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Het Welkomstbeuksken:
Is een initiatief van Stichting De Koepel Boekelo - Usselo e.o. en
samengesteld door de commissie “Welkomstbeuksken”.
De commissie heeft getracht u een zo volledig mogelijk beeld te
geven van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Actuele informatie vindt u
in Boeke-loos en Rondje Usselo, die meerdere keren per jaar
verschijnen.
Wij adviseren u dan ook om zelf op pad te gaan, waardoor u
Boekelo, Usselo en Twekkelo verder zelf kunt ontdekken. Het heeft
u veel te bieden. Wij wensen u veel geluk in uw nieuwe
woonomgeving!
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u ons bereiken
via: welkomstbeukskenbu@gmail.com
In het dorp Boekelo kunt u terecht voor uw dagelijkse
boodschappen, maar ook voor mode, woonaccessoires, vlees, vis,
bloemen en cadeau artikelen. Wandel eens binnen bij de lokale
middenstand en laat u verrassen.
Elke vrijdag is er markt in het centrum van Boekelo van 9.00 tot
13.00 uur.
Voor een etentje en gezelligheid zijn er restaurants, zowel in
Boekelo als in Usselo.
Er is voldoende bedrijvigheid in en om Boekelo, Usselo en Twekkelo.
In het huis-aan-huis blad Boeke-loos en Rondje Usselo, wordt u op
de hoogte gehouden van allerlei actuele zaken.
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Hartelijk welkom
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe woning. Wat
leuk dat u hier komt wonen! U zult zien dat het hier
goed toeven is. Boekelo en Usselo zijn twee prachtige
dorpen. Op de eerste plaats door hun ligging in een
typisch Twents coulisselandschap. U kunt hier in de
omgeving heerlijk recreëren. Maak eens een mooie
wandeling of verken de omgeving op de fiets. Er zijn
schitterende wandel- en fietspaden die u langs allerlei
mooie plekjes voeren.
U kunt op meerdere plekken ook kennismaken met
het verleden. Zo kunt u in Usselo de oude Stendermolen, beter bekend als
Wissinks Möl, bewonderen en in Boekelo zijn nog de restanten te vinden van het
textiel- en zout- verleden. Het verleden komt ook tot leven door een ritje te
maken met een echte stoomtrein van museum Buurtspoorweg. Daarnaast vinden
er in Boekelo en Usselo verschillende feesten en evenementen plaats, waarvan de
Military misschien wel het meest bekend is. Dit drukbezochte Internationaal
paardensportevenement draait op vele bezoekers en daarbij vele vrijwilligers.
Ook de ligging van de mooie stad Enschede op een steenworp afstand maakt het
wonen hier compleet. Geniet van de vriendelijkheid en kleinschaligheid van het
dorp en ook van de vele culturele en culinaire voorzieningen die een stad te
bieden heeft. En wat het hier pas echt mooi maakt, zijn de mensen. Zij geven de
dorpen kleur. U zult merken dat de mensen hier voor elkaar klaar staan. De
saamhorigheid is groot. In Twente noemen we dat Noaberschap.
Ik weet zeker dat het u hier gaat bevallen. Ik wens u een hele fijne tijd en veel
geluk toe en hopelijk eens tot ziens!
Jurgen van Houdt,
stadsdeelwethouder West, gemeente Enschede
PS. Ik ben graag persoonlijk bereikbaar. Heeft u een vraag aan mij, aarzel dan niet
om contact op te nemen. U kunt dan het beste een afspraak maken via het
secretariaat van stadsdeel West: Bodyl Berendsen, e-mailadres
b.berendsen@enschede.nl of telefonisch via (053) 4817173.
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Beste nieuwe bewoner,
Hartelijk welkom als bewoner in ons fraaie dorp Boekelo! En dat
welkom geldt vanzelfsprekend ook voor uw eventuele partner en
andere huisgenoten.
De Dorpsraad behartigt de algemene belangen van Boekelo en haar
inwoners in de meest uitgebreide zin van het woord. De leden van
de Dorpsraad worden op persoonlijke titel elke vier jaar uit en door
de inwoners gekozen. Deze verkiezingen zijn altijd op dezelfde dag
als die voor de gemeenteraad. De gemeente Enschede is verplicht
aan ons advies te vragen over alle zaken die het dorp betreft. Op dit
moment bestaat de Dorpsraad uit 13 leden.
Onze vergaderingen zijn openbaar en vinden elke derde dinsdag van
de maand om 20.00 uur plaats, in de Multifunctionele
Accommodatie (MFA) De Zweede. U bent van harte uitgenodigd
een vergadering bij te wonen. Onze vergadercultuur is zodanig dat
inbreng vanuit de publieke tribune gewaardeerd wordt.
We hopen dat u zich snel thuis voelt in Boekelo.
Namens Dorpsraad Boekelo
www.boekelo.info
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De Buurtkring Usselo is ontstaan als een vereniging welke tot doel had het
gebruiken, beheren en verhuren van landbouwwerktuigen. Tegenwoordig
fungeert het bestuur van de Buurtkring meer als aanspreekpunt tussen de
gemeente Enschede en Usselo en houdt zich verder o.a. bezig met:
•
•
•
•
•
•

•
•

Een speciale commissie, die zich inzet voor Natuur, Recreatie en
Tourisme.
Zitting nemen in diverse klankbordgroepen: Grolsch/Rutbeek Akzo.
Het organiseren van cursussen en informatieavonden voor leden en
inwoners.
Het realiseren van ontwikkelingen, welke de leefbaarheid verder
bevorderen, zoals het behouden en creëren van een leefbare kern.
Verwerven van subsidies en bijdragen van de overheid en sponsoren
ten behoeve van projecten en verenigingen in Usselo i.c.m. met het
overlegorgaan/Usselo.
Samenwerken met de buurtkringen Broekheurne, Twekkelo, Driene,
Esmarke, Lonneker en Boekelo-Rutbeek, zich sterk maken voor het
buitengebied van Enschede, en zitting hebben in het bestuur van
Stawel.
Het organiseren van kaartavonden, en fietstochten.
Het 5 maal per jaar uitbrengen van het informatiekrantje “Rondje
Usselo”, deze wordt door vrijwilligers huis aan huis rondgebracht.

Contactgegevens Buurtkring Usselo: Broekmaatweg 52- 7548 RV Usselo,
Email: secretaris@usselo.nl Website: www.usselo.nl.
Bent u nog geen lid van de Buurtkring Usselo? U steunt hiermee financieel
het werk van de vereniging, U bent welkom op activiteiten van de
vereniging en u heeft invloed op de besluitvorming en samenstelling van
het bestuur. Kortom; hoe meer leden hoe beter de betrokkenheid en
invloed! De contributie is slecht € 10,00 per jaar per huisadres!
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De Stichting Historische Kring Boekelo-Usselo-Twekkelo is eind 2003
opgericht nadat uit een onderzoek bleek dat er behoefte bestaat aan
informatie over de geschiedenis van deze streek. Zowel over ver verleden
tijden maar vooral ook over de tijd die nog niet zo ver achter ons ligt.
Doelstelling van de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo is:
De beoefening van de historie en volkenkunde, het wekken van de
belangstelling voor het opsporen, verzamelen, ontsluiten en beschikbaar
stellen van alles wat met de historie en volkenkunde te maken heeft.
Dit alles betrekking hebbend op het verrichten van historisch onderzoek
en de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter
van ons gebied in het algemeen maar in het bijzonder de monumenten.
Uiteraard wordt er samengewerkt met de historische verenigingen om ons
heen. De kring bestaat uit een bestuur, medewerkers en donateurs
€ 15,00 per jaar, meer mag natuurlijk ook). Een maal per week komt er een
groep bij elkaar op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het
Historisch Centrum aan de Boekelosestraat 400 in Boekelo (voormalige
portiersloge van Texoprint), die aan rubricering en archivering doet.
Deze avond staat ook open voor bezoek. Tevens is er elke vrijdag een
inloopmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur voor iedereen die iets te
melden heeft, vragen wil stellen, oude documenten heeft of gewoon uit
belangstelling.
Activiteiten zijn o.a. het organiseren van filmavonden, lezingen, informatie
verschaffen op aanvraag en publiceren over de historie van het gebied.
Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo
Boekelosestraat 400, 7548AW Boekelo.
e-mail: info@historische-kring-boekelo.nl tel. 428 12 03
Contactadressen:
Roelant Lawerman - voorzitter - tel. 428 20 35 r.lawerman@wxs.nl
Arend Stokkers - penningmeester - tel. 432 94 71 a.stokkers@stokkers.nl
Roel Bruinsma – secretaris – tel. 428 17 53 roelbruinsma@home.nl
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Historie van Twekkelo:
Tuegloe, Tueclo, Twekkel, Twekkelo
Twekkelo ligt tussen het Twentekanaal, de A35 en Industrieterrein Het
Stroot.
De geschiedenis gaat ver terug. Want al in de 7de eeuw wordt de naam
Tuegloe (Twekkelo) vermeld.
De marke Twekkelo bestond (en bestaat) uit 3 essen t.w. de Twekkeler es,
Grote es en Lutje es (of Kleine es). Er is geen centraal punt of plein.
Een es is een verhoging in het landschap door het eeuwenlang opbrengen
van plaggen en mest t.b.v. landbouw waardoor een bolling in het
landschap ontstaat.
Een marke is een omschreven stuk grondgebied dat aan regels was
gebonden (de markerichter en markerichterschap).
Een schattingsregister ( voor het heffen van belasting ) uit 1475 vermeldt
boerderijen in Twekkelo, de benaming en de oudst bekende datum van de
boederij bijvoorbeeld:
Het Stroot
1338 Thon Strote
Het Kotman
1188 Dat Kate
De Haimer
1284 Dademening
De volkstelling in 1801 vernoemt de Marke Twekkelo met 431 zielen. (ter
vergelijking stad Enschede en de omliggende 6 marken tellen 7080 zielen).
In de 17e eeuw genoot Twekkelo landelijke bekendheid als de
Doopsgezinde gemeente in Twente vanwege zijn schuilkerk op het erve
De Haimer.
In de loop der jaren veranderen dingen door toenemende bevolking en
nieuwe onderlinge afspraken door omliggende gebieden ( Lonneker en
Enschede), vererving, wegen etc.
Toch verandert er aan het gebied Twekkelo verhoudingsgewijs (gelukkig)
niet zo veel. Door o.a. inspanning van de lokale bevolking wordt het
gebied zo goed mogelijk beschermd.
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Historie van Boekelo:
Boeckuloe, Boekhold, Bookel, Boekelo.
Boekelo ligt ten westen van Enschede, ten westen van de A35 en
noordelijk van de N18.
225 Miljoen jaren geleden was hier zee. In 1887 ontdekt men dat er veel
zout in de grond zit.
Ook hier wordt de geschiedenis aanvankelijk bepaald door boerderijen,
land en marken, verkoop, vererving en aanpassingen. Door de
aanwezigheid van een spoorlijn vestigde zich er industrie.
1475 In het schattingregister vinden we namen als Die Hulscher,
Ecbertijnck (Egberink), Twespidele (het Spiele), Tesing (het Teesink).
1569 Herman Ripperda tou Boekelo trouwt en bouwt op de Boekelose
gronden (die zijn moeder Judith van Twicklo door haar huwelijk met Unico
van Ripperda had ingebracht) de Havezathe Boeckuloe. Kleurrijke figuren
passeren daarna de revue. In 1669 overlijdt Willem Ripperda van
Boxbergen, Boekelo, Hengelo en Rauschenberg. Hij was
medeonderhandelaar bij de vrede van Münster, dus een belangrijk man
maar zijn nalatenschap was een en al schuld. Zijn zoon Unico erft
schulden, sterft kinderloos en de rol van de Ripperda’s was over.
Het huis komt in verschillende handen. Uiteindelijk wordt het in 1819
gesloopt. Er is niets meer van over. De mooie laan Boekelerhofweg
verraadt het gebied (Hof van Boekelo) waar het huis stond.
1801: de volkstelling vermeldt Boekelo met 407 zielen.
1822: een fabriquer te Enschede, Helmich van Heek, koopt het stuk grond
op Hof te Boekelo. Zijn zoon Gerrit Jan erft dit, vestigt zich op het Stroot in
Twekkelo en er ontstaat een landgoed van de Beldershoekweg (Boekelo)
tot aan de Strootsweg (Twekkelo).
1885 opening van de spoorlijn Winterswijk-Boekelo-Enschede en
Hengelo.
1887 bij boren naar goed drinkwater wordt ontdekt dat onder Twente veel
zout zit.
1889 Boekelosche Stoombleekerij (BSB) start productie. 3 beken voor
water en langs de spoorlijn.
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1894 Gerrit Jan van Heek van het Stroot begint met de oprichting van de
Boekloosche Coöp. Stoomzuivelfabriek.
1918 Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie vestigt zich te Boekelo. (waar
nu parkeerplaats van Hotel Bad Boekelo is).
1937 Spoorlijn Winterswijk-Enschede wordt opgeheven. Tot in de vijftiger
jaren bleef een spoorverbinding Boekelo-Enschede bestaan.
1952 Productie van zoutfabriek in Boekelo wordt definitief stilgelegd.
Alles wordt geconcentreerd in Hengelo aan het Twentekanaal. “De zee op
de heide“ (zoutwaterbad) met hotel Bad Boekelo blijft bestaan.
1960 BSB richt Boekelo Foliën op. In 1965 eigen fabriek naast BSB ook in
Boekelo.
1967 Museum Buurt Spoorweg (MBS) Haaksbergen-Boekelo v.v.
opgericht. Eerste rit 1971.
1971 Eerste Military Boekelo bij manege in Teesinkbos. Daarvoor
steeplechase op Stepelo.
1978 Melkfabriek stopt laatste productie in Boekelo.
2003 Tussen Usselo en Boekelo opent Grolsch een nieuwe brouwerij
inclusief kantoren.
2004 Texoprint (voorheen SBS) stopt productie.
Na sloop van (niet alle) gebouwen wordt het terrein bewerkt tot het
inrichten van een woonwijk ( De Bleekerij).
2004 - 2017:
- Sportcomplex ‘De Zweede’ tot stand gebracht
- Bouw van woningen aan de Jan van Elburgstraat, en van het
appartementencomplex ‘De Berke’
- Het dorpscentrum is heringericht
- Bouw ontmoetingsplek Boekelosestraat
- Tracé N18 vastgesteld, in 2016 is begonnen met de uitvoering van de
aanleg van de N18
- aanleg Bleekerijplein, aansluiting daarvan op Dorpshart
- Project ‘Natuurlijk Spelen’, lokaties Bleekerij en De Mans
Boekelo telt ca. 3000 bewoners.
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Historie van Usselo:
Oslo - Ossel - Usselo
Usselo is een kerkdorp en een z.g. kransesdorp. De boerderijen liggen in
een grote krans rond de grote Usseleres.
Usselo werd ook wel het “Mooslaand” genoemd. De inwoners zijn de
“Moosbelge”. (moos is Twents voor boerenkool)
Een reis door de tijd……
9000 jaar voor Christus zwierven in deze omgeving wat tegenwoordig
Usselo heet mensen rond. Het was het eind van de oude steentijd.
Deze rondtrekkende mensen waren de steentijdjagers uit de z.g.
Federmessencultuur.
1188 In dat jaar komt voor het eerst de plaats Oslo voor wat
tegenwoordig Usselo is. In het Twents spreekt men nog steeds van Ossel.
1597 Rond deze tijd heeft prins Maurits met zijn leger (waarschijnlijk!)
gebivakkeerd in de buurt van de vleerbos op de Usseleres.
1650 Vanaf dat jaar was de Marke Usselo al bekend.
1766 In het jaar 1766 werd in Usselo een school opgericht. De
Usselerschool is één van de oudste z.g. “markescholen”, en bestaat dus al
240 jaar.
Het huidige schoolgebouw aan de Lammerinkweg is het 4e gebouw in
deze geschiedenis. Vroeger stond de school aan de Usselerschool-weg,
waar nu de Chr. geloofsgemeenschap Usselo in gevestigd is.
1800 Omstreeks die tijd telde de marke Usselo ruim 1000 zielen.
1802 Het oprichtingsjaar van de Wissink’s Möl ook wel genoemd de
“Stenderkast”. Deze molen op het erve Wissink is in 1921 verplaatst naar
het Buurserzand, waar die zou dienen als onderdeel van een op te richten
openluchtmuseum, wat er nooit is gekomen. In de jaren zeventig is actie
ondernomen om de molen weer op de oorspronkelijke plaats in Usselo
terug te brengen, wat toen ook gebeurd is.
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1844 Op 1 november van dat jaar werd in Usselo het eerste Nederlands
Hervormde Kerkgebouw opgeleverd. Deze kerk werd op 8 december van
dat jaar ingewijd door Ds. Evers van Enschede. De eerste Usselose
Dominee was Ds. A. Brouwer. Hij deed zijn intrede op 4 mei 1845.
In de 2e wereldoorlog op 31 maart 1945 is door beschietingen en
bombardementen de kerk en pastorie behoorlijk vernield, waarbij ook
drie mensen omkwamen. Daarna is de kerk opnieuw opgebouwd in een
andere stijl, zoals die er nu nog uit ziet.
1901 Op 5 mei werd toen de Buurtkring Usselo opgericht.
In het begin als voorlichtingsorgaan voor boeren, later tevens als
verhuurder van landbouwmachines. Tegenwoordig is de Buurtkring
Usselo een volksvertegenwoordiging geworden.
1935 Tot 1935 behoorde Usselo tot de gemeente Lonneker.
Vanaf 1 januari 1935 werd de gemeente Lonneker geannexeerd door de
gemeente Enschede.
1946 De “Laag van Usselo” werd in dat jaar ontdekt. Bij toeval werd bij
een zandafgraving in het Usselerveen (waar nu het Rutbeek is) een 10 cm
dikke bleke zandlaag ontdekt met houtskool en stukjes vuursteen. Deze
laag is terug te vinden in heel Noord-Europa, en Usselo is daar toen
wereldberoemd door geworden.
1970 tot 1975 Afgraving van recreatie gebied “Het Rutbeek” wat ook tot
Usselo behoort.
1990 tot 1995 Aanleg van snelweg A35, waardoor Usselo in tweeën
gedeeld wordt.
2004 Op 7 april van dat jaar opent de Grolsch haar deuren van de nieuwe
bierbrouwerij in Usselo.
2016 Begin van de aanleg van de nieuwe N18 tussen Enschede en
Varsseveld. Medio 2018 zal deze weg in gebruik worden genomen.
2018 1 mei is de nieuwe N18 gereed en in gebruik genomen.
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Stichting Koepel Boekelo en Usselo e.o.:
Wat kan de Koepel voor U betekenen?
In het algemeen wil ze zich inzetten voor de belangen van
verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Boekelo en
Usselo in de breedste zin van het woord. Wat houdt dit in?
De Koepel kan de verenigingen, stichtingen en organisaties helpen
invloed uit te oefenen op het beleid van overheid, instellingen en
bedrijven. Nadrukkelijk moet vermeld worden, dat het niet de
bedoeling is dat de Koepel in de autonomie van bovengenoemde
geledingen treedt. Uiteraard schrijft de Koepel niets voor. Ze wil
alleen bemiddelen.
Daarnaast wil de Koepel nieuwe initiatieven stimuleren, coördineren
en ondersteunen.
De Koepel is de instelling die advies uitbrengt aan Grolsch met
betrekking tot te verstrekken subsidies naar aanleiding van de door
geledingen ingediende aanvragen.
Wat is de relatie tussen Koepel en Dorpsraad?
De Koepel vervult aanvullende werkzaamheden, maar is niet een
werkgroep van de Dorpsraad. Ze is een autonome stichting die de
belangen van clubs zowel in Boekelo als in Usselo wil behartigen en
steunen, terwijl de Dorpsraad meer bedoeld is voor het behartigen
van de belangen van de Boekelose bevolking in het algemeen.
Als deze doelstellingen gerealiseerd worden, kan de Koepel een
bindende factor zijn binnen de Boekelose en Usselose
leefgemeenschap.
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Overlegorgaan Usselo:
Als nieuwe inwoner(s) van Usselo is het prettig, dat U zich welkom voelt in
deze mooie uitgestrekte omgeving. Usselo is een dorp in verandering.
Sinds een aantal jaren is de Grolsch een nieuwe buur geworden van
Boekelo en Usselo. Bij de introductie van de Grolsch in onze regio is door
haar toedoen, “De Koepel” opgericht. De Koepel houdt zich onder andere
bezig met het adviseren van de directie van de Grolsch inzake subsidies
voor haar “Noabers”.
Alle verenigingen en organisaties in Boekelo en Usselo kunnen in
aanmerking komen voor een subsidie, mits dit door “De Koepel” is
toegewezen. In Usselo hebben we de aanvragen van subsidies gebundeld
door middel van het oprichten van een “Overlegorgaan”, het OOU.
Elke vereniging of organisatie is vertegenwoordigd in het overlegorgaan
door één persoon. Zodoende ontstaat een zeer goed en duidelijk beeld,
wat er zoal leeft in Usselo. De aanvragen voor subsidies worden
besproken, en zo nodig gereguleerd.
In eerdere jaren is men in het overlegorgaan tot de conclusie gekomen,
dat er behoefte was aan een Leefbaarheidsonderzoek, welke onder de
bevolking van Usselo is gehouden. De medewerking van de 1300 inwoners
was boven verwachting. Het onderzoek is door de “Grolsch” en de
“Gemeente Enschede” gerealiseerd. Uit het onderzoek is onder andere
naar voren gekomen, dat de communicatie een zeer belangrijk item is om
de leefbaarheid in Usselo te behouden, danwel te verbeteren.
Via een informatie-discussie avond met de bevolking is ook gebleken, dat
de communicatie, woningbouw en een dorpshuis wenselijk zou zijn om
gerealiseerd te worden, om zo de betrokkenheid en dus de leefbaarheid
onder de bevolking te versterken. Met financiële hulp van buitenaf, is dit
aangeboden boekwerk tot stand gekomen. Een aantal van deze doelen is
opgepakt door onze Buurtkring Usselo.
Wij hopen dat U zich betrokken gaat voelen in ons dorp met de vele
activiteiten en tradities.
Wij wensen U tenslotte veel leef plezier.
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De wijkagent stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Wilfried Bossink. Ik ben 55 jaar oud
en ben geboren in Lonneker. Ik ben getrouwd en
woon in Lonneker samen met mijn vrouw en twee
dochters.
Op 1 april 1982 ben ik begonnen bij, toen nog, de
gemeente politie Enschede. In 1992 ben ik
jeugdagent geworden. In 2004 werd mij de kans geboden om wijkagent
van Glanerbrug Noord, waaronder Dolphia en het Regionaal
Woonwagencentrum te worden. Daar heb ik ruim 4 jaar met veel plezier
als wijkagent gewerkt. In 2008 ben ik vervolgens wijkagent van Glanerbrug
geworden.
Samenwerken met de burgers en je netwerkpartners is als wijkagent van
essentieel belang. Weten wat er speelt en natuurlijk gezamenlijk kijken
naar problemen en werken aan mogelijke oplossingen. Als wijkagent kun
je het zeker niet alleen en heb je ook steun en medewerking van je eigen
wijkteam en collega’s hard nodig.
Sinds juni 2017 ben ik nu de wijkagent van Boekelo en natuurlijk ook
Usselo. De dorpen Boekelo en Usselo zijn in ontwikkeling. Veel
nieuwbouw, de aanleg van de N18, de Military die verplaatst moest
worden en natuurlijk de opvang van minderjarige asielzoekers die niet
doorging. Ik hoop samen met de dorpsbewoners van Boekelo en Usselo,
de Dorpsraad Boekelo, buurtkring Usselo, de Gemeente en alle andere
netwerkpartners een positieve bijdrage te leveren aan deze
ontwikkelingen. Op elkaar letten en weten wat er speelt. De sociale
controle in een dorp is vaak erg groot. Ik hoop dan ook dat we in Boekelo
en Usselo met elkaar kunnen zorgen voor de veiligheid en de
leefbaarheid.
Ik heb iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur spreekuur in De Zweede
aan de Boekelosestraat 275 te Boekelo. U bent daar van harte welkom.
Wilfried Bossink, wijkagent Boekelo, Usselo, Twekkelo,
Haven- en Industriegebied, Marssteden en Josink Es.
Postadres: Hermandad 2, 7511 JN te Enschede.
Tel. Nr. 0900-8844 E-mail wilfried.bossink@politie.nl
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Paramedisch Centrum de Bleekerij
Boekelose Stoombleekerij 15
7548 ED Boekelo
In het Paramedisch Centrum de Bleekerij zijn naast Fysiotherapie
Tieberink, Expertise Centrum voor Oncologie en Oedeem en Teesinkbeek
Kinderfysio de volgende paramedici en complementaire therapieën
aanwezig: Roessingh Revalidatie Techniek (o.a. aanmeten van
therapeutisch elastische kousen, borstprotheses, lingerie, badkleding),
klinisch psycholoog, GZ psycholoog, diëtiste, podotherapie,
maatschappelijk werk, acupunctuur, pedicure, haarwerken,
orthomoleculair -en voedingstherapeut, voetzonereflextherapie,
schoonheids-specialistes, coach- en counseling Reiki en yoga.
Ons team van Fysiotherapie Tieberink bestaat uit tien fysiotherapeuten.
Een bijzondere specialisatie is het behandelen en begeleiden van
oncologie- en oedeempatiënten. Onze specialisaties zijn:
oedeemfysiotherapie, oncologiefysiotherapie,
triggerpoints,
manuele therapie,
bekkenfysiotherapie,
schoudernetwerk,
dryneedling,
medical- en lymftaping
echo, shockwave,
lymfepress,
fysiofitheidsscan,
sportmassage,
fascietechnieken volgens Willie Fourie, behandeling myofasciale
Crafta therapie (hoofd -en aangezichtspijn), trainen onder begeleiding,
begeleiding van werknemers om ziekteverzuim te voorkomen en te
verminderen.
We zijn gecertificeerd voor het aanmeten en leveren van alle
therapeutisch elastische kousen.
We werken samen met Teesinkbeek Kinderfysio. Er wordt yoga gegeven.
Een bewegingsagoog/fitnesstrainer is verantwoordelijk voor de fitness en
sportactiviteiten zoals bootcamp.

Meer informatie vindt u op: www.fysiotherapie-tieberink.nl
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Onze praktijk is samen met de huisartsen gevestigd in het Medisch
Centrum De Windmolen in Boekelo.
Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:
- manuele therapie.
- haptonomie/psychosomatische fysiotherapie.
- craniosacraal therapie.
- fysiotherapie bij COPD.
- medische training, rugscholing, valpreventie.
Ook kunt U bij ons in kleine groepen trainen onder deskundige begeleiding
van een fysiotherapeut.
Fyon Boekelo - T: 053-428 12 93 Windmolenweg 42 E: boekelo@fyon.nl

Medics360: revalidatie en training op z’n best
Medics360 is het innovatieve sportzorgcentrum van FysioMedics uit
Enschede. Gelegen op Sportcomplex “De Zweede” is Medics360 bij uitstek
de plek voor de revaliderende sporter en de jeugdsporter. Er worden
sportfysiotherapeutische diensten op maat aangeboden. De pijlers van
Medics360 zijn blessurepreventie, revalidatie en sportperformance.

Medics360 Sportzorgcentrum
Boekelosestraat 275
7548 AS Enschede
053 – 478 99 90
info@medics360.nl
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DIERENARTS:
Beckumerstraat 15
7548 BD Boekelo
053-4361616
info@dapboekelo.nl
www.dapboekelo.nl
Dierenartsenpraktijk Enschede Boekelo is er voor al uw dieren,
groot en klein. Het gezond houden en maken van uw dieren is onze
passie.
Onze praktijk is gevestigd in het voormalige Rabobankgebouw aan
de Beckumerstraat in Boekelo. De praktijk heeft naast de
gezelschapsdieren behandel- en operatieruimte beschikking
over een laboratorium en een apotheek. In het laboratorium voeren
we zelf bloed-, feaces- en melkonderzoeken uit. Voor de
landbouwhuisdieren gaan wij uiteraard op locatie, maar ook voor de
gezelschapsdieren vinden wij het geen enkel probleem om bij u aan
huis te komen. De praktijk werkt nauw samen met dierenkliniek de
Vossenbrink in Delden .
Inloopspreekuur gezelschapsdieren: woensdag tussen 17.30 en
18.00 uur. Overige dagen uitsluitend op afspraak.
Assistentenspreekuur (nagels knippen e.d.) op afspraak.
Voor spoedgevallen zijn we 24 uur per dag beschikbaar .
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Usselo Vocaal is een driestemmig gemengd koor.
De leden van het koor komen uit de omgeving van Boekelo en Enschede.
Het koor wordt gedirigeerd door de heer Hans Roordink. Hij dirigeert het
koor vanaf januari 2013. Usselo Vocaal is een koor met een gevarieerd
repertoire. Er wordt zowel geestelijke als wereldse muziek gezongen, zoals
evergreens, volksliederen, songs uit de hitlijst, Twentse liederen, maar een
Bach-koraal behoort ook tot de mogelijkheden.
We treden regelmatig op in verzorgingshuizen, werken we mee aan
kerkdiensten. Bovendien verlenen wij onze medewerking aan concerten
van andere koren. De KCZB ( Koninklijke Christelijke Zangers Bond) en de
EZB (Enschedese Zangers Bond) organiseren korenavonden en concerten,
waaraan ook wij onze medewerking verlenen. Het koor is bij beide bonden
aangesloten.
Iedere dinsdagavond repeteren wij in het Verenigingsgebouw te Usselo
(bijna naast de kerk). Van 19.45 uur tot 21.45 uur. Het sociale contact is bij
dit koor zeer belangrijk. De gezelligheid wordt niet vergeten. Er worden
diverse activiteiten georganiseerd, zoals een feestavond of een uitstapje.
Usselo Vocaal zoekt altijd zangers en zangeressen van iedere stemsoort,
ook gelegenheid zangers zijn van harte welkom
Vindt U zingen fijn en wilt u een gezellig avondje uit, kom dan eens bij ons
kijken en luisteren. U bent van harte welkom.
Voor informatie:
Toos Stam, Voorzitter, tel. 053 – 7501407
Rita Scholte in ’t Hoff, Secretaris, tel. 053 – 4282777
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We zijn dameskoor ‘Inspiration’, opgericht in juni 2004.
We zijn met ongeveer 25 dames, in de leeftijd tussen de 30-55 jaar.
Ons repertoire bestaat uit (Neder)pop, klassiek en musical.
Onze dirigent is Han Schokker. Hij begeleidt ons op piano.
Onze uitvoeringen zijn meestal drie- of vierstemmig.
In de afgelopen jaren hebben we al vaak van ons laten horen,
zowel met concerten door ons zelf georganiseerd, als met gastoptredens
op verzoek.
Elke woensdagavond, (behalve in de zomervakantie en eventuele
uitzonderingen), repeteren wij in Momentum te Boekelo.
Bent u geïnteresseerd en vindt U het leuk om met ons mee te zingen, kom
dan gerust een keer binnen tijdens onze altijd gezellige repetities in
Momentum (voormalige Marcellinuskerk), op woensdag van 20.00-22.00
uur.
Mocht u eens een speciale gelegenheid hebben waar wij een muzikale
bijdrage aan kunnen leveren, dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen.
Voor meer informatie:
Marion Reinderink,
Beckumerstraat 184, 7548 BJ Boekelo
053-4283013 / www.koor-inspiration.nl
inspirationboekelo@live.nl
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De Boekelose Ondernemers Vereniging is een netwerk voor en
door ondernemers. Het zorgt ervoor dat ondernemers in Boekelo
met elkaar in contact komen en op die manier kennis en ervaring met
elkaar delen. Dat gebeurt onder andere op gezellige avonden met
inspirerende sprekers en unieke activiteiten.
Daarnaast streeft de BOV, naar een dorp met activiteiten voor haar
bewoners, om een aangename leef en werk omgeving te creëren.
De BOV bestaat uit 40 actieve leden en organiseert onder andere de
volgende activiteiten:
- Pinksterfeest
- Samenwerking met Military Boekelo met acties in het dorp
- Oude Voertuigen dag
- Sinterklaas
- Kerstmarkt, kerstboom en verlichting in het dorp
- BOV avonden
De BOV is altijd opzoek naar nieuwe enthousiaste ondernemers in
Boekelo e.o. Wanneer er vragen zijn, neem dan rustig eens contact
op. U kunt informatie vinden op:
www.facebook.com/Boekelo en www.ondernemendboekelo.nl)
Namens de BOV heten wij u welkom in Boekelo, Usselo of
Twekkelo
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Het Ondernemers Netwerk Usselo komt voort uit het eerdere
Ondernemers Overleg Usselo. Een initiatief wat nu al sinds 2006
bestaat. We willen kennis delen en informatie verrijking bevorderen.
Daarnaast willen we het in contact komen met andere ondernemers
bevorderen.
Doel:
Ons doel is om 5 keer per jaar elkaar te ontmoeten buiten de
zakelijke sfeer. Onze activiteiten hebben een gezellig onderdeel,
maar ook een informatief en/of een netwerk doel. Dit wordt bereikt
door:
- vriendschappelijke betrekkingen onderling;
- de sociëteitsgedachte;
- het houden van lezingen, vergaderingen et cetera.
Onze kernpunten:
- 5 Bijeenkomsten per jaar
- Door en voor ondernemers die in Usselo werken/wonen
- Eigen website met online profiel van ondernemers
- Informatieve presentatie(s) met aansluitende gezelligheid
- Netwerken
- Bedrijfsbezoeken etc.
Contact:
U kunt ons bereiken via onze website www.usselo.com of stuur een
email naar info@usselo.com.
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Stichting Open Ouderenwerk Boekelo e.o.:
In de Huiskamer van het Dorp, Van Elburgstraat 111, bent u van harte
welkom!
Dankzij een team van 25 actieve vrijwilligers en enkele subsidies bieden
wij de mogelijkheid aan op een prettige, recreatieve en educatieve wijze
met elkaar in contact te komen.
Elke donderdagmiddag is er vrije inloop voor spelletjes, bingo, jeu de
boules of gewoon samen een praatje maken en genieten van een kopje
koffie of thee. Voorts worden regelmatig sprekers gevraagd om actuele
onderwerpen te behandelen of is er voorlichting omtrent Gezonder Oud
worden.
Gewoonlijk zijn onze activiteiten gratis toegankelijk, komt er een hapje en
drankje op tafel, dan vragen wij een kleine bijdrage. In samenwerking met
onze partner Livio kunt u samen met andere Boekeloërs eten op
woensdagmiddag om 12.30 uur. Onze vrijwilligers serveren een 3-gangen
diner. Al onze activiteiten worden vermeld in Boeke-loos. Voor meer
informatie: Joke Velthuis tel. 053 – 428 26 59

32

BUURTBUS:
De buurtbus rijdt vanaf Boekelo via de
Boekelosestraat (halte Landsteinerlaan)
naar Usselo (Halte Usselerhofweg) en
vandaar via de Rijksweg 35 en de Zuiderval
naar het van Heekplein en het Centraal Station. U kunt vanuit
Boekelo met een rechtstreekse verbinding naar het ziekenhuis en
naar de markt op het Van Heekplein.

Damesgroep 40+:
De 1e en 3e donderdagmorgen van de maand, van 10:00 – 12:00 uur,
komt een aantal dames van uiteenlopende leeftijd bijeen in de
“Huiskamer van het Dorp”, in De Berke. We proberen om één van
de twee maandelijkse bijeenkomsten iets te organiseren, waarbij
gedacht moet worden aan museum, tuin, galerie of een voor ons
geschikt evenement.
Ook nodigen we zo nu en dan een spreker uit, die een voor ons
interessant onderwerp behandelt. Er zijn ook morgens, waarbij we
onder het genot van een kopje koffie, met elkaar van gedachten
wisselen en nieuwtjes en weetjes mededelen. Wilt u eens kennis
maken en een ochtend bijwonen, dan bent u van harte welkom in
de “Huiskamer van het Dorp” in De Berke, Jan van Elburgstraat 111
te Boekelo.
Inlichtingen kunt u ook telefonisch inwinnen bij:
Toos Stam
(053) 750 14 07
Rita Scholte in ’t Hoff
(053) 428 27 77
Corry Luimes
(053) 432 39 97
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Trefpunt 50+:
TREFPUNT 50+ heeft het karakter van een gezelligheidsvereniging
voor de wat oudere dorpsgenoot.
Dit initiatief werd gestart in 1986 en de groep bestaat nu uit
ongeveer 50 leden met inmiddels een gemiddelde leeftijd van 70 +,
maar natuurlijk is iedere oudere nieuwkomer van harte welkom,
graag zelfs !
Een keer per maand, in principe op dinsdagmiddag/avond, komen
wij bij elkaar voor een activiteit, zoals een excursie, of een lezing
gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.
De contributie is een laag bedrag; afgezien van een mogelijke
subsidiëring vanuit de kas zijn alle kosten die aan de activiteiten zijn
verbonden voor eigen rekening.
Maandelijks worden in het dorpsblad BOEKE-LOOS onze plannen
vermeld. Het secretariaat wordt gevoerd door Fleur ter Kuile,
tel.nr.: 053 – 428 12 80.
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Toneelvereniging De Vriendschap:
De amateurtoneelvereniging die tijdens het 50-jarig jubileum (1999) de
smaak van openluchtspel te pakken kreeg. Een nieuwe weg is ingeslagen,
om het jaar is er nu een openluchtspel.
"De Vriendschap" te Enschede is opgericht op 20 oktober 1949. Enkele
jongeren uit Broekheurne kwamen op het idee dat er "iets" moest
gebeuren in dit gedeelte van Enschede. Later werd ook Zuid-Eschmarke
hier bij betrokken.
Het doel van de vereniging zou zijn "door het opvoeren van goede
degelijke toneelstukken de zin voor het schone aan te kweken, de
onderlinge samenwerking en de vriendschapsbanden in onze
buurtschappen, speciaal bij de jongeren te versterken en de genodigden
en bezoekers en leden aangename avonden te verschaffen". Onze
vereniging telt ca. 130 leden en donateurs.
Inmiddels spelen we al vele jaren een openluchtspel, waarbij veel
vrijwilligers zich inzetten.
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website:
www.devriendschap.com.
Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op.
Johan ter Brugge (secretaris)
Buurserstraat 450
7544RH Enschede
Tel. 053-4761869
E-mail: jterbrugge@hetnet.nl
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De leukste club van Boekelo!
Daar wilt u toch ook bij horen?

Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns is de leukste vereniging
van Boekelo, Twekkelo, Oele, Usselo tot aan Beckum. Wij zijn een
vereniging met zo’n 300 leden, die actief zijn rond de carnavalsperiode.
Dan moet u niet alleen aan de Drie Dolle Dagen denken, maar ook aan de
Boekelo-avonden; drie avonden boordevol zang, dans en sketches, vaak
humoristisch, soms ontroerend.
Vele leden maken iets moois (een wagen, een loopgroep, eenlingen) voor
de optocht op zondagmiddag. Ook u kunt hieraan meedoen, alleen, met
z’n tweeën of met een groep (buurt, familie, vrienden)
Lekker een avond feest vieren? Dat kan, hiervoor is de zaterdagavond of
de maandagavond zeer geschikt. Op zaterdagavond hebben we altijd een
thema, erg leuk om je daar in uit te leven, maar een boerenkiel kan
natuurlijk ook. We zorgen altijd voor live- muziek; een band en/of kapel, je
kunt achter de Prins in de polonaise lopen of lekker bewegen op de
dansvloer.
Als lid heb je elke avond gratis entree, behalve bij de Boekelo-avonden.
Tijdens de voorverkoop kun je hiervoor wel tegen ledenprijs kaarten
kopen.
Voor meer informatie:
info@carnavalinboekelo.nl
www.carnavalinboekelo.nl
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De Boekelose Tennisclub (BTC) is een kleine maar zeer enthousiaste
tennisvereniging gelegen in het centrum van Boekelo aan de Mans
6. Wij beschikken over een uniek, in 2012 gemoderniseerd clubhuis
met hooggelegen terras waardoor er een prachtig zicht is op alle
6 gravelbanen waarvan 3 verlicht.
Wilt u kennis maken met onze vereniging dan bent u van harte
welkom op onze wekelijkse “Kom en Klap” avond, elke dinsdag
vanaf 19.30 tot 23.00 uur. Het tennisseizoen loopt van april tot
oktober. Tijdens het seizoen worden er veel activiteiten
georganiseerd zowel op prestatief als recreatief gebied, waarbij
de gezelligheid voorop staat.
Voor meer informatie over alle activiteiten, lidmaatschap en de
aanmeldingsformulieren verwijzen wij u naar onze website
www.boekelosetennisclub.nl Graag tot ziens op ons tennispark.
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B@TS is een Boekelose wielervereniging met zo’n 40 leden en richt
zich op sportief toerfietsen.
Het programma voorziet elke zondagmorgen in een tocht, zomers
op de racefiets en in de winter op de mountainbike. Daarnaast
wordt er zo’n twee á drie keer per jaar een fietsweekend
georganiseerd bijvoorbeeld de Mergelheuvelland 2-daagse of een
Belgische klassieker. In de zomer wordt er ook door de week
getraind.
B@TS is behalve een sportieve ook een sociale vereniging.
Op de fiets houden we rekening met elkaar én er is een leven naast
de fiets. Er worden fietsloze evenementen georganiseerd waarbij
partners en kinderen van harte welkom zijn zoals bijvoorbeeld de
jaarlijkse barbecue en de nieuwjaarsreceptie.
Om alle activiteiten in goede banen te leiden heeft B@TS een actief
bestuur en verschillende commissies.
B@TS is aangesloten bij de NTFU wielersportbond.
Informatie over ons programma vindt u op onze website:
www.bats-boekelo.nl
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Bridge Club Boekelo
Onze gezellige bridgeclub speelt elke woensdagavond om de 14
dagen in de zaal van het Café de Buren in Boekelo van 19.30 tot
22.30 uur.
In totaal spelen we 6 competities van 3 avonden per seizoen, met
promotie en degradatie, en is er een Kerstdrive, een Paasdrive en
een Slotdrive, alle met prijzen.
Dit seizoen zijn er twee groepen: een van 10, en een van 8 paren.
Wij willen graag enthousiaste nieuwe bridgers verwelkomen.
U kunt zich aanmelden met of zonder partner, als volgt:
bij de voorzitter:
de wedstrijdleider:
bij de secretaris:

mevr. R. Ploeger tel. 053 – 428 1753
mevr. M.Westera tel. 053 – 428 2433
de heer H. Bolck tel. 053 – 428 1261

Iedere Donderdag na een speelavond is de uitslag vanaf 12.00 uur
te zien op: www.bridgeboekelo.nl .
Hier is ook de totaalstand van het lopende seizoen en het aantal
behaalde slem’s per paar te bekijken.
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Gymnastiek Vereniging Unisson:

Gymnastiek Vereniging Unisson bestaat al sinds 1945. In het begin werden
er alleen gymlessen gegeven. Het assortiment is daarna uitgebreid met
Dance voor kinderen, Dance-work-out voor dames, Volleybal voor jeugd
en volwassenen, Turnen en Rhönradturnen.
Ook wordt ieder jaar een Stratenvolleybal toernooi georganiseerd. Hierin
spelen verschillende straten uit Boekelo tegen elkaar.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Sabine Boshuis.
www.gv-unisson.nl
info@gv-unisson.nl

Jeu de Boules:
Jeu de boules club “Bookels Boule” hebben
3 speelbanen t.w de Boulesbaan bij camping
“Onder de sterren”, Wycherinkshoekweg 33
te Boekelo, telefoon: 053-436 55 12
www.campingonderdesterren.nl of info@campingonderdesterren.nl.
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Wakeboarden is een watersport, waarbij de wakeboarder aan een
lijn, door een boot of door een kabelbaan over het water wordt
getrokken. Wakeclub is de vereniging voor wakeboarders uit de
omgeving Enschede. Wij hebben als doel de wakeboardsport in de
regio Twente uit te breiden en deze sport te promoten.
In Januari 2013 is de Wakeclub ontstaan uit een groep jonge,
fanatieke en gedreven wakeboarders uit de omgeving Twente.
Een groep sporters, die samen al meerdere jaren het wakeboarden
uitoefenen bij Waterski Twente.
We organiseren elk jaar verschillende activiteiten zoals: wedstrijden,
uitjes naar andere banen, snowboarden etc.
Wedstrijden
De wakeclub organiseert ieder jaar een wedstrijd op het Rutbeek,
met als topper het Nederlands Kampioenschap in 2017.
Jeugdaanbod
De wakeclub vind de sport voor de jeugd erg belangrijk. Als jeugdlid
van de wakeclub kun je iedere doordeweekse dag 2 uur gratis
gebruik maken van de waterskibaan.
Locatie
De wakeclub heeft als thuisbasis de waterskibaan op het Rutbeek.
Waterski Twente
Jacobsrietweg 175
7546 RG Enschede
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Golfbaan Spielehof:
De golfbaan voor iedereen!
De accommodatie biedt uitgebreide mogelijkheden voor zowel
onervaren, beginnende en recreatieve golfers. Naast greenfees zijn
er ook arrangementen voor individuen en groepen welke aangevuld
kunnen worden met diverse buffetten of dagschoteld.
De accommodatie heeft het volgende te bieden:
* 18 holes Shortgolfbaan (voor iedereen toegankelijk)
* 9 holes Grobbebaan (vanaf EGA handicap 54, GVB)
* Driving Range (verlicht en overdekt)
* Indoor putting- & chippinggreen met bunker
* Golfschool met EGA handicap 54 opleiding
* Actieve golf- en businessclub
* Gezellig clubgebouw met groot terras
* Feest- en vergaderzaal
* Koffiestop voor fietsers en wandelaars
Spieleweg 24 – 7548 RR Boekelo – 053 - 428 13 63
info@spielehof.nl www.spielehof.nl
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De Twentse Motor Club:
Passie, gezelligheid en een prachtige hobby; dat zijn
de kernwaarden waaruit de Twentse Motor Club is
geboren. Begin jaren ’70 kwamen er steeds vaker
motorrijders tezamen in Usselo bij Café Hannink,
waar het idee ontstond om een motorclub op te richten. Doelen waren
het creëren van een hechtere band tussen motorrijders, het promoten van
motorrijden en het organiseren van toertochten. Inmiddels is TMC
uitgegroeid tot een levendige club met ruim 200 enthousiaste
motorrijders die samen regelmatig evenementen organiseren. De
Moostoertocht, voor het eerst gehouden in november 1971, is tot op de
dag van vandaag een zeer bekend motorevent. Ieder kalenderjaar wordt
er een evenementenkalender opgesteld, met activiteiten voor ieder wat
wils. Van korte tourritjes op de donderdagavonden in juni, tot geheel
verzorgde weekenden op onontdekte plekken.
De TMC is een club van en voor de leden. Iedere 2e donderdag van de
maand houdt de TMC haar clubavond. Onder het genot van een hapje en
een drankje kan er deelgenomen worden aan een activiteit, zoals darten
of bloemschikken (voor de dames) of vindt er een presentatie plaats.
Uiteraard blijft er alle gelegenheid om het met elkaar te hebben over de
passie die de leden bindt: motorrijden.
Geïnteresseerd in de TMC of lid worden? Dé motorclub van Twente heet
je van harte welkom! Bezoek vrijblijvend een keer onze clubavond (2e
donderdag van de maand), ook voor degene die een keer kennis wil
maken met onze club. Het ‘clubhuis’ van de TMC is gevestigd in eetcafé
‘de Buren’ in Boekelo. Wilt u meer informatie of lid worden van onze
vereniging ? Neem dan een kijkje op onze website:
www.twentsemotorclub.nl
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Military Boekelo-Enschede is terug in het Teesinkbos. Terug naar ‘oale
groond’. Eén van de grootste paarden topsportevenementen van
Nederland is terug op de plek waar de wedstrijd in de 70-er jaren ook
verreden werd. Military Boekelo-Enschede behoort tot de beste
sportevenementen van de wereld. Dat is ook de reden dat iedere
internationale topruiter er in Boekelo bij wil zijn. Ieder jaar kent het
startveld een aantal Olympisch medaillewinnaars en internationale
kampioenen.
Niet alleen de wedstrijd blijkt jaarlijks weer de grote trekpleister. Struinen
door prachtige natuur, slechts een keer per jaar opengesteld voor publiek.
Leuke aankopen doen en nieuwe fashion en lifestyle trends ontdekken op
de zeer uitgestrekte Military Herfst-Fair. Twee belangrijke redenen
waarom ieder jaar veel bezoekers naar Boekelo komen. Meer dan
honderd standhouders trakteren de bezoeker op exclusieve sieraden,
auto’s, kunst, wellness etc. Dit alles natuurlijk onder het genot van
verleidelijke bieren, prachtig wijnen en heerlijk eten, van finger food tot a
la carte.
Wat begon als een hippisch evenement is uitgegroeid tot een van de
grootste outdoor business-to-business events van Nederland.
Ondernemers en bestuurders hebben ontdekt dat het evenement zich bij
uitstek leent om relaties uit binnen- en buitenland uit te nodigen. Geen
lange zit aan tafel of box maar gasten ontvangen in een informele,
outdoor lifestyle ambiance. De combinatie van al deze facetten maken
Military Boekelo - Enschede tot een uniek evenement!
www.military-boekelo.nl

49

FOTOGROEP BOEKELO:
De Fotogroep Boekelo is een actieve, in januari 2012, opgerichte fotoclub.
De club staat open voor foto-hobbyisten uit Boekelo e.o. en richt zich op
een maximum van 20 leden.
De vereniging heeft een variatie aan leden, zowel ervaren als beginnende
vrijetijdsfotografen, jonge en minder jonge mensen, ieder met
verschillende fotografie-voorkeuren of specialiteiten zoals kleur,
zwart/wit, portret, landschap, urbex, mensen, abstract, natuur, enz.
Veel is mogelijk. Ieder maakt zijn of haar eigen keuzes.
Hoe meer creatieve zielen, hoe beter. De doelstelling van
de vereniging is het zowel individueel als in clubverband beoefenen van de
fotografie en het bevorderen van de vrijetijdsfotografie in het algemeen.
Een positieve instelling, een echte inbreng en een vriendschappelijke
clubsfeer zijn daarbij heel belangrijk. De vereniging is sinds januari 2016
aangesloten bij de Nederlandse Fotobond.
De clubavonden worden op de 1e maandag van de maand, m.u.v. juli en
augustus in De Berke gehouden.
Voor meer informatie: Roelant Lawerman tel. 428 20 35
of Edith Howard tel. 06 - 29 007 007
Site: www.fotogroepboekelo.nl
Mail: fgboekelo@gmail.com
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Of het nu lente, zomer, herfst of winter is, of
je jong of oud bent, van zwemmen, wandelen,
fietsen, klimmen, varen, waterskiën, paintball,
vissen, hardlopen, skiën of barbecueën houdt;
Het Rutbeek biedt voor inspanning of
ontspanning tal van mogelijkheden.
Ga op avontuur in ons park en beleef een heerlijk dagje uit samen met uw
gezin, werk, familie of vrienden.
Gehele jaar geopend van zonsopkomst tot zonsondergang.
Jacobsrietweg 182, 7546RG Enschede - Tel. 053 - 4282411/4876571
hetrutbeek@regiotwente.nl
www.hetrutbeek.nl

Bij Paintballwarriors kunt u in Enschede (Het Rutbeek) en Oldenzaal
(Het Hulsbeek) onder deskundige begeleiding paintball spelen. Paintball is
een spannende activiteit, die garant staat voor ludieke situaties en veel
plezier. Paintball mag daarom niet ontbreken bij een vrijgezellenfeest. De
vrijgezel zal dit niet snel vergeten! Een belangrijk onderdeel van paintball
is communicatie en samenwerken. Paintball is daarom ook uitermate
geschikt voor bedrijfsuitjes en teambuilding. Maar bovenal is paintball
gewoon leuk en moet je het een keer gedaan hebben. Paintballwarriors is
dé plek in Twente voor een onvergetelijke dag vol actie, spanning en
plezier!
www.paintballwarriors.nl
info@paintballwarrior.nl
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BuitenHoff Outdoor:
Wij zijn uw maatwerkspecialist voor
buitensport. Wij organiseren activiteiten
voor jong en oud. Iets voor u, vereniging
of bedrijf?
Maar ook met uw vrienden of familie spelen wij graag buiten.
Zoekt u meer uitdaging: bezoek dan onze teamsurvival baan.
Wilt u zelf op pad? We verhuren diverse materialen zoals:
Kano,s, ATB,s, Steps en SUPs (Stand Up Paddling Board)
Voor meer informatie kunt bellen of onze site bezoeken.
www.buitenhoff.nl

telefoon.: 06 - 53 51 35 70

Een uitdagende natuurbeleving op hoogte op recreatiepark het Rutbeek
In een bos van ruim 1 hectare is een spannend touwbanen parcours
gebouwd. Je beweegt je veilig gezekerd in een klimgordel via allerlei
klimonderdelen van boom naar boom. Het parcours is op 4 à 5 meter
hoogte en biedt uitdaging, plezier en avontuur. Klimbos Rutbeek, een
echte adrenalinekick! Voor kinderen vanaf 6 jaar hebben we een laag
parcours op ca. 1 à 2 meter hoogte. Voor ouders ideaal om mee te lopen
en onderweg, met beide benen op de grond, foto’s te maken.
www.klimbosrutbeek.nl

telefoon: 06 – 53 51 35 70
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Stichting Oranje Comité
Boekelo e.o.
Al vele tientallen jaren vinden er in het dorp Boekelo
activiteiten plaats in het kader van Oranjefestiviteiten;
Op 27 april word er sinds de opening van “de Zweede” in
2015 Koningsdag gevierd op het Sportcomplex.
Koningsdag zit boordevol activiteiten; een optocht met
versierde fietsen voor de allerkleinsten, een hardloopwedstrijd, fietspuzzeltocht, vogelschieten voor de
volwassenen en voor de jeugd, een zeskamp voor
basisschoolscholieren en meer. Geen zin in een
sportieve activiteit? Geen probleem! Gezellig kijken,
luisteren naar de live muziek, iets lekkers eten of
drinken, kan natuurlijk ook. Kortom: een leuke dag voor
iedereen, jong en oud. U bent van harte welkom!
Het Oranje Comité bestaat uit een team met
enthousiaste vrijwilligers, die van Koningsdag een leuke
dag willen maken voor alle inwoners van Boekelo,
Usselo en omgeving. Regelmatig wordt het team
vernieuwd en verwelkomen we nieuwe leden Heb je
goede ideeën? We horen het graag!
Stuur een mail naar: bestuur@oranjecomiteboekelo.nl

Pinksterfestival
in Boekelo:
Op 2de Pinksterdag kunt
u van 11.00 uur tot 17.00
uur de Pinkstermarkt
bezoeken in het centrum
van Boekelo.
Het aanbod van de kramen is zeer divers. Van kunst tot lekkernijen.
Daarnaast is er live muziek, een modeshow en zijn er diverse
straatartiesten en natuurlijk de kinderrommelmarkt niet te vergeten.

Oude Voertuigendag:
Ieder jaar vindt in Boekelo de Oude Voertuigendag
plaats. Een mooi spektakel met o.a. trekkers,
stoommachines, motorfietsen en klassieke
oldtimer auto's.
Een klassiek spektakel met vele merken klassieke
auto’s, trekkers, bromfietsen, motorfietsen en
stoommachines.
De meeste winkels in het dorp zijn geopend en er
is muziek, kramen, braderie attracties en divers
vermaak voor de kinderen. De MBS rijdt met een
uitgebreide dienstregeling tussen Haaksbergen en Boekelo.
Wanneer:
Elke 3de zondag van Oktober van 11:00 uur tot 17:00 uur
Locatie:
Dorpskern Boekelo
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LICHTJESAVOND: SAMEN herinneren, stilstaan en verdergaan
Elk jaar in december, op de vrijdag voor kerst, wordt er een lichtjesavond
georganiseerd op de begraafplaats te Usselo. Een moment van aandacht
om al onze dierbaren die niet meer in ons midden zijn te herdenken en
samen troost en verbondenheid te ervaren. Ieder jaar is er grote
belangstelling voor deze herdenking.
Op de met honderden fakkels verlichte begraafplaats krijgt iedereen een
kaars om na de herdenking op het graf van zijn of haar dierbare te
plaatsen of in het speciale hart waar mensen worden herdacht die elders
begraven of gecremeerd zijn.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden en ieder, groot of klein is
van harte welkom!
Informatie: Caroline Doornbos 06-41465590 / Riëtte Wissink 06-23726729
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Psssssst!

Wij staan klaar voor al uw drukwerk!

Huisstijl & Reclame Folie, stansen, pregen Verpakkingen Relatiegeschenken
Web to print Direct mail Offset & digitale productie

Tel. 053 428 33 28 - info@tesligteolijdam.nl - www.tesligteolijdam.nl

