
BOEKE-LOOS IS EEN UITGAVE VAN DE 
STICHTING DORPSRAAD BOEKELO
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• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt
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BOEKE-LOOS
September 2019
Heeft u iets te melden of een mooi verhaal te 
delen? Laat het ons weten. Uw inbreng wordt 
zeer gewaardeerd!

REDACTIE
Susanne Harperink  06 17 144 265
Pieter Hof   06 53 739 422
Marieke Meijerink-Miedema  06 11 839 724

Vaste correspondent
Jaco Agterbosch   06 41 064 421

REDACTIEADRES
Boekelosestraat 370 
7548 AW Boekelo

Voor kopij en advertenties:  
boekeloosredactie@gmail.com

DISTRIBUTIE
Sonja Heijink
sonjaheijink@home.nl
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BOEKE-LOOS
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 nieuws voor - en door - de 
inwoners van Boekelo en omstreken met u.
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R e s o r t  B a d  B o e k e l o  •  O u d e  D e l d e n e r w e g  2 0 3 ,  7 5 4 8  P M  B o e k e l o

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

d i n s d a g a v o n d
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€ 1 9 . 5 0

p . p

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

4



BESTE LEZERS

DOOR: PIETER HOF

We hebben als redactie weer veel zin in het 
tweede deel van 2019. Het is u misschien al 
opgevallen, we hebben de Boeke-loos in een 
nieuw jasje gestoken. En het is daarbij goed te 
vermelden dat we daarvoor vanuit de Dorpsraad 
alle steun hebben gekregen. We zijn blij dat 
we die mogelijkheid krijgen van een vooruit- 
strevende Dorpsraad om iets moois van uw 
dorpsblad te mogen blijven maken.

Dankzij een aantal reacties op de vorige Boeke- 
loos weten we inmiddels dat de zandafgraving 
aan de Windmolenweg gebruikt wordt voor 
de wildwissel die op dit moment gerealiseerd 
wordt aan de A35. U weet wel, het bouwproject 
dat zoveel aandacht krijgt in de media, omdat 
een omwonende bezwaren maakt tegen de 
wijze waarop er gebouwd wordt. En ja, de legen- 
darische garage van Vossebeld krijgt een  
winkelbestemming. We denken dat veel  
Boekeloërs blij zijn dat het authentieke pand  
bewaard blijft in het hart van ons dorp. 

En wat een feest dat ons creatieve Dorpsraadlid 
Bert Bennink ook dit jaar weer ‘Soundgardens’ 
heeft weten te organiseren op een aantal 
prachtige locaties in en rondom Boekelo.  
We kunnen het u van harte aanbevelen te  
genieten van muziek en de schoonheid die  
Boekelo en haar omgeving u biedt. Natuurlijk 
staan in deze Boeke-loos ook weer de nodige 
andere evenementen en bijzondere initiatieven 
waar we u graag op attenderen. 

En we vragen ook graag uw aandacht voor 
de vacature van ambtelijk secretaris voor de 
Dorpsraad. Wat zou de Boeke-loos zijn zonder 
de maandelijkse bijdrage van deze belangrijke 
functionaris, want dat is waar de secretaris ook 
verantwoordelijk voor is.

En wat betreft de veiligheid in ons dorp kunnen 
we ons verheugen op een nieuwe brandweer-
commandant op de Boekelose brandweer-
post. Lees meer hierover in deze Boeke-loos.  
Tel daarbij op de reanimatiecursussen die  
gegeven worden in het paramedisch centrum 
van Boekelo, dan wordt er ook op dat gebied 
weer het nodige gedaan om met een gerust hart 
te kunnen gaan slapen. 

Het was deze keer trouwens bijzonder druk met 
het aangeleverde kopij. We hebben daarom 
moeten kiezen en komen niet alle inzendingen 
geheel of gedeeltelijk aan bod tot onze spijt. 
Veel leesplezier! u

DE REDACTIE

Coverfoto: Museum Buurtspoorweg
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD 
Openbare vergadering van 16 juli 2019

DOOR: DJOEKE LUDWIG

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Jeroen Verhaak 
de vergadering en meldt de afwezigheid van drie 
Dorpsraadleden: Kas de Vries, Ben ter Stal en 
Edith Robers. Verder zijn Nico Bolhuis (Stadsdeel 
West) en wijkagent Wilfried Bossink afwezig met 
kennisgeving. 

Mededelingen
Naar aanleiding van een publicatie in Boeke-loos 
wordt meegedeeld dat Erve Menzo aan de  
Beldershoekweg een rijksmonument is. 
Over het mysterie van de zandhopen aan de 
Windmolenweg wordt gemeld dat dit een tijdelijk 
zanddepot is voor de opslag van zand bestemd 
voor de aanleg van het ecoduct over de A35. Door 
de bouwstop kon dit niet rechtstreeks worden 
aangevoerd. 
 
Verslag
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, 
met dank aan Djoeke Ludwig.

Mededelingen van de wijkagent
Wegens afwezigheid van de wijkagent zijn er geen 
mededelingen. 

Dorpsplan 2020-2030
Er zijn inmiddels verschillende gesprekken 
geweest met de ‘doe-groep’ en verschillende 
groepen Boekeloërs. De jongeren van groep 8 
zullen na de schoolvakantie bevraagd worden. 

Gestreefd wordt naar een eerste concept plan 
medio oktober/november aanstaande. Er staat 
eind augustus een afspraak gepland met de  
‘doe-groep’. Wordt vervolgd. 

Nieuws uit de commissie Fysiek
Renovatie Windmolenweg (Marssteden): de  
fundering onder de rijbaan moet worden ver-
vangen, waardoor verkeer over de Windmolenweg 
niet meer mogelijk zal zijn. De werkzaamheden 
zullen 10-12 weken in beslag nemen. Er volgt nog 
overleg met de gemeente in hoeveel fasen de 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dit om de 
overlast voor Boekelo zoveel mogelijk te beperken. 

Reconstructie kruising Haimersweg/Windmolen- 
weg: hier wordt alleen de toplaag vervangen en 
er zullen verhoogde betonbanden aangelegd  
worden zodat keren met de auto op de oprit naar 
het viaduct niet meer mogelijk is. Gehoopt wordt 
dat verkeerd gebruik van de Haimersweg hierdoor 
verder afneemt. Tevens wordt de afwatering van 
de weg verbeterd. 

Bestemmingsplan Rutbeek: plan is ter inzage 
gelegd, maar door onvolkomenheden in de 
ter inzage gelegde stukken is de procedure  
ingetrokken en wordt het concept bestem-
mingsplan na de zomer wederom in procedure  
genomen. Het gezamenlijke advies van Buurtkring 
Usselo, Buurtkring Broekheurne en Dorpsraad 
Boekelo is niet als zodanig overgenomen in het  
bestemmingsplan. Medio augustus komen we 
hier na hernieuwd overleg met de gemeente op 
terug. 
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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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Rutbekerveld: het advies van de Dorpsraad over 
het concept bestemmingsplan is verzonden.  
Het antwoord wordt afgewacht.

Duurzame energie: om Boekelo energieneutraal 
te krijgen heeft de commissie fysiek een bezoek 
gebracht aan een energiecoöperatie in Dalfsen. 
Dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. 
Gewerkt wordt aan een advies hierover. Verder 
is de ‘Noordtak’ in het nieuws geweest. Wij zijn 
hiertegen. Gelet op de mogelijke consequenties 
voor Boekelo wordt dit met bijzondere aandacht 
gevolgd. Met andere betrokken partijen zoals de 
Universiteit Twente wordt zo nodig samenwer-
king gezocht.

Nieuws uit de commissie Sociaal
Op 13 juni jl. is er een bijeenkomst geweest van 
Bookels Höltink. Er is onder andere gesproken 
over het idee om per wijk een zorgverlener als 
aanspreekpunt aan te wijzen uit het oogpunt van 
effectiviteit en efficiency. Vanuit De Zonnebloem 
is gemeld dat er meer gebruik gemaakt kan 
worden van de twee beschikbare duofietsen. Van 
1 tot 8 oktober vindt de ‘Week van de eenzaam-
heid’ plaats. Dit is een landelijk initiatief. 

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
Er is een aanvraag binnengekomen van Sound-
gardens. Voor de organisatie van de tweede editie 
van dit muziekfestival in particuliere tuinen is een 
bedrag van € 1200,- toegezegd. 

M.F.A. fase 3: sportzaal
In de zomernota is een bedrag opgenomen van  
€ 690.000,-. De tekeningen worden zo snel mo-
gelijk afgerond en hopelijk kan eind dit jaar of ko-

mend voorjaar met de realisatie worden begonnen.  
Over een andere subsidieaanvraag wordt in  
september uitsluitsel verwacht. In november is 
er een fundraisingactie in de drie kernen om het  
resterende bedrag voor een sluitende financie-
ring op te halen.

Rondvraag en sluiting
•  Fleur ter Kuile merkt op dat men op het 

Bleekerijplein bij buitenactiviteiten overlast 
heeft van hondenuitwerpselen. Uit reacties 
blijkt dit incidenteel te zijn. 

•  Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer West) 
deelt mee dat medio augustus/september 
de openbare ruimte Henry Dunantlaan en 
Bastinglaan in kaart wordt gebracht.  
De huidige beeldvormingen worden 
vastgelegd met foto’s en beschrijven welke 
soorten er staan. Ook de plantvakken die 
worden onderhouden door bewoners of in 
bruikleen zijn. De bewoners worden vooraf 
per brief geïnformeerd. Dit in het kader van 
de aanvraag van de monumentenstatus.  
Als beheer wil men dit in beeld hebben voor 
de opstelling van een beheerplan. 

•  Aan de Beckumerstraat ter hoogte van 
huisnummer 150 heeft een noodkap plaats-
gevonden van drie lindebomen (naast de al 
gekapte) die los stonden en een onveilige 
situatie vormden voor de weggebruikers en 
omwonenden. De stobben worden gefreesd 
en de bestrating hersteld. 

•  Op termijn zullen er op enkele grote eiken 
worden gekapt aan de Boekelose Stoom-
bleekerij. Deze zijn in zeer slechte staat. 

•  Met betrekking tot de eikenprocessierups 
wordt het landelijke beleid gevolgd. Dit houdt 
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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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in dat er op uitzonderlijke plekken waar veel 
samenloop is van mensen actie kan worden 
ondernomen door Onderhoud Enschede.  
Meldingen van inwoners worden geregistreerd. 
Toch zal er een grote overlast blijven bestaan. 

•  Eind augustus zullen aan de Boekelose 
Stoomblekerij aanpassingen plaatsvinden 
aan twee wadi’s. Bij de eerste grote wadi, daar 
waar ook speeltoestellen staan,  
zal aan het eind van de wadi’s ter hoogte van 
de patiowoningen de bodem worden gefreesd 
en worden ingezaaid met een wildbloem-
mengsel. Dit gebeurt vanaf de overstortkolken 
aan het eind tot het verharde doorsteekpad. 
Er blijft dan nog genoeg ruimte over voor de 
kinderen om te spelen. De tweede wadi is de 
kleinste aan het eind van de straat. Deze wadi 
functioneert niet doordat er een harde laag in 
de bovengrond zit. Deze wadi wordt onderin 
afgegraven en weer met zand aangevuld. Ook 
daar zal een wildbloemmengsel ingezaaid 
worden. Het inzaaien wordt in september 
gepland.

Bij de sluiting om 20.50 uur meldt de voorzitter 
dat er door de verhuizing van de huidige ambtelijk 
secretaris wederom een vacature voor het secre- 
tariaat is ontstaan. Hij dankt Djoeke Ludwig voor 
haar inzet de afgelopen maanden. 

Uitnodiging
De volgende openbare vergadering van de  
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 17 september.  
U bent van harte welkom in M.F.A. De Zweede, 
Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal. Aanvang 
20.00 uur. 

De Dorspraad heeft besloten om het maande-
lijkse spreekuur van de Dorpsraad ingaande 
komende september te verplaatsen van de 3e 
naar de 2e dinsdag van de maand. Het tijdstip 
blijft ongewijzigd: van 19.00 - 19.30 uur. 
In 2019 zijn er nog spreekuren op 10  
september, 8 oktober, 12 november en 10  
december in M.F.A. De Zweede. Wilt u komen? 
Meldt u dan aan via dorpsraad@boekelo.info.  

OPROEP: DE DORPSRAAD ZOEKT 
(OPNIEUW) EEN  
AMBTELIJK SECRETARIS 

De afgelopen maanden heeft Djoeke Ludwig 
de functie van ambtelijk secretaris met veel 
plezier ingevuld. Helaas is ze recent naar buiten  
Boekelo verhuisd zodat er opnieuw een vaca-
ture voor ambtelijk secretaris is ontstaan. 

Met onmiddellijke ingang zoeken we een 
dorpsgenoot die de volgende werkzaamheden  
vrijwillig op zich wil nemen: 
•  Het maken van (beknopte) verslagen van  

vergaderingen (circa 1 à 2 keer per maand).
•  Het op basis hiervan schrijven van Nieuws uit 

de Dorpsraad voor Boeke-loos. 
•  Het opstellen van de aandachtspuntenlijst.
•  Het bijhouden van de in- en uitgaande postlijst. 
Voor de uitvoering is een laptop en printer  
beschikbaar. Eventueel gemaakte kosten worden  
uiteraard vergoed. 
Meer informatie? Neem dan contact op 
met Jeroen Verhaak, Dorpsraad-voorzitter.  
Tel.: 053 - 428 22 25. Wilt u reageren? Stuur  
dan een e-mail naar dorpsraad@boekelo.info.
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Karen Hof
06 81454362

Niet zoals het ‘hoort’,  
maar zoals jij het wilt.

hofuitvaartzorg.nl
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NIEUWS VAN DE  
HUISARTSENPRAKTIJK

DOOR: NIELS VAN ROZEN

Ik hoop dat u het fijn hebt gehad in de welver-
diende vakantie die achter ons ligt. Dat het 
hoofd weer lekker ‘gereset’ is om met een  
verfriste blik allerhande doodgelopen klussen 
van voor de vakantie op te kunnen pakken. 

In de apotheek en de huisartsenpraktijk van 
Boekelo zijn we de vakantie ook goed doorge-
komen. Zoals u het hele jaar van ons gewend 
bent, waren we ook in deze vakantie elke dag 
open. Het waren meestal rustige werkdagen 
met voornamelijk ontspannen mensen. Een  
prettigere werkomgeving en -sfeer kun je je  
nauwelijks indenken!

Inmiddels is in september het werkende leven 
weer begonnen en maken we ons in de huisarts- 
enpraktijk op voor een aantal veranderingen 
waar ik u over wil berichten. Allereerst ben ik 
verheugd om u te berichten dat het Boekelose 
huisartsenteam versterkt is met een vrouwelijke 
dokter. Dokter Berkel is een net afgestudeerde 
huisarts. Zij werkt sinds juli op de woensdag in 
onze praktijk. In een volgende Boeke-loos zal zij 
zich aan u voorstellen. Er zijn namelijk nu al 2 
anderen die zich aan u voor willen stellen.

Zoals ik u in de vorige Boeke-loos vertelde, zijn 
er grote tekorten aan huisartsen in het hele land. 
Om de tekorten snel aan te vullen wil de minister 
dat er mensen van buiten de huisartsengenees-
kunde de huisartsen gaan ondersteunen om 

de vergrijzende bevolking van zorg te kunnen  
voorzien. De beroepsgroep die op deze manier 
ontstaat heet Physician Assistant of kortweg 
PA. In een opleiding van twee-en-een-half jaar 
worden zij opgeleid om hun werk zelfstandig 
te kunnen doen. Dit zijn professionals uit  
bijvoorbeeld de verpleging of fysiotherapie met 
minimaal 2 jaar werkervaring op dat gebied die 
gemotiveerd zijn om een ander vak te leren. 

In navolging van Manon Lichtenberg die aan 
het werk is als huisarts-PA zal in september een 
nieuwe PA in opleiding komen bij onze praktijk; 
Nynke Derks. Zij is een enthousiaste verpleeg-
kundige die jarenlang op de gynaecologische  
afdeling in het ziekenhuis gewerkt heeft. Hier-
onder zullen beide PA’s zich aan u voorstellen. 

Om te kunnen leren en ervaring op te kunnen 
doen, zullen beide PA’s ook mensen moeten zien 
op hun spreekuren. De patiënten worden in het 
begin allemaal ook door de huisartsen gezien, 
totdat de PA zelfstandig kan werken. Op het 
moment dat u een afspraak wilt maken op het 
spreekuur van de huisarts zal de assistente u 
steeds om uw toestemming vragen om op het 
spreekuur van de PA te komen. U kunt natuurlijk 
specifiek naar de PA vragen als u bij haar op het 
spreekuur wilt komen.
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Manon Lichtenberg, 
Physician Assistant
Mijn naam is Manon 
Lichtenberg. Ik woon 
samen met mijn man 
Rob en dochter Saar 
van bijna 1 in Nijverdal. 

Naast leuke dingen doen met Saar, ben ik graag 
aan het tekenen, fotograferen, (live) muziek 
luisteren of ga ik hardlopen door het bos. Na als 
Physician Assistant in de neurologie en op de 
huisartsenpost gewerkt te hebben, vind ik het 
een erg leuke uitdaging om nu in een huisartsen-
praktijk aan de slag te gaan. Ik ben sinds juli in de 
praktijk in Boekelo aan het werk en ben hartelijk 
ontvangen door het team en de patiënten. Ik 
kijk er naar uit om er met veel plezier te blijven 
werken!

Nynke Derkx,  
Physician Assistant 
in opleiding 
Mijn naam is Nynke 
Derkx, ik ben 42 jaar 
en ben getrouwd 
met Sven. Wij wonen 

samen met onze dochters Femke (14 jaar) en 
Maud (12 jaar) in Enschede. Na ruim twintig jaar bij 
het Medisch Spectrum Twente gewerkt te hebben 
als obstetrie- en gynaecologieverpleegkundige 
op de verloskamers en de kraamafdeling, zal ik 
vanaf begin september het team van Huisartsen-
praktijk de Windmolen versterken als Physician  
Assistant in opleiding.
Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging en 
de fijne samenwerking binnen het team van de 
praktijk. u

HOCKEYKAMPIOEN  
IN BOEKELO

Op 29 juni jl. is Wil Dielis, inwoner van Boekelo, 
als speler van het Nederlands Hockeyelftal 65+, 
Europees kampioen geworden. 

Het Grand Masters EK werd van 19 tot 29 juni  
gespeeld in Brasschaat, België. In 2016 
veroverde Wil met NL60 al de wereldtitel in  
Australië, waarna hij werd uitgeroepen tot 
‘Sportman van het Jaar’ in Enschede. 

Na de zomer begint de voorbereiding voor het 
wereldkampioenschap in 2020 in Tokyo. u
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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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PAND BECKUMERSTRAAT 18

DOOR: JAAP DE BOER

Nu een aannemer bezig is met de restauratie van het pand aan de Beckumerstraat 18, het  
voormalige garagebedrijf, zie je regelmatig mensen bij elkaar staan, die zich afvragen wat de  
toekomst van het gebouw is. Voor alle jongere en nieuwe Boekeloërs is het mogelijk interessant  
te weten hoe het vroeger was.

Bijgaande foto van een oude ansichtkaart uit  
ongeveer 1910 toont ons een onverharde weg 
met op de voorgrond het postkantoor. Het 
was het postagentschap waarin de heer Geert 
Leferink de scepter zwaaide. Op latere foto’s 
staan voor het pand telefoonpalen, waarlangs 
de bovengrondse telefoon- en telegraafdraden 
gespannen waren. Het kantoor wordt dan een 
P.T.T. (post-, telefoon- en telegraaf-) kantoor. 
Geert Leferink, die hier uit het bovenraam kijkt, 
bewoonde het pand samen met zijn echtgenote 
Adriënne Henriëtte Carrière, de vroedvrouw voor 

de “betere” Boekeloërs, naar mij werd verteld.
Voorbij dit pand staat het pand, waarin links 
momenteel ‘La Deut Mode’ is gevestigd en op 
de achtergrond staan de boerderij en schuur van 
de familie Holtkamp. ‘Fleur de Sel’ is pas later 
gebouwd.

De geschiedenis van het gebouw is uitvoerig 
beschreven in het boekje “Beckumerstraat 18”, 
dat bij het Historisch Centrum te verkrijgen of  
in te zien is. u
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SAMEN ÉÉN IN BOEKELO

Van 1 tot 8 oktober vindt weer de nationale week tegen de eenzaamheid plaats. Dit jaar is de slogan: 
‘Eén tegen eenzaamheid.‘ In het hele land vinden activiteiten plaats.  

Ook Boekelo doet mee! Op dinsdag 1 oktober 
trappen we af met een leuke activiteit op en bij 
camping ’t Scharrelhoes. We verzamelen om 
10.30 uur met een kopje koffie en krentenwegge 
in de “Huiskamer van het Dorp”. Voor wie dat 
kan: kom op de fiets! Ter plaatse staan ook en-
kele duo-fietsen mét vrijwilliger ter beschikking. 
Is fietsen lastig? Dan regelen we vervoer met de 
auto vanaf en naar uw huis!

We fietsen met een mooie route naar de  
camping, waar u rustig kunt rondkijken terwijl  
de lunch voor u wordt klaargezet. Aan het 
eind van de lunch komt Wilmy van der Wilk 
van Hondenschool Honderons met enkele  
therapie-honden die naar hartelust geaaid en 
geknuffeld kunnen worden. Tenslotte vindt  
voor belangstellenden nog een demonstratie 
schapendrijven met honden plaats. 

Als u dit allemaal wat veel vindt kunt u zich ook 
alleen voor de lunch en de activiteit met honden 
inschrijven. Bij slecht weer vindt er een aange-
past programma plaats.
 
Wat gebeurt er nog meer?
Op donderdag 3 oktober vindt er een gezellige 
bingo plaats in De Berke met leuke prijzen. De 
bingo begint om 14.00 uur. Deze activiteit (zie 
flyers in het dorp) wordt georganiseerd door 
Stichting Open Ouderenwerk Boekelo. 

U kunt u opgeven bij Joke Velthuis, 
tel. 053 - 42 82 659. En er zijn nog meer plannen! 
Bijvoorbeeld voor een voorleesmiddag bij de 
kinderopvang.

Voor wie?
Jongeren, ouderen: iedereen die wel een verzetje 
kan gebruiken of behoefte heeft aan wat meer 
of andere contacten. Hebt u een familielid of 
buur, die wel wat extra aandacht kan gebruiken?  
Dan mag u hem of haar ook begeleiden naar de 
activiteit. Het kost niks en levert vast en zeker 
iets positiefs op!

Aanmelden
Bent of kent u zo iemand in Boekelo of Usselo? 
Vul dan onderstaand strookje in en lever deze 
tijdens kantooruren in bij Huisartsenpraktijk de 
Windmolen aan Windmolenweg 42.

Ook kunt u het op afgeven in de Huiskamer van 
het Dorp “De Berke”, Jan van Elburgstraat 11.

Misschien wil Koningin Maxima dit jaar wel naar 
Boekelo komen om de week te openen! Vorig 
jaar was ze tenslotte in Enschede en dan is  
Boekelo een logische volgende stap toch? 
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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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Meer weten over dit thema? 
Kijk eens op www.eentegeneenzaamheid.nl. #SamenééninBoekelo is een initiatief van de Dorpsraad.

Met hartelijke groeten, 

Dorpsraad Commissie Sociaal i.s.m. Open Ouderenwerk Boekelo.

Edith Robers  06 - 534 713 68
Sabine Jongsma  06 - 107 431 54
Ben Bel   053 - 428 17 97 u

JA, IK DOE MEE! (aankruisen waar u voor kiest)

n Activiteit dinsdag 1 oktober: 

  n zelf fietsen vanaf de Huiskamer van het Dorp

	 	 n meefietsen op de duofiets

	 	 n eigen autovervoer (naar de camping aan de Kwinkelerweg 361) 

	 	 n wil thuis opgehaald worden

n Bingo donderdag 3 oktober 14 uur

Naam: 

Adres:

Telefoonnummer:

Inleveren bij Huisartsenpraktijk De Windmolen aan de Windmolenweg 42 (tijdens  
openingstijden) of in de Huiskamer van het Dorp “De Berke” aan de Jan van Elburgstraat 111.
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Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

DEALER

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

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

TUINHOUT

VERANDA’S

PICKNICKTAFELS

PELLETS

MOLLEN VERDRIJVER

TUINGEREEDSCHAP
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UITBREIDING DE ZWEEDE BINNEN 
HANDBEREIK

In het laatste nummer van Boeke-loos hebben 
we bericht over de positieve ontwikkelingen 
rond De Zweede. Ook in de afgelopen twee 
maanden, tijdens het zomerreces, is de  
uitbreiding van De Zweede: fase-3, de multi-
functionele (sport)zaal en aanvullende ruimtes, 
nu daadwerkelijk binnen handbereik gekomen.  

Zomernota Gemeente Enschede: investering 
De Zweede overgenomen door de raad
Ondanks alle financiële problemen en bezuini- 
gingen binnen de gemeente, heeft de behande- 
ling in de zomernota voor ons een gunstige 
uitkomst gekregen. Het B&W voorstel is over-
genomen en de voltallige raad staat achter de 
investering van € 690.000 in de uitbreiding van 
De Zweede met een sportzaal!

Samen met de BOSA-subsidie en de financiering 
door het Steunfonds Nijmeijer is hiermee meer 
dan 80% van de financiering rond. De uitbreiding 
op korte termijn is daarmee binnen handbereik!

De laatste stap is aan ons
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Het is aan 
ons om de financiering sluitend te maken en de 
laatste 20% bijeen te krijgen door zelfwerkzaam-
heid, bijdragen van verenigingen en de gemeen-
schap. De rol van de gemeente beperkt zich tot 
het beschikbaar stellen van één enkele gymzaal, 
de extra accommodatie is voor rekening van 
de Stichting MFA. Ook in de zomernota is onze 
bijdrage een voorwaarde voor de gemeente om 
de eenmalige investering in het project te doen.

Fondsen & Fundraising
Een deel van de dekking komt naar verwach-
ting uit een LEADER-subsidie van € 100.000 
waarover we de eerste week van september 
duidelijkheid krijgen. Wellicht al als u dit leest.  

Het resterende deel moeten we samen bijeen-
brengen. Een aantal van ons is daarom nu druk 
bezig met het benaderen van fondsen en er 
wordt hard gewerkt aan het voorbereiden van 
de fundraising. De signalen en toezeggingen die 
we tot nu hebben stemmen ons positief en we 
twijfelen er niet aan dat het met uw steun lukt 
in 2019 de volledige financiering rond te krijgen. 

De fundraising hebben we nu gepland op  
2 november. In de volgende Boeke-loos zullen 
we u hierover nader berichten.

Voorbereiding komt op stoom
Begin juli hebben we besloten vol door te gaan 
met de voorbereidingen. Het basisontwerp van 
BCT-architecten ligt ter beoordeling en we zijn 
druk bezig met de verdere specificatie, detail-
lering en uitwerking. De komende maand gaan 
we concreet met de toekomstige gebruikers in 
gesprek voor deze volgende fase. 
 
Het wordt een hete herfst!

Namens werkgroep MFA De Zweede Fase-3 u
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15

��������

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. 

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

24



NIEUWE KAZERNE- 
COÖRDINATOR BRANDWEER-
KORPS BOEKELO

 
Vanaf 1 augustus heeft het brandweerkorps van 
Boekelo een nieuwe kazernecoördinator. Hans 
Lelsz heeft het stokje overgedragen aan Tonnis 
Goosen, die daarmee vanaf die datum ook het 
nieuwe aanspreekpunt geworden.
 
Even voorstellen 
“Mijn naam is Tonnis Goosen (44), geboren en 
getogen in Hengelo en na bijna 10 jaar in Den 
Haag te hebben gewoond voor mijn werk, ben 
ik teruggekeerd naar Twente en woon ik sinds 
2008 samen met mijn vrouw en twee zoontjes 
aan de Stoomblekerij in Boekelo.

Van kinds af aan vond ik alles wat met hulpdien-
sten te maken had al fascinerend. Toen ik in 2009 
in de Boeke-loos de oproep las voor vrijwilligers 
bij de brandweer in Boekelo heb ik ook niet lang 
na hoeven denken om mij op te geven. 

In 2010 ben ik vrijwilliger geworden en gestart 
met de opleiding tot Manschap. Daarna heb 
ik ook nog de opleiding tot chauffeur/pomp- 
bediende gevolgd en vervolgens de opleiding tot 
bevelvoerder. De brandweer is voor mij inmiddels 
meer dan alleen vrijwilliger zijn naast mijn regu-
liere baan als Manager IT operations bij Deltics 
IT in Hengelo. Het is mijn passie en deze passie, 
bevlogenheid en enthousiasme hoop ik ook in 
mijn nieuwe rol als kazernecoördinator over te 
kunnen brengen op anderen. Daarmee wil ik de 
inwoners van Boekelo nog meer betrekken bij 
wat wij doen.” 
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Werving nieuwe vrijwilligers 
“In mijn rol als kazernecoördinator zorg ik er 
samen met de korpsleden voor dat het dagelijks 
reilen en zeilen van de kazerne geregeld is en de 
uitruk en vakbekwaamheid op orde zijn. Wij zijn 
een gedreven en enthousiast korps van ongeveer 
20 vrijwilligers die zich graag inzetten voor de 
brandweerzorg in Boekelo en omstreken.  

Om dit in de toekomst te kunnen waarborgen, 
zijn wij altijd op zoek naar versterking. Op dit  
moment hebben wij in Boekelo vacatures.  
Wij zijn met name op zoek naar mensen die ook 
overdag beschikbaar zijn. 

Belangstellenden kunnen voor meer informatie 
contact met mij opnemen maar ook direct het 
sollicitatieformulier invullen op www.brandweer-
twente.nl/werkenbij. Reageren kan tot en met  
15 september.”
 

Open dag
“Het is alweer een paar jaar geleden dat wij een 
open dag hebben georganiseerd. Via deze weg 
nodig ik jullie graag uit om tijdens de open dag, 
die in 2020 gepland staat, een kijkje in onze 
kazerne te komen nemen. Mocht je niet zo lang 
kunnen wachten of eens een oefenavond mee 
willen kijken, neem dan gerust contact met mij 
op om een afspraak te maken.”
 
Contactgegevens
Tonnis Goosen 
Kazernecoördinator Boekelo  
06 - 122 291 36 of 
t.goosen@brandweertwente.nl

Kazerne Boekelo
Verzetslaan 21 
7548 EM Boekelo
088 - 25 67 000 u



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

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. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.
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BEGIN MET HARDLOPEN BIJ DE BOEKELOPERS

In september start er weer een 5 km clinic voor beginners bij de Boekelopers. Op maandag 
2 september is er een informatiebijeenkomst op Sportpark De Zweede, om 19.30 uur. Op deze  
avond word je geïnformeerd over het trainingsschema, kleding, schoeisel en andere zaken die van 
belang zijn voor het hardlopen. 

Trainingen vanaf maandag 9 september
Vanaf maandag 9 september starten de geza-
menlijke trainingen onder begeleiding van onze 
ervaren trainer. Gedurende een periode van 12 
weken trainen we op de maandagavonden van 
19.30 - ca. 20.45 uur met als doel de 5 km van de  
Snertloop in De Lutte op 1 december 2019.

De trainingen beginnen met een warming- 
up, vervolgens loopscholing, oefeningen met 
afwisselend wandelen en hardlopen en afslui-
tend een cooling-down. Ook is er aandacht voor 
looptechniek en houding. Samen trainen in een 
groep motiveert!

Opgave
Opgeven voor de 5 km clinic kan door middel 
van een formulier via onze site: https://lopers.
bscunisson.nl/ of www.bscunisson.nl.

Kosten
De kosten voor de clinic inclusief koffie/thee, een 
functioneel loopshirt, trainingsschema en inschrij-
ving voor de eindloop in De Lutte bedraagt € 55,-. 

Graag tot ziens op De Zweede, Boekelosestraat 
275, Boekelo op 2 september a.s., om 19.30 uur.
Meer informatie www.bscunisson.nl
lopers@bscunisson.nl of Facebook: Boekelopers. 
u

JA
AR

G
AN

G
 4

1 
| S

EP
TE

M
BE

R 
20

19
 | 

N
R.

 4
29

29



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

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

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

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

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

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

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

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

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

30



BOEKELOËRS OP VAKANTIE 2019 

Katri van Dijk 
Duisburg Noord-Duitsland

Karen Hof 
Pisa Italië

Thijmen en Rueben Springer 
Ardeche Frankrijk

Karin Bruinsma 
Alghero Sardinië

Bert Bennink 
Songhkram Thailand

Marieke 
Meijerink-Miedema
Tsjechië
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Teken jij iedere ochtend jouw wenkbrauwen 
en vind je dit lastig of wil je tijd besparen?

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

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

wenkbrauw wordt gecreëerd.

SHADOW
De oudste en meest bekende techniek. Hierbij wordt de 

wenkbrauw volledig zacht ingeschaduwd.

COMBI
Een combinatie van bovengenoemde technieken.

WWe streven naar een natuurlijk resultaat wat bij jou past. 

Gediplomeerd PMU specialiste en GGD gecertiiceerde salon.

25%
KORTING
wenkbrauwen

PMU

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

Geldig in september
& oktober
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REANIMATIE CURSUSSEN

Waarom een reanimatiecursus?
Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Het  
gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op 
straat. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten 
na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. 

Ook leren reanimeren?
Bij voldoende belangstelling organiseren wij een 
nieuwe cursus reanimeren. De cursus wordt 
gehouden bij Fysiotherapie Tieberink, Boekelose 
Stoomblekerij 15.

Kosten
De kosten zijn € 40, - per persoon, inclusief 
koffie/thee en een lesboekje. Belangrijk om te 
weten: diverse zorgverzekeraars vergoeden een 
reanimatiecursus via de aanvullende verzeke-
ring. Check dit bij uw eigen verzekering. 

Herhalingslessen
De jaarlijkse herhalingslessen worden ook dit 
jaar weer gehouden in het 4e kwartaal. Iedereen 
die in het bezit is van een geldig diploma en 
minimaal 1 x per 2 jaar een herhalingsles heeft 
gevolgd kan deelnemen aan de herhalingsles. De 
kosten voor een twee uur durende herhalingsles 
zijn € 15, -. 

Bekende deelnemers krijgen automatisch een 
uitnodiging voor de herhalingsles. 

Meer informatie en aanmelden
Bij één van onderstaande bestuursleden. Wij zijn 
ook te bereiken per mail: info@aedboekelo.nl of 
via Facebook: AED Boekelo.

Aanmelden kan via onze nieuwe website 
www.aedboekelo.nl. 

Jaap ter Wengel (COOP Boekelo), voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, secretaris/ 
penningmeester
Bertine Tieberink (Fysiotherapie Tieberink),  
bestuurslid u
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN

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

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

34



MET DE STOOMTREIN NAAR DE MILITARY

Museum Buurtspoorweg en Military Boekelo 
Enschede slaan de handen voor de tweede keer 
ineen. U kunt namelijk op zaterdag 12 oktober 
met de stoomtrein naar de Military, een evene-
ment dat jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers 
trekt. Niet alleen paardenliefhebbers zullen zich 
vermaken op de Military, want naast de dres-
suur, de Crosscountry en het springen kunnen 
bezoekers ook genieten van de vele diverse 
side-events en activiteiten die tijdens de Military 
georganiseerd worden. En daar is nu voor het 
tweede jaar een nostalgische stoomtreinrit aan 
toegevoegd.  

Voor ieder wat wils
De Military vindt plaats van 10 tot en met  
13 oktober en zit bomvol activiteiten. Zo vindt 
u op het terrein van de Military de grootste 
Herfst Fair van Oost Nederland, met meer dan 
100 standhouders. Daarnaast vindt u alles over  
beauty, mode, wellness en lifestyle op de Military 
Classic Night Fair. Er wordt een een YouTube 
Event georganiseerd en u kunt genieten van  
diverse culinaire hoogstandjes op één van de 
vele terrassen. Kortom: de Military Boekelo is 
leuk voor iedereen! 
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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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NATUURWERKDAG TEESINKBOS

Graag nodigen wij, de vrijdaggroep van natuurwerkgroep EnHOe, natuurliefhebbers uit Boekelo  
en omstreken uit om op vrijdag 27 september een ochtend te werken in de natuur.

Wat gaan we doen?
Wij gaan in het Teesinkbos de overwoekerende 
en invasieve vogelkers verwijderen naast en 
achter het hoofdterrein van de Military. Tevens 
zal IVN-gids en dorpsgenoot Fred Groothuis deze 
ochtend een interessante excursie verzorgen in 
het Teesinkbos.  

Tijd en locatie
Op vrijdag 27 september starten we om 9.00 uur 
met de excursie. We verzamelen op het parkeer-
terrein van de Military aan de Landsteinerlaan  
59 in Boekelo.

Wat neemt u mee?
Iets waar u droog op kunt zitten zoals een krukje 
of iets dergelijks of desnoods een vuilniszak. 

En voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te 
drinken en te eten. Wij zorgen voor gereedschap. 
Om ongeveer 12.45 uur stoppen we. 

Vooraf opgeven is gewenst (maar niet verplicht) 
We weten graag vooraf hoeveel mensen er mee 
gaan in verband met zorgen voor voldoende  
gereedschap. Opgave kan via mail naar 
info@enhoe.nl.

Meer informatie
Via Anton Heuven, coördinator vrijdag  
natuurwerkgroep EnHOe: 06 - 362 936 90.
Op de website www.enhoe.nl kunt u informatie 
over de activiteiten van onze natuurwerkgroep 
vinden. u
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Met de trein naar de Military
Dit jaar kunt u op zaterdag 12 oktober met de 
trein naar de Military. Hiervoor zijn speciale  
combi-tickets beschikbaar, die naast een treinrit 
ook toegang geven tot de Military. Deze dag 
hebben we bij Museum Buurtspoorweg een aan-
gepaste dienstregeling en gaan we extra vaak 
van Haaksbergen naar Boekelo. De auto parkeert 
u gratis in Haaksbergen en vanaf station Boekelo 
is het vervolgens nog een kleine wandeling naar 
het evenemententerrein van de Military.

Tickets en informatie
De actuele dienstregeling voor zaterdag  
12 oktober en alle benodigde informatie  
over kaartverkoop volgt op 
www.museumbuurtspoorweg.nl. 

Wilt u vast meer weten over de Military  
en de verschillende programma onderdelen? 
Kijk dan op www.military-boekelo.nl. u



‘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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SAM’S KLEDINGACTIE

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s 
Kledingactie een aantal speciale landelijke  
actiedagen, om zo extra veel kleding op te 
kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is 
er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

Grootste humanitaire ramp
Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen 
blijft de humanitaire crisis verergeren. Jemenis 
worden geconfronteerd met meerdere crises, 
waaronder gewapende conflicten, migratie, 
hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft 
geleid tot de grootste humanitaire ramp in de 
wereld. 

Ongeveer 80% van de bevolking - 24,1 miljoen 
mensen - heeft behoefte aan humanitaire hulp, 
waaronder 14,3 miljoen mensen die in levens-
gevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal mensen 
gestegen met drie miljoen. Kwetsbare bevol-
kingsgroepen in 230 van de 333 districten zijn 
blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp 
nodig om een grote dreigende catastrofe te  
voorkomen.

Levensreddende noodhulp
Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, 
zoals kinderen zonder ouders, of kinderen met 
alleen hun moeder, opa’s en oma’s met klein- 
kinderen en gezinnen met gehandicapte  
gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor  
hen dreigt de hongerdood het eerst. 

Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale 
Jemini-partnerorganisatie Yamaan voor de 
distributie van dekens en kleding voor de  
winterperiode en delen we hygiënepakketten  
uit. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. 
Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen 
voedselbonnen en geld voor onderdak. 

Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam’s 
Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen 
en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd 
kunt u terecht op www.samskledingactie.nl. u

Datum: Zaterdag  28 september  
Adres: Momentum, Beckumerstraat 167
Tijd:  11.00 - 13.00 uur
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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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in 12 Boekelose tuinen 

36 optredens
van 12   bands

tussen 13.00 en 17.00 uur
zondag 29 SEPTEMBER

gratis entree

Per pag_opmaak programmaboekje_2019.indd   1 13-08-19   10:14
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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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Live-muziek in 12 tuinen in en rond Boekelo
Op zondagmiddag 29 september tussen 13.00 en 17.00 uur wordt in 
Boekelo alweer de tweede editie georganiseerd van het vorig jaar zo 
succesvolle muziekfestijn Soundgardens. 

Op 12 plekken verspreid in en om het dorp stellen muziekliefhebbers hun 
tuin ter beschikking voor optredens van zeer uiteenlopende live-acts. 
Het publiek mag in elke tuin gratis binnenlopen om te komen kijken en 
luisteren. 
 
Als je er vorig jaar niet bij was: mis het niet nog eens!! De tweede editie 
van dit unieke festival heeft een vrijwel geheel vernieuwd tuinenaanbod! 
Met behulp van dit programmaboekje kun je vast je ideale tuinenroute 
uitstippelen. Het muziekaanbod houden we echter nog even geheim. 
Je kunt ervan op aan dat je zo van het ene muzikale pareltje naar het 
andere fietst, loopt, skate of hoe dan ook. De acts treden 3 keer met korte 
tussenpozen in dezelfde tuin een half uur op. Like, deel, reageer, nodig al 
je vrienden uit en hou verdere informatie-updates  in de gaten via media 
en vooral

www.soundgardens.nl

www.facebook.com/tuinenfestivalboekelo 

Entree is overal gratis. Voor drankjes wordt gezorgd. Vrijwillige bijdragen 
hiervoor en voor de organisatie worden zeer gewaardeerd. Er wordt 
tijdens de optredens met de pet rondgegaan en er staat een pot in 
elke tuin om een duit in het zakje te doen. Dus neem zeker een handje 
kleingeld mee!

Soundgardens gaat zeker door, ook bij regen!

Kom met de fiets.
Neem een handje kleingeld mee.
Neem een kleedje en een paraplu mee. TIPS

Per pag_opmaak programmaboekje_2019.indd   2 13-08-19   10:14
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www.buitenhoff.nl

 
 

 

 
 
 
 

 

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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GARDENS

Organisatie 
Bert Bennink (bertbennink@gmail.com)

Mede mogelijk gemaakt door:

Tuin Adres     Gastvrouw/heer

1 Molenveld 101    Morsink

2 Landsteinerlaan 8   Van der Tol

3 Kwinkelerweg 15   Kolenaar 

4 Boekelosestraat 397   Kolthof 

5 Beckumerstraat 247   Van der Woning

6 Beckumerstraat 169 (Momentum) Leferink

7 Wissinksdijk 70 (Usselo)   Frauenfelder

8 Beckumerstraat 270   Van Beek 

9 Egberinksweg 90   Haafkes

10 Boekelosestraat 387   Hilbink

11 De Mans 6 (tennispark)    BTC (Kant)

12 Weisinkhoekweg 33    Kooy

Per pag_opmaak programmaboekje_2019.indd   3 13-08-19   10:14
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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



PLATTE 
GROND

BOEKELO

USSELO
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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

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

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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HERFSTFAIR ERVE DE BATS

Op zondag 29 september wordt er samen met Soungardens een herfstfair gehouden op  
Erve de Bats. U kunt genieten van een goed glas wijn of een lekker biertje door medewerking 
van Breukers Dranken. De warme hap wordt verzorgd door Van Raay smokingbar. U kunt  
terecht bij Villa Vintage voor nieuwe en trendy tweedehands kleding, de brocante markt,  
de jam van Boer Scholten of de luxe thee van Pure de Luxe.

De herfstfair is van 12.00 - 17.00 uur, met aansluitend een afterparty  
met de band High Way 61 tot 20.00 uur. Wees welkom! 

Rikkel en Diane Kooy, 
Erve de Bats, Weisinkhoekweg 33, 7548 BW, Boekelo

HULP GEZOCHT VOOR TUIN EN WEILAND

Wij zoeken stevige scholier(en) voor hulp in tuin en weiland. Elke week circa 4 uur.  
Tijd en dag in overleg. Werkzaamheden zijn: maaien, hek maken, opruimen, grondwerk, etc.

Jetty en Fred Goosen,
Oude Groenstraat 13
053 - 428 30 87 of  06 - 532 149 72

VANAF 4 SEPTEMBER WEER YOGA BIJ FYON

Na succesvolle proeflessen Hatha Yoga voor de zomervakantie, starten de lessen vanaf  
4 september weer. 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. 

Wil jij leren je lichaam en ademhaling beter te beheersen? Dan is yoga geschikt voor jou. 
Kijk voor meer informatie op www.fyon.nl/yoga.
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Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

50



ACTIVITEITEN SENIOREN TREF-
PUNT BOEKELO

Na een lange warme zomer gaan we weer van 
start met het nieuwe seizoen. Voor september 
hebben we het programma per mail verzonden. 
Hier volgt nu het programma voor oktober.

Op 8 oktober hebben we als spreekster ons 
eigen lid, Els Denneboom. Zij zal iets vertellen 
over haar leven in de ruimste zin van het woord. 
Als locatie hebben we wederom gekozen voor 
de Zevenster in Oele. Let op: we beginnen deze 
keer om 16.30 uur. Na afloop eten we daar zoals 
gebruikelijk.

Opgave voor 4 oktober
Jenny Wevers:
053 - 428 14 23 of redder@planet.nl
Bonnie Haven:
053 - 428 15 58 of jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee:
053 - 428 21 38 of nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik
12 november:   Een verrassingsuitje. 
   Nader bericht volgt.
19 december:  Kerstdiner. u
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FOLKCLUB TWENTE
Op vrijdag 6 september opent de Folkclub 
Twente het seizoen 2019/2020 met een op-
treden van de Ierse groep The Fiddle Case. En 
op vrijdag 4 oktober komt The Celtic Horizon 
Band naar Boekelo. 

Een viertal Schotse muzikanten met een 
prachtige muzikale rondreis door Schotland. 
Waar:  Theater De Buren in Boekelo
Entree:  Volwassenen: € 13,-. 
  Donateurs en studenten: € 10,-. u
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 



HAAKSBERGSE  
WANDELWEEKEND WEER  
IN DE STARTBLOKKEN

Vrijdag 20 en zaterdag 21 september staat 
Haaksbergen in het teken van de 33ste  
Internationale Twentse Kennedymars (10, 21  
en 42 km). De eerste lus van de wandelroute 
gaat dit jaar over andere wegen. Het startsein 
klinkt vrijdagavond klokslag 22.00 uur bij de 
start- & finishlocatie sporthal De Bouwmeester. 
Net als voorgaande jaren komt de Kennedymars 
ook door Boekelo. Burgemeester Rob Welten 
heeft zich al ingeschreven. Wie volgt? 

Informatie en inschrijven
Individueel inschrijven met 10% korting kan tot en 
met 15 september via www.kennedymarshaaks-
bergen.nl/inschrijven. Groepsinschrijving is ook 
mogelijk. De sluitingsdatum voor inschrijvingen 
is vrijdagavond 20 september bij het startbureau. 

Vragen? 
Stel ze gerust via 
info@kennedymarshaaksbergen.nl of kijk  
op www.kennedymarshaaksbergen.nl. u

LEZING: ‘LICHT OP JE VERDRIET’
Dinsdag 1 oktober, aanvang 20.00 uur.

Wil je als ouder of als leerkracht graag weten hoe je kinderen kunt helpen die verdriet hebben 
om een lieve overledene? Wil je graag tips en handvatten, zodat je kinderen nog beter kunt  
begrijpen en zodoende voor hen echt het verschil kunt maken? Kom dan naar deze inter- 
actieve avond.

Momentum | Beckumerstraat 169 Boekelo | 06 - 511 707 04 u
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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 
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HEEL BOEKELO LEEST

DOOR: GERDA MEIJERINK - RIETVELD

Lid zijn van een leesclub…. dat betekent ook  
actief deelnemen! Want dan moet je veel lezen. 
Ik werd lid in 1991. 28 x ongeveer 6 boeken, 
dus ik heb al meer dan 150 boeken gelezen. 
Als lezen je hobby is, is het fijn om met anderen 
een boek te lezen en er dan gezamenlijk over 
te praten: vond je het mooi, of niet. Raakt het 
onderwerp je? Spreekt de manier waarop het 
geschreven is je aan? 

Hoe gaat de leesclub ‘te werk’
Een van ons kiest het boek en bereidt zich 
erop voor door wat meer van de schrijver en 
het thema te onderzoeken. Dan leest iedereen 
het boek en vertellen we elkaar wat we ervan 
vonden. Dat worden meestal leuke gesprekken: 
“Ik vond het mooi dat…..”,  “Ik begreep eigenlijk 
niet, waarom….”, “Wat bedoelt de auteur eigenlijk 
met….”

Sommige jaren hebben we een bepaald thema 
of auteur, zoals boeken van Hella Haasse,  
literatuur geschreven rondom de Duitse Wende 
of Amerikaanse literatuur. Maar er zijn ook jaren 
dat we om beurten een boek kiezen, zoals de pas 
verschenen: “De heilige Rita” (speelt in Twente!) 
of juist een oude klassieker: “De komst van  
Joachim Stiller” van Hubert Lampo.

Meer dan boeken alleen
Je deelt niet alleen je mening maar naar aanlei-
ding van het gelezene ook vaak gebeurtenissen 
en ervaringen uit je persoonlijke leven. Je raakt 
zeer vertrouwd met elkaar. We besluiten het 
seizoen door samen te eten en naar een film 
of voorstelling te gaan. We zijn met zeven deel-
nemers en nieuwe leesliefhebbers zijn altijd 
welkom!

Boekenkast Boekelo
Wat doe je met al je boeken? Sommige wil je 
nog een keer lezen. Andere worden je dierbaar. 
Maar er zijn ook boeken die je best weg wil doen. 
Weggooien?? Nee, dat is te gek. Daarom werd er 
tijdens een leesclub bijeenkomst geopperd of er 
misschien ergens een kastje kon komen waar 
mensen gelezen boeken in kunnen zetten die 
andere leesliefhebbers dan mogen meenemen. 
Wat een goed idee! Tot onze vreugde mochten 
we in het halletje van de dierenartsenpraktijk een 
boekenkast plaatsen.

Ga eens kijken, er staan heel veel boeken. 
Iedereen mag er boeken inzetten en meenemen. 
Het is ontzettend leuk om te merken dat dit ook 
veel gebeurt. Dus: breng er boeken voor anderen 
en haal zelf nieuwe. Ook kinderboeken zijn zeer 
welkom.

Voor meer informatie: Gerda Meijerink - Rietveld
2gerda.gm@gmail.com / 06 - 460 154 80 u
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)

T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl
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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetings-

plek 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.

SEPTEMBER

Ma.  Nordic Walking rond Boekelo. 14.00

Di. Alle even weken: Handwerkcafe. Onder het genot van koffie of thee. 14.00

Di.  Tai chi. 10.00 

Wo.  Ontmoetingsochtend. Activiteiten voor lichaam en geest.  9.30 - 11.30

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. 14.00 + 19.00

Vr. Ontmoetingsmiddag. Activiteiten voor lichaam en geest.  13.30 - 15.30

Vr. 6 sept.  Mantelzorgcafé: aandacht voor mantelzorg. 13.30

Di. 10 sept. PC-inloop: voor al uw vragen over pc, laptop e.d. 14.00

Do. 12 sept Oud-Hollandse spelletjes met kinderen van OBS Molenbeek. 14.00

Do. 19 sept.  Luisteren naar prachtige verhalen door Els Bos. Kosten: € 7,-. 14.00

Do. 26 sept.  Effkes d’r oet. 13.30

BEGIN OKTOBER

Do. 3 okt.  Bingo, samen met Boekelo Decor. Kosten: € 4,-. 14.00

Do. 10 okt.  Modeshow Ruben Janssen met nieuwe wintermode. 14.00

JA
AR

G
AN

G
 4

1 
| S

EP
TE

M
BE

R 
20

19
 | 

N
R.

 4
29

57



Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

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 
 

 
 

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

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag 
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 2019

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

KALENDER

n  Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168: 1e weekend van de maand

n  Spreekuur wijkagent: elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur bij De Zweede

n  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

n  MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur 

 plaats in De Berke

8 september Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

15 september Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

22 september Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

29 september Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

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

06 oktober Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

Gebedsdienst is verplaatst  
naar 29 september!
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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KALENDER SEPTEMBER EN BEGIN OKTOBER

vr. 6 september Folkclub Twente  
The Fiddle Case

Theater De Buren 20.30

di. 10 september Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad. Aanmelden via 
dorpsraad@boekelo.info

De Zweede 19.00 - 19.30

vr. 13 september INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di. 17 september Openbare vergadering 
Dorpsraad

De Zweede 20.00

wo. 25 september Whisky Proeverij Breukers Dranken 19.30 - 23.00

vr. 27 september Natuurwerkdag Teesinkbos Parkeerplaats 
Military terrein

9.00 - 12.45

zat. 28 september Sam’s Kledingactie Momentum 11.00 -13.00

zon. 29 september Soundgardens Diverse locaties 13.00 - 17.00

di. 1 oktober Lezing: Licht op je verdriet Momentum 20.00

vr. 4 oktober Folkclub Twente Celtic 
Horizon Band

Theater De Buren 20.30

vr. 4. oktober Bezorgers Boeke-loos De Zweede

zo. 13 oktober Concertuitvoering van  
de St Jorismis 

Momentum 
06 - 511 707 04

19.00

61

JA
AR

G
AN

G
 4

1 
| S

EP
TE

M
BE

R 
20

19
 | 

N
R.

 4
23



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 Iedere tweede 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

STICHTING DORPSRAAD BOEKELO

Boekelosestraat 275,
7548 AS Boekelo

Bank:  NL69 RABO 0316734950
K.v.K.  nr.: 41028185
Mail:  dorpsraad@boekelo.info
Site:  www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak  053 - 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries  053 - 428 34 96

Penningmeester
Ben Bel   053 - 428 17 97
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 

���ra������n���i� �� m���� 

�� n�o�z�������� a��pas��n���.

BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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