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Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436
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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

€ 1 9 . 5 0  p . p .

€ 1 9 . 5 0
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BESTE LEZERS

DOOR: PIETER HOF 

Ook als redactie zijn we behoorlijk uit het veld geslagen door gevolgen van de Corona 
crisis. Nederland verkeert in een ongekende crisis en we weten op dit moment nog niet 
hoe het af zal lopen. 

We krijgen als redactie inmiddels berichtjes binnen dat geplande activiteiten van verschil-
lende verenigingen stop zijn gezet. Of we een aankondiging even ‘on hold’ willen zetten. In 
een aantal gevallen kunnen we er nog wat aan doen, maar lang niet in alle gevallen. En een 
halfvolle Boeke-loos is ook niet zo aantrekkelijk. We adviseren u om zelf even te informeren 
of een geplande activiteit wel of niet doorgaat. 

Wat we natuurlijk van harte hopen is dat we bij het verschijnen van deze Boeke-loos kunnen 
constateren dat de epidemie over haar hoogtepunt heen is en we voorlopig opgelucht adem 
kunnen halen. Dat zo weinig mogelijk inwoners getroffen worden door het virus en al hele-
maal dat een mogelijke besmetting geen catastrofale gevolgen zal hebben. Ook hopen we 
dat de Boekelose ondernemers de crisis goed hebben doorstaan.

We vinden het nu ook ongepast om heel vrolijk de vele andere artikelen aan te willen 
kondigen, zoals u van ons gewend bent. Dat doen we dan ook maar even niet. Dat u deze 
Boeke-loos hopelijk met een ander gevoel zult lezen dan dat we als redactie nu dit voor-
woord schrijven. Onze vingers zijn gekruist voor een goede afloop. We wensen u echt het 
allerbeste…

DE REDACTIE

Coverfoto: Henk van ‘t Hof
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Algemeen
Helaas hebben we moeten besluiten de openbare vergadering van maart niet door te laten 
gaan vanwege het coronavirus. We hopen van ganser harte dat geen enkele dorpsgenoot 
hierdoor getroffen wordt. Op de agenda van 21 maart stond o.a. een presentatie van Rien 
van Faassen van de gemeente over de aanpak van de eikenprocessierups. In plaats van een 
verslag daarvan in dit nieuws treft u zijn bijdrage als artikel in dit nummer van Boeke-loos 
aan. Ook is het jammer dat we hebben moeten besluiten om de herdenking van de bevrij-
ding van Boekelo 75 jaar geleden op 1 april niet door te laten gaan.

De Dorpsraad heeft een gesprek gevoerd met de nieuwe (sinds medio 2019) Stadsdeel- 
manager West, Timo Keuken en Edwin Smits, ontwikkelmanager voor (onder andere) West. 
Ze hebben hun (deels veranderende) rol toegelicht. Wij hebben hen uiteraard geïnformeerd 
over de rol en werkzaamheden van onze Dorpsraad. Meer concreet hebben we gesproken 
over de opties voor een kinderboerderij samen met een maatschappelijke functie en de  
hanging baskets. Over de baskets is nog geen definitief besluit genomen, omdat er discussie 
is met de gemeente of deze wel of niet aan lantaarnpalen gehangen mogen worden. Ook is 
er gesproken over de toenemende verloedering van het complex Teesinkweide. Het laatste 
gesprek over de toekomst van dit complex is van ongeveer 1,5 jaar geleden. De gemeente 
heeft toegezegd een nieuwe afspraak te plannen met alle betrokkenen. Er zijn verschillende 
ideeën over een mogelijke bestemming van dit complex. Denk aan onderwijs, zorg en/of 
seniorenhuisvesting. De toekomstige bestemming van het terrein van de gymzaal aan de 
Diamantstraat en de mogelijke verkoop van boerderij De Mans hebben we ook aan de orde 
gesteld. We zouden graag hiervoor met de gemeente een samenhangend plan ontwikkelen. 
Tot slot hebben we gesproken over mogelijke toekomstige woningbouw, de verkeersveilig-
heid van de Haaksbergerstraat na afwaardering en de noordtak van de Betuwelijn.

Dorpsplan 2020-2030
We hebben de tekst van het Dorpsplan 2020-2030 doorgenomen. Het was de bedoeling 
om hierover op 31 maart een informatieavond te beleggen, maar deze is tot nader order 
uitgesteld. Een nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk. Het plan is om eind april een krant 
met het Dorpsplan te laten verschijnen en een eigentijdse website op te zetten. Overigens 
zal het Dorpsplan periodiek aangepast worden aan relevante ontwikkelingen.
 

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| A

PR
IL

 2
02

0 
| N

R.
 4

35

7



 

 

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

 Stucwerk (behang- of sausklaar) 
 Renovatie 
 Spackspuitwerk / Sierpleister 
 Airless latex spuiten 
 Gevelwerkzaamheden 
 Restauratie 

 

OOookk  vvoooorr  vvaakkkkuunnddiigg  aaddvviieess  kkuunntt  uu  bbiijj  oonnss  tteerreecchhtt  
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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Sport- & cultuurhal De Zweede
De plannen voor de bouw van de nieuwe sport- & cultuurhal vorderen gestaag. De omge-
vingsvergunning is aangevraagd en de garantiestelling van de lening komt binnenkort in 
de gemeenteraad aan de orde. Binnenkort wordt er een bijeenkomst voor belangstellenden 
georganiseerd. Ook vinden er gesprekken plaats over de inrichting: bomen, parkeerplaatsen 
etc. Gehoopt wordt dat de bouw na de zomervakantie kan starten.
 
Mededelingen van de wijkagent
Eind januari zijn meerdere bewoners van Boekelo bezocht door een man die aangaf via 
KPN te komen. KPN gaf echter aan niemand te hebben gestuurd. Kijk uit met mensen aan 
de deur. Ze moeten zich altijd kunnen legitimeren. Bel het betreffende bedrijf als u het niet 
vertrouwd of anders de politie.
Op 30 januari was er brand bij Ribhouse Texas. Door vroege ontdekking bleef de schade 
enigszins beperkt. In februari zijn er kentekenplaten weggenomen van een personenauto 
aan de Beckumerstraat, een koffer uit een auto aan de Oude Deldenerweg en kleding van 
een winkel aan de Beckumerstraat. In het carnavalsweekend is er een kinderstep weg- 
genomen aan de Meester de Wolfstraat. Aan de Sluitersveldweg is een geheime zender 
gestopt. Tenslotte zijn er meerdere lantaarnpalen aangereden.

Nieuws uit de commissie Fysiek
Energievisie: de afgelopen tijd hebben we veel aandacht besteed aan de Energievisie van 
de gemeente. Naast aandacht voor zonne-energie is er het plan om 3 windmolens (hoogte 
circa 150 meter) te plaatsen in het Havengebied, 1 aan de Windmolenweg en 2 op nog  
onbekende plaatsen langs de nieuwe N18. Deze laatste drie met een tiphoogte van  
maximaal 230 meter. Wij zijn om een aantal redenen geen voorstander van windmolens.  
We trekken hierin samen op met de Buurtkring Usselo en de Vereniging Behoud Twekkelo. 
We hebben een alternatief plan ontwikkeld waarin we tussen nu en 2030 de gevraagde 
bijdrage van circa 40 mW duurzame energie in ons gebied kunnen opwekken via zonne- 
panelen. Primair zetten we in op plaatsing op daken, maar helaas is een aantal daken daar-
voor ongeschikt. We hebben verschillende opties voor de aanleg van enkele zonneparken. 
Met de gemeenteraad, die nog moet besluiten over de Energievisie, zijn we in gesprek over 
ons alternatieve plan.

Nieuws uit de commissie Sociaal
Commissie Banken & Wandelpaden: op 26 maart jl. zijn er drie banken vervangen aan de 
Keizerweg, Rutbekerveldweg en hoek Teesinkweg/Badweg.
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BOVAGBOVAG

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

Op dinsdag 14 april houdt de Dorpsraad spreekuur van 19.00 - 19.30 uur in M.F.A. 
De Zweede, Boekelosestraat 275. Wilt u komen? Meld u dan aan via dorpsraad@
boekelo.info of telefonisch bij de voorzitter, Jeroen Verhaak via 053 - 4282 225 of de 
vicevoorzitter, Kas de Vries via 053 - 4283 496. Gelet op de huidige situatie kan dit 
spreekuur vervallen. Dat staat dan op de site boekelo.info en onze Facebookpagina.

AANPAK EIKENPROCESSIERUPS

DOOR: RIEN VAN FAASSEN

De laatste jaren hebben we er een nieuwe overlastgever bij gekregen: de eikenproces-
sierups. De brandharen van dit diertje leveren aanzienlijke overlast op voor mens en dier, 
daarvan kennen we allemaal de voorbeelden. Omdat we de afgelopen jaren steeds meer 
overlast ervaren heeft de gemeente Enschede besloten om stevige maatregelen te nemen 
om te proberen de overlast van de eikenprocessierups te beheersen. Doel van die maatre-
gelen is de overlast verminderen, want helemaal voorkomen of uitbannen van de overlast 
zal niet lukken. Ervaringen elders in Nederland laten zien dat de overlast wel enorm kan 
worden teruggedrongen. 65-85% van de rupsen wordt bij preventieve behandeling gedood.

Op welke manieren gaat de gemeente de eikenprocessierups bestrijden? 
Waar onze inzet in voorgaande jaren vooral was gericht op reactieve maatregelen (het achter- 
af wegzuigen van de eikenprocessierups), zetten we dit jaar met name in op preventieve 
maatregelen. Juist die preventieve maatregelen zijn gericht op het beperken van overlast. 
Dit zijn maatregelen voor de korte termijn. Daarnaast zetten we ook in op maatregelen voor 
de lange termijn. We pakken alleen de ‘hoog’ en ‘matig’ risicozones aan. U kunt dan denken 
aan gebieden waar veel mensen komen, verblijven of langs bewegen zoals winkelcentra, 
zorgcentra, scholen, speeltuinen, sportvelden en doorgaande fiets- en wandelroutes. We 
doen alleen bestrijding op gemeentelijke bomen en voornamelijk binnen de bebouwde kom. 

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| A

PR
IL

 2
02

0 
| N

R.
 4

35

11



Preventieve korte termijn maatregelen
We gaan spuiten met een biologisch bacteriepreparaat en we gaan spuiten met aaltjes. We 
beginnen met het bestrijden met aaltjes. Dit kan al in april als de rups net uit zijn ei is maar 
nog geen brandharen heeft. Het bestrijden met de biologische bacterie moet iets later: als 
de rups uit het ei is en nog geen brandharen heeft, maar er moeten al wel blaadjes aan de 
bomen zitten. De bacterie wordt namelijk op de blaadjes gespoten waar de rups dan van 
gaat eten. De bestrijding met de bacterie doen we eind april/mei. Beide methodes zullen 
twee keer plaatsvinden om een optimaal resultaat te krijgen. De bestrijding is overigens 
weersafhankelijk en valt daarom ook niet precies te plannen.

Reactieve korte termijn maatregelen
Om overlastsituaties te verwijderen gaan we oude en nieuwe nesten van de eikenproces-
sierups wegzuigen. Dit gebeurt alleen op basis van meldingen en waar de overlast onaan-
vaardbaar is.

Lange termijn maatregelen 
Op de lange termijn richten we ons als gemeente op het ontwikkelen van meer biodiversiteit 
en daardoor het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Enerzijds 
zal dat zijn door meer diversiteit te brengen in het bomenbestand van Enschede, waarvan 
momenteel 40% uit eiken bestaat. Wanneer bestaande eiken in slechte staat zijn of om 
andere redenen vervangen moeten worden en bij nieuwe aanplant of herplant van bomen 
kiezen we in principe niet meer voor eiken. Daarnaast willen we de biodiversiteit vergroten 
door aanplant van onderbegroeiing en bloemen- en kruidenmengsels, iets waar we sinds 
een aantal jaren overigens al mee begonnen zijn. 

We vragen u om geen vogelnestkastjes op te hangen in de bomen van de gemeente. Juist 
als die kastjes in de eiken worden opgehangen, worden ze door de eikenprocessierups  
gebruikt als nestkastje. Het beschermt ze tegen wind, regen en zon. En bovendien moeten 
die nestkastjes ook weer schoongemaakt worden en dat is een lastige klus als er een nest 
van de eikenprocessierups in zit. Wel willen we heel graag dat u zelf ook bijdraagt aan het 
ontwikkelen van de biodiversiteit. Dit kunt u doen door uw tuin met bloemrijke planten in te 
richten en vogelkastjes in uw eigen tuin op te hangen. 

Wat merkt u ervan? 
Van de aangekondigde bestrijdingsmaatregelen gaat u overlast ervaren. Dat heeft te maken 
met de manier en het tijdstip van uitvoering van de maatregelen. Het bespuiten van de 
eiken gebeurt met groot materieel. Het vergt grote kracht om deze middelen tot bovenin 
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  Preventief bestrijden
Zodra de blaadjes aan de bomen 
beginnen te groeien, spuiten we 
biologische bestrijdingsmiddelen op 
de bomen. Deze pakken de rupsen 
aan voordat ze brandharen krijgen. 
Dit vermindert het aantal 
eikenprocessierupsen hopelijk met 
60 tot 80%.

Biodiversiteit
We stimuleren het 
natuurlijk evenwicht 
door anders te 
maaien en bloemen
te zaaien.

Zelf wat doen? Leg 
een geveltuintje aan 
of vergroen uw tuin.

Natuurlijke vijanden
Meer groen zorgt voor meer 
natuurlijke vijanden zoals de 
sluipwesp en de koolmees.

Kinderen en dieren
Houd tijdens het spuiten
kinderen en dieren 
op afstand want door het 
spuiten kunnen oude 
brandhaartjes loskomen.

Aaltjes en bacteriën
Aaltjes worden ‘s avonds en 
’s nachts in de boom gespoten.  
Ze kunnen namelijk niet tegen 
daglicht. De bacteriën worden 
overdag op het blad van de eik 
gespoten. 

In april gaan we preventief bestrijden waarmee we de ernstige overlast van vorig jaar willen voorkomen.

Meer info en melden 
van ernstige overlast via
enschede.nl/eikenprocessierups.

de kroontop van de boom te kunnen spuiten en dat kan alleen met grote machines. Groot 
materiaal betekent dat eiken die aan smalle paadjes staan niet bereikt kunnen worden  
en daardoor dus niet bestreden kunnen worden. Door het spuiten met hoge druk kunnen 
brandharen van oude nesten vrij komen. Wij vragen u daarom zo mogelijk uit de buurt  
van de werkzaamheden te blijven. Houdt ook uw dieren hierbij uit de buurt. De aaltjes 
zijn UV-gevoelig en kunnen daarom alleen in het donker worden aangebracht. U kunt dus  
’s avonds en ’s nachts overlast ervaren van licht en geluid.

Heeft u nog vragen
Via de Huis aan Huis wordt u periodiek uitgebreid geïnformeerd over de bestrijding van  
de EPR. Via Facebook en Instagram houden wij u op de hoogte waar en wanneer we be-
strijden. Verder vindt u heel veel informatie op de website van de gemeente Enschede: www.
enschede.nl/eikenprocessierups. Daar vindt u de bestrijdingskaart waarop u kunt zien welke 
eiken proactief worden behandeld en op welke manier. Verder treft u er ook een uitgebreide 
vragen- en antwoordenlijst aan, waarop de meeste vragen beantwoord worden. Mocht u 
dan toch nog vragen hebben dan kunt u bellen met 053 - 481 7600.
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

DOOR: NIELS VAN ROZEN

Beste Boekeloërs,
Ik hoop dat bij het op de mat verschijnen van deze Boekeloos de lente in alle hevigheid 
is losgebarsten en dat het coronavirus is overgewaaid. Ten tijde van het schrijven van dit 
stukje is het nog kleddernat buiten, is de beek goed gevuld en houdt het coronavirus ons 
meer dan bezig.

In de huisartsenpraktijk van Boekelo gaat het ondertussen zijn gangetje. Nog steeds zijn 
we Nienke Derkx, de Phycisian Assistant, aan het opleiden. Zij doet haar stages in zowel 
ziekenhuis als onze huisartsenpraktijk. Dit opleiden van een PA doen we met het oog op 
de toekomst. Er is al een tekort aan huisartsen in de regio terwijl de vraag naar zorg in de  
komende jaren als gevolg van vergrijzing juist zal toenemen. Mocht u bij haar op het 
spreekuur willen komen, vraag er gerust naar bij onze doktersassistente. Nienke neemt de 
tijd en aan het einde van het consult komt altijd de huisarts er zelf nog bij.

Als laatste punt wil ik u mededelen dat wij afscheid gaan nemen van onze doktersassistente 
Gul. Tot onze grote spijt gaat zij emigreren naar Turkije. Als team zijn wij ontzettend blij 
voor haar dat zij haar droom durft te leven. Wij gaan echter een energieke, enthousiaste, 
temperamentvolle en vrolijke collega missen. Wij wensen haar ontzettend veel succes met 
haar volgende stap. Fijne lente toegewenst!

Beste mensen uit Boekelo,
Via deze weg wil ik u graag een berichtje sturen. Ik ga Boekelo per medio april 2020 verlaten. 
En niet alleen Boekelo, maar ook Nederland. Ik ga namelijk mijn hart volgen en verhuizen 
naar Antalya, waar mijn moeder ook woont. Voor mij een heel dubbel gevoel. Ik heb het 
altijd enorm naar mijn zin gehad bij Huisartsenpraktijk De Windmolen. 6 jaar lang heb ik veel 
meegemaakt met patiënten en collega’s, wat mij heel erg heeft gevormd, zowel qua werk 
als privé. Als jong grietje kwam ik hier binnen en als jonge vrouw ga ik nu een mooie nieuwe 
uitdaging aan. Ik kijk er heel erg naar uit maar vind het wel erg lastig om dit af te sluiten en 
zal u ook erg missen. Maar de warmte die ik in Boekelo heb gevoeld, neem ik weer mee 
naar mijn nieuwe bestemming. Bedankt allemaal voor deze mooie gezellige tijd en ik wens 
u allen het beste. En wie weet zie ik u nog eens tijdens een vakantie. 

VEEL LIEFS VAN GÜL
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CAMBIOWEEK: 20% KORTING OP CAMBIO PANTALONS. TIK UW EI!

www.ladeutmode.nl

PAASAANBIEDING

Alleen geldig van 7 t/m 11 april!
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VERSLAG OPSCHOONDAG BOEKELO.DOET

DOOR: ANTON HEUVEN

NL.Doet had in verband met het coronavirus 
het advies gegeven alle buurtacties op 14 
maart jl. af te gelasten en te verplaatsen 
naar een latere datum. Op De Zweede 
werden alle sportactiviteiten afgelast en 
vanwege het protocol van de gemeente konden de ambtenaren niet meer deelnemen aan 
onze actie. Wel werd er allerlei hulp aangeboden door de gemeente Enschede. 

Het staatadoptieteam was van mening dat er alleen ‘s morgens bij het samenkomen van 
enige (kleine) groepsvorming sprake was en heeft daarom besloten het toch door te laten 
gaan. Immers op een later tijdstip zou het gras te lang zijn geworden om het zwerfvuil goed 
te kunnen zien. Er meldden zich die ochtend ruim twintig vrijwilligers die onder het genot van 
een heerlijk zonnetje flink aan de slag gingen. Het resultaat van de ochtend was een kleine 
40 vuilniszakken met zwerfafval en wat groot materiaal. 

De volgende straten liggen er weer puik bij: Goorseveldweg, Welenmosweg, Zoutindustrie- 
weg, Badweg, Oude Veenweg, een deel Oude Deldenerweg, Rutbekerveldweg, een groot 
deel van de Haaksbergerstraat, Beldershoekweg, Windmolenweg en ten slotte een deel 
van de Twekkelerbeekweg. De overige straten in Boekelo zijn ‘geadopteerd’ door de leden 
van het straatadoptieteam en zijn of zullen binnenkort ontdaan worden van zwerfvuil. Wij  
bedanken het barteam van De Zweede dat bereid was alleen voor ons De Zweede even open 
te stellen én voor lekkere koffie te zorgen. Bookel ligt er weer schier bie.

OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL

DOOR: ROEL BRUINSMA, COÖRDINATOR 

De totaalopbrengst van de collecte voor Amnesty International in de week  
van 9 tot 14 maart was € 1109,42. Alle gevers en collectanten hartelijk dank!
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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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SUBSIDIE VAN GROLSCH

Steuntje in de rug voor uw vereniging, club of commissie in Boekelo, Usselo en omstreken? 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om in aanmerking te komen voor een subsidie van Grolsch 
voor uw vereniging, commissie of club. Dien daarvoor een goed onderbouwde aanvraag tot 
uiterlijk 1 mei 2020 in bij onze secretaris.

Om een bijdrage te krijgen is het belangrijk dat de aanvraag voldoet aan bepaalde criteria:
•  Grolsch vindt het belangrijk dat de subsidie ten goede komt aan het welzijn van de dorpen. 
•  Grolsch heeft natuur, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
•  De subsidie mag niet worden gebruikt om exploitatietekorten te dekken.
•  Het is van belang dat er op meerdere subsidiënten een beroep wordt gedaan.  

Dit dient in de aanvraag te worden vermeld.

Stuur uw aanvraag naar stichtingkoepel@gmail.com of naar het secretariaat van de  
Stichting Koepel Boekelo, Usselo en Omstreken, t.a.v. Tanja Dijkstra-Tibbe, Weleweg 100, 
7548 BC Boekelo.

COOP EN THUYS ZETTEN DE BLOEMETJES BUITEN

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei organiseren de Coop en Thuys samen een plantjesmarkt. 
Diverse kleurrijke tuinplantjes van topkwaliteit, voor scherpe prijzen. Natuurlijk ook een 
perfect cadeau voor moederdag.

De plantjesmarkt is een feestelijk evenement waarbij Coop en Thuys op de vrijdag en  
zaterdag voor Moederdag, een hele bloemen- en plantenafdeling voor de winkels opbouwen. 
Er wordt fors uitgepakt. Klanten hebben keuze uit een groot aanbod aan tuinplantjes van 
topkwaliteit, voor een scherpe prijs.
Kleine perkplanten 4 voor € 5,-
Grote hang- & terrasplanten 2 voor € 10,-
Extra grote hang- & terrasplanten 2 voor € 15,-

De plantjes worden vers van de kweker aan ons geleverd. 
Natuurlijk geven onze medewerkers ook verzorgingstips, zodat klanten de hele zomer lang 
kunnen genieten van een vrolijke tuin of balkon. Ook voor de Moederdagboeketten kunnen 
klanten zoals elk jaar terecht bij Thuys.
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UIT INEKE’S RECEPTENBOEKJE

Ineke Clark is met haar cateringbedrijf Gezina Maria 
een bekend culinair gezicht in Boekelo. In deze rubriek 
deelt zij haar heerlijke recepten met u. Voorzien van 
een anekdote, passend bij het recept.

“Iedereen heeft zo zijn herinneringen aan Pasen. Ik heb 
geweldige herinneringen aan de paasvakanties in ons 
zomerhuisje in het Lutterzand. En aan mijn vader die op Eerste Paasdag eieren in het bos 
verstopte op de meest onmogelijke plekken met als gevolg dat we de helft van de verstopte 
eieren nooit terug hebben gevonden. Daarom speciaal voor vaders die ook geen eieren 
kunnen verstoppen hier een geweldig recept voor een paastaart om samen met je kinderen 
te maken.”

Paastaart
• 125 gram gele paaskransen
• 500 ml slagroom
• 4 zakjes vanillesuiker
• 150 gram frambozen
•  100 gram chocolade paaseitjes 

en alles wat de kinderen maar 
leuk vinden om de paastaart 
mee te versieren

•  Viooltjes gewoon uit de tuin of uit de tuin  
van de buren ;-)

Klop de slagroom met de vanillesuiker stijf. Brokkel 
de paaskransen op een mooie ronde schaal en schep 
daarop de slagroom. En dan komt het leuke voor de 
kinderen, want die mogen zich uitleven in het versieren 
van de taart. Vlak voor het opdienen bestrooien met 
poedersuiker.
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Nu ook op zaterdagochtend open 
Onze praktijk is vanaf januari 2020 ook op zaterdagochtend open.  
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur is er vrije inloop om te sporten. Dit is 
voor mensen die een abonnement hebben.  
 
Van 11.00 uur tot 13.00 uur is er een fysiotherapeut beschikbaar 
voor patiënten. Dit gaat op afspraak. Om een afspraak te maken, 
kunt u bellen met 053 – 428 80 11. 

 
www.fysiotherapie-tieberink.nl  |  info@fysiotherapie-tieberink.nl  |  053 – 428 80 11 

 
 
 
 

Kinderdagverblijf en Peuteropvang  
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27 
Boekelo

www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling 
voor ieder kind.

Buitenschoolse Opvang 
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo
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IN 50 JAREN VAN ‘ELSJAN’ NAAR TWEEWIELERS TEN BRINCKE

DOOR: PIETER HOF

 
De oudere Boekeloërs onder ons zullen meteen begrijpen wat er bedoeld wordt als je zegt 
dat je naar ‘Elsjan’ gaat. Tot op de dag van vandaag is dat een synoniem voor naar de 
fietsenmaker gaan. 

Op 1 juli 1970 kreeg de nog jonge Bennie 
ten Brincke de kans om na 6 jaren dienst-
verband het rijwielbedrijf over te nemen van 
Garrat Nijhuis, die in de volksmond beter 
bekend stond onder de bijnaam “Elsjan”. 
In september van hetzelfde jaar trouwde 
Bennie met zijn Hermien en de jongge-
huwden gaan dan ook bij de zaak wonen. 
De winkel was toen nog gevestigd aan de Dirk Papestraat met de benzinepomp voor de 
deur en de werkplaats achter. Voor die tijd woonden Bennie en Hermien nog bij wederzijdse 
ouders, want ongehuwd samenwonen was in de jaren ‘70 nog niet zo normaal als nu.

Ik zit die middag gezellig aan de desk bij Bennie en dochter Karin ten Brincke die sinds 2000 
in de zaak is komen werken en samen met haar ouders de zo succesvolle fietsenzaak drijft 
aan de Windmolenweg. Bennie vertelt met een brede grijns dat goede bekenden hem graag 
plagen met de vraag of hij z’n ‘winkeldochter’ nog steeds heeft. Daarmee uiteraard doelend 
op Karin. Bennie is een joviaal en humorvol mens...
In 1985 namen Bennie en Hermien het moedige besluit om een geheel nieuw pand te  
vestigen aan de Windmolenweg op het terrein van de voormalige Boekelose melkfabriek. 
Met een trotse blik vertelt Bennie dat velen hem destijds voor gek verklaarden dat hij in die 
tijd zo’n stap heeft durven zetten. Het was ook geen makkelijke tijd met hoge werkloosheid 
en weinig koopkracht onder de burgers. Maar een goed ondernemer moet lef hebben en 
Bennie en Hermien hadden dat. Die stap pakte bijzonder goed uit. Ten Brincke is niet alleen 
in Boekelo, Haaksbergen en Enschede een begrip, in heel Twente kom je de zwart/gele stickers 
achterop fietsen tegen. En laten we eerlijk zijn, als Boekeloër ben je daar best trots op.

Bennie is met recht ook een gepassioneerd mens als het om tweewielers gaat. Bekend, 
inmiddels overleden, Boekeloër Gerrit Barink vertrouwde Bennie eerder al toe: “Jij gaat nooit 
naar je werk Bennie, je hebt van je hobby je beroep gemaakt”. En zo is het nog steeds, Bennie 
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)

T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

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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ten Brincke en tweewielers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En niet alleen Bennie 
heeft de passie voor tweewielers, dochter Karin is met hetzelfde virus besmet. Als jong 
meisje van 10 jaar liep Karin al met een overall in de werkplaats. Na de nodige technische 
opleidingen en werkervaring - ook in de automobielbranche - werkt Karin al vele jaren gemo-
tiveerd en enthousiast in het familiebedrijf. Voor veel Boekeloërs is ze dan ook hét gezicht 
van Ten Brincke. Jongere broer Erwin had daarentegen weer andere interesses, is gaan 
studeren en werkt na een universitaire studie als ingenieur. 
Drijvende kracht achter het familiebedrijf is moeder Hermien. Naast dat ze bij elke belang-
rijke beslissing betrokken is, drijft ze de administratie, maar zorgt ook dat er tussen de 
middag eten klaar staat. Hoe fijn kan het toch zijn om in zo’n heerlijke omgeving als gezin 
met elkaar te kunnen samenwerken?

De Ten Brinckes blijven ook in 2020 inno-
veren en volgen alle trends die er op het  
gebied van tweewielers plaatsvinden. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of Ten 
Brincke heeft een bepaald type fiets in huis 
of kan er binnen korte tijd voor zorgen dat 
je een proefritje op een bijzonder type fiets 
kunt maken. Die proefritjes kunnen dan 
door dit Boeke-loos redactielid vaak bekeken worden, want het Doolhof - woonadres van 
dit redactielid - vormt een ideale lus om vanaf de Windmolenweg de verschillende fietsen 
uit te proberen. 
Vandaag de dag vormen elektrische fietsen uiteraard het belangrijkste aandeel in de rijwiel-
verkoop en om die reden heeft de rijwielzaak recent besloten scooters uit het assortiment 
te nemen. De snelste e-Bikes rijden vaak al harder dan een snorscooter en je ziet toch een 
belangrijke verschuiving in mobiliteit in tweewielers naar elektrisch. Voor iemand met een 
eigen verzameling unieke historische bromfietsen in zijn collectie, moet dat voor Bennie 
toch een lastig besluit lijken te zijn. Karin vertrouwt me toe dat hij degene is die met gedegen 
voorwerk de beslissing neemt, maar ook het vertrek van scootermonteur Mark die stap ook 
bespoedigd heeft. 

Heel 2020 staat in het teken van de memorabele mijlpaal van het vijftigjarig jubileum voor 
onze eigen dorpsfietsenzaak. Met een vakkundig team medewerkers om hen heen vieren ze 
een fietsrijk jubileumjaar. Er zullen leuke acties volgen en kopers worden heel ludiek verrast 
met een potje echte Boekelose mosterd.
De Boeke-loos redactie feliciteert Ten Brincke van harte met het jubileum!
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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. 
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CORONA

DOOR: JACO AGTERBOSCH

Laten we direct benoemen waar we allemaal mee bezig zijn: Corona. Het lijkt erop dat  
iedereen er door getroffen wordt. We moeten de huidige situatie serieus nemen in mijn optiek. 
Veel hoopvol nieuws hebben we nog niet ontvangen de laatste dagen (halverwege maart).

Het is 1 bak ellende... maar hierdoor vergeten we af en toe dat het nooit zo donker is of 
het wordt wel weer licht. We zitten veel op sociale media het nieuws in de gaten te houden 
en heel af toe komen we dan ook weer de optimisten tegen en de mensen die toch het 
zonnestraaltje zien in de opdoemende duisternis. Ik persoonlijk kan heel blij worden van dit 
soort berichten en er ook hoop uithalen. Ik wil de mooiste die ik tegenkwam met jullie delen. 
Zoetsappig? Misschien. Spreekt er hoop uit? Zeker.

Het was midden maart 2020... de straten 
waren leeg, de winkels waren gesloten, de 
mensen kwamen niet meer buiten, maar de 
lente wist het niet... En de bloemen bleven 
bloeien. En de zon scheen. En de zwaluwen 
kwamen terug. En de lucht werd roze en 
blauw. ‘s Morgens bakten we brood en 
cake. Het werd later donker en ‘s ochtends 
kwam het licht vroeg door de ramen.

Het was midden maart 2020... De jongeren 
studeerden online. En ‘s middags speelde 
je onvermijdelijk in huis. Het was het 
jaar waarin je alleen buiten kwam om te 
winkelen... Alles was gesloten. Zelfs de 
kantoren, hotels en bars. Het leger begon 
uitgangen en grenzen te bewaken.  
Er was niet genoeg ruimte voor iedereen  
in ziekenhuizen En mensen werden ziek. 

Maar de lente wist het niet en het  
ontsproot... Het was midden maart 2020... 
Allen werden in quarantaine geplaatst. 
Grootouders, gezinnen en tieners om 
gezondheidsredenen. Toen werd de angst 
echt! En de dagen zagen er allemaal 
hetzelfde uit... Maar de lente wist het niet 
en de rozen bleven bloeien. Het plezier van 
samen eten werd herontdekt. Tijd om te 
schrijven en te lezen, je liet je fantasie de 
vrije loop en verveling werd creativiteit

Sommigen leerden een nieuwe taal.  
Sommigen ontdekten kunst. Studenten 
werkten voor het laatste examen dat nog 
ontbrak voor het eindexamen. Een van 
hen merkte op dat hij niet echt leefde en 
vond de weg naar zichzelf terug. De andere 
stopte met onwetend onderhandelen. 
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Eentje sloot het kantoor en opende een 
herberg met slechts vier mensen. De 
andere verliet zijn vriendin om de liefde 
van zijn leven te vinden. Er was iemand die 
dokter werd om iedereen te helpen die het 
nodig had.

Het was het jaar waarin men het belang 
erkende van gezondheid en echt lijden, en 
misschien ook van zijn roeping. Het jaar 
waarin de wereld leek te stoppen
En de economie ging bijna kopje onder, 
maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw 
uit. En de lente wist het niet, en de bloemen 
bloeiden en de bomen liepen uit...

En toen kwam de dag van bevrijding
We waren op tv en de premier vertelde 
iedereen dat de noodsituatie voorbij was.
En dat het virus had verloren! Dat iedereen 
samen had gewonnen! En toen gingen we 
de straat op... Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen. Onze 
buurman werd geknuffeld Alsof hij onze 
broer was

En toen kwam de zomer... Omdat de lente 
het niet wist. En hij was er nog steeds

Ondanks alles. Ondanks het virus. Ondanks 
de angst. Ondanks de dood. Omdat de 
lente het niet wist, leerde iedereen de 
kracht van het leven.
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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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KONINGSDAG 27 APRIL EN HERDENKING 4 MEI

DOOR: STICHTING ORANJECOMITÉ BOEKELO E.O.

Met grote spijt moeten wij mededelen dat de festiviteiten rond Koningsdag 2020 in Boekelo 
zijn afgelast. De organisatie heeft dit besluit genomen na overleg met diverse partijen. Wij 
achten het onverantwoordelijk om in deze tijd een evenement te organiseren waar toch veel 
mensen op af komen. De gezondheid van alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers gaat 
uiteraard boven alles. Gezien alle ontwikkelingen de laatste weken hebben we helaas geen 
andere keuze dan het evenement af te gelasten. Door de grote onzekerheid na 6 april zijn wij 
ook nog niet bezig om een alternatief te organiseren. Mocht er toch nog enige mogelijkheid 
zijn om een alternatief te organiseren, dan zullen wij dit uiteraard niet nalaten. Communi-
catie hierover zal plaatsvinden via Facebook.

Hang de vlag uit op Koningsdag 
Om toch enige aandacht aan Koningsdag 2020 te geven vragen wij alle inwoners van  
Boekelo, Usselo en Twekkelo om wel te vlaggen op 27 april. Mede om de dankbaarheid 
 te tonen aan alle medewerkers in de zorg en aan hen die de economie en de voedselvoor-
ziening draaiend houden. 

Maak een foto van uw versierde huis en plaats deze op de Facebookpagina van Stichting 
Oranjecomité Boekelo! Onder de 3 mooiste/origineelste foto’s verloten wij een prijs.

Win een prijs voor de mooiste kleurplaat
Daarnaast vindt u op de volgende pagina een kleurplaat met het thema Koningsdag. 
Ook hiervoor hebben wij een aantal prijzen. De mooiste 3 kleurplaten worden beloond. U 
kunt de kleurplaten inleveren bij het redactieadres van Boeke-loos, Boekelosestraat 370. 

Herdenking 4 mei
In 2020 is het ook 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Op 4 mei vindt de herdenking 
plaats. Elke vijf jaar is er op 4 mei een stille tocht van het Meester Schierbeekplein naar de 
begraafplaats in Usselo. In overleg met de buurtkring Usselo is besloten om deze stille tocht 
(voorlopig) af te gelasten. Ook hier geldt dat de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers 
boven alles gaat. Indien er toch een mogelijkheid is om de herdenking door te laten gaan, 
dan zullen wij u hierover informeren onze Facebookpagina.

Helaas hebben wij deze besluiten moeten nemen, maar we rekenen op uw begrip.
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Met plezier samen muziek maken!  
Ook na 125 jaar blijven we ons vernieuwen 

info@mvunisson.nl  mvunisson mvunisson.nl De Zweede, Boekelosestraat 275  

Jubileumjaar 
Muziekvereniging Unisson bestaat dit jaar 125 jaar! U zult dit jaar nog 
veel van ons gaan horen. Noteer 6 juni en 22 november vast in uw 
agenda, dan zijn onze concerten. 
 
Repetitieavond 
De repetitie van het orkest is verhuist! Het orkest repeteert nu op de 
donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.  
 
Doe mee! 
Heb je altijd al bij het orkest willen spelen, maar ben je gestopt of ben je 
nooit gestart vanwege de repetitie op vrijdagavond? Dit is je kans! Kom 
gezellig op donderdag een keer meedoen! 
 
Slagwerkgroep 
Natuurlijk ben je ook van harte welkom bij de slagwerkgroep. 
Zij repeteren op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 
Leerlingen orkest 
De repetitie van het leerlingenorkest verhuist ook. Zij repeteren nu ook 
op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur.  
 
Muzieklessen 
Op dit moment wordt er lesgegeven op saxofoon, klarinet, trompet, 
dwarsfluit en slagwerk in Boekelo. De lessen worden verzorgd door do-
centen van Kaliber en onze eigen instructeur. Informeer naar de moge-
lijkheden en onze aantrekkelijke tarieven. 
 

Wij zijn op zoek naar jou! 
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Met plezier samen muziek maken!  
Ook na 125 jaar blijven we ons vernieuwen 

info@mvunisson.nl  mvunisson mvunisson.nl De Zweede, Boekelosestraat 275  

Jubileumjaar 
Muziekvereniging Unisson bestaat dit jaar 125 jaar! U zult dit jaar nog 
veel van ons gaan horen. Noteer 6 juni en 22 november vast in uw 
agenda, dan zijn onze concerten. 
 
Repetitieavond 
De repetitie van het orkest is verhuist! Het orkest repeteert nu op de 
donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.  
 
Doe mee! 
Heb je altijd al bij het orkest willen spelen, maar ben je gestopt of ben je 
nooit gestart vanwege de repetitie op vrijdagavond? Dit is je kans! Kom 
gezellig op donderdag een keer meedoen! 
 
Slagwerkgroep 
Natuurlijk ben je ook van harte welkom bij de slagwerkgroep. 
Zij repeteren op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 
Leerlingen orkest 
De repetitie van het leerlingenorkest verhuist ook. Zij repeteren nu ook 
op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur.  
 
Muzieklessen 
Op dit moment wordt er lesgegeven op saxofoon, klarinet, trompet, 
dwarsfluit en slagwerk in Boekelo. De lessen worden verzorgd door do-
centen van Kaliber en onze eigen instructeur. Informeer naar de moge-
lijkheden en onze aantrekkelijke tarieven. 
 

Wij zijn op zoek naar jou! 



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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HET NIEUWE BOEK VAN BERNIE VERSCHIJNT!

Bernie, pseudoniem van Boekeloër Ben van Beek, heeft een 
nieuw boek uitgebracht: Jaarringen. Verhaal van een vriend-
schap.

Samenvatting
Jan en Aart ontmoeten elkaar in de eerste klas van de mid-
delbare school. Er ontwikkelt zich een hechte vriendschap, 
die onder meer resulteert in een huwelijk van Aart met Jans 
vriendinnetje Gerdien.

In hun studententijd wonen Jan en Aart jaren samen en hun werkzame leven beginnen  
ze op hetzelfde advocatenkantoor. Ze beleven vele avonturen. Hun vriendschap verwatert 
in de loop van jaren, als ze hun leven op verschillende wijze en plaatsen verder invullen. 
Dan, na jaren wordt Jan gebeld door zijn oude vriendin Gerdien, die inmiddels van Aart is  
gescheiden. Ze bericht hem dat Aart een zware hersenbloeding heeft gehad. Zijn leven 
hangt aan een zijden draadje. Jan besluit Aart direct op te zoeken. De vriendschap lijkt op 
te leven totdat ... 

Over de auteur
Zoals gezegd is Bernie het pseudoniem 
van Ben van Beek, gepensioneerd advocaat  
te Enschede. Hij woont in Boekelo, is ge-
trouwd en heeft twee volwassen zoons die 
elders wonen. Jaarringen is zijn tweede 
roman. Eerder verscheen Logboek, zijn  
debuutroman. Zijn boeken zijn een vrije 
interpretatie van gebeurtenissen die zich 
zouden kunnen hebben voorgedaan in zijn 
eigen kennissenkring. Naast het schrijven 
van korte stukken in diverse plaatselijke 
bladen, houdt hij zich bezig met tekenen, 
schilderen en meubels maken. Op al deze 
gebieden beschouwt hij zichzelf als auto- 
didact.
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Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Gespecialiseerd in: 
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

MijnVrolijkeTaartjeshoek

MijnVrolijkeTaartjeshoek

06-41439510

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!

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? 

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

38



ONGEVEER 40 BEUKEN

DOOR: GERDA MEIJERINK

Het was een laan met aan weerszijden grote volwassen beukenbomen. Ze waren oud. 
Heel oud? Aan het einde van de Nieuwe Beekweg, vlak voor het bruggetje over de  
Hagmolenbeek, grens met de gemeente Haaksbergen, naar rechts. Wandelpad naar  
het bos. Fietspad naar verdere bospaden. Entree naar het bos. Nu op de grens naar het 
vroege voorjaar begonnen de vogels hun eerste zang: de boslijster, de vink, de kool-
meesjes. Het was ook ons uitzicht.

En toen, in twee dagen tijd, met motorzaag en kraan werden de bomen één voor één “koel-
bloedig” omgezaagd. Eerst de takken van de kruin en dan de stam, de grote, dikke stam van 
zeker 80 cm doorsnee. Stammen en takken liggen nu aan de kant. Fietsers en wandelaars 
staan verbijsterd te kijken. Waarom, vragen ze. Er waren al wel een paar bomen erg oud en 
ziek zo te zien, antwoorden we. Tja, maar allemaal?

De weg is geen gemeentelijke weg, maar is ondergebracht in een stichting. De buurvrouw 
heeft de stichting opgebeld, gevraagd naar het waarom. “De bomen waren te oud, al zo 80 
jaar en vormden een gevaar voor wandelaars en fietsers.” Het is waar. Na een storm lagen 
er vaak dikke takken op de weg. Maar allemaal? “Ja, allemaal gingen ze gevaar opleveren.”
Er zullen wel weer nieuwe bomen komen. Geen beuken, maar lindebomen. Een schrale 
troost. Alhoewel bijen heel blij zullen zijn met de lindebloesems… Wij treuren. Om grote 
mooie niet meer fier opstaande beuken.

VÓÓR DE KAP NA DE KAP
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Uw Schilder in Twente 

 
Ook voor glas-, wand- en 

vloerafwerking! 

 
 

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand. 

Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij. 
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget. 

De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen 
ouder dan 2 jaar. 

Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
ouder dan 2 jaar. 
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%. 

Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze 
website: www.barinkschilderwerken.nl 

Wij brengen vrijblijvend een offerte uit. 

 
Barink Schilderwerken 

  Loodsstraat 18  
7553 ED Hengelo 
Tel: 074 - 2783436 
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl 
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IN MEI BLOEIEN IN BOEKELO DE VIERKANTJES

DOOR: SIMONE DERKSEN

 
Arme Edith (Ja! Die Edith!). Bij Fysiotherapiepraktijk Tieberink leek het, rond het  
middaguur aan de grote tafel in de wachtruimte, wel een reünie van oude bekenden. De 
toon was meteen gezet toen eerstgenoemde iets vertelde over ‘gebreide vierkantjes’, 
welke op struikjes werden gelegd en de illusie van bloeiende bloemen moesten opwekken. 
Als nuchtere Boekeloërs schoten we spontaan in de ongepaste lach. Maar daar komen we 
bij deze op terug.
 
Op heggen en struiken
Voor het derde opeenvolgende jaar ziet u in de komende meimaand op lage struikjes en 
geschikte hegjes gebreide lapjes van 20 x 20 cm liggen. Ze zijn roodgetint en vormen daar-
door een geheel, waarbij de illusie wordt gewekt dat het groen in bloei staat. Het effect is, 
zo zagen wij op de foto’s, verrassend leuk. Anneke Malingré en Edith Howard hebben al een 
route uitgezet om de vierkantjes op 1 mei te verspreiden over tuinen en openbaar groen. 
Alleen al op de struiken op het Marktplein lagen vorig jaar honderd breiwerkjes.
 
De instructies
Breigroep De Berke en andere creatievelingen breiden de afgelopen maanden al ruim 400 
vierkantjes. Maar er kunnen er nog meer bij. Breit u mee? Een gepassioneerd breister maakt 
een rood lapje in een uur, minder-geoefenden zijn een aantal uren onderweg. ‘Gebruik dik 
acryl breigaren, eerste steek afhalen, 19 of 20 rechte ribbelsteken, alleen rood of rode tinten, 
geen versierselen’, zo staat er in de brei-instructie. En 20 cm lang/breed!
 
1 tot en met 31 mei
Breit u mee? Meer informatie via info@edith-howard.com of 06 - 2900 7007. De buiten- 
tentoonstelling duurt van 1 tot en met 31 mei. Daarna wordt alles weer opgedoekt. Voor  
nu breien wij er een eind aan. In ieder geval op papier.



 
 

 
 

                       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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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
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www.buitenhoff.nl

 
 
 

 
 
 

 

LEFERS TEN DAM
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

GGGEEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSEEEEEERRRDDD   IIINNN
✹✹✹ VVVIIIOOOLLLEEENNN   ✹✹✹ PPPEEERRRKKKPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ KKKUUUIIIPPPPPPLLLAAANNNTTTEEENNN

✹✹✹ HHHAAANNNGGGPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ GGGRRROOOEEENNNTTTEEEPPPLLLAAANNNTTTEEENNN
PPOOTTGGRROONNDD    --    SSIIEERRTTUUIINNCCOOMMPPOOSSTT

TTUUIINNTTUURRFF  --  GGEEDDRROOOOGGDDEE KKOOEEMMEESSTT

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

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

��
����������� ��
����������

��������������� ���������
������

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

�������������� ������������

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

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

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

44



G.V. UNISSON ZOEKT...

2020 is alweer in volle gang! Ook het bestuur van G.V. Unisson zit niet 
stil. Achter de schermen wordt er hard gewerkt en daarbij is alle hulp 
welkom. 

De gymvereniging is onder andere op zoek naar een voorzitter die wel van aanpakken weet. 
Denk jij dat dit wel iets voor je is en wil je meer weten? Neem dan snel contact op via info@
gv-unisson.nl. 

Dansdocent(e) gezocht
Omdat wij graag in beweging zijn én blijven zijn wij op zoek naar een enthousiaste Dans- 
docent(e). Heb jij affiniteit met dans en bewegen op muziek? Laat het ons dan snel weten, 
wie weet sta jij binnenkort te swingen voor een gezellige groep kids!

PROMS CONCERT MV UNISSON

Voor MV Unisson is 2020 een jubileumjaar. Dit jaar bestaan we 125 jaar. Dit is bijzonder 
voor een klein dorp als Boekelo. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan. Maar daarover in 
een latere Boeke-loos meer. 

PROMS concert
MV Unisson is een gezellige muziekvereniging met een leerlingenorkest/orkest en een  
slagwerkgroep. Op 6 juni houden we een mooi PROMS concert onder leiding van Folkert 
Buis. Dit concert zal plaatsvinden op het Bleekerijplein. Aanvang is 20.00 uur.
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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
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Eieren zoeken met  

Muziekvereniging Unisson 

Dit alles onder de muzikale                
begeleiding van ons leerlingenorkest.  

Tijdens het zoeken is er voor de     
aanwezigen een kopje koffie of thee 
en voor de kinderen ranja of            
chocomelk 

Dit strookje s.v.p. uiterlijk maandag 6 april inleveren bij de leerkracht van uw kind.                                                                                              
U kunt uw kind ook via de mail opgeven: mvunisson@hotmail.com 

Voornaam en achternaam kind:………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………….. 

O Peuterspeelzaal / peuters kinderopvang SKE     O groep 1 of 2     O groep 3 of 4 

O Ja, ik ontvang graag informatie over de mogelijkheden binnen Muziekvereniging Unisson voor mijn kind. 

Email adres ouders/verzorgers:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(We zullen uw emailadres enkel gebruiken om u informatie te verstrekken over de mogelijkheden die we hebben binnen MV Unisson.) 



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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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



FOTO: BAD BOEKELO, KAY VOOGD
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FOLKCLUB TWENTE 
PRESENTEERT HANS THEESSINK
Op vrijdag 24 april komt Hans Theessink 
opnieuw naar zijn geboortestad voor een 
optreden in de Folkclub Twente.

Eigenlijk behoeft hij geen introductie meer. 
Door velen wordt hij beschouwd als een 
van de beste roots en folkblues artiesten 
van Europa en ook in de Verenigde Staten 
is hij geen onbekende en telt daar in  
blueskringen vele fans. Gezien de altijd 
grote belangstelling voor dit concert is  
reserveren raadzaam.

Wanneer:  Vrijdag 24 april om 20.30 uur
Waar:  Theater De Buren in Boekelo
Entree:  Volwassenen € 15, donateurs 
 en studenten € 12, jeugd tot 
 18 jaar: € 7,50

Reserveren kan via folkclub@dds.nl  
of telefonisch op 06 - 5387 3390 of  
06 - 1447 2456.
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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 



BOEKELO BEZORGT GRATIS

Het zijn rare tijden, de straten zijn stil, de scholen dicht, alle sociale activiteiten zijn  
afgezegd, mensen werken zoveel mogelijk vanuit huis, anderen kunnen hun beroep niet 
uitoefenen. Maar er ontstaan ook mooie initiatieven in deze moeilijke tijden.

Een groot aantal winkeliers heeft een gratis online bestel en bezorgservice voor uw  
boodschappen in het leven geroepen zodat u uw huis niet uit hoeft. Een prachtig initiatief, 
waarbij ook zeker Robert Schurink genoemd mag worden omdat hij de flyer die u krijgt of 
inmiddels heeft ontvangen kosteloos heeft ontworpen. Het coronavirus gaan we óók tegen 
door saamhorigheid: elkaar helpen daar waar kan.

U kunt via www.boekelobezorgd.nl uw bestelling plaatsen en ook informatie vinden over de 
werkwijze van deelnemende ondernemers vinden.
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BOEKELOOTJE

Vrijwillige schilder gevraagd
Ons tuinhuisje en fietsenstalling is toe aan een kwast verf, wie helpt?
De Berke, Boekelo. Voor inlichtingen, mail Leo Nijhof via: ginaenleo@gmail.com. 

KLEIN ZAKELIJK

Te huur: ca. 55 m2 kantoorruimte ‘Klokhuys’ Boekelo
In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komt op korte termijn 
een mooi kantoor van ca. 55 m2 vrij. Gestoffeerd, gemeenschappelijke pantry / 
keuken en inclusief parkeerplaatsen. Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk. 

Geïnteresseerd? Bel: 06 - 4605 4745 of 06 - 1250 8149. 
www.klokhuysenschede.nl



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 

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR

•  Pijn, zowel acuut als chronisch

•  Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen, 

urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten, 

zwangerschap,

•  Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen, 

mentale problematiek, infertiliteit, etc.

 Staat uw klacht er niet tussen?

Neem gerust contact op om te overleggen.

Fenanja Bouman  •  Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378  •  info@taiyin.nl  •  www.taiyin.nl

OOK
GESCHIKT

VOOR 

 BABY’S EN

KINDEREN
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ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNT BOEKELO

Dinsdag 21 april brengen we een bezoek aan de Mozzarella Kaasmakerij 
Buffalo Farm Twente waar buffels en enkele koeien opgroeien en ge-
molken worden. De melk wordt verwerkt in dagverse Mozzarella.

We vertrekken om 10.30 uur bij De Buren en op de Farm aangekomen drinken we eerst een 
kopje koffie. Daarna volgt de rondleiding gevolgd door een lunch.
Het adres is: Ahuisweg 1 ,7591 PL Denekamp.

Opgave voor 16 april bij
Jenny Wevers:  053 – 428 1423 of redder@planet.nl
Bonnie Haven:  053 – 428 1558 of jhaven2@kpnmail.nl 
Nettie Overzee:  053 – 428 2138 of nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik
19 mei: Wandeling door oud Enschede
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PALMPASENVIERING EN -OPTOCHT AFGELAST

DOOR: PALMPASEN COMMISSIE

Naar aanleiding van de maatregelen die de regering heeft genomen met betrekking tot het 
coronavirus, hebben we besloten om de Palmpasenviering en -optocht van 5 april niet door 
te laten gaan. 

Bedankt voor uw begrip.
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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoe-

tingsplek voor en door bewoners van Boekelo, 

Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie, 

een praatje, een heerlijke maaltijd of om mee 

te doen aan een van de activiteiten kunt u  

terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111, 

Boekelo.

WAT KAN OPEN OUDERENWERK  
BOEKELO VOOR U BETEKENEN?

DOOR: OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.

In deze moeilijke tijd met het coronavirus kan Open Ouderenwerk  
Boekelo en omstreken ook iets voor u betekenen.

Wij kunnen bemiddelen voor:
• een luisterend oor
• boodschappen doen
• een maaltijd bereiden, etc.

Bel een van de volgende nummers:
• Marianne Berendsen:  06 - 4273 5631
• Gerrie Dors:  06 - 3868 4819
• Klaas Hessels:  053 - 428 2654
• Leo Nijhof:  06 - 2878 2196
• Ingrid Schoenmaker:  053 - 478 0078
• Ronald van der Struik:  06 - 2415 2321
• Joke Velthuis:  053 - 428 2659

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| A

PR
IL

 2
02

0 
| N

R.
 4

35

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

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

5 apr.  Palmzondag 14.00 uur - Samenkomst palmpaasoptocht
 Momentum Boekelo Kerkdienst Protestantse Gemeente
 Protestantse kerk Usselo

9 apr. Witte Donderdag 19.30 uur - Avondmaal
 Protestantse kerk Usselo Protestantse Gemeente

10 apr. Goede Vrijdag 19.30 uur - Kerkdienst
 Protestantse kerk Usselo Protestantse Gemeente

11 apr. Stille Zaterdag 22.00 uur - Paaswake
 Protestantse Gemeente Protestantse kerk Usselo

12 apr. 1e Paasdag 

 Marcellinuskerk Boekelo Marcellinuskerk Boekelo
  Gebedsdienst m.m.v. Marcellinuskoor
 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
 Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Ned. Protestantenbond

19 apr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

26 apr. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

3 mei Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. Marcellinuskoor

 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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KALENDER APRIL

za. 11 apr. Kinder-Passion Usselo | Haaksbergerstraat 811 Usselo 16.30

ma. 13 apr. Eieren zoeken | Parkeerplaats Teesinkweide 9.45

di. 14 apr. Maandelijks spreekuur Dorpsraad. Aanmelden via  19.00 - 19.30 
  dorpsraad@boekelo.info of telefonisch. De Zweede 

vr. 24 apr. Folkclub Twente: Hans Theessink | Theater De Buren 20.30

ma. 4 mei Stille tocht naar Begraafplaats Usselo

  Vertrek vanaf Schierbeekplein 19.00

vr. 17 apr. Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com

do. 2 apr. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied  17.00
  geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl. 

KALENDER MEI

vr. 8 mei Bezorgers Boeke-loos | De Zweede

vr. 8 mei Plantjesmarkt | Bij Coop en Thuys

za. 9 mei Plantjesmarkt | Bij Coop en Thuys

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 14.00 tot 16.00 uur plaats in De Berke
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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 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 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design
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� �� 
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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