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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                                      

€ 2 5 , -
p . p

VADERDAG VIER JE BIJ RESORT BAD BOEKELO

Rookton
Brouwen

   Barbecuen

Zondag 16 Juni 2019 17:00-19:30 

G r a a g  r e s e r v e r e n  v i a :  r e s t a u r a n t . b a d b o e k e l o @ s h e e t z . n l

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
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STBESTE LEZERS

DOOR: PIETER HOF

Wat zijn we blij dat 
er dit jaar weer een 
Pinkstermarkt is, nadat we vorig 
jaar wegens een formaliteit de 
gehele Pinkstermarkt in het wa-
ter zagen vallen. We zijn dan ook 
verheugd dat burgemeester van 
Veldhuizen zich het lot van alle 
Boekeloërs heeft aangetrokken en 
dit	 jaar	 de	 Pinkstermarkt	 officieel	
opent. Velen onder ons zien dit toch 
als een goedmakertje en dat wordt 
gewaardeerd. 

Slechter nieuws komt deze keer 
van de Paasvuurcommissie die het, 
door de afgelasting van het paas-
vuur van 2019 maar ook door toe-
nemende regelgeving, niet meer 
ziet zitten veel tijd en moeite in 
deze jaarlijkse traditie te stoppen. 
We hebben ook vernomen dat 
niet iedere Boekeloër dit als slecht 
nieuws ziet. Veel mensen hadden 
ook jaarlijks last van het paasvuur. 
Hoe dan ook, voor veel inwoners 
was het toch een leuke en gezel-
lige jaarlijkse traditie. Wij danken 
de Paasvuurcommissie voor al die 
jaren inzet!

Maar zoals altijd zitten we niet bij 
de pakken neer en richten we ons 
weer op de toekomst. Ook dit keer 
vindt u in Boeke-loos een verslag 
van de bijeenkomst van de Doe-

Groep die bezig is met het Dorps-
plan 2020-2030. Door de inzet van 
een groep doorbijters weten we 
steeds meer Boekeloërs die zich 
willen buigen over de toekomst van 
het dorp te bereiken en te betrek-
ken. 

We blijven ook nieuwsgierig naar 
een andere groep harde werkers: 
de werkgroep die zich hard maakt 
voor de nieuwe sporthal bij de 
Zweede. Zij houdt ons goed op de 
hoogte van de vorderingen, maar 
we zijn er nog niet. Houd daarom 
de Boeke-loos maar ook onze face-
booksite www.facebook.com/stich-
tingdorpsraadboekelo in de gaten. 
Als er nieuws is, leest u het daar zo 
snel mogelijk.

Het bij de Boeke-
lopers hardlopen-
de deel van de 
redactie moet toch 
ook even haar ver-
driet kwijt over 
een ‘bermvondst’ 
tijdens een rondje 
om het dorp. 

Als u de Boeke-loos gelezen hebt, 
wilt u hem dan bij het oud papier 
leggen? 

Bladert u snel verder, we hebben 
ook deze maand weer veel te mel-
den. Veel plezier met deze nieuwe 
Boeke-loos!

De redactie  
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Coverfoto: Jasmijn van Aken
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD-
VERGADERING VAN 21 MEI 
2019

DOOR: DJOEKE LUDWIG

Opening
Bij afwezigheid van de voorzitter en vice-voorzitter opent Edith Robers de 
vergadering. Jos Brunink en Bert Bennink zijn afwezig met kennisgeving. 
Bernd Weijers zal in verband met een vergadering betreffende het Bunga-
lowpark Rutbeek wat later aansluiten.

Mededelingen
• Djoeke Ludwig is sinds 2 maanden werkzaam voor de Dorpsraad als 

ambtelijk secretaris. 
• Er is een brainstormsessie geweest in de interne Dorpsraadvergade-

ring over hoe de openbare vergaderingen voor het aanwezige publiek 
aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. De voorzitter roept het aan-
wezige publiek op om mee te denken. Thema’s uit het publiek zijn ook 
welkom. De Dorpsraad nodigt in de toekomst sprekers uit om meer 
uitleg te geven over thema’s die spelen binnen ons stadsdeel. 

Verslag
Het verslag van de openbare vergadering van 19 maart 2019 wordt zon-
der wijzigingen vastgesteld, met dank aan Bernd Weijers.

Mededelingen van de wijkagent
In de afgelopen 2 maanden zijn er de volgende ongewenste zaken ge-
beurd:
• Op 29 maart heeft er bij de oversteek voor De Zweede een aanrijding 

plaatsgevonden. De toedracht is nog niet geheel bekend.
• Op 10 april hebben twee 12-jarige meisjes op de Kwinkelerweg nabij 

de autobaan een naakte man gezien. Mocht u deze man weer zien, 
meld dit dan bij de wijkagent. 

• Er zijn inbraken gemeld uit in aanbouw zijnde woningen aan de Boe-
kelosestraat en de Kwinkelerweg waarbij gereedschappen en bouw-
materialen ontvreemd zijn. Er zijn beelden van de inbraak, die aan de 
politie ter beschikking worden gesteld. Er is een arrestatie verricht en 
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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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SThet onderzoek loopt nog. Deze melding is ook gedeeld op de Face-
book-pagina @DorpBoekelo.

• Op 22 april heeft er een burenruzie plaatsgevonden waarbij er met 
een mes is gestoken.

Proces herinrichting Boekelosestraat
Rien van Faassen van Stadsdeel West is door de Dorpsraad uitgenodigd 
om iets te vertellen over het proces hoe de gemeente komt tot onder-
houdswerkzaamheden aan de weg en welke stappen er volgen om tot 
een herinrichtingsplan te komen. Dat doet hij door middel van een Power-
point presentatie.

De technische staat van de Boekelosestraat is dermate slecht dat er on-
derhoud nodig is. Dit zal worden opgepakt in 2019-2020. Inrichtingsaspec-
ten komen aan de orde alsmede de wettelijke kaders, materiaalgebruik, 
verlichting, de riool- en waterhuishouding. Omwonenden en direct be-
langhebbenden zullen betrokken worden bij de herinrichting van de Boe-
kelosestraat/Verzetslaan. Daarvoor zal te zijner tijd (na de zomer) een 
bewonersavond georganiseerd worden. Waar mogelijk worden tips, sug-
gesties en ideeën van omwonenden meegenomen in het ontwerp.

De bezoekers van de openbare vergadering uiten hun zorgen over de snel-
heid die gereden wordt door het verkeer binnen de 30 km-zone, de over-
gang op de Boekelosestraat bij de oversteek naar De Zweede alsmede het 
vrachtverkeer dat vanuit de Verzetslaan door het dorp gaat. Deze proble-
matiek heeft de aandacht van de Dorpsraad. Er zal binnenkort nog een 
overleg volgen over deze zorgen met de vice-voorzitter van de Dorpsraad 
en de gemeente. 

Dorpsplan 2020-2030
Het Dorpsplan in wording is inmiddels omgedoopt tot de “Droom van Boe-
kelo”. 1 keer per maand komt de zogenaamde ‘doe-groep’ bij elkaar om 
de “Droom van Boekelo” verder vorm te geven. De thema’s zijn: 
• Wonen en leven
• Verkeer en veiligheid
• Natuur en milieu
• Cultuur en sport
• Voorzieningen en ondernemen
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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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STOp	de	website	www.jijenoverijssel.nl	staat	een	flyer	en	is	in	de	toekomst	
meer te lezen. Er worden inmiddels verschillende initiatieven ontplooid 
om de diverse bevolkingsgroepen te raadplegen. In het verslag van de 
laatste bijeenkomst van de ‘doe-groep’ verderop in deze Boeke-loos leest 
u hier meer over.

Nieuws uit de commissie Fysiek
• Bungalowpark Rutbeek: Bernd Weijers heeft overleg gehad met de 

klankbordgroep Bungalowpark Rutbeek. De Dorpsraad heeft samen 
met Buurtkring Usselo hun standpunten daar neergelegd.

• Bestemmingsplan Welenmosweg 1: er is nog geen formele terug-
koppeling van de gemeente gekomen betreffende de bestemmings-
planwijziging van OutdoorCare (voormalig Labyrinth Der Zinnen). De 
Dorpsraad heeft vragen voorgelegd over de invulling van de (recrea-
tieve) manier van overnachten en hoe dit gehandhaafd gaat worden.

• Parkeren Windmolenweg: de Dorpsraad heeft geadviseerd het par-
keerverbod te handhaven zoals het nu is, mede omdat ook uit het 
dorp zelf geen verzoek is geweest dit verbod op te heffen. Daarnaast 
is de Dorpsraad van mening dat het opheffen van het parkeerverbod 
juist ten koste gaat van de veiligheid.

• Duurzame energie: de commissie heeft een bezoek gebracht aan 
Dalfsen. Dit heeft veel informatie opgeleverd hoe er met regelgeving 
moet worden omgegaan. Zo nodig zal deze opgedane kennis ingezet 
worden bij het verduurzamen van Boekelo.

Nieuws uit de commissie Sociaal
Het onderwerp ‘Eenzaamheid onder ouderen’ heeft weer de volle aan-
dacht omdat dit thema in de gemeente Enschede breed zal worden inge-
zet. Initiatiefnemers zijn Manna en Liberein. Boekelo zal hierin meeliften 
met de gemeente en geen voortrekkersrol vervullen.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
Er ligt een aanvraag van de BOV maar deze is nog te summier vanwege 
het ontbreken van onderbouwing. Daarom kan de aanvraag nog niet be-
handeld worden.

Nieuws uit de commissie Publiciteit
Vanuit de bezoekers komt de vraag of de oplage van Boeke-loos verhoogd 
kan worden. Meestal is het zo dat de boekjes die bij de Coop neergelegd 
worden binnen 1 dag al op zijn. 
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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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STM.F.A. fase 3: sportzaal
het wachten is op de BOSA bijdrage (een subsidie). Het gaat om  
€ 400.000,-. Het ministerie zal hier binnenkort uitsluitsel over geven. De 
fundraising-actie zal in afwachting van de BOSA-bijdrage over de zomer-
vakantie heen getild worden. 

Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen en de vergadering wordt gesloten. Met dank aan Edith 
Robers als voorzitter. 

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 16 juli. U bent van harte welkom 
in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal. 
Aanvang 20.00 uur. 

Op dinsdag 18 juni 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.  

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST  
STADSDEELCOMMISSIE WEST

Op dinsdag 18 juni nodigt de stadsdeelcommissie West van de 
gemeenteraad Enschede u uit voor een themabijeenkomst in M.F.A. 
De Zweede over de voorzieningen in stadsdeel West. 

De stadsdeelcommissie wil graag met u in gesprek over ervaringen, 
vragen, eventuele problemen en/of successen. Sluit het aanbod van 
activiteiten in West bijvoorbeeld aan bij de actuele vraag en behoefte 
van de bewoners? Zijn er voldoende collectieve voorzieningen in 
de wijken, ook als een goede/betere vervanger voor individuele 
voorzieningen?
 
Ook meepraten? U bent van harte welkom om 19.30 uur in M.F.A. De 
Zweede.

Jelle Kort, voorzitter van de stadsdeelcommissie West  
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‘‘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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‘‘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

DE DROOM VAN BOEKELO

DOOR: PIETER HOF

Op 16 mei kwam de zogenaam-
de ‘doe-groep’ voor het Dorpsplan 
2020-2030 weer bij elkaar in de 
Zweede. Het doel van de ‘doe-
groep’ is om samen te werken aan 
het Dorpsplan, maar met name ook 
om dorpsgenoten te betrekken om 
te komen tot een zo representatief 
mogelijk plan voor de komende 10 
jaren. Samen werken we aan de 
‘Droom van Boekelo.’

Wie zaten er deze keer in de ‘doe-
groep’?
De ‘doe-groep’ bestond deze avond 
uit Robert Roesink, Wilmy van der 
Wilk, Ronald van der Struik, Bert 
Bennink, Hans Agelink, Joline Roe-
mers, Pieter Hof (uw Boeke-loos 
redacteur), Tineke Spoler, Hermy 
Warmink en Kas de Vries. Commu-
nicatiestrateeg Ferenc van Damme 
werd deze keer begeleid door Mara 
van den Eelaart en Marieke Vinke 
van Studio Vers Bestuur van de Pro-
vincie Overijssel.

Deze avond was bedoeld om de op-
brengst van de verschillende acties 
die door de aanwezigen zijn uitge-
voerd in de afgelopen maand te be-
spreken. 
 
In de praktijk blijkt het nog niet zo 
makkelijk om inwoners te bereiken 
en in gesprek te raken over een se-
rieus onderwerp als het Dorpsplan. 
Ferenc van Damme adviseert om 
de verschillende groepen zo te en-
thousiasmeren dat ze ook een vol-
gende keer weer betrokken willen 
worden bij een vervolgsessie. Voor 
vele aanwezigen is het lastig dat 
we niet altijd een antwoord paraat 
hebben op de vraag wat er gaat 
gebeuren met alle opgehaalde op-
brengst. 

Een greep uit de verschillende ini-
tiatieven:
 
Herensociëteit
Er is nog geen bijeenkomst van de 
Heren van Boekelo, Usselo en Twek-
kelo geweest waarin het Dorpsplan 
ter sprake gebracht kon worden. In 
juli gaan de heren Kas de Vries, Ro-
bert Roesink en Hans Agelink met 
het thema aan de slag op het terras 
van Café de Buren, waar zij met eni-
ge regelmaat verkeren in deze tijd 
van het jaar. De groep kent in totaal 
40 leden of beter gezegd ‘heren’. 
Dat het dan gaat om sigaren roken-
de en whiskey drinkende mannen 
op leeftijd, wordt krachtig ontkend 
door Kas de Vries en Hans Agelink.
 



Grandioze voorjaarsopruiming
La Deut Mode!

Zaterdag 8  juni starten wij met een grandioze 
voorjaarsopruiming!  

Op de gehele voorjaarscollectie* krijgt u 20% 
korting, bij afname van twee stuks 30% en 
bij afname van drie stuks maar liefst 40% 
korting. 

Tweede pinksterdag (maandag 10 juni) is er 
om 12.30 uur en 14.30 uur een modeshow 
waarin onze modellen u de nieuwste collecties 
zullen showen.

Tot ziens bij La Deut Mode in Boekelo!

* met uitzondering van accessoires
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Ouderen
De vraag hierbij is welke leeftijds-
categorie gehanteerd wordt als we 
het over ouderen hebben. De leef-
tijd van 55 blijkt het criterium te zijn 
voor deze groep. Dit is dan meteen 
een zeer grote groep in Boekelo. En 
waar tref je deze inwoners? Veel 
echt ouderen van boven de 75 zijn 
nog wel te benaderen op de be-
kende plekken zoals de Mans, het 
Senioren Trefpunt of de Berke. De 
groep tussen 55 en 75 is daarente-
gen wat lastiger te bereiken. Ferenc 
van Damme oppert een mini-mas-
terclass voor ouderen, te organise-
ren door begeleider Mara van den 
Eelaart die daar veel ervaring mee 
heeft. Kas de Vries en Edith Robers 
gaan in juni eerst met 2 groepen 
ouderen in gesprek om te beproe-
ven of de gekozen methode werkt. 
Een aantal ouderen wordt nu al per-
soonlijk benaderd. Dat vinden we 
allemaal de beste methode.
 
Basisscholen en BSO
Hermy Warmink geeft aan dat er in 
verband met de afgelopen meiva-
kantie weinig gelegenheid was om 
mensen via de scholen en BSO te 
betrekken.	 Er	 zijn	 al	 wel	 flyers	 op	
verschillende plekken neergelegd. 
Voor de zomervakantie valt er niet 
veel meer te regelen. Er zijn veel 
activiteiten op de scholen op dit 
moment. Plan is om na de zomer-
vakantie in september aan de slag 
te gaan met groep 8. Zo kunnen we 
ook een heel schooljaar vol maken. 
Idee is om een wedstrijd te hou-

den met de ‘Droom van Boekelo’ 
als thema; hoe kinderen daar over 
denken en er iets over kunnen pre-
senteren. Hermy wil daar ruimer de 
tijd voor nemen. Zaterdag lijkt een 
geschikte dag voor dit evenement.

Pinkstermarkt
Op de Pinkstermarkt zal een ‘Droom 
van Boekelo’- kraampje staan waar 
ook iets leuks georganiseerd wordt 
voor kinderen. Daar hopen we dan 
ook weer ouders mee te bereiken. 
De	 Dorpsraad	 zorgt	 voor	 flyers,	
‘praatplaten’ en herkenbaarheid 
van de bemensing van de kraam. 
Ook zullen 2 herkenbare ‘doe-
groep’-leden over de markt lopen 
en kinderen bij de kramen aanspre-
ken en vragen naar hun ‘Droom 
van Boekelo’. We hebben al enkele 
enthousiaste vrijwilligers voor deze 
dag, maar zoeken nog wat meer 
mensen om de “Droom”-kraam te 
bemensen, zodat de uren verdeeld 
kunnen worden en de vrijwilligers 
ook nog zelf kunnen rondstruinen 
over de markt. Wilt u zich aanmel-
den? Bel dan Edith Robers: 
06 - 53 47 13 68.
 
Boekelose Tennisclub
Tineke en Hermy zijn ook naar een 
toernooi van de BTC geweest met 
flyers	 die	 overal	 op	 tafel	 zijn	 ge-
legd. Ze hebben veel gesprekken 
gevoerd met aanwezigen (voorna-
melijk volwassenen). Genoemde 
opties tijdens die gesprekken zijn: 
een	filmhuis,	studiehuis/bieb,	huis-
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toeristen	 (mede	omdat	fietsers	 en	
MBS vaak eerder in het dorp aan-
wezig zijn), een drogisterij, een 
Broodbode, de uitrit van de Zwee-
de verbeteren, meer drempels op 
de Beckumerstraat, een kinder-
boerderij, Boekeloërs voorrang bij 
sociale woningbouw, het aanpak-
ken van de onveilige kruising bij 
Café de Buren, een Knarrenhof, een 
fietsers-oversteek	 bij	 ‘Alie	 van	 de	
Mans’ en lantaarnpalen op de Usse-
ler	Es.	De	meegenomen	flyer	bood	
die avond een goede aanleiding 
om in gesprek te komen met de 
aanwezige Boekeloërs. De meer-
waarde	van	de	flyer	is	hoog.	En	dat	
geldt ook voor Tineke en Hermy, 
want op deze avond bleken zij het 
meest succesvol te zijn geweest in 
het bereiken van dorpsgenoten.

Koningsdag
Onze nieuwe Schutterskoning Bert 
Bennink is actief geweest op Ko-
ningsdag. Het was helaas slecht 
weer en Bert was alleen. 
Hij heeft links en rechts mensen

aangesproken, maar het resultaat 
was wat mager. “Hang een idee-
enbus op”, was een suggestie. Bert 

vond het lastig om mensen aan de 
praat te krijgen en te motiveren om 
mee te werken. Welke handvat-
ten gebruik je daar eigenlijk voor. 
Conclusie was toch ook wel dat je 
het eigenlijk met z’n tweeën moet 
doen

Ideeën voor nieuwe groepen
Jongeren van 12 tot 30 jaar zijn nog 
niet echt in kaart gebracht binnen 
de ‘doe-groep’. Dit blijkt een lastige 
doelgroep te zijn, want waar ont-
moet je nu deze jongeren? En toch 
zijn het de toekomstige inwoners 
van Boekelo. Er worden verschil-
lende ideeën geopperd om hier in 
persoonlijke netwerken iets mee te 
doen. Joline Roemers gaat aan de 
slag met deze doelgroep.

De Boeke-loos
De ‘doe-groep’ was ook blij met de 
aandacht voor het Dorpsplan 2020-
2030 in het dorpsblad. Ook van deze 
avond wordt weer een verslag ge-
plaatst in de volgende Boeke-loos. 

Waarvan akte.

Ook meedoen?
Wilt u ook eens meepraten of uw 
ideeën delen in de ‘doe-groep’, 
dan bent u van harte welkom! De 
volgende bijeenkomst is op 4 juli. 
Meer informatie is te verkrijgen bij 
Edith Robers: 
edithrobers@kpnmail.nl.
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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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STBALLERINA’S OP DE APP

DOOR: MARIEKE MEIJERINK- MIEDEMA 

Emma Meesters, 15 jaar, uit Boekelo 
en Jennie Overbeek, 15 jaar uit Twek-
kelo op de cover van Boeke-loos. 
Hoezo dat? Dat is eenvoudig uit te 
leggen: hun vriendin Jasmijn van 
Aken, ook 15 jaar en uit Boekelo, is 
fanatiek fotografe. Op een dag was 
ze hen aan het fotograferen op het 
Bleekerijplein toen de stoomtrein 
voorbij reed. Een van de conducteurs 
zag dat ze aan een fotoshoot bezig 
waren en vroeg of ze ook op de lo-
comotief foto’s wilden maken. Een 
leuke en unieke ervaring! Niamh 
Anderson, 14 jaar, uit Boekelo, was 
aanwezig en tipte de redactie die de 
dames per app interviewde.

Prima ballerina’s
Emma zit al vanaf haar 9e op ballet, 
Jenny vanaf haar 5e (met een kleine 
pauze van haar 7e tot haar 9e) bij 
Oyfos in Hengelo. Ze vinden ballet 
erg leuk om te doen. Emma appt: 
“Je leert goed met dans en muziek 
omgaan. Het houdt je lenig en soe-
pel. Ook krijg je er een goede hou-
ding door. Ik stond voordat ik ballet 
deed altijd een beetje krom met 
mijn rug, maar nu heb ik vrijwel al-
tijd een rechte rug. Je leert natuurlijk 
ook leuke danspasjes en uiteindelijk 
doe je met je dansgroep een mooie 
dans zoals bijvoorbeeld Het Zwanen-
meer.”. 

Jennie appt: “Jezelf verder kunnen 
ontwikkelen: het proces gaat heel 
langzaam om iets te leren en frus-
treert soms heel erg als het je niet 
lukt, maar als je terugkijkt zie je veel 
verbeteringen en ben je heel trots 
op jezelf. De dansgroep is ook altijd 
erg gezellig!”

En een fotograaf
Jasmijn vond fotograferen van kleins 
af aan al erg leuk. Haar moeder was 
voor haar een goed voorbeeld omdat 
zij ook veel foto’s maakt. Twee jaar 
geleden begon Jasmijn zich echt te 
verdiepen	in	fotografie	en	werd	haar	
moeders camera steeds vaker ge-
leend. Totdat  ze een paar maanden 
geleden	haar	eigen	spiegelreflexca-
mera kocht en een eigen studiootje 
heeft. Jasmijn heeft al eerder fotos 
in Boeke-loos gepubliceerd toen de 
DJ’s voor Serious Request door Boe-
kelo kwamen. De redactie hoopt 
vurig dat ze mooie foto’s blijft aan-
leveren voor Boeke-loos…!

Al haar foto’s zijn te zien op Insta-
gram:	@jasmijnvafotografie.	
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‘Selfie’ Jasmijn van Aken



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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TJOHAN REEKERS: 

EEN BIJZONDERE 
DORPSGENOOT 

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Een  ontmoeting op het welbekende 
terras met een Paralympiër, Ambas-
sadeur van de mindervalidensport, 
Ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau en bovenal nieuwbakken inwo-
ner van Boekelo...hoe bijzonder is 
dat! Daar kan ik kort over zijn: dat 
is bijzonder. Bijzonder prettig om-
dat Johan (ik mocht hem gelukkig 
toch nog tutoyeren ;-) ) een bijzon-
der openhartig en bijzonder aardig 
mens is waarmee het prima vertoe-
ven was op een nog wat voorzichtig 
warme mei avond.
Hoe herkent u Johan? Nou, hem te-
genkomen is wat lastig vanwege 
zijn regelmatige verblijven in het 
buitenland (Spanje en Italië zijn 
favoriet). Maar als je hem dan te-
genkomt is het vrij simpel omdat hij 
het makkelijkst te herkennen is aan 
de handbike. Zonder helm en hand-
bike is hij als het ware ‘incognito’.

Paralympics
Handbiken is zijn passie, en ook nog 
eens zijn werk als topsporter, ook al 
voelt dat niet als werk voor hem. 
Hij is hier in de zomermaanden in 
ieder geval 20 tot 25 uur per week 
mee bezig: trainen, zowel op de 
handbike	 als	 in	 de	 sportzaal,	 fiets	
onderhouden, fysiotherapie en ui-
teraard de wedstrijden tot aan de 
Paralympics aan toe. Johan heeft 9x 
met diverse sporten (zitvolleybal, 
atletiek en handbiken) deelgeno-
men aan de Paralympics. Al in 1976 
was hij als 18-jarige aanwezig in 
Toronto met zitvolleybal en als laat-
ste in 2016 in Rio met handbiken. 
Hij won 2x goud met zitvolleybal 
(1980 en 1984), 1x zilver met zit-
volleybal (1992) en 1x brons met 
handbiken in Athene (2004).

Hij vertelt dat het meemaken van 
de Paralympics uniek is: “Het ver-
blijf in zo’n gigantisch Olympisch 
dorp, de ontmoetingen tussen 
sporters, het zien van de andere 
sportevenementen. En natuurlijk 
vooral als je op dat podium komt te 
staan.” Daar kan ik mij alleen maar 
een vage voorstelling van maken. 
Als ik zie hoe de staalblauwe ogen 
van Johan beginnen te stralen, be-
sef ik me hoe bijzonder dat is.

Clinics
Hij begint ook te stralen als hij ver-
telt over zijn andere bezigheden, 
namelijk het geven van clinics op 
scholen. Dit doet hij vanuit het Fonds 
Gehandicaptensport maar ook van-

Finish Wereldbekerwedstrijd UCI Oostende



��������

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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STuit een eigen stichting: www.Spor-
t4every1.com, samen met Geert 
Henk Wessels en Gert Kottier. De 
missie van zijn stichting is dat de 
passie voor sport die zij, mensen 
met een beperking  hebben, graag 
willen delen met mensen die geen 
beperkingen kennen. Hun focus ligt 
op sport en de rol die sport kan spe-
len om je grenzen steeds verder te 
verleggen.

Begin dit jaar heeft Johan een clinic 
gegeven bij OBS Molenbeek. Daar-
bij vertelt hij eerst iets in de klas 
over het dagelijks leven met een 
handicap met ondersteuning van 
filmpjes.	Daarna	gaan	alle	kinderen	
de gymzaal in om met een sportrol-
stoel zelf te ervaren hoe het is. “Het 
is me te doen om het enthousiasme 
en de interactie met de kinderen, 
want ze ervaren aan den lijve hoe 
uitdagend sport met een beperking 
is maar vooral ook hoe leuk dit is.”

Meer over Johan
Johan is geboren in Enschede. Hij 
onderging een dubbele bovenbee-
namputatie vlak na zijn geboor-
te en loopt vanaf zijn 4e jaar met 
beenprothesen. Voordat Johan koos 

voor Boekelo heeft hij 15 jaar in 
Haaksbergen gewoond en was hij 
grafisch	vormgever	voor	een	recla-
mebureau. Johan heeft twee vol-
wassen dochters en een kleinzoon 
van bijna 10 jaar en woont nu sa-
men met zijn vriendin op De Blee-
kerij. Toen hij er net woonde werd 
er op zijn voordeur geklopt en stond 
daar een jongeman, Jurriën van 9 
jaar uit Boekelo, die ook een been-
prothese heeft en Johan dus me-
teen had weten te lokaliseren.

Op zijn website www.johanreekers.
nl staat: 
‘Johan Reekers blijft ondanks zijn 
handicap alles uit het leven halen. 
De sport maakt dit voor Johan mo-
gelijk.’ En daar kan ik het niet an-
ders dan roerend mee eens zijn. 
Een bijzondere openhartige en in-
spirerende ontmoeting. 
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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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STVERSLAG KONINGSDAG 
2019

DOOR: ORANJE COMITÉ BOEKELO

De weersvoorspellingen waren niet 
zo goed voor Koningsdag; er werd 
veel regen voorspeld. Toch hadden 
weer	veel	kinderen	hun	fiets	mooi	
versierd voor de optocht met de 
versierde	fietsen.	Al	vroeg	in	de	
ochtend trok deze optocht met de 
koets met de schutterskoningen 
van 2018 door het dorp om naar 
de Zweede te gaan, waar alle festi-
viteiten plaatsvonden. 

Er was genoeg te doen: live mu-
ziek, een clown, springkussens, 
eettentjes en een goed draaiende 
kantine van BSC Unisson. Helaas 
kon vanwege het slechte weer de 
fietspuzzeltocht	niet	doorgaan.	Ge-
lukkig konden de overige activi-
teiten wel doorgang vinden en er 
waren dan ook weer veel prijswin-
naars!

Zo kregen alle deelnemers van de 
Koningsfunrun een medaille voor 
de geweldige prestatie. De winnaar 
van de zeskamp was groep 3 met 
daarin: Naud Verhaak, Iris Reuver, 
Lieze Akkerman, Emma Sak, Rick 
Reuver, en Jinthe Akkerman.

Youri Schuilenburg prolongeerde 
zijn titel van schutterskoning bij de 

jeugd. Bert Bennink werd de schut-
terskoning bij de volwassenen. 

Winnaars vogelschieten jeugd
Staart: Niels Mandemaker
Rechtervleugel: Christiaan Hulscher
Linkervleugel: Youri Schuilenburg
Snavel: Jorrik Hulscher
Schutterskoning jeugd: Youri Schui-
lenburg

Winnaars vogelschieten volwasse-
nen
Staart: Okke Roose
Rechtervleugel: Geert Kolthof
Linkervleugel: Tom Nijhuis
Snavel: Bernard Hulscher
Schutterskoning: Bert Bennink
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Foto’s Esther Kolthof



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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Maja Seelen, Debora Sidauruk en 
Freddy Annink wonnen een rond-
vlucht boven Boekelo.

Al jaar en dag wordt Koningsdag 
in Boekelo georganiseerd door een 
enthousiast team van vrijwilligers 
uit Boekelo en omstreken. Wij be-
danken alle sponsoren, vrijwilli-
gers, deelnemers en toeschouwers 
voor hun bijdrage.

Tot volgend jaar! 

NIEUWE BOMEN SAFFIERSTRAAT 

In	 de	 Saffierstraat	 zijn	 onlangs	 prachtige	nieuwe	bomen	geplaatst.	 Het	
gaat om zuilbeuken die met medewerking van Jan ten Elzen van de ge-
meente zijn gerealiseerd. Een mooi resultaat!

Met dank aan Peter en Jenny van de Loo voor het inzenden van de foto. 
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NEXTRA RIJDAG MBS 
PINKSTEREN

Op maandag 10 juni, Tweede Pink-
sterdag, is Museum Buurtspoorweg 
extra geopend en rijden we ook 
weer drie keer met onze stoom-
trein van Haaksbergen naar Boe-
kelo en terug volgens de reguliere 
dienstregeling.

Deze dag rijdt echter ook onze 
WISMAR Railbus twee keer en 
kunt u een speciaal arrangement 
boeken voor een rit in deze unieke 
Railbus. Onder leiding van een gids 
maakt u een rondleiding over ons 
emplacement in Haaksbergen en 
hij vertelt u alles over de boeiende 
geschiedenis van de
WISMAR Railbus. Leuke bijkom-
stigheid is dat u met een WISMAR 
ticket diezelfde dag ook nog gratis 
met de stoomtrein mag reizen! 
Meer informatie over het WISMAR 
arrangement is te vinden op www.
museumbuurtspoorweg.nl. 

HUIS AAN HUIS

Wist u dat…..

……….u de Huis aan Huis ook af 
kunt halen bij de Coop? 

We horen regelmatig dat mensen 
de Huis aan Huis niet hebben ont-
vangen. Wilt u hem toch lezen, dan 
kunt u een exemplaar afhalen bij 
de Coop. Ze liggen onderin de gele 
krantenstandaard bij de ingang. 
Handig om te weten! 



POPFEESTEN USSELO

Van 27 tot en met 30 juni wordt het weiland naast de Wissink’s Möl aan de 
Haaksbergerstraat weer omgetoverd tot feestterrein, want dan vinden de 
Popfeesten Usselo plaats! Tijdens dit weekend is er van alles te zien en te 
beleven. Bekende artiesten treden op en er worden meerdere sportieve 
activiteiten georganiseerd. Voor jong en oud is dit een geweldig uitje, dus 
kom gezellig met vrienden of het hele gezin naar de Popfeesten Usselo!

Kans maken op gratis munten of entree? Houd dan onze Facebook pagina 
in de gaten! 

Kijk voor meer informatie over ons programma op www.popfeesten-usselo.nl
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Donderdag 27 juni
19.30 uur: Bonte Avond OBS Mo-
lenbeek, locatie Usselo.

Vrijdag 28 juni
13.30 - 16.00 uur: Seniorenmid-
dag. Ouderwets gezellige middag 
met bingo en een optreden van 
Shantykoor Wrakhout. Entree € 10,- 
incl. twee bingokaarten, hapjes en 
drankjes!
18.30 uur: Vogelschieten voor 
sponsoren.
19.30 uur: Vogelschieten regulier 
vanaf 18 jaar. Deelname is gratis.
19.00 uur: ’s fairpreum’n in Ossel. 
Gezellig kletsen, proosten en genie-
ten van de heerlijke gerechten die 
lokale ondernemers verkopen. Met 
de band Cartoon. Entree is gratis!
21.00 - 01.00 uur: De gezelligste 
feestband van Brabant; PROOST! En 
kom op tijd zodat je extra lang kunt 
feesten! Ook Black Light Showteck-
niek is weer aanwezig! Entree € 8,-.

Zaterdag 29 juni Overdag gratis  
entree 12.00 uur: Kinderspelen 
voor OBS Molenbeek en Kids Pla-
za. En een koud drankje voor de 
ouders. Bij slecht weer zal er een 
programma in de tent zijn. 
15.00 - 19.00 uur: Beachsoccer 
(4 tegen 4). Teams strijden om de 
eerste Osselse beachsoccercup! Er 
wordt gestreden in drie categorie-
en; jeugd, dames en heren. 

Deelname €10,- per team. VOL=VOL! 
Opgeven kan tot en met 23 juni via: 
activiteiten@popfeesten-usselo.nl.
20.00 - 01.00 uur: We gaan terug 
naar de 90’s! It All Started In The 
Nineties zorgt voor een avond dan-
sen op de hits van toen! Black Light 
Showtechniek is ook van de partij. 
Entree € 8,-. Vóór 21.00 uur € 5,-! 

Zondag 30 juni Hele dag gratis  
entree.
12.00 - 17.00 uur: Springkussen 
spektakel. Ook het hilarische spel 
‘Wack a mole’ is aanwezig! 
13.00 - 17.00 uur: Beachvolleybal 
(4 tegen 4). Gezellig met je vrien-
den, collega’s of familie strijden 
voor de winst! Deelname € 10,- per 
team. VOL=VOL! Opgeven kan tot en 
met 23 juni via: activiteiten@pop-
feesten-usselo.nl 15.00 - 17.00 uur: 
Ouderwets buikschuiven! Iedereen 
die het aandurft om de strijd aan te 
gaan kan zich melden bij de baan. 
Het beloven hilarische taferelen te 
worden dus ook leuk om naar te 
kijken! 
17.00 uur: Verrassingsact! 
Een mysterieuze artiest zal het 
feestweekend al swingend gaan af-
sluiten! 



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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HUISARTSEN

DOOR: NIELS VAN ROZEN, HUISARTS

De zoektocht naar een nieuwe 
(vrouwelijke) huisarts voor Boeke-
lo is een lastige opgave gebleken. 
Gelukkig hebben we een oplossing 
gevonden in de vorm van een vrou-
welijke Physician Assistant. Ik zal 
proberen uit te leggen wat dit con-
creet voor Boekelo inhoudt.

De krapte binnen de huisartsen-
zorg is behoorlijk. Het tekort wordt 
momenteel het meest gevoeld op 
de plekken buiten de Randstad. 
Twente is helaas ook zo’n regio. 
De regering investeert daarom mo-
menteel in mensen van buiten de 
huisartsenzorg om huisartsen te 
gaan ondersteunen in hun werk. 
Vanuit een medisch of paramedisch 
beroep zoals verpleging, fysiothe-
rapie of een andere vorm van zorg 
worden mensen omgeschoold om 
onder supervisie van een huisarts 
in de praktijk aan de slag te gaan. 
Dit zijn de zogenaamde Physician 
Assistants (PA’s). Deze PA’s worden 
in een periode van twee-en-

een-half jaar opgeleid om het werk 
van een huisarts te ondersteunen. 
PA’s werken zelfstandig onder su-
pervisie van de huisarts. Het is een 
antwoord op de aanzwellende grij-
ze golf, die relatief veel zorg nodig 
gaat hebben. Dit terwijl de huisart-
sen in aantallen niet gaan stijgen 
op korte termijn.

Vanaf half juni zullen de huisartsen 
Kampman en Van Rozen onder-
steund gaan worden door een vrou-
welijke Physician Assistant, Manon 
Ligtenberg. Zij komt uit Nijverdal en 
heeft haar opleiding een jaar ge-
leden afgerond. Ze heeft gewerkt 
als PA in het epilepsiecentrum te 
Zwolle en op de huisartsenpost van 
Almelo. Ze is enthousiast om in de 
huisartsenpraktijk van Boekelo aan 
de slag te gaan. 

Rest	mij	nog	u	een	fijne	zomer	toe	
te wensen. 



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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OPEN TUINEN DAG

Het is op 15 en 16 juni weer Open 
Tuinen Dag. Op die dagen kunt u 
particuliere tuinen bezoeken. Een 
van de tuinen die is opengesteld is 
landschapstuin ‘Beckelo’ van Lam-
bertus en Elly Roelvink, tussen Boe-
kelo en Beckum.

Deze tuin is te bezichtigen op 15 en 
16 juni, 7 juli, 4 augustus en 8 sep-
tember. Op al deze dagen van 10.00 
- 17.00 uur.

Tuin Beckelo ligt aan de Beckumer-
straat 460 in Boekelo. Deze  tuin is 
ong 2400 m2 en bestaande uit een 
siergrassentuin, moestuin en enke-
le borders in kleur, met her en der 
zitjes. 

Kom	langs.	De	koffie	staat	klaar!

Wilt u een keer op afspraak langs-
komen, neem dan contact op via 
tuinbeckelo@gmail.com. 

Andere open tuinen zijn te vinden
via www.groei.nl/opentuinen-
weekend. 



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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SMUSEUM 
BUURTSPOORWEG ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

Museum Buurtspoorweg draait bij-
na volledig op vrijwilligers die met 
hart en ziel meewerken aan een 
prachtig lokaalspoorwegmuseum. 
Omdat er veel werk te verrichten is, 
zijn wij altijd op zoek naar collega’s 
die kunnen helpen met het in stand 
houden van ons museum. Vooral 
binnen de dienstverlening zijn we 
op zoek naar nieuwe gezichten.

Gastvrouwen en gastheren
Gastvrouwen en gastheren zijn 
onmisbaar binnen Museum 
Buurtspoorweg. Zij zijn het visite-
kaartje van de organisatie en dra-
gen voor een belangrijk deel bij aan 
de beleving van de gasten. Voor 
onze museumloods op station Boe-
kelo zijn we op zoek naar gastheren 
en gastvrouwen die tijdens rijdagen 
en evenementen onze bezoekers 
te woord willen staan bij vragen 
en helpen bij de verkoop in onze 
horecastand. Ze zorgen ervoor dat 
onze bezoekers zich thuis voelen en 
dragen bij aan een eersteklas dagje 
uit.  

Gratis reizen met de trein
MBS heeft ongeveer 60 rijdagen in 
een seizoen, waarbij de ene vrijwil-
liger vaker inzetbaar is dan de an-
der. Het invullen van de diensten 

gaat natuurlijk altijd in nauw over-
leg met de vrijwilligers zelf en wij 
zijn blij met iedere vrijwilliger. Of je 
nu één keer per twee maanden een 
dienst kunt draaien of misschien 
wel twee keer per maand, voor ons 
is elke vrijwilliger gelijk en zij heb-
ben bij ons dan ook een aantal leu-
ke voordelen. Zo kom je terecht in 
een grote groep enthousiaste col-
lega’s én mag je gratis reizen met 
onze treinen tijdens onze rijdagen 
en evenementen gedurende het 
hele seizoen. 

Meer informatie
Ben jij óf ken jij iemand voor wie 
gastvrijheid vanzelfsprekend is? 
Neem dan eens contact met ons op. 
Je kunt altijd een rijdag meelopen 
om te bekijken of het wat voor je 
is. Wij gaan in elk geval graag met 
je in gesprek om samen met jou te 
bekijken wat we voor elkaar kun-
nen betekenen. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met mevrouw B. Wunde-
rink via 053 - 572 15 16 of via 
info@museumbuurtspoorweg.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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DOOR: PAASVUURCOMMISSIE BOEKELO

Nadat het paasvuur in Boekelo dit 
jaar door de droogte niet meer 
mocht worden aangestoken op 
paaszondag, zag de paasvuurcom-
missie zich geconfronteerd met de 
nodige moeilijkheden om het land 
weer opgeruimd te krijgen. Tege-
lijk was dit aanleiding om ons te 
beraden over de toekomst van een 
paasvuur in Boekelo en onze rol 
daarin.

In de afgelopen jaren is de organi-
satie steeds moeilijker geworden. 
Als commissie hebben wij te ma-
ken gekregen met zwaarder wor-
dende beperkingen vanuit wet- en 
regelgeving, de grotere risico’s en 
de daarmee verbonden aansprake-
lijkheid, buiten onze aanwezigheid 
en controle gedane stortingen van 
puin, onbruikbare stobben en 

andere vervuiling op het land en 
tenslotte de moeilijkheden om een 
en	ander	financieel	sluitend	te	krij-
gen. 

Als commissie stellen wij vast, dat 
wij dankzij de zeer vergaande me-
dewerking van de grondeigenaar, 
de heer Markslag, en loonbedrijf 
Hoenink de traditie van het paas-
vuur in Boekelo zo lang hebben 
kunnen handhaven.

Naast de gevolgen van de droog-
teproblemen rondom het paasvuur 
van dit jaar en de hiervoor genoem-
de punten rondom de organisatie 
komt nog dat het grootste deel van 
de commissie na jaren van inzet 
geen mogelijkheid meer ziet om in 
de toekomst een paasvuur te sto-
ken. Daarom hebben wij besloten 
onszelf als paasvuurcommissie op 
te heffen. Wij beseffen dat er zo he-
laas aan een oude traditie in Boe-
kelo een einde zal komen. 
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                       Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 
 

- Computers op maat gemaakt     - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie        - Printers 
- Aanleg van netwerk, telefoon     - MKB, service op locatie 
- internet aansluiting        - Verkoop computers 
 
Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo,  Tel:053-7501136 
 Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl  www.cs-twente.nl 
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ERZOMERCONCERT AAN DE 
VIJVER

DOOR: FLEUR TER KUILE, PAULINE &  

HAJÉ NORDBECK

Aan	het	fietspad	(Teesinkweg)	tus-
sen de Teesinklandenweg en de 
Badweg vindt op zondag 23 juni 
van 15.00 - circa 17.00 uur het Con-
cert aan de Vijver plaats. Voor de 
zesde keer alweer. Dit keer met op-
tredens van het blaaskwintet van 
het Valerius Ensemble en het zo 
langzaamaan vertrouwde combo 
Corine & Friends.

Valerius blaaskwintet
We zijn heel blij dat het Valerius 
Blaaskwintet zijn medewerking aan 
dit concert heeft toegezegd. De vijf 
musici verzorgen het eerste deel 
van het concert. Het wordt een ge-
varieerd programma met werken 
van onder andere Jacques Ibert, Sa-
muel Barber en Astor Piazolla.

Corine & Friends
Daarna speelt het combo van Corine 
Leferink, begeleid door muzikanten 
uit Boekelo en Usselo. Op het reper-
toire staat muziek van onder andere 
Rogier van Otterloo, Frank Boeijen, 
The Beatles en Rob de Nijs.

Wij hopen dat velen de weg naar 
de vijver zullen vinden, want ‘’met 
mekaar mo-j ’t doon’’. 

Na	 afloop	 wordt	 een	 glaasje	 ge-
schonken. De toegang is gratis, een 
vrije gift wordt gewaardeerd. Aan-
bevolen wordt om een kussen of 
stoeltje mee te nemen. 

Bij slecht weer wordt uitgeweken 
naar de loods van bouwbedrijf 
Stokkers aan de Kwinkelerweg 223. 
Dit wordt dan bekend gemaakt via 
sociale media en de banners in het 
dorp. 



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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SCHOONMAAKSTER GEZOCHT!  

Ik zoek iemand die om de week ongeveer 2 uurtjes wil schoonmaken. 
Het gaat om een huis in Boekelo. 

Bij interesse bel: 06 - 206 434 76. 

HULP NODIG BIJ DESIGN OF FOTOGRAFIE? 

Als trotse startende freelancer kan ik jou hiermee helpen! Voor mij is 
design	en	fotografie	meer	dan	het	er	alleen	mooi	uit	laten	zien.	Juist	
de inhoud en de details zorgen voor het juiste gevoel. 

Ook met het maken van mooie foto’s van uw familie of huisdier help 
ik graag. 

Neem gerust contact met mij op via 06 - 312 408 78 of kijk op  
tirry.nl voor meer informatie. 

WIL JE GRAAG WEKELIJKS HATHA YOGA 
BEOEFENEN IN EEN KLEINE GROEP? 

Wil je leren je lichaam en ademhaling beter te beheersen? Dan zijn 
de nieuwe yogalessen bij Fyon geschikt voor jou! 

Kom	 het	 proberen	 tijdens	 een	 gratis	 proefles.	 De	 lessen	 vinden	
plaats op woensdag van 10.00 - 11.00 uur bij Fyon Boekelo en op 
donderdag van 18.45 - 19.45 uur in het voormalig wijkcentrum aan 
de Esmarkelaan 203 in Glanerbrug. 

Kijk voor meer informatie op www.fyon.nl/yoga. 

KL
EI

N
 Z

A
KL

EI
JK



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

 Dé behandeling
voor langdurig mooie

wenkbrauwen!
Stylen van de wenkbrauwen

Kleuren van de wenkbrauwen met henna 
(hoogwaardige kwaliteit, 100% natural) 

BBlijft 2 weken op de huid en
6 weken lang op de wenkbrauwharen 

Ideaal voor als u:
Op vakantie gaat

Geen permanente make-up wilt
Twijfelt over permanente make-up

(Mag ook over permanente make-up)

GGediplomeerd PMU specialiste en GGD gecertiiceerde salon.

NIEUW

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

HENNA
BROWS

	



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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STONEELVERENIGING  
DE VRIENDSCHAP

De kaartverkoop voor de openlucht-
voorstelling in juli 2019 is van start 
gegaan. U kunt kaarten kopen via 
de website: www.devriendschap.
com en bij Thuys in Boekelo.

Aanvang van de voorstellingen is 
20.00 uur. Het terrein is vanaf 19.00 
uur geopend.

Locatie: het Teesinkbos in Boekelo.
Data: vrijdag 5 juli, zaterdag 6 juli, 
dinsdag 9 juli, vrijdag 12 juli en za-
terdag 13 juli.

Zoals u van ons gewend bent ont-
vangen	wij	u	met	een	kopje	koffie.	
In	de	pauze	en	na	afloop	kunt	u	on-
der het genot van een hapje en een 
drankje gezellig napraten.

Graag tot dan! 

ACTIVITEITEN SENIOREN 
TREFPUNT BOEKELO

Het bestuur heeft besloten geen ac-
tiviteit in de maand juni te organi-
seren. Wel in juli.

Donderdag 4 juli (let op: dus niet op 
dinsdag) eten we een visje of iets 
dergelijks bij de Forelderij. Wilt u 
de tuin van de Forelderij bezoeken, 
groenten of vruchten kopen, dan is 
het raadzaam om eerder te komen. 
Wij eten vanaf 17.30 uur.

Wilt u mee eten? Meldt u dan voor 
28 juni aan bij:

Jenny Wevers: 053 - 428 14 23 of 
redder@planet.nl
Nettie Overzee: 053 - 428 21 38 of 
nettie.overzee@kpnmail.nl
Marian van ’t Hof: 053 - 428 22 92 
of marian3041@gmail.com 
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Toneelvereniging
DeVriendschap
www.devriendschap.com

OPENLUCHTSPEL 201
9

vuur mekaar”“Met mekaaR 12 JULI
VRIJDAG

9 JULI
DINSDAG

6 JULI
ZATERDAG

5 JULI
VRIJDAG

13 JULI
ZATERDAG

WWW.DEVRIENDSCHAP.COM “HET TEESINKBOS”, BOEKELOLOCATIE

Toneelvereniging
DeVriendschap
www.devriendschap.com
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SPORTHAL DE ZWEEDE  
UITGESTELD

DOOR: AREND STOKKERS EN HAJÉ NORDBECK 

(COMMISSIE FUNDRAISING)

In een vorige uitgave van Boeke- 
loos kondigden we een Fundraising-
actie aan voor de multifunctionele 
zaal voor sport,  spel en cultuur bij 
de Zweede, voor de bewoners van 
de kernen Usselo, Boekelo en Twek-
kelo. Die actie zou in het weekeinde 
van 6 en 7 juli plaatsvinden. Helaas 
moeten we de actie verplaatsen tot 
na de zomer.

De voorbereidingen voor de zaal 
met aanvullende ruimtes  zijn in 
volle gang. Ook de Commissie Fun-
draising, waarin twee inwoonsters 
van de drie kernen zitten, is druk 
bezig. 

We zijn voor het project echter af-
hankelijk van de toekenning van 
subsidies. Recentelijk kregen we 
bericht dat een van de verstrekkers 
meer tijd nodig heeft om alle aan-
vragen te behandelen. Gezien de 
hoogte van het bedrag kunnen we 
hier geen risico lopen en moeten 
we wachten tot duidelijkheid is ver-
kregen. We moeten rekening hou-
den met een vertraging van twee 
tot drie maanden. Zodra we meer 
duidelijkheid hebben, kiezen we 
een nieuwe datum voor onze Fun-
draisingactie. Hierover wordt u van-
zelfsprekend geïnformeerd. 
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foto: Arjen Timmers



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

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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DOOR: JAAP DE BOER

Op 6 mei 2019 stond een artikel in 
TC Tubantia over Cultureel Erfgoed 
en daarin werd met name genoemd 
het vakwerkboerderijtje aan de 
Beldershoekweg Nº 250. Het wordt 
het Erve Menzo genoemd, maar het 
was historisch bekend als Erve Wes-
seler. 

Ik (fotograaf Jaap de Boer) vond 
een inschrijving in een pachtboek 
van ’t Hof te Boekelo, destijds ge-
legen aan de Boekelerhofweg. Het 
pachtboek start in 1787 als boek 
van de “Freulen Mahony”, die toen 
de scepter zwaaiden. In het boek 
staan de namen van veel nu nog 
bekende boerderijen, uitgestrekt 
rondom Boekelo en in Twekkelo en 
de bedragen, die als pacht betaald 
moesten worden. De bedragen zeg-
gen iets over de omvang van de 
erven. Zo betaalde het toenmalige 
Teessink ƒ 205.- en in dit verband 
De Wesseler slechts ƒ 57,-. 

Het boerderijtje is dan ook zeker van 
voor 1787 en is in onze omgeving 
enig in zijn soort. Jammer, dat het 
verloedert en dat “cultuurbarbaren” 
het zelfs een geschikt object vinden 
om te renoveren tot twee wonin-
gen. Met de nog maar vijf jaar oude 
foto wil ik graag laten zien, hoe dit 
boerderijtje Boekelo zou kunnen 
sieren. Het zou toch zonde zijn, als 
dit beeld verloren gaat.

Historische Kring
In de tijd dat ik deelnam aan de 
werkzaamheden van de Historische 
Kring, schreef ik het boek “100 jaar 
Kwinkeler/Hulscher 1803 – 1903” 
(ter inzage in de bibliotheek van de 
Historische Kring). 

In dat boek komt regelmatig het 
Hof te Boekelo ter sprake. Iemand 
die veel weet over De Wesseler is 
overbuurman Johan te Lintelo. Jo-
han heeft talloze beschrijvingen 
van de historie van boerderijen 
achtergelaten in de bibliotheek van 
de Historische Kring en daar zal ook 
vast één over het betreffende erf bij 
zijn. De moeite waard om daarvoor 
eens naar de Historische Kring te 
gaan.



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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Erve Menzo staat te koop op Funda: Beldershoekweg 250 te Enschede. 
Voor meer informatie: KockvanBenthem Makelaars, 0541 - 522 022.  

AANKONDIGING DISNEY-
CONCERT MV UNISSON

Op zondag 7 juli verzorgt Muziekver-
eniging Unisson een zomerconcert 
in het teken van Disney-muziek. Er 
zullen verschillende Disney-klassie-
kers voorbij komen. 

Kom gezellig samen herinnerin-
gen ophalen of genieten met uw 
(klein-)kinderen die de muziek ook 
zeker zullen herkennen. Kom ook 
lekker ongedwongen langs bij het 
Carillon. Neem je eigen stoel of 
kleedje mee en mis dit niet!

Disneyconcert MV Unisson
7 juli om 15.00 uur
Bij het Carillon 
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Juni 2019

Ma. Nordic Walking rond Boekelo. 14.00

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

Di. Alle even weken: Handwerkcafé. Onder het genot 
van	koffie	of	thee.

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.

9.30 - 11.30 

Wo. Samen eten en genieten van een heerlijke  
maaltijd.

12.30

Do. Ontmoetingsmiddag.	Met	koffie	en	thee. 14.00

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 

Di. 18 juni    Effkes d’r oet. 13.30

Do. 20 juni        Bingo. Opbrengst gaat naar Makuma Hamata  
project. 

14.30

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

09 juni 1e Pinksterdag
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

16 juni Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

23 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

30 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

07 juli Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kindernevendienst en oppasdienst

foto: Sonja Heijink

 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 JUNI

ma. 10 juni Pinkstermarkt Centrum 11.00 - 
17.00

ma. 10 juni Extra rijdag MBS Museum 
Buurtspoorweg

10.00 - 
17.00

do. 13 juni Inzamelen oud papier in 
het dorp. Let op: voor het 
buitengebied geldt mogelijk 
een andere datum. Kijk op 
www.twentemilieu.nl.

Container aan de 
straat

17.00

vr. 14 juni INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

za. 15 juni Boekelose Beachvolleybal-
toernooi

“Boekelose Beach”  
(achter Eetcafé De 
Buren)

Vanaf 
15.00

za. & 
zo.

15 & 
16 juni

Open Tuinen Dag www.groei.nl/
opentuinenweek-
end

10.00 - 
17.00

di. 18 juni Maandelijks spreekuur  
Dorpsraad Aanmelden via  
dorpsraad@boekelo.info

De Zweede 19.00 - 
19.30

di. 18 juni Themabijeenkomst  
stadsdeelcommissie West

De Zweede 19.30

zo. 23 juni Zomerconcert aan de Vijver Fietspad (Teesin-
kweg) tussen de 
Teesinklandenweg 
en de Badweg 

15.00 - 
17.00

do. 
t/m 
zo.

27 t/m 
30 juni

Popfeesten Usselo Weiland naast de  
Wissink’s Möl

do. 4 juli Bijeenkomst ‘Doe-groep’ 
Dorpsplan 2020-2030

De Zweede 19.30

vr. 5 juli 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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