldformulier staat op de volgende pagina.

Omleiding
Tijdens het Pinksterfestival zijn de
Beckumerstraat en een gedeelte
van de Diamantstraat afgesloten
voor verkeer. Bezoekers kunnen
parkeren aan de rand van het dorp.
Op het Pinksterfestival zal er als Het doorgaand verkeer zal worden
vanouds een Pinkstermarkt zijn. Op omgeleid. De bewoners van de Becde Pinkstermarkt is een zeer divers kumerstraat, Meester de Wolfstraat
aanbod van kramen. Er zijn bijvoor- en een stuk van de Diamantstraat
beeld kramen met kunst en met bij de sporthal worden vriendelijk
lekkernijen en de Boekelose onder- verzocht om hun auto’s buiten het
nemers hebben kramen. U kunt ook terrein van het evenement te parkeren.
nog een kraam reserveren.
Er is live muziek, een modeshow
en diverse straatartiesten zijn aanwezig. De kinderrommelmarkt zal
traditiegetrouw ook weer plaatsvinden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BOV secretariaat via bov@ondernemendboekelo.nl.

Kraam reserveren
U kunt natuurlijk ook een kraam
reserveren. Commerciële kramen
kunt u reserveren onder het kopje activiteiten via www.ondernemendboekelo.nl. Als uw kind deel
wil nemen aan de kinderrommelmarkt dan kunt u voor uw kind een
kraampje bestellen bij Ria Setz van
Polleke Kinderwinkel aan de Beckumerstraat 66.

De Boekelose ondernemers gaan
ervan uit dat het een feestelijke
dag wordt en wensen de bezoekers
alvast veel plezier toe! 

TAB TEKST
PINKSTERFESTIVAL

De Boekelose Ondernemers Vereniging organiseert weer het Pinksterfestival. Deze vindt plaats op
maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag. Van 11.00 tot 17.00 uur staan
de kramen aan de Beckumerstraat
in Boekelo. Dit jaar zal onze burgemeester Onno van Veldhuizen rond
11.30 uur het festival openen!
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PINKSTERFESTIVAL

2018

Thuiszorg?

Uw zorgvraag is bij team Boekelo in goede handen

Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn
altijd bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.
Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met
team Boekelo. Zij helpen u graag met het aanvragen van de zorg en
het regelen van de eventuele vergoedingen.

0900-9200

www.livio.nl

Op Tweede Pinksterdag, maandag 10
juni, is er weer Pinksterfestival met
voor jullie natuurlijk de kinderrommelmarkt om speelgoed, boeken en
dergelijke te verkopen. Bij opgave •
krijgen jullie een halve kraam toegewezen op het afgesloten gedeelte •
van de Beckumerstraat, waar dit jaar
de rommelmarkt plaatsvindt.
Het volgende wordt van jullie verwacht:
• Je bent de hele dag verantwoordelijk voor de kraam die je krijgt
toegewezen. Ga dus niet de namen verwisselen.
• De kraam kan vanaf 8.30 uur
worden opgebouwd.
• Graag om 17.00 uur, als de markt
is afgelopen, de kraam netjes
achterlaten en geen afval laten
staan.

arkt
mmelm
Kinderro
erdag
st
k
in
P
2de
Boekelo

Neem de spullen die je niet verkocht hebt weer mee naar huis.
Ook dit jaar zijn de kosten vastgesteld op € 10,-. Na afloop van
de markt krijg je, als alles netjes
is opgeruimd, € 5,- terug.

Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, wordt het vast een
fantastische dag. Wij wensen jullie
alvast een prettige dag toe met veel
verkoop!
Namens de Boekelose Ondernemers
Vereniging,
Ria van Polleke Kinderwinkel 

OPGAVEFORMULIER KINDERROMMELMARKT
PINKSTERFESTIVAL
Inleveren uiterlijk 1 juni bij Ria van Polleke Kinderwinkel,
Beckumerstraat 66
Naam:__________________________________________
Adres: __________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________

KINDERROMMELMARKT PINKSTERFESTIVAL
TAB TEKST

Hallo jongens en meisjes,
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KINDERROMMELMARKT
PINKSTERFESTIVAL

Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

TUINHOUT
VERANDA’S
PICKNICKTAFELS
PELLETS
MOLLEN VERDRIJVER
TUINGEREEDSCHAP
Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

Naast deze beperking kunnen zij
ook de behoefte hebben om de
aansluiting met de gemeenschap
te houden of te krijgen.

We zijn erg benieuwd naar de
Voorbeelden? Iets aan de muur be- reacties!
vestigen; een struik verplaatsen of Dat kan de melding zijn als klusser
kortwieken; een wandje behangen; mee te willen doen aan dit project,
een gazon maaien of kleine repara- of opmerkingen van ondersteunenties doen. Kortom: klussen die geen de of andere aard.
grote tijdsinvestering vragen, maar
We zullen de reacties inventawel gedaan moeten worden.
riseren en daarna een “doen/
Nee: uiteraard willen we niet de niet-doen”-beslissing nemen. Dat
professionals beconcurreren, het eventuele “doen” betekent dat we
gaat echt om kleine “hand- en in het komend najaar van start wilspandiensten” aan mensen die dat len gaan.
zelf (even) niet kunnen en dat tegen een kleine onkostenvergoe- Reacties kunnen gemaild worden
aan: klusreacties7548@gmail.com
ding.
Waarom de lancering van dit
idee?

We horen graag van u!
Hennie Abbink en Ben Schoppert 

•

•

Er zijn in onze dorpsgemeenschap vast mensen die zich na
een werkzaam leven willen
inzetten voor hun medebewoners, enerzijds om die te helpen, anderzijds om daarmee
contact te houden of te krijgen
met die anderen.
Er zijn in onze dorpsgemeenschap vast mensen die bepaalde
klussen in of om het huis fysiek
niet (meer) kunnen uitvoeren.

NOABERHULP
TAB TEKST

Zou het niet mooi zijn als Boekeloërs met praktische vaardigheden en
tijd zich zouden kunnen en willen
inzetten voor hulp vragende medemensen?

23
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NOABERHULP



Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste verdiepte ik mij in diverse

merken.Het exclusieve merk Maria
Galland sluit het beste aan bij mijn
verwachtingen.
Laat u verrassen door de aangename
geur, van een prachtig product, dat de

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

Kraamzorg

conditie van de huid verzorgt én
verbetert.
De
salonuur
heeft tevens
nagelstudio.
(24
pereendag)

Nu nieuw bij-schoonheidsinstituut
088
000 52 15

Regina diverse dames- en herengeuren.

info@maartje.nl

Mijnwerk
is mijn grootste hobby.
www.maartje.nl

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

In 2013 moest de Marcellinuskerk
door het steeds verder teruglopend
kerkbezoek als kerk gesloten worden. Door inzet van met name de
Stichting ‘Vrienden van de Marcellinuskerk’ en een unieke samenwerking is de dreigende sloop
Ook dit jaar gaan we weer gezel- voorkomen en heeft het gebouw na
lig kunst snuiven in Boekelo. U een grondige verbouwing een mulkunt dan langs de thuisateliers van tifunctionele invulling gekregen.
plaatselijke kunstenaars fietsen of
wandelen. Het is een jarenlange Gerry Leferink & Wennink Uitvaarttraditie om hiervoor het weekend zorg heeft in 2017 een 10-jarig
huurcontract getekend waardoor
van Hemelvaart te benutten.
er naast uitvaarten een scala aan
Als vanouds worden werkstukken andere mogelijkheden is ontstaan,
van kunstenaars dan opgepoetst zoals koorrepetities, vergaderingen,
en stoffige ateliers omgetoverd tot lezingen, gebedsdiensten en conshowrooms. Op verschillende plek- certen.
ken in het dorp zijn schilderijen,
tekeningen, foto’s en beelden te
zien. Ook Galerie Polman verleent
zijn medewerking aan dit knusse
kunstrondje met een verrassende
expositie.

Momentum
Het multifunctioneel centrum is bestemd voor alle gezindten en heeft
als naam “Momentum” gekregen.
Inmiddels is achter het complex een
parkachtige omgeving in wording
met mogelijkheden voor het vinden
Open ateliers
van rust, te rouwen, te herdenken,
Hemelvaartsweekend
Op donderdag 30 mei en zondag 2 afscheid te nemen van overledenen
juni kunt u van 11.00 tot 17.00 uur en verstrooiing van as.
langskomen bij de volgende (thuis)
Het huurcontract zorgt ervoor dat
ateliers:
het complex, karakteristiek voor
Galerie Polman - Beckumerstraat 19 ons dorp, tot in ieder geval 2027
Hetty Blankesteijn - Saffierstraat 18 behouden blijft. Het is echter cruAnnette Richters - Kwinkelerweg 31 ciaal dat:
1. De enthousiaste groep vrijwilliEdith Howard - Topaasstraat 12
gers uitbreiding krijgt.
Toos Sturm - Boekelosebleekweg 146
Bert Nijenhuis - Windmolenweg 68 2. De exploitatie van het uitvaart-

KUNST SNUIVEN IN BOEKELO & MO(NU)MENTUM
TAB TEKST

MO(NU)MENTUM
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KUNST SNUIVEN IN
BOEKELO

Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805

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

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

van de Marcellinuskerk’.
Ieder bedrag is welkom op IBAN:
NL13 RABO 0147 5606 83.
We moeten samen de kar trekken.
Bij voorbaat onze dank!

MO(NU)MENTUM
TAB TEKST

gebeuren rendabel blijft.
3. Er meer van de mogelijkheden
zoals vergaderingen, lezingen
en concerten gebruik wordt gemaakt.
4. Er via acties als de jaarlijkse
Kerkbalans en niet in de laatste
plaats giften, donaties, legaten
en andere vrijwillige bijdragen
van met name Boekeloërs die
het gebouw een warm hart
toedragen genoeg inkomsten
binnenkomen om een lang
voortbestaan te waarborgen.

Ben Bel, Lucas Haafkes, Benno
Landewé, Ton Andringa en Jan Vos.
E-mail:
vriendenmarcellinus@ziggo.nl
www.momentumboekelo.nl 

Wilt u helpen?
Wilt u als Boekeloër helpen het monumentale gebouw, voorheen Marcellinuskerk te behouden?
Steun dan de Stichting ‘Vrienden
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foto: Gerrit Smale

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

Primera Winters

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

Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.
Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 9 % en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

TAB TEKST
SPORT, CULTUUR
EN SAMENLEVING

ONS NIEUWE
(SPORT)HART
KLOPT BIJNA
SUPPORT ZATERDAG 6 JULI
DE COLLECTE!
SAMEN GAAN
WE ERVOOR.
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Cabaretduo Piepschuim gaat komend seizoen het theater in met
een nieuwe voorstelling genaamd
Grote Woorden. Deze voorstelling
is op dinsdag 14 mei om 20.30 uur
te zien in ’t Verborgen Theater van
Eetcafé De Buren. Een avond gevuld
met humor, muziek en actualiteit
zorgt ervoor dat de bezoeker met
een grote glimlach de theaterzaal
verlaat. Piepschuim wordt gevormd
door taalfilosoof en componist Cor
Burger en multi-instrumentalist en
fysiek acteur Robbert Koekoek.

Vrijdag 24 mei vindt alweer het
laatste concert plaats van het
seizoen 2018/2019 van Folkclub
Twente.

Grote Woorden is een actueel programma over de macht van het
gelogen woord en de Waarheid en
Taal in al zijn facetten. Een voorstelling waarbij alle theaterdisciplines
op een unieke wijze aan bod komen.
Kaarten reserveren kan via de
website: www.verborgentheater.nl/
programma 

Lenny Laroux zal optreden met zijn
programma “gekanteld gras”. Een
prachtig programma waarin de
klankkleur van de muziek ligt in de
Balkan, in Ierland en in het Vlaanderenland.
Onze concerten vinden plaats in
het theater van Eetcafé De Buren.
Aanvang is 20.30 uur en de entree
bedraagt € 13,00. 

CULTUURCORNER
TAB TEKST

CULTUURCORNER FOLKCLUB TWENTE

31
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CULTUURCORNER CABARET PIEPSCHUIM

25%

KORTING
wenkbrauwen
PMU
Geldig in april & mei

Teken 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
gepigme
gepigmenteerd,
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.
We streven naar een natuurlijk resultaat wat bij jou past.

Gediplomeerd PMU specialiste en GGD gecertiiceerde salon.

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

SAM’S KLEDINGACTIE & OPBRENGST COLLECTES

OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS

33

De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Boekelo vindt dit
voorjaar weer plaats op zaterdag 11 mei van
11.00 tot 13.00 uur in Momentum aan de
Beckumerstraat 167.

Namens alle mensen die met reuma leven bedanken wij alle
collectanten en gevers in Boekelo! De totale opbrengst van de
collecte in maart voor het Reumafonds bedroeg € 1149,-.

OPBRENGST COLLECTE ZOA
Vrijwilligers hebben eind maart in Boekelo
en Usselo gecollecteerd voor ZOA. De opbrengst van € 858,64
wordt gebruikt om slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te
ondersteunen. ZOA verleent noodhulp op plekken waar de nood het
hoogst is, maar werkt ook aan wederopbouw.
ZOA bedankt alle collectanten in Boekelo en Usselo en iedereen die
heeft gegeven.
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Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking
met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, als goed doel
een wederopbouwproject in Sulawesi uitgekozen. Sulawesi is op 28
september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami,
met aardverschuivingen tot gevolg. Daarbij zijn 2.087 mensen
omgekomen en meer dan 211.000 mensen ontheemd geraakt.

SAM’S KLEDINGACTIE

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

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

Data en kaartverkoop
Parkeren en ingang is via Sportpark
De Zweede. De speeldata zijn: vrijdag 5, zaterdag 6, dinsdag 9, vrijdag 12 en zaterdag 13 juli 2019. De
kaartverkoop start 8 mei aanstaande en zijn onder andere verkrijgbaar bij Thuys en bij Erna Roossink
(053 - 428 15 95). U kunt ook kaarten bestellen via onze website:
www.devriendschap.com.
Zoals u van ons gewend bent ontvangen wij u met een kopje koffie
en in de pauze en na afloop kunt
u onder het genot van een drankje
gezellig naborrelen.
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We nodigen u van harte uit om een Graag tot in juli!
kijkje te komen nemen op onze
mooie locatie op het Militaryterrein Toneelvereniging
“De Vriendschap” 
in het Teesinkbos!
Toneelvereniging
Toneelvereniging

DeVriendschap

DeVriendschap

www.devriendschap.com

www.devriendschap.com

VRI JDA G

5 JULI
ZATERD AG

6 JULI

DIN SD AG

019
OPENLUCHTSPEL 2

“Met mekaaR r”
vuur mekaa

WWW.DEVRIENDSCHAP.COM

9 JULI
VR IJD AG

12 JULI
ZATERD AG

13 JULI
LOCATIE “HET TEESINKBOS”, BOEKELO
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Dit jaar speelt toneelvereniging
“De Vriendschap” het openluchtspel
‘Met Mekaar …Vuur Mekaar’. Extra
bijzonder is dat dit openluchtspel
plaatsvindt op de mooie locatie van
de Military in het Teesinkbos.
Het openluchtspel is geschreven
door één van onze eigen leden en
speelt zich af op een boerenerf in
deze tijd. De familie Ophuis heeft
te maken met zaken, die we allemaal (deels) zullen herkennen. De
technische commissie is druk bezig
om een heel mooi decor te maken
en de spelers zijn samen met de
regisseur alweer volop bezig met
repetities.

OPENLUCHTSPEL OP HET MILITARYTERREIN

OPENLUCHTSPEL OP HET
MILITARYTERREIN

   

       Gerry
 Leferink
 
 
    
& Wennink
uitvaartzorg


 

 

karakter
er voor ieder mens

Gerry: ‘Het zit in mijn
te zijn in
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie

     
en sta open voor nieuwe dingen.’
www.uitvaarthengelo.nl.
Momentum:

    
    
  

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


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

REBO-TECH

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

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

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370




 

 
   

 
 
www.verkeersschoolheurman.nl






fax: 461 8371



    
    
      
      


ADVERTORIAL

FUNCTIONELE TRAININGSGROEPEN
Medics360, hèt centrum voor revalidatie en sportperformance, biedt
functionele trainingen aan voor verschillende doelgroepen. Zo ook een op
maat gesneden programma voor 50+.

Fitter door het leven
vormt sinds 22 februari het decor voor een groep Boekeloërs die fit met een
hoofdletter schrijven.

37

Ze komen vrijdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur bijeen om onder leiding van een
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Fit, f itter, f ittest voor 50 plussers by Medics360.
Het sportzorgcentrum, gevestigd in het multifunctioneel centrum De Zweede,

fysiotherapeut een breed scala aan oefeningen te doen wat niet op standaard
fitnessapparatuur zal gebeuren. Er zijn mogelijkheden om zowel indoor als
outdoor te sporten met de nieuwste faciliteiten. Het is een kleine groep die
uiteindelijk maximaal 7 tot 8 personen zal beslaan en waarvan de oefeningen
letterlijk op ieders lijf zijn toegesneden.
Na een persoonlijke intake wordt alles individueel afgestemd. Daarbij wordt
rekening gehouden met ieders sportwensen, eventueel medicijngebruik en
mogelijke aandoeningen. In dit opzicht verschilt de aanpak van bijvoorbeeld
een sportschool. Het doel is echter hetzelfde: OP NIVEAU SPORTEN!
Medics360 nodigt u uit om tijdens haar

Open dag

op

Zaterdag 18 Mei

kennis te

komen maken met de verschillende (trainings)mogelijkheden die het centrum biedt. Zie
onze website voor meer informatie.

Medics360 Sportzorgcentrum (Sportcomplex de Zweede, Boekelo)
Boekelosestraat 275 | info@medics360.nl | 053 - 478 99 90

www.medics360.nl

Anders wonen? Pakhuys wonen!

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

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

Staatsbosbeheer. De redactie is zich
ervan bewust dat hier verschillende
visies over kunnen bestaan.

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

BOMENKAP RONDOM TESINKLANDENWEG

BOMENKAP RONDOM
TESINKLANDENWEG

De redactie van Boeke-loos heeft
niet kunnen achterhalen wat het
exacte beleid rondom deze ingrijpende bomenkap in het buitengebied van Boekelo is. Het verzacht
de pijn wat als je weet dat het een
goede reden heeft…
Er zijn verscheidene overwegingen. Onderstaande informatie is
deels gebaseerd op informatie van

struiken aangeplant, zoals ook te
zien is langs de N18. Hopelijk gebeurt dit ook nog in dit prachtige
stukje bos.
De redactie is benieuwd wie de
redenen voor de bomenkap kent en
roept de goed geïnformeerde lezer
op om te reageren.
foto’s: Marieke Meijerink - Miedema
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1. Investeren in biodiversiteit: het
bevorderen van de verscheidenheid aan autochtone planten en
dieren omdat niet inheemse
gewassen het ecosysteem verstoren.
2. Natuurgebieden minder gevoelig maken voor stikstof, conform
de Europese afspraken.
3. Ziekte van de bomen en struiMenig wandelaar, fietser, hardloken.
per en automobilist zal het niet 4. Ernstig tekort aan papier voor
ontgaan zijn: de forse bomen- en
Boeke-loos :-) ?
struikenkap in het bos bij de Tesinklandenweg, rondom de ‘Military
waterbak’. Dit bos is particulier be39
zit en heeft mogelijk niets van doen
met het beleid van onder andere
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Deze organisaties kregen
recentelijk forse kritiek over de ingrijpende bomenkap op onder andere de Sallandse Heuvelrug en het
Springendal bij Ootmarsum.
Vaak worden er nieuwe bomen en

‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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

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

Vrijdagochtend, 9.00 uur, De
Zweede, weer of geen weer: een
klein groepje Boekelopers hebben
er weer zin in. Hup het Tesinkbos
in of richting het Rutbeek. Net
zoals de andere trainingen is de
vrijdagochtend training van 60 minuten zeer gevarieerd. ‘Onze’ deskundige, coryfee hardlooptrainer
Kor Zwart, immer fanatiek en optimistisch geeft de hoop maar niet
op bij ons gezellige clubje. Soms
helpen we hem eraan herinneren
dat we echt niet de marathon van
Enschede hoeven te winnen, maar
een goede looptechniek is essentieel en laat dát maar aan Kor over,
hij ziet en weet alles!
Wat onze groep typeert is dat

We houden rekening met een
ieders loop capaciteiten. Het is een
sociale groep: al lopend wordt er
heel wat lief, leed en lol gedeeld
(als je dat wilt uiteraard!).
Elke laatste vrijdag van de maand
starten we om 8.45 uur voor een
langere duurloop tot 10.00 uur.
Heb je zin om een uurtje op de
vrijdagochtend mee te doen?
Wees welkom voor een keertje
proefdraaien. Je kunt je daarna
altijd nog aanmelden als Boekelopers-lid.
Overige looptrainingen op de
Zweede zijn:
Maandag 19.30 - 21.00
Woensdag 19.30 - 21.00
Zondag duurloop om 9.00 

foto: José Bouwhuis

TAB TEKST
BOEKELOPERS OP DE VRIJDAGOCHTEND

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

iedereen die 5 km kan volhouden,
mee kan.

41
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BOEKELOPERS OP DE
VRIJDAGOCHTEND

Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- internet aansluiting

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

Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo, Tel:053-7501136
Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl

KLEIN ZAKELIJK

GARAGE SALE
TWEKKELO
Liefhebbers van ‘vintage en brocante’ opgelet: op zaterdag 11
mei is er van 10.00 tot 14.00 uur
een Garage Sale in Twekkelo.
Een mooie route voert langs een
aantal adressen, waar bruikbare
goederen kunnen worden aangeschaft.
Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemer, woonachtig op Strootsweg 388 in
Twekkelo. Vanaf hier kunt u uw
koopjesjacht beginnen! 

OUTLET HET PAKHUYS
Ons magazijn in Enschede moest leeg.
Daarom hebben wij in onze outlethoek nu heel veel leuke
meubels en woonaccessoires voor outletprijzen.
Niet alles past erin dus vraag gerust naar de mogelijkheden.
Sla snel je slag want op is op!
Het Pakhuys Wonen
Beckumerstraat 30A
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GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE

www.buitenhoff.nl

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



Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.: (053)
428 13 24
 

Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

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

Fax: (074) 367 61 65

 
 

DOOR: JACO AGTERBOSCH

Er mag steeds minder. En meningen
worden steeds sterker. Niet omdat
het beter/slechter/minder/meer
is. Maar omdat er eventueel wel
iemand zou kunnen zijn die er een
probleem mee heeft. Of iemand
die zich aangesproken zou kunnen
voelen. Of elke variant of nuance
daartussen.

Maar dat geloof ik niet. Ik ben van
mening dat als niemand z’n mond
meer los trekt voor bijvoorbeeld
oude tradities en gewoontes de
betutteling zijn intrede doet. En als
niemand meer een andere mening
durft te hebben dan die gedicteerd
wordt door de grote menigte dat er
dan hypocrisie ontstaat.

Volgens de media hebben bewoners in het westen last gehad van
de paasvuren die hier bij ons in het
oosten niet zijn aangestoken. Maar
wel bij onze oosterburen 9 km ver- 45
der, net over de grens. Want daar
was het blijkbaar stukken minder
droog dan hier. Dus resultaat van
het niet ontsteken hier: betutteling
en hypocrisie. Ze hadden ergens
anders evenveel last, en lokaal
hebben er geen festiviteiten plaatsgevonden.

En nou een iets ‘verder-weg-vanEn wat doen wij als gemeenschap? ons-bed-show’, maar eveneens een
Meestal niets... want stel je voor voorbeeld van het bovenstaand: de
dat iemand daar weer een mening Notre-Dame. Verschrikkelijk dat dit
over vormt en dat dan weer me- prachtige monument is afgebrand
dedeelt. En daar zijn dan ook weer en dat mensen hun leven hiervoor
meningen over.
gegeven hebben om het te redden.
De andere kant: ze zijn in het mooie
Wat vloeit hieruit voort? Velen zou- Frankrijk 3 jaar bezig geweest om
den zeggen angst, of desinteresse. een paar miljoen bij elkaar te krij-
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Zoals u allen mag ik mij graag vermaken met het lezen van actuele
nieuwsberichten in de oude vorm
van media en op sociale media.
Meestal is dat voornamelijk informatief en vermakelijk. Maar zo
af en toe - als men regelmatig de
berichten volgt - is er een trend
waarneembaar. Dit is natuurlijk afhankelijk van de achtergrond van
de lezer en de interesses die deze
heeft. Als drummer van een snoeiharde punkband uit de jaren ‘90,
wil ik met u delen wat mij erg opvalt de laatste jaren.

TAB TEKST
COLUMN: TEGENWOORDIGE
TIJD

COLUMN:
TEGENWOORDIGE TIJD

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

En ik neem aan dat jullie allen weten dat er ooit berekend is dat 700
miljoen het wereld honger pro- En dat zijn maar enkele voorbeelbleem oplost?
den, laat ik nu maar stoppen. Want
als ik eerlijk ben, ben ik net zo hyMaar goed, om een poging te wa- pocriet. Alleen niet betuttelend. 
gen om terug te komen naar het
verband tussen betutteling en hypocrisie: ik denk dat iedereen op
enig vlak daar wel een gevoel bij
heeft, maar om daar een mening
over te vormen lastig blijft.
We willen allemaal groenere energie, maar we willen geen windmolens in ons zicht dus daar komt
weer regelgeving voor.

TAB TEKST
COLUMN: TEGENWOORDIGE
TIJD

Iedereen wil zo goedkoop mogelijk
auto rijden, middels zo weinig mogelijk bijtelling in de lease als werknemer. Of als zzp’er met bijtelling
over de dagwaarde van zijn auto
van 15 jaar of ouder. Maar dan niet
het stadscentrum in mogen met
je oude auto als ZZP’er. Ook daar
hebben we weer regeltjes voor bedacht.

47
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gen om 1 toren te restaureren.
Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar
als de hele keet afbrandt en alle
oude mooie verhalen erbij worden
gehaald is er binnen een week een
miljard toegezegd aan donaties.
Geen betutteling deze keer, maar
wel een hele hoop hypocrisie.

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

J S -|T www.js-tijdvoorjezelf.nl
IJDVOORJEZELF
Tel. 06 13 07 51 12 | info@js-tijdvoorjezelf.nl
Voetreflex & Reiki behandelingen

AFSPRAAK MAKEN?

www.tandartspraktijkboekelo.nl

Be You
Hairdesign

053 - 428 27 93

Openingstijden:
di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

24/7 online agenda op
ggg67
www.1kapper.nl

www.beyouhairdesign.nl

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

Adverteren in Boekeloos? Een goed idee. Maar wat is er mogelijk en hoe
zit het nu precies?
Klein Zakelijk
In een Klein Zakelijk advertentie kunnen (startende), kleine ondernemers
of particulieren een tekstadvertentie plaatsen waarin, in ruil voor geleverde artikelen of diensten, een vergoeding gevraagd wordt. Hierbij valt
te denken aan cursussen, hulp gevraagd, aanbod van iets te koop of te
huur, etc. Klein Zakelijk advertenties kunnen eenmalig geplaatst worden
en mogen géén structureel karakter krijgen.

TAB TEKST
ADVERTEREN IN BOEKE-LOOS

ADVERTEREN IN BOEKE-LOOS

Boekelootje
Boekelootjes zijn bedoeld voor niet-commerciële oproepen en zijn voor
verantwoording van de indiener.

Alle advertenties zijn ter beoordeling van de redactie. Deze informatie is
ook na te lezen op : www.boekelo.info/boeke-loos/adverteren 

foto: Jaap de Boer
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Advertorial
Advertorials zijn eenmalige advertenties in redactionele vorm die informatief zijn, met een commercieel accent. Een advertorial is een eenmalige advertenties en wordt maximaal een keer per jaar geplaatst én indien
er plaats is.

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

Uwialist
e
sp cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

TAB TEKST
DE ZONNEBLOEM

DE ZONNEBLOEM

Moet men lid zijn van de Zonnebloem om de auto te huren? Nee, de
Zonnebloemauto is voor iedereen in
In deze aangepaste huurauto is Nederland die gebruikt maakt van
plaats voor een scootmobiel of een een rolstoel of een scootmobiel.
persoon in een rolstoel. Daarnaast Wilt u de Zonnebloemauto bekijken
is er nog plaats voor 3 of 4 perso- kom dan naar de Pinkstermarkt op
nen (afhankelijk van de grootte van 10 juni.
de rolstoel/scootmobiel). Zo kun
je gezellig met elkaar op pad. De
verhuurlocatie van de Zonnebloemauto van Broekheurne, Boekelo, Usselo en Twekkelo is in Enschede bij
het Roessingh en te reserveren via
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
U kunt een Zonnebloemauto huren
voor € 40,- per dag. Hierbij zitten
de eerste 100 kilometer inbegrepen. Daarna betaal je € 0,20 per
kilometer. Wilt u de Zonnebloemauto huren, maar heeft men niet
iemand die de Zonnebloemauto
kan rijden, dan is het mogelijk om
er via de Zonnebloem een vrijwillige chauffeur bij te vragen. Nadat u
de Zonnebloemauto hebt gereserveerd, krijgt u op de huurdag een
instructie.

Zonnebloem zoekt vrijwilligers
Zonnebloem Boekelo is op zoek
naar een penningmeester en een
secretaris en enthousiaste vrijwilligers. Lijkt De Zonnebloem wat voor
u? Meldt u dan aan bij Margriet van
Abbe: 06 - 25 27 14 54, 053 - 230
47 40 of via e-mail: bolo99@hotmail.nl. 
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Op familiebezoek, naar een feestje
of winkelen. Het is erg fijn als je
niet afhankelijk bent en zelf kunt
gaan waar en wanneer je dat wilt.
De Zonnebloemauto maakt dat
mogelijk. De Zonnebloem biedt
rolstoelvervoer voor een betaalbare prijs.


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

Kantoor Enschede

Haaksbergerstraat 195
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

Een nieuw bestuurslid
Goed nieuws: wij mochten een
nieuw bestuurslid in ons midden
verwelkomen. Hans Leusink is zijn
naam. Hij is 60 jaar geleden geboren in Usselo en woont daar nog
steeds, aan de Helweg. Autochtoner kan het niet!

Stolperstein
Op donderdag 21 maart vond er
aan de Windmolenweg ter hoogte
van medisch centrum ‘De Windmolen’ een bijzondere gebeurtenis
plaats. Op deze plek, waar vroeger
de Coöperatieve Zuivelfabriek Boekelo stond, werd onder auspiciën
van de ‘Stichting Levend Verleden
Het is een goede zaak dat zo’n au- Oost Nederland’ een zogenaamde
tochtone Usseloër het bestuur komt ‘Stolperstein’ gelegd met de naam
versterken. Hans is een ervaren be- van Dirk Pape erop.
stuurder: hij is bestuurslid van de
Buurtkring Usselo en van Stawel.
Stawel is de afkorting van ‘Stichting Agrarisch Welzijn’, maar de
officiële naam luidt ‘Stichting voor
Duurzame
Plattelandsontwikkeling Enschede’. Ook is Hans 15 jaar
bestuurslid geweest van ‘Wissinks Möl’. Ondanks deze bezigheden
heeft Hans ook nog tijd voor betaalde arbeid: hij werkt bij het Labora- Dirk Pape (geboren op 13 mei
torium Microbiologie (Labmicta) 1884) was directeur van de melkfain Hengelo. Hans is gehuwd, heeft briek en lid van het verzet. Hij werd
drie kinderen en één kleinkind.
verraden en stierf op 8 maart 1945
in Buchenwald.
De Historische Kring wilde aan het
bijzondere van deze gebeurtenis
een bijdrage leveren. Wij kwamen
daartoe met een aantal genodigden
bij elkaar in het Historisch Centrum.
Tijdens deze bijeenkomst vertelde
Ben Bel, een vroegere buurjongen
van Dirk Pape, iets over de beleve-

TABKRING
TEKST
NIEUWS VAN DE HISTORISCHE

DOOR: ROEL BRUINSMA
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING

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

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

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

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

Dinsdag 28 mei brengen we een bezoek aan het Arboretum Poort-Bulten, een historisch park vol met
bomen, heesters en bloemen uit
alle werelddelen. Voordat we starten met de wandeling van anderhalve kilometer onder leiding van
een gids lunchen we bij de Schenkerij Poort-Bulten gevestigd op het
terrein.
Voor diegene die de wandeling te
vermoeiend vindt, zijn er alternatieven zoals: rollator, rolstoel (kan
geleend worden aldaar) of met de
elektrokar. Aan de laatste mogelijkheid zijn kosten verbonden en de
plek in de kar moet vroegtijdig gereserveerd worden.

Wie lid is van Natuurmonumenten
krijgt korting op vertoon van het
lidmaatschap.
Het adres van het Arboretum is:
Lossersestraat 66, 7587 PZ in De
Lutte. We vertrekken om 11.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij Eetcafé
De Buren.
Wilt u mee?
Meldt u dan voor 10 mei aan 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 
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ACTIVITEITEN SENIOREN
TREFPUNT BOEKELO

TEKST
ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNTTAB
BOEKELO

nissen van deze verzetsman. Tegen
10.30 uur wandelde het hele gezelschap - ruim 20 personen - naar de
Windmolenweg om getuige te zijn
van de legging van de Stolperstein
voor Dirk Pape. Vervolgens ging het
gezelschap terug naar het Historisch
Centrum, waar met koffie en thee
nog wat werd nagepraat.
Stolpersteine (ook bekend als struikelstenen) is een project van de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. 

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.

HUISKAMER VAN TAB
HET TEKST
DORP

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

mei 2019
Ma.

Gymnastiek, aangepast aan de mogelijkheden
van de deelnemer.

9.30 - 10.30

Di.

Tai Chi. Goed voor lichaam en geest.

Di.

Elke 1e dinsdag van de maand een gratis gezondheidscheck.

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand: PC-inloop.

Di.

Alle even weken handwerkcafé. Samen gezellig
handwerken.

Wo.

Ontmoetingsochtend. Activiteiten voor lichaam en
geest en zeer zeker gezelligheid.

Wo.

Samen eten en genieten van een heerlijke
maaltijd.

Do.

Jeu de boule, twee groepen.

14.00 & 19.00

Vrij.

Ontmoetingsmiddag. Activiteiten voor lichaam en
geest en zeer zeker gezelligheid.

13.30 - 15.30

Wo. 8 mei

Kun je zingen, zing dan mee met de Berkezangers.

10.00 - 11.00
14.00

14.00
9.30 - 11.30
12.30

14.00

Do. 16 mei Spelmiddag samen met Boekelo Decor..

14.00

Di. 28 mei

13.30

Samen op stap met ‘Effkes d’r oet’.
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14.00 - 15.00

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

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

Slagerij Mark Wagelaar

De ambachtelijke slager die veel meer in huis heeft
dan alleen
vlees en vleeswaren
Beckumerstraat
15 • 053-4361616
• www.dapenschede.nl
De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag

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

Slagerij Mark Wagelaar
Aandacht voor lekker!

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

05 mei Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

12 mei Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

19 mei Marcellinuskerk Boekelo

Oecumenische dienst m.m.v. oec. cantorij

26 mei Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

02 juni Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

TAB TEKST
KERKDIENSTEN

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

59
jaargang 41 | nr. 426 | mei 2019

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO















SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

11 mei

Garage Sale Twekkelo Strootsweg
388, Twekkelo

10.00 - 14.00

za.

11 mei

Sam’s Kledingactie

Momentum

11.00 - 13.00

di.

14 mei

Cabaret Piepschuim Grote Woorden

‘t Verborgen
Theater

20.30

vr.

17 mei

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di.

21 mei

Maandelijks spreekDe Zweede
uur Dorpsraad
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info

19.00 - 19.30

di.

21 mei

Openbare vergadering Dorpsraad

De Zweede

20.00

vr.

24 mei

Optreden Folkclub
Twente - Lenny
Laroux

Eetcafé De
Buren

20.30

do.
&
zo.

30 mei
&
2 jun.

Open ateliers Boekelo Boekelo, zie
pag. 25.

vr.

7 jun.

Bezorgers Boeke-loos

11.00 - 17.00

De Zweede

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:
1e weekend van de maand.
 Spreekuur wijkagent: ma.18.30 – 19.30 uur, De Zweede
 Historisch Centrum: Elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
Elke vrijdag een inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor
iedereen die iets te melden heeft
 MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van
10.00 tot 11.30 uur plaats in de Berke

TAB TEKST
KALENDER

za.
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KALENDER MEI

COLOFON
ADVERTENTIES:
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)
SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op:
62 www.boekelo.info/boeke-loos

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

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185
Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25
Vice voorzitter
Kas de Vries
428 34 96
Penningmeester
Ben Bel

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

boekeloosredactie@gmail.com
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

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

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

www.stokkers.nl

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

