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Heeft u iets te melden of
een mooi verhaal te delen?
Laat het ons weten.
Uw inbreng wordt zeer
gewaardeerd!

BOEKE-LOOS

TAB TEKST

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.

Coverfoto: Marieke Meijerink

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.

.50
9
1
€
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

Terwijl we deze Boeke-loos aan het
maken zijn, lopen de temperatu- Graag tot september en veel leesren alweer stevig op. Natuurlijk ho- plezier!
pen we op een mooie zomer, maar
maken we ons ook zorgen over de De redactie 
Coverfoto: Jasmijn van Aken
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droogte en de gevolgen daarvan
voor de agrarische sector. Het klimaat is toch aan het veranderen
DOOR: PIETER HOF
en dat hebben veel dorpsbewoners
ook gemerkt met het oprukken van
Als je deel uitmaakt
de processierups. We blijven het
van de redactie van
de Boeke-loos ben je van nature vreemd vinden dat met alle monieuwsgierig. Dat helpt toch bij het derne technologie en wetenschap
maken van ons dorpsblad. Maar er geen remedie is om de overlast
we krijgen niet altijd een antwoord van deze rupsen tegen te gaan. De
op alle vragen die er bij ons leven. overlast is voor veel dorpsbewoners
Zo zijn we erg benieuwd naar wat behoorlijk groot!
Timmerbedrijf Gebroeders Bos aan
het doen is in het oude garagebe- Met deze laatste Boeke-loos voor
drijf van Vossebeld. Welk bedrijf of de vakantie, zijn we alweer aanhorecagelegenheid komt er op die gekomen bij het afscheid van de
plek? Krijgen we dan een heuse groepen 8 van de basisscholen in
horecastrip in ons dorp? Van De Bu- Boekelo en Usselo. Een grote stap
ren, het Spoortje naar Fleur de Sel, naar een nieuwe wereld voor onze
met daar tussenin nog een andere jongste dorpsbewoners. We wensmaak aan horecagelegenheid? Het sen ze veel succes.
zou zomaar eens een mooie stap
kunnen zijn voor nog meer aantrek- In deze Boeke-loos ook weer
kelijkheid van ons dorp in Twente. nieuws over de voortgang van de
Daarnaast zijn we ook al zo nieuws- bouw van de nieuwe sporthal bij
gierig naar de enorme zandhopen de Zweede. Zoals eerder gezegd, de
die opgeworpen worden aan de laatste loodjes, maar de werkgroep
Windmolenweg ter hoogte van de moet er hard aan blijven trekken.
Marssteden. Wat gebeurt daar toch?
We hebben die vragen al een paar U moet het weer een tijdje zonder
keer gesteld in het dorp, maar te- ons doen tot september, maar we
vergeefs. Weet u het wel, fluister hopen dat u een prachtige, niet al
het ons dan in, we zijn u daar zeer te droge maar vooral mooie zomer
zult meemaken. En vergeet niet uw
erkentelijk voor!
vakantiefoto aan ons te mailen!
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BESTE LEZERS

Dorpsplan 2020-2030
Door de ‘doe-groep’ wordt input voor het
Dorpsplan verzameld. Tijdens de Pinkstermarkt werden Boekeloërs gevraagd naar hun wensen en opvattingen. Bij
de tennisvereniging werd geïnterviewd. Met 65+-ers werd een middag
belegd om hun wensen en opmerkingen te verzamelen. Acties bij de beide scholen staan gepland. Meteen na de zomervakantie gaan we met
enthousiasme verder. Het streven is om eind dit jaar het Dorpsplan 20202030 gereed te hebben.
Nieuws uit de commissie Fysiek
• Bungalowpark Rutbeek: het bestemmingsplan Rutbeek blijft aandacht
vragen. De Dorpsraad en de Buurtkring Usselo hebben een helder
standpunt over de gewenste ontsluitingsroute. Dat is de gemeente
medegedeeld, maar het resultaat is nog ongewis. Begin juli is de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep en zullen wij onze standpunten weer inbrengen.
• Rutbekerveld: de gemeente is druk doende met het ontwerpbestemmingsplan Rutberkerveld. De Dorpsraad is om advies gevraagd over
dit ontwerpplan dat daarna ter visie gelegd zal worden. Dat zal naar
verwachting na de zomerperiode gebeuren.
• Barriers Windmolenweg: langs de Windmolenweg, ter hoogte van de
kruising met de Haimersweg, staan sinds enkele maanden rode en
witte barriers. Dit moet het keren op de weg verhinderen van verkeer
dat vanaf de Marssteden de Haimersweg opdraait. We overleggen nu
met de gemeente over een definitieve oplossing.
• Duurzame energie: de werkgroep Duurzame Energie van de Dorpsraad bereidt de plannen voor die moeten leiden tot enkele grote oppervlakken zonnepanelen in het buitengebied en sterke toename van
zonnepanelen op woningen. Momenteel wordt gekeken naar enkele
terreinen rondom Boekelo. De werkgroep streeft ernaar om alle elektrische energie die in Boekelo wordt gebruikt op te wekken op het
grondgebied van het dorp. Er is veel te doen: een rechtsvorm moet
worden gekozen, gesprekken met leveranciers van zonnepanelen, allerlei juridische kwesties en technische zaken. Dit najaar zullen voorstellen met het dorp worden besproken.

DORPSRAAD
NIEUWS
TAB
TEKST

DOOR: KAS DE VRIES
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

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

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 16 juli houdt de Dorpsraad ook spreekuur van
19.00 - 19.30 uur in M.F.A. De Zweede. Wilt u komen?
Meldt u dan aan via dorpsraad@boekelo.info. 

REALISATIE SPORTZAAL
DE ZWEEDE DICHTBIJ
In de afgelopen twee weken is de
realisatie van De Zweede fase 3, de
uitbreiding met de multifunctionele
(sport)zaal en aanvullende ruimtes,
een enorme stap dichterbij gekomen door twee positieve ontwikkelingen.
één van de sleutelposten in de financiering.
1. Subsidie binnen
Tot onze opluchting hebben we de 2. De Zweede fase 3 prominent in
langverwachte beschikking voor de de zomernota gemeente Enschezogenaamde BOSA-subsidie ont- de
vangen. Deze subsidie is de ver- Zoals u wellicht in de media hebt
vanger voor de BTW-aftrek die per vernomen, heeft de uitbreiding van
1 januari niet meer mogelijk is. Dit De Zweede een prominente positie
subsidie bedraagt 20% van het to- in de zomernota van de gemeentale investeringsbedrag en vormt te Enschede gekregen, ondanks de

REALISATIE SPORTZAAL DE ZWEEDETAB
DICHTBIJ
TEKST

UITNODIGING
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Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
Enkele aanvragen dorpsbudget werden gehonoreerd. De BOV ontving een
bijdrage voor de Pinkstermarkt. De Historische Kring kreeg een toezegging
voor een bijdrage bij de aanschaf van twee vlaggenmasten die worden
geplaatst bij de herdenkingsplek aan de Kwinkelerweg. 

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

Vol door met de voorbereiding
Door de positieve ontwikkelingen
hebben we besloten vol door te
gaan met de voorbereidingen om
zo snel mogelijk te komen tot een
bouwaanvraag. Het basisontwerp
van BCT-architecten ligt nu ter beoordeling bij de Welstand. Op basis
daarvan wordt nog voor de zomer
gestart met verdere specificatie,
Financiering bijna rond
detaillering en uitwerking, en kunDit alles betekent dat we voor de nen we concreet met de toekomstizomer 80% van de totale finan- ge gebruikers aan de slag.
ciering rond kunnen hebben. Over
de laatste 20% die we na de zo- Voor nu een goede zomer!
mer nog moeten invullen zijn we
ook positief. Er zit nog een subsi- Werkgroep MFA De Zweede Fase 3.
dieaanvraag voor € 100.000 in het 
kader van LEADER in de pen. Hierover wordt in september beslist en
we schatten onze kansen hoog in.
Samen met de fundraising die we
verschoven hebben naar dit najaar,

SPORT, CULTUUR
EN SAMENLEVING

ONS NIEUWE
(SPORT)HART
KLOPT BIJNA

SAMEN GAAN
WE ERVOOR.

REALISATIE SPORTZAAL DE ZWEEDETAB
DICHTBIJ
TEKST

gaan we ervan uit dat het lukt in
2019 de volledige financiering rond
te hebben.
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gure tegenwind van bezuinigingen en financiële problemen binnen de gemeente. B&W geeft in
de zomernota expliciet aan dit jaar
€ 690.000 te willen investeren in de
uitbreiding van De Zweede met een
sportzaal. Het woord is nu aan de
gemeenteraad. Volgens de laatste
planning zal de raad 11 juli over de
zomernota beslissen. Wij hebben
goede hoop en de verwachting dat
de raad het B&W-voorstel zal overnemen.

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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Foto’s: Gosse Klaas Miedema – Meijerink en Jasmijn van Aken

FOTOREPORTAGE PINKSTERFESTIVAL
TAB TEKST

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.

Op een mooie ochtend in juni pakte
ik de fiets voor een kort ritje naar de
Keizerweg. Daar is, op nummer 20,
namelijk kinderdagverblijf Het Keizerskroontje gevestigd. Eigenaresse Ribecca Abbink is de afgelopen
periode druk bezig geweest haar
gastouderopvang om te vormen tot
een officieel kinderdagverblijf. Een
goede reden voor de redactie om
daar eens een kijkje te nemen.
Wat als eerste opvalt is de plek: een
mooie boerderij aan de rand van
het dorp met veel buitenruimte. Het
doet mij denken aan een vakantiehuis in Frankrijk waar ik ooit was.
En ook binnen ziet het er mooi uit.
De ruimte waar de kinderen spelen
is ruim en licht door de grote raampartij met uitzicht op de weilanden.
Alles wat je verwacht in een kinderopvang is aanwezig en ziet er heel
goed uit. Onder het genot van een
kopje koffie steek ik van wal.
Hoe lang zit je hier al?
Ribecca: “Ik ben twee jaar geleden
begonnen als gastouder, gewoon
vanuit huis. Toen zijn we ook gestart met de verbouwing van deze
ruimte en hier zit ik nu een jaartje
in.

En ik ben dus net overgestapt van
gastouder naar kinderdagverblijf.
Waarom heb je die stap gemaakt?
“Als gastouder mag je vijf kinderen
opvangen tussen de 0 en 4 jaar oud
en dat mag je ook alleen maar zelf
doen. Je bent dus niet vervangbaar.
En dat was niet mijn doel toen ik
zelfstandige werd. Ik wilde heel
graag de stap naar kinderdagverblijf
maken om ook met een collega te
kunnen werken. Ik vind het belangrijk dat de kinderen ook eens door
andere ogen worden gezien en je
dingen kunt overleggen met elkaar.
Ik ben nog op zoek naar een collega voor 3 dagen. Heb je interesse?
Neem dan contact met me op.”
Wat is jouw meerwaarde? Wat
bied jij anders dan de reguliere
kinderopvang?
“Nou, ik denk dat je al hebt gezien
hoe je hier aankomt: buitenaf, dus
we hebben heel veel ruimte. De
kinderen kijken hier vrij weg en zijn

TAB TEKST
GROEN OPGROEIEN BIJ HET KEIZERSKROONTJE

DOOR: SUSANNE HARPERINK
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GROEN OPGROEIEN BIJ
HET KEIZERSKROONTJE

10% KASSAKORTING TIJDENS DE ZOMER
VAN LA DEUT MODE

Kom deze zomer shoppen bij La Deut Mode en profiteer van extra 10%
kassakorting óók op reeds afgeprijsde artikelen. Op dinsdag 30 juli,
woensdag 31 juli, dinsdag 6 augustus en woensdag 7 augustus zijn wij gesloten.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien u graag bij ons in de winkel.
*Deze actie is geldig in de periode van 1 juli t/m 31 augustus 2019.

La Deut Mode | Beckumerstraat 24 | 7548 BG Boekelo | Tel. 053 - 428 30 04

eigenlijk altijd de hele dag buiten.
Harken, vegen, scheppen maar ook
veel bewegen, klimmen en klauteren. Als het heel mooi weer is, zijn
de kinderen meteen al buiten en
eten we daar ‘s ochtends fruit. Ook
lunchen en warm eten doen we
buiten.
Ook zijn we zijn heel veel bij de dieren: konijnen, geitjes, de pony hier.
We gaan naar het bos, dat is vanaf
hier maar 500 meter. We hebben
twee bakfietsen waarmee we met
de kinderen heel Boekelo en omstreken door fietsen. We halen elke
ochtend vers brood en fruit met de

Kun je daar een voorbeeld van
geven?
“Dat je bijvoorbeeld gewoon rechtstreeks contact kunt hebben met
degene die jouw kind verzorgt de
hele dag. Dat vind ik heel belangrijk
en daar sta ik voor. En we hebben
heel veel één-op-één contact met
de kinderen, omdat het een kleine
groep is.”
Wat vind jij nog meer belangrijk
in jouw opvang?
“Ik vind het heel belangrijk om de
kinderen mee te geven dat ze veel
dingen zelfstandig kunnen. Wij halen als ouders heel vaak de ‘hete
kastanjes’ voor de kinderen uit het
vuur door te zeggen: “pas op” of
“zal ik het even doen”, want dan
gaat het ons niet snel genoeg. Dat
begrijp ik allemaal, maar ik laat
de kinderen hier heel bewust veel
dingen zelf doen: een nieuw luierbroekje aan doen bijvoorbeeld, of
schoenen aan doen. Ik help ze natuurlijk wel op weg en geef ze tips

GROEN OPGROEIEN BIJ HET KEIZERSKROONTJE

En het kleinschalige; ik heb zo’n 15
jaar bij reguliere kinderdagverblijven gewerkt en wat zij graag waar
willen maken, kan ik echt.
Dat lukt in zo’n grote organisatie
gewoon niet.
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kinderen. Of we plukken zelf aardbeien of tomaten hier van de plant.
Groen opgroeien is echt wat ik de
kinderen mee wil geven.

Hoeveel kinderen kunnen hier
terecht?
“10, maar dat is ook afhankelijk van
de leeftijd. Eén pedagogisch medewerker mag voor maximaal 3 kinderen tussen 0 en 1 jaar zorgen. En
dan ligt het aan de leeftijd van de
andere kinderen hoeveel er nog bij
mogen. Maar maximaal 10.”
En hoeveel kinderen vang je nu op?
“Ik zit de maandag, dinsdag en
donderdag al vol. Dan zijn hier tussen de 8 en 10 kinderen. Op woensdag ben ik alleen en dan zijn er 4
en de vrijdag ben ik nog niet open.
Dat zou ik na de zomervakantie wel
heel graag willen. Dus als er mensen interesse hebben voor opvang
op de vrijdag, dan mogen ze contact met mij opnemen. Dat geldt
ook voor de woensdag trouwens.

foto’s: Jet Bonvanie/Kiek4Fun

TAB TEKST
GROEN OPGROEIEN BIJ HET KEIZERSKROONTJE

waardoor het beter gaat, maar laat
ze het wel zelf doen. Dat zie je bijvoorbeeld ook als we werkjes maken. We proberen de kinderen echt
uit zichzelf iets te laten maken.”

Heb je nog wensen voor de toekomst?
“Jazeker! Ik ben bezig met iemand
om hier vers warm eten aan te bieden. Dat nemen de ouders nu nog
zelf mee. En kleinschalige buitenschoolse opvang in Boekelo, daar
ben ik ook mee bezig. Mijn wens
zou zijn om nog één kinderdagverblijf groep te openen zoals ik
nu heb, dus maximaal 10 kinderen
met twee pedagogisch medewerkers en een buitenschoolse opvang.
Dat kan niet hier, dus daarvoor ben
ik op zoek naar een geschikte locatie in Boekelo, maar wel buitenaf.
Dat zou dan in eerste instantie ook
een groep van 10 kinderen zijn. Met
nog maximaal een uitbreiding naar
20, maar dan houdt het wel op. Anders wordt het te groot. En dan is
het ook goed. Dan ben ik helemaal
blij.” 
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En voor de andere dagen mag je altijd contact met mij opnemen. Als
je net zwanger bent is er misschien
wel weer plek als je kindje opvang
nodig heeft.”

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE
TAB
ZWEEDE
TEKST

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR DE ZWEEDE
MFA De Zweede wordt door verschillende sporters, muzikanten,
besturen, kinderen en meer intensief gebruikt. Dat is mooi, want
daarvoor is de accommodatie immers bedoeld.
Maar door het intensieve gebruik
moet er ook flink gepoetst worden,
en dat kan de beheerder niet alleen, ondanks dat er al een dweilmachine is aangeschaft. We willen
graag dat iedereen die er komt een
schone vergaderzaal, oefenruimte,
kleedkamer of toilet kan gebruiken.

En na de tijd natuurlijk ook lekker
een kopje koffie drinken en bijpraten. Als je het samen doet, is het
toch leuker dan alleen.

Daarom zoeken we mensen die één
of twee keer in de week een paar
uurtjes gezellig met elkaar willen
schoonmaken bij MFA De Zweede.

Voel je er wat voor? Neem dan contact met mij, Joke Oude Booijink,
op via: 06 - 22 67 82 83 of info@
dezweede.nl. 
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DOOR: JOKE OUDE BOOIJINK

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

EEN INTRIGERENDE LIEFDESGESCHIEDENIS DOOR JANTAB
VANTEKST
BEEK

EEN INTRIGERENDE
LIEFDESGESCHIEDENIS
DOOR JAN VAN BEEK

Ons bereikte het bericht dat Boekeloër Jan van Beek een boek heeft
geschreven dat 21 juni jl. is uitgekomen. Het is een roman van 372
pagina’s met de titel ‘ONGENADIG ingehaald door het verleden’ en het
speelt zich voor het grootste deel af
in het Twente van 1935 tot heden.
Nieuwsgierig als we zijn, wilden we
hier meer van weten.
Het verhaal
Het boek gaat over een jonge
vrouw, als meid in dienst van een
grote boerenhoeve, die verkracht
wordt door de zoon van de machtige boer en zwanger raakt. Het
verhaal dompelt je onder in de
verdrietige reis door het leven van
haar zoon Karel die, tot ontsteltenis
van de betreffende families, hopeloos verliefd wordt op de dochter van dezelfde boerenzoon. Het
standsverschil is te groot, maar hun
onstuimige liefdesrelatie raakt pas
echt in zwaar weer als het verbond
van zwijgen wordt doorbroken.
Meer geheimen en gebeurtenissen
bepalen de loop van hun levens,
onafhankelijk van elkaar. Het is
een intrigerende geschiedenis vol
liefde, tragiek en ondoorgrondelijk-

Jan van Beek

Ongenadig
Ingehaald door het verleden
aspekt | Roman

heid, in de zwijgzaamheid van het
Twentse platteland.
Jan vertelt: “Met het thema heb ik
geen speciale fascinatie. Wel komen vele gebeurtenissen overeen
met dingen die ik zelf beleefd heb
of wat in mijn directe omgeving is
gebeurd. Er is dus wel degelijk een
link met Boekelo, want het speelt
zich af in en om het dorp.”

23
jaargang 41 | nr. 428 | juli - augustus 2019

DOOR: SUSANNE HARPERINK



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

En een boek schrijven kost tijd: “Ik
heb er in totaal ongeveer twee jaar
over gedaan. Ik had het boek al
eerder af, maar mijn oudste dochter die het boek redigeerde (zij
doet ongeveer hetzelfde werk bij
NRC), was niet positief en vond een

Waar te koop?
Het boek kost € 21,95 en is via de
reguliere boekhandel te koop of te
bestellen, via uitgever Aspekt en
via Bol.com. 

EEN INTRIGERENDE LIEFDESGESCHIEDENIS DOOR JANTAB
VANTEKST
BEEK

‘Iets creëren fascineert me’
Jan heeft eerder meegeschreven
aan diverse verhalenbundels en
verdiende in het ‘gewone’ leven
de kost met Form en Print Boekelo. Sinds twee jaar geniet hij van de
AOW. “Ik heb het boek geschreven
omdat ik schrijven leuk vindt, omdat ik er nu tijd voor heb en omdat
iets creëren me fascineert. Ik blijk
er fantasie genoeg voor te hebben.
Of ik werkelijk kan schrijven, moet
een ander maar beoordelen.”

En dan moet je nog een uitgever
vinden. Jan: “Een uitgever vinden
viel niet mee. Als je geen landelijke
beroemdheid bent is de interesse
nihil, niemand wil enig risico lopen.
Uitgeven in eigen beheer was een
optie maar uiteindelijk durfde uitgeverij Aspekt in Soesterberg het
wel aan.”
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en ander te heftig en negatief en te
weinig leesbaar. Tijdens een aantal
schrijfworkshops leerde ik ook dat
er nogal wat aan veranderd en geschrapt moest worden. Daarom heb
ik hele delen herschreven, maar
wel geprobeerd de oorspronkelijkheid te bewaren. Uiteindelijk is het
nog een boek van 372 pagina’s geworden.”

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

Vanwege het grote animo verzamelen we ook dit jaar weer de mooiste foto’s van Boekeloërs op vakantie. Stuur ons dus uw vakantiefoto! De
mooiste exemplaren plaatsen we in de Boeke-loos van september. Zeg
het voort, want hoe leuk is het om die gave vakantiefoto terug te zien in
uw eigen dorpsblad.
Mail uw vakantiefoto uiterlijk 16 augustus naar boekeloosredactie@gmail.
com o.v.v. ‘vakantiefoto’. 

BOEKELOËRS OP TAB
VAKANTIE
TEKST

BOEKELOËRS OP VAKANTIE

VAKANTIEFOTO’S 2018
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… 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.

Hoe begon het ook alweer? In het
vroege voorjaar van 2014 stond er
een berichtje in Boeke-loos onder
het kopje ‘Energiek Boekelo’: wie
wil er op lokaal niveau meedenken
over een aantal maatschappelijke
onderwerpen zoals kinderopvang,
zorg, energie, waterhuishouding,
zonnepanelen en eigen voedselvoorziening.
Zo gebeurde het dat er op een doordeweekse avond in maart 2014
twaalf mensen elkaar nieuwsgierig zaten aan te kijken rondom een
tafel in het hervormde kerkje in
Boekelo om het te hebben over het
thema ‘eigen voedselvoorziening’.
Hoe grappig was het niet dat we
precies een half uur later weer op
straat stonden. Bijna iedereen bleek
met dezelfde gedachte naar deze
avond te zijn gekomen, namelijk
met de wens een eigen moestuin
te beginnen. Na een voorstelrondje

Een dag later al kwam de firma
Roossink met een reusachtige
ploeg de akker aan de Rutbekerveldweg omploegen. Binnen 24
uur was de grond in perceeltjes verdeeld en kon iedereen volgens het
principe ‘wie het eerst komt, het
eerst maalt’ aan de slag. Met groot
enthousiasme, behoorlijk wat idealisme en werklust gingen de eerste
spades de grond in. Maar er waren
wel wat teleurstellingen: permacultuur vroeg toch wel de nodige kennis, het water in de sloot droogde in
juni al op, er zat geen piertje in de
grond, reeën, muizen, kevers, rupsen en niet te vergeten de slakken
hadden een niet te stillen honger
dus de slakropjes en radijzen konden de strijd met Jaap’s groente in
de Coop nog niet aan.
Nu zijn we precies vijf jaar verder.
De schoffel gaat niet meer mee op
de fiets maar staat in een heuse
schuur, we hebben een prachtige
waterkraan in het midden van de
tuin, een professionele composthoop en een enorme berg mest.
Binnenkort gaan onze kolen de concurrentie aan met die van Jaap…
Kortom: Energiek Boekelo, afdeling
‘eigen voedselvoorziening’ heeft

VIJF JAAR MOESTUINCOMPLEX KNIBBELESCH
TAB TEKST

DOOR: PAULINE NORDBECK

en het uitwisselen van mailadressen was er grond beschikbaar en
stonden alle neuzen min of meer in
dezelfde richting.
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VIJF JAAR MOESTUINCOMPLEX KNIBBELESCH


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

FLEURIGE VERRASSING
TAB TEKST

de eerste kinderziektes met glans
doorstaan, is alive and kicking en
als radijs op de taart hebben we het
samen ook nog eens erg gezellig.
Was dat ook niet een beetje de bedoeling van dit initiatief?
Hartelijke groet van de tuinders,
Anja, Agaath, Frans, Arnold, Anton,
Ingrid, Guus, Wilbert, Wilma en
Pauline 

FLEURIGE VERRASSING
DOOR: FLEUR TER KUILE - VAN HEEK

foto: Gosse Klaas Miedema – Meijerink
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Wat een ongelofelijk fleurige verrassing heeft Rijkswaterstaat ons bezorgd
door de bermen van de nieuwe N18 breed in te zaaien met margrieten
zaad. Als een wit lint slingeren weg en opritten zich door ons “noaberschap”. Hier en daar doen klaproos en korenbloem bescheiden mee.
Bij deze een hartelijk dankwoord van menig weggebruiker. 

AFSCHEID GROEP 8 OBS MOLENBEEK
Hallo!
Wij zijn groep 8 van OBS Molenbeek. Wij zijn helemaal klaar voor het
voortgezet onderwijs. Tot ziens OBS Molenbeek en here we come voortgezet onderwijs!
Groep 8 locatie Boekelo
Hein Abbink
Maureen Baardink
Kasper Bennink
Dominik Czupa
Noor Groenenboom
Guus Heinen
Lotte Homeijer
Marit Houdèl
Jorrik Hulscher
Rien Jouvenaar
Wesley Kaspers

Gunnar Keulstra
Anthony Koetse
Rinze Kuizenga
Berend Mijnheer
Mirthe Neinders
Eva Noordzij
Pim van Offenbeek
Mijs Roessink
Tom Roose
Nino van Sprang
Jade Warfman

Groep 8 locatie Usselo
Charissa van der Hout
Djenis Joossink
Emiel Lohuis
Iris Schurink
Jaël Stuivenberg

AFSCHEID GROEPEN 8 BOEKELO EN USSELO

AFSCHEID GROEP 8 MARCELLINUSSCHOOL

Op de bovenste rij, van links naar rechts:
Linde Langenburg
Roos Keizer
Jinthe Akkerman
Lynn Nuijen
Lienke Pronk
Fleur Nederkoorn
Mila Brinkers
Nelleke Lefers
Op de onderste rij, van links naar rechts:
Matthias Inan
Bjørn Hoenink
Mathias Koetse
Thom Asveld
Timo Libosan
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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

Vanaf september kunt u bij Paramedisch Centrum De Bleekerij terecht
voor logopedie. BEO logopedie (BEO
staat voor Boekelo En Omstreken) is
al sinds 2006 in Boekelo gevestigd.

Meer informatie en contact
U kunt ons vinden op www.
beologopedie.nl en op Facebook en
Instagram. Het makkelijkste is om
rechtstreeks contact op te nemen
met de logopedist die u in Boekelo
zal behandelen: Angela Hoogstrate. Dat kan via mail: angela@beologopedie.nl of telefonisch of via
Whatsapp: 06 - 20 08 51 69.

BEO LOGOPEDIE GAAT VERHUIZEN

BEO LOGOPEDIE GAAT
VERHUIZEN

We overleggen graag wat wij voor
u kunnen betekenen! 
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De praktijk is gespecialiseerd in
het behandelen van kinderen en
volwassenen met verschillende
logopedische hulpvragen. Wij ondersteunen en helpen bij onduidelijke uitspraak, nog niet op gang
komende spraak- en taalontwikkeling, moeite met begrijpend lezen
en kinderen met leesproblemen.
Maar ook met andere hulpvragen
kunt u bij ons terecht. Ook volwassenen helpen wij graag. Zo kunnen
bijvoorbeeld (oncologie-)patiënten
die problemen ondervinden met
spreken of slikken bij ons terecht,
maar ook ouderen die na een hersenbloeding niet meer goed kunnen spreken of slikken.

   

       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



    
    
      
      


Dé behandeling
voor langdurig mooie
wenkbrauwen!
Stylen van de wenkbrauwen
Kleuren van de wenkbrauwen met henna
(hoogwaardige kwaliteit, 100% natural)
Blijft 2 weken op de huid en
6 weken lang op de wenkbrauwharen

NIENUNW
A

HE
BROWS

Ideaal voor als u:
Op vakantie gaat
Geen permanente make-up wilt
Twijfelt over permanente make-up
(Mag ook over permanente make-up)

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
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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

GROTE NAMEN NAAR ‘T VERBORGEN THEATER

GROTE NAMEN NAAR
‘T VERBORGEN THEATER
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Aankomend theaterseizoen is er
een mooie mix van aanstormend
cabarettalent en bekende namen
te zien in ’t Verborgen Theater.
Wat te denken van André Manuel
en Nathalie Baartman die al jaren
behoren tot de Twentse cabaretiers Jim Speelmans de grote bekende
die landelijk meetellen. Uit België onbekende is.”
komen Jeroen Leenders en Pieter
Het theaterseizoen in ’t Verborgen
Verelst.
Theater start zaterdag 7 september met Cabarestival, waar 8 comedians/cabaretiers optreden in 8
bijzondere locaties in Boekelo, zoals een treinwagon, huifkar en de
kapsalon. Kijk voor kaartverkoop,
programmering en meer informatie 39
op www.verborgentheater.nl. 

foto: Chloé Leenheer

Grote namen als Javier Guzman en
Kees van Amstel zijn ondertussen
vaste gasten op het kleine podium
in Eetcafé De Buren, waar nieuwkomer Glodi Lugungu ook komt te
staan.
Volgens programmeur Peter Mense
is Glodi een pareltje die alles in zich
heeft om landelijk door te breken:
“Glodi gaat samen met Jim Speelmans indruk maken bij ons publiek.
Glodi is een nieuwkomer die de lach
aan zijn kont heeft hangen, terwijl

foto: Jochem Jurgens

‘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

DOOR: HILDA LOEFF-BROOS

azonto (Afrikaans). Een grappig line
dance nummer? Oké dan, doen we
wel. Oriëntaalse dansbewegingen?
Voegen we ook toe.

Zumba? Swingend, exotisch, gepassioneerd? Ach, ‘als je maar plezier
hebt’ is het motto.

De opzwepende muziek en de gevarieerde danspassen zorgen ervoor dat je niet eens doorhebt dat
je bezig bent met een geweldige
fitness workout!

TEKST
ZUMBA GOLD INTAB
BOEKELO

ZUMBA GOLD IN BOEKELO
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Je kunt zo meedoen, want een strak
lijf of een Latijns-Amerikaans temperament is niet nodig. Twijfel je
aan je ritmegevoel? Geen nood, de
41
muziek werkt aanstekelijk, je gaat
bijna vanzelf bewegen. Het tempo
van Zumba Gold is rustiger dan bij
Zumba Fitness en er wordt niet ge- De lessen zijn vrolijk en er staat een
sprongen.
gecertificeerde Zumba instructrice
voor je neus, Linda Hagebeek, die
dit met zoveel passie doet, dat je
wel mee moet doen! Doe een keer
gratis mee, Linda maakt van elke
les een feestje!
Iedere dinsdagavond van 19.00 tot
20.00 uur in de Fyon sportzaal aan
de Windmolenweg 42 (achter de
huisartsenpraktijk) in Boekelo!

We dansen 1 uur lang op verschillende ritmes zoals (Zuid-Amerikaans) salsa, merengue, cumbia
Het Zumba Gold-clubje 
maar ook minder bekende zoals

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

DWF - HART VAN DE BLEEKERIJ

DWF - HART VAN DE
BLEEKERIJ
DOOR: PIETER HOF

Op een zomerse vrijdagochtend
stap ik op de fiets naar De Bleekerij om daar de nieuwe vestiging
van DWF Mediamakers te bezoeken. Ik word hartelijk ontvangen
door Dick Huve, die samen met zijn
team hard werkt aan de vele media-uitgaven die DWF Mediamakers
maakt voor Oost-Nederland.

‘Hart van’
DWF Mediamakers is de uitgeverij
van de ‘Hart van’ kranten. U kent ze
vast wel, de Huis aan Huiskranten
die ook in Boekelo onder de titel 43
‘Hart van Enschede’ verspreid worden. Van Nijverdal/Hellendoorn tot
Tubbergen en Haaksbergen, van Enschede tot Rijssen/Holten worden
er op meer dan 250.000 adressen
kranten verzorgd vanuit de Boekelose Bleekerij. En omdat ik in het
verleden zelf ook als mediamanager gewerkt heb, kan ik u toevertrouwen dat dat een enorm bereik
is voor een hedendaags gedrukt
medium.
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Als fervent Saabrijders kende ik
Dick al en dan merk je toch dat je
tijdens zo’n interview wat vrijer
met elkaar praat dan wanneer je
nieuw bent voor elkaar. We hadden
dan ook een leuk gesprek over Boekelo, de historische waarde van het
pand op De Bleekerij waar DWF nu
gevestigd is, maar ook de dorpse
gewoonten in Boekelo. Authentiek
als Dick is, heeft hij daar een geheel
eigen kijk op. Dick woont zelf ook
in Boekelo en heeft er tijden naar
uitgezien dat zijn bedrijf nu ook in
ons mooie dorp op zo’n mooie locatie gevestigd is. Het kantoorpand is
modern en fris ingericht, maar toch
proef je er nog de sfeer van vroeger, dankzij de hoge plafonds en de
prachtige deuren van dit historische
pand. Toch een geheel andere setting dan in een kantorenpark op de
Marssteden waar DWF eerder gehuisvest was.

Maar DWF doet meer, er worden ook
speciale themakranten gemaakt
zoals ‘Hart van Military’ en ‘Hart
van Senioren’ kranten, maar bijvoorbeeld ook het ‘Hellendoornse
rally magazine’, de ‘Afbouwkrant’,

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

 
 

TEKST
DWF - HART VAN DETAB
BLEEKERIJ

DWF bestaat al sinds 1999. Dick zelf
heeft ook een lange carrière achter
de rug in de reclame- en mediawereld. In het verleden heeft hij onder
andere gewerkt voor het bekende
Twentse bedrijf Lithographic, dat
onder andere werkte voor Story en
Privé, maar ook reisgidsen maakte
voor onder andere de OAD in de jaren negentig. DWF gaat als mediabedrijf mee met de tijd. Dick gelooft
zeker in een toekomst voor papieren media, maar denkt ook dat er
meer vraag zal zijn naar gepersonaliseerd drukwerk. In dat opzicht
komen moderne media - internet
en social media - en traditionele
media bij elkaar; want juist omdat
veel mediabedrijven zoveel weten
over de consument, maakt dat het 45
op maat maken van bepaald drukwerk veel makkelijker dan vroeger.
En zoals gezegd, DWF is veelzijdig.
Het team van Dick werkt momenteel ook aan 3D toepassingen en
Virtual Reality, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is die nieuwe bank
van Het Pakhuys al te projecteren in
je eigen huis en er zelfs omheen te
lopen of een prachtige nieuwe auto
van Hulscher voor je eigen huisdeur
geprojecteerd te zien worden. En
tot mijn eigen verbazing komen ook
de handdoeken met een Twentse
knipoog - ‘de Tukkertowels’ - bij
DWF vandaan.
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een krant die landelijk gepersonaliseerd verstuurd wordt naar mensen
in de bouwsector. En jaarlijks voor
een Twentse ondernemer ook meer
dan 5 miljoen vuurwerkfolders, die
gedrukt en verspreid worden in
heel Nederland. En dat vanaf dit
voorjaar dus allemaal vanuit ons eigen Boekelo. Dick is in dat opzicht
een echte ondernemer: als er vraag
naar is, kijken hij en zijn team altijd naar de mogelijkheden er een
passend medium bij te bedenken.
DWF kent daarnaast een goede samenwerking met RTV Oost waar ze
mediapartner van zijn en ook over
de grens werkt DWF samen met de
Grafschafter Nachrichten. DWF heeft
op dit moment 12 medewerkers en
twee vestigingen. Naast de nieuwe
vestiging op de Bleekerij kent DWF
ook een kantoor in Rijssen voor het
verzorgingsgebied Holten/Rijssen
en Hellendoorn/Nijverdal.

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

TAB TEKST
GESLAAGDEN GEFELICITEERD!

Maak kennis met DWF
Sympathiek is de uitnodiging die
Dick en zijn team bij de buren van
De Bleekerij in de bus hebben gestopt. DWF introduceert zichzelf als
nieuwe buurman en nodigt Bleekerij bewoners dan ook van harte uit
om eens kennis te maken. En dat
geldt uiteraard voor alle Boekeloërs, vertrouwt Dick mij aan het einde van het gesprek toe. Hij is trots
op zijn bedrijf en is blij dat hij op
zo’n mooie plek in zijn eigen Boekelo, samen met zijn jonge team,
dit mooie werk mag doen. Namens
de Boeke-loos heten ook wij DWF
als bedrijf van harte welkom in
Boekelo. 
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GESLAAGDEN
GEFELICITEERD!
DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

De redactie van Boeke-loos feliciteert alle geslaagden in Boekelo en
omgeving. Veel succes met het vervolg! En voor degene die is gezakt:
het komt goed!

foto: Marieke Meijerink - Miedema

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

Vanaf 4 juli is de pluktuin van de InspiratieHoeve weer open.
Hoe gaat dat nou in z’n werk?
De pluktuin is in principe onbemand, dat betekent dat je zelf je bloemetje
mag plukken. Er hangen snoeischaartjes en op goed vertrouwen mag je
contant en gepast betalen. Tussendoor kun je bovenal genieten van alle
fleurige kleuren, geuren en de vele insecten. Voor de kinderen ligt er ook
dit jaar een leuke én educatieve quiz op het gebied van bloemen/insecten. Altijd leuk om gedurende het plukken een leuke selfie te maken,
waarmee je ook nog kans kunt maken op een leuke prijs.

TAB TEKST
ADVERTORIAL PLUKTUIN INSPIRATIEHOEVE

KOM JIJ DEZE ZOMER OOK ZELF EEN BOSJE BLOEMEN
PLUKKEN?

Kortom: lekker zelf struinen over de paadjes en stapstenen, op zoek naar
de mooiste bloemen…tot je een handjevol bloemen bij elkaar hebt gevonden (naar gelang er bloeit). Naderhand geniet je nog langer van je
bosje…want verser dan dit kan je het niet krijgen én de beleving van het
zelf plukken is voor jong én oud een heerlijke bezigheid.

De pluktuin is onbemand maar wordt met liefde verzorgd door vrijwilligers. Wij zijn nog op zoek naar helpende handen in de tuin, bij interesse
maken we graag kennis.
Team InspiratieHoeve - Beldershoekweg 20 - 7548 PZ Boekelo
info@inspiratie-hoeve.nl
Creatieve workshopboerderij &
Vergaderlocatie & Bloemenpluktuin 
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Plukdagen: donderdag, vrijdag en zaterdag 9.00 - 17.00 uur (tenzij anders
aangegeven via sociale media).
Kosten: € 3,50 voor een bosje (= handjevol) bloemen. Graag contant en
gepast betalen.

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

Uwialist
e
sp cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

Het initiatief van een van onze vrijwilligers, Herman van der Horst, om
het jaarlijkse uitje voor onze medewerkers (van de Historische Kring,
red.) te organiseren, werd door het
bestuur dankbaar aanvaard. Herman besloot ons kennis te laten
maken met stukjes historisch verleden van zeer plaatselijke aard.
In een kleine bus reden we eerst
naar de begraafplaats in Usselo.
Het oudste gedeelte daarvan dateert van 1879. Het nieuwe gedeelte, waarvoor de grond geschonken
werd door Albertus en Jan Bos van
’t Joosink erf, bevindt zich achter
een poort, verworven bij een afgebroken fabriek in de buurt van
Arnhem. Het nieuwe gedeelte is in
1936 in gebruik genomen en recent
uitgebreid.
Vandaar reden wij naar de Buurserstraat in Enschede. Langs de
straat liep vroeger het Zuiderspoor,
het “Schaddenspoor”, een spoorlijn opgericht door de Enschedese
fabrikanten in 1898 naar Alstätte/
Ahaus. Via deze kortere route dan
die over Winterswijk-Boekelo-Enschede-Hengelo, kregen de fabrikanten de kolen goedkoper voor
hun industrie. Tot 1991 werd de
baan geëxploiteerd door de Ahaus/

Alstätter Eisenbahn. Op het tracé
van de spoorlijn is een wal opgeworpen en daar waar fietsdoorgangen zijn, worden door Sonna Krom,
in samenwerking met de Historische Sociëteit Enschede Lonneker,
wandschilderingen
aangebracht,
die een beeld geven van de oude
situatie. Sonna Krom was aanwezig en vertelde over haar werk. Een
paar honderd meter verder schildert ze het Enschedese industriële
verleden, mede afhankelijk van de
kolentransporten. Aan de kant van
het fietspad geeft een duidelijke
tekst de geschiedenis van de spoorlijn weer.
Daarna reden we binnendoor naar
de Helmer, waar we de theekoepel
op het landgoed bezochten. Elsberth Dirkzwager - Menko vertelde ons
over de geschiedenis van het buitengoed. Het erf de Helmer wordt
voor het eerst genoemd in 1305. De
eerste bewoner heette Johan Helmer. Door de eeuwen heen veranderde het landgoed van eigenaren;
de familie Menko heeft vanaf de
20ste eeuw de zorg voor de 3 boerderijen, de theekoepel van 1860,
recent gerestaureerd, en de oude

TABKRING
TEKST
NIEUWS VAN DE HISTORISCHE

DOOR: FLEUR TER KUILE - VAN HEEK
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING


 
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

We reden een stukje terug naar
Boekelo over de Haaksbergerstraat,
namen de busbaan en kwamen
terecht bij erve Tyberend, de boerderij van de familie Herman Tabor,
aan de Rosinkweg 40. We werden ontvangen met koffie en cake
en Herman vertelde ons over het
erf. Althans wat hij ervan weet: in
1748 reeds vermeld, de boerderij
als “lös hoes” gebouwd maar door
Herman verbouwd. Het huis staat
op een fundament van Bentheimer zandsteen, de voorgevel onaangetast, met de oorspronkelijke
raamindeling en de kleine ruitjes.
De gevelsteen met inscriptie: ‘De
mistgunst der mens kan mij niet
dieren als ik hebbe den zegen des
heeren, G.J. Rosink, A. Lamsink, J.

Tot slot namen we een kijkje in de
groene loods van de MBS, aan het
einde van de spoorlijn in Boekelo.
Albert Platvoet heeft zijn modelspoorbaan, het Zuiderspoor Enschede, verplaatst naar de ruime loods
van de MBS. Een fijne aanwinst
voor de MBS maar ook voor Boekelo. Wanneer de trein rijdt is de loods
open en toegankelijk vanaf het perron.

TABKRING
TEKST
NIEUWS VAN DE HISTORISCHE

Rosink anno 1838’. Opvallend is ook
de verschoten blauwe verfkleur op
dorpels en vensterbanken tegen
vliegen en ongedierte. Het boerderijtje is een Rijksmonument.
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Tot besluit aten we samen een hapje bij Eetcafé De Buren. We hadden
een meer dan interessante middag
met verrassende historische wetenswaardigheden, voor sommigen
geheel onbekend. Hartelijk dank
voor de organisatie van dit “rondje”
door ons “noaberschap”. 
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put op zich genomen. Alle zijn als
Rijksmonumenten aangemerkt. We
wandelden en bewonderden tuin
en bos en we realiseren ons hoe
waardevol het behoud van dit oude
erf is. Gedeeltelijk is het landgoed
opengesteld en voor menig inwoner van Enschede een geliefd wandel ommetje.

- 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

Het leven zoals we dat elke dag
meemaken is een raar iets. Het
ene moment ben je om de goede
vrede te bewaren de keuken aan
het schoonmaken, de was aan het
draaien en de honden aan het uit
laten. Daarbij komt ook dat er elke
dag gewerkt moet worden. Dus in
ons geval: allebei een fulltime baan
met kinderen die er om de week
zijn en een nieuwe telg die we in
oktober mogen verwelkomen. De
auto heeft weer eens een beurt
nodig en de wasmachine is er mee
opgehouden. Drukte alom.

doen, zoals met die auto die net
een beurt heeft gehad naar de mediamarkt rijden om een nieuwe
wasmachine te kopen. En dan met
de kinderen die toch mee zijn gegaan een ijsje eten bij de ijssalon.
Soms ben je zo hard bezig met rennen dat je vergeet dat je je gelukkig
moet prijzen dat het allemaal überhaupt mogelijk is. Mocht er weer
een moment zijn dat u denkt: waar
doe ik het allemaal voor; denk dan
ook dat u het allemaal mag doen.

En bedank dan welke God u ook
Het andere moment prijs je jezelf mag aanbidden voor het feit dat dit
gelukkig dat het ook allemaal zo zo is. 
kan. Dat je allebei een baan hebt
waardoor je leuke dingen kunt

EFPUNT
TR
EKELO
BO

Het bestuur van Senioren Trefpunt
Boekelo wenst u en onszelf in juli
en augustus een heerlijke vakantietijd. In september leest u over
onze volgende plannen. 

IOR
SEN EN

SENIOREN TREFPUNT
BOEKELO

TEKST
COLUMN: OMDENKEN & SENIOREN TREFPUNTTAB
BOEKELO

DOOR: JACO AGTERBOSCH
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COLUMN: OMDENKEN

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.

JULI
Ma.

Nordic Walking rond Boekelo.

14.00

Di.

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

14.00

Wo.

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

Wo.

Samen eten en genieten van een driegangenmenu.

12.30

Do.

Onder het genot van een kopje koffie of thee
gelegenheid om inwoners te ontmoeten.

14.00

Do.

Jeu de boule, twee groepen.

Do.

Ontmoetingsmiddag. activiteiten voor lichaam en geest.

13.30 - 15.30

Vr. 5 juli

Mantelzorgcafé: ontmoetingen met aandacht.

14.00 - 16.00

Za. 20 juli

Gezamenlijk buffet met De Mans. Kosten € 15,-,
all inclusive.

14.00

Di. 30 juli

Effkes d’r oet: middagje met de bus erop uit..

13.30

9.30 - 11.30

AUGUSTUS / BEGIN SEPTEMBER
Wo. 7 aug.

De Berkezangers komen zingen in de huiskamer.

14.00

Do. 8 aug.

De Zonnebloem organiseert activiteiten in de huiskamer.

14.00

Di. 3 sept.

Bingo samen met Boekelo Decor.

14.00

Do 5 sept.

Voorlichting over het verlengen van uw rijbewijs bij het
CBR.

14.00
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14.00 & 19.00
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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

07 juli

Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst
Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Ned. Protestantenbond

14 juli

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

21 juli

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

28 juli

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

04 aug.

Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenJohanneskerk Twekkelo koor
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst

11 aug.

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Ned. Protestantenbond

18 aug.

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Ned. Protestantenbond

25 aug.

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 sept.

Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst

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

TAB TEKST
KERKDIENSTEN

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















SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

11 juli

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

di.

16 juli

Maandelijks spreekuur Dorpsraad.
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info

De Zweede

19.00 19.30

di.

16 juli

Openbare vergadering Dorpsraad

De Zweede

20.00

do.

8 aug.

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.

16 aug.

INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

do.

5 sep.

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

vr.

6 sep.

Bezorgers Boeke-loos

De Zweede

za.

7 sep.

Cabarestival

‘t Verborgen
Theater

20.15

za.
&
zo.

7, 20 &
21 juli,
4 aug. &
8 sept.

Open Tuinen Dag Beckelo

Beckumerstraat
460
Gratis entree

10.0017.00

17.00

TAB TEKST
KALENDER

do.
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KALENDER JULI EN AUGUSTUS

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

