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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
Juli en augustus 2020
Heeft u iets te melden of een mooi verhaal  
te delen? Laat het ons weten. Uw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!

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

VASTE CORRESPONDENT
Jaco Agterbosch   06 14 764 509

REDACTIEADRES
Boekelosestraat 370 
7548 AW Boekelo

Voor kopij en advertenties:  
boekeloosredactie@gmail.com

DISTRIBUTIE
Sonja Heijink
sonjaheijink@home.nl

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

Het schrijven voor en over Boekelo is voor mij misschien wel het leukste dat me in de 
afgelopen 5 jaren is overkomen. Het heeft ons (mijn vrouw Karen en mij) geholpen om 
ons snel thuis te voelen in dit prachtige dorp. Ik heb in die jaren steeds geprobeerd een 
positieve bijdrage te leveren aan de Boeke-loos om met elkaar die vreugde over het wonen 
in Boekelo te delen. Maar soms ook een kritische noot geplaatst om met een andere blik 
naar de ontwikkelingen rondom dit dorp te kijken. Maar helaas, aan alles komt een eind. 
Redactiewerk kost veel tijd als je het goed wilt doen en die tijd had ik steeds minder, gezien 
de drukke werkzaamheden binnen ons eigen bedrijf en de baan die ik daarnaast heb.

Na de publicatie van het concept Dorpsplan in de vorige Boeke-loos kwamen er diverse 
reacties uit het dorp. Vooral de passage over planvorming voor De Kwinkel leverde veel 
commotie op. Er werd zelfs een petitie gestart die ook de aandacht van Dagblad Tubantia 
trok. Helaas kon de geplande inloopbijeenkomst over het concept Dorpsplan in maart 
vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Deze vindt nu in september plaats om alsnog het 
gesprek over het concept Dorpsplan met u te voeren.

Rondom het plan voor De Kwinkel kregen we wel twee ingezonden berichten, die we in 
het kader van dat geluid uit het dorp graag willen plaatsen. Ook geeft de Dorpsraad in 
een artikel meer uitleg en nuance over (deze passage in) het Dorpsplan. Hopelijk gaat het  
wederzijds begrip opleveren en wordt er uiteindelijk een gezamenlijk standpunt vastgesteld 
waar heel Boekelo zich in kan vinden. Want wat je van alle standpunten ook kunt zeggen, 
ze dragen allemaal bij aan een beoogde glorieuze toekomst voor dit machtig mooie dorp. 
Dank voor al die jaren aandacht. Het ga u goed.

PIETER HOF

REDACTIE BOEKE-LOOS

BOEKE-LOOS ZOEKT VERSTERKING
Nu Pieter Hof afscheid heeft genomen als redactielid van Boeke-loos kunnen we wel 
wat versterking gebruiken. Lijkt het je leuk om ook voor Boeke-loos te schrijven? Neem 
dan contact met ons op via boekeloosredactie@gmail.com.

Coverfoto: Gosse Klaas Miedema-Meijerink
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Ondanks de coronatijd merken we dat er altijd werk aan de winkel is voor de Dorpsraad. 
Zo hebben we ook de afgelopen maand niet stilgezeten en verschillende onderwerpen 
aangepakt en besproken.

De Droom van Boekelo: uitnodiging inloopavond Dorpsplan 2020-2030
De coronacrisis heeft vele consequenties. Het werd moeilijk om elkaar te ontmoeten en 
zo liep ook de live communicatie over het Dorpsplan vertraging op. De in maart geplande 
inloopavond moesten we helaas annuleren. Na deze avond hadden we de opgedane 
inzichten verder willen verwerken en op Koningsdag een feestelijke presentatie van de 
eerste editie van het Dorpsplan gepland. Ook dat ging niet door. Omdat het allemaal niet 
live kon heeft de Dorpsraad de afgelopen periode het concept Dorpsplan gepubliceerd in 
Boeke-loos en op Facebook, zodat iedereen de kans had om te reageren. Er zijn inmiddels 
enkele reacties op het Dorpsplan ontvangen. Deze worden meegenomen in de verdere 
bespreking.

Het goede nieuws is dat we nu weer live-ontmoetingen kunnen gaan plannen!  En dat is 
belangrijk: het Dorpsplan is van en voor Boekelo. De Dorpsraad nodigt u dan ook uit om 
op dinsdag 22 september om 19.30 uur in De Zweede met ons en met elkaar in gesprek te 
gaan over de verschillende thema’s in het Dorpsplan. Mogelijk zal het vanwege de corona-
maatregelen noodzakelijk zijn het aantal bezoekers te reguleren, bijvoorbeeld door middel 
van tijdsloten. In de Boeke-loos van september zullen we daar meer over communiceren.

Noordtak Betuwelijn
We hebben een gesprek gehad met de gemeente over de zogenaamde Noordtak van de 
Betuwelijn. Dit naar aanleiding van verschillende krantenpublicaties waarin een actiegroep 
opriep tot het uitwerken van de variant waarbij deze langs de nieuwe N18 zou komen te 
lopen. Een variant met grote consequenties voor Boekelo en Twekkelo. Eind dit jaar neemt 
de Minister van Verkeer en Waterstaat een besluit over de toekomstvisie voor het spoor 
tot 2040 (zowel personen- als goederenvervoer). Voor de gemeente Enschede is een  
betere verbinding van en naar Arnhem belangrijk, naast een internationale aansluiting. 
De variant langs de N18 zou alleen een enkelsporig baanvak voor goederenverkeer zijn. 
Dit spoor levert geen winst op voor het personenvervoer en tast het landschap teveel aan.  
De kosten zijn zeer hoog in verhouding tot het aantal te verwachten treinen per dag (circa 17).  
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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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De afspraak is gemaakt dat de gemeente ons op de hoogte houdt van relevante ontwikke-
lingen zodat we tijdig kunnen reageren, indien nodig.

Sport- & cultuurhal De Zweede
De gemeente heeft de beslistermijn van de omgevingsvergunning verdaagd tot uiterlijk  
2 juli aanstaande. Het bestek is nagenoeg gereed. Verderop in deze Boeke-loos leest u een 
uitgebreide update over de nieuwe sport- & cultuurhal.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Duurzame energie: de Energievisie komt op 30 juni aan de orde in de gemeenteraad. 

Samen met Usselo en Twekkelo wordt veel tijd besteed aan de lobby om een gezamenlijk 
plan voor duurzame energie in ons gebied te ontwikkelen. 

•  Bestemmingsplan Weleweg 555-557: hierover brengen we een positief advies uit.
•  Renovatie Haaksbergerstraat: we ontvangen nog nieuwe tekeningen. Onze zorg blijft 

onder andere de aansluiting van de Badweg op de Haaksbergerstraat.
•  Trottoir Stoombleekerij: de bewoners ter hoogte van de herenhuizen en Het Magazijn 

hebben gevraagd of het trottoir afgesloten kan worden omdat er op dit moment regel-
matig bestelbusjes gebruik van maken. Wij zijn het ermee eens dat het niet wenselijk is 
dat daar met name bestelbusjes rijden en hebben dit opgenomen met de gemeente.

•  Plaatsing GFE-containers: het huidige plan voorziet in plaatsing van een GFE-container 
(voor groente-, fruit- en etensresten) op de Boekelose Stoomblekerij in de buurt van Het 
Klokhuys en bij De Berke.

•  Teesinkweide: we gaan bij de gemeente na wat de stand van zaken is betreffende  
planvorming rond Teesinkweide, onder andere om de geconstateerde verloedering 
tegen te gaan.

•  Renovatie Boekelosestraat: begin 2021 zal de renovatie van de Boekelosestraat  
beginnen. De renovatie loopt vanaf de drempel ter hoogte van de Boekelose Stoom- 
blekerij tot voorbij de aansluiting met de Verzetslaan. Het project betreft de vervanging 
van het huidige wegdek door dezelfde klinkers als in het dorpscentrum en gelegd in 
hetzelfde motief. Ook zullen de parkeerhavens aangepakt worden en de stoep aan de 
zuidzijde. In september zal door de gemeente een bijeenkomst worden belegd in De 
Zweede om de plannen toe te lichten. Omwonenden worden daarvoor uitgenodigd. De 
Dorpsraad heeft inzage gehad in de tekeningen en al diverse wensen kenbaar gemaakt 
met betrekking tot de breedte van de weg en ten aanzien van de plateaus. In aansluiting 
op de renovatie wil de Dorpsraad ook de toegang tot De Zweede en de oversteek voor 
fietsers bij De Zweede veiliger maken. Begin juli zijn de tekeningen via www.boekelo.
info beschikbaar bij het onderdeel ‘Dorpsraad’.

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| J

U
LI

 E
N

 A
U

G
U

ST
U

S 
20

20
 | 

N
R.

 4
38

9



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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NIEUWE WIJKBEHEERDER VOOR BOEKELO
De afgelopen maanden zijn er veranderingen geweest in de samenstelling en werk- 
verdeling bij Stadsdeelbeheer West en Zuid. Vanaf 15 juni is er voor Boekelo een 
nieuwe wijkbeheerder: Raimond Senger. Raimond is een zeer ervaren wijkbeheerder 
die voorheen voor Stadsdeel Oost gewerkt heeft.

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  De hanging baskets hangen!
•  Speeltoestellen: enige tijd geleden zijn ons enkele speeltoestellen aangeboden.  

Daarover heeft een gesprek plaatsgevonden waarin plotsklaps bleek dat er een  
overnamebedrag gevraagd werd. We hebben interesse in een toestel. Daarover wordt 
vervolgoverleg gepleegd. 

•  Kinderboerderij: binnenkort is er vervolgoverleg in de werkgroep. Het ambitieniveau  
is bijgesteld: hopelijk is er een plan voor het einde van deze zittingsperiode.

•  Wandelpaden: het maaien van het pad tussen het Teesinkbos en de Broekmaatweg/
Rutbekerveldweg moet door de eigenaar gebeuren. Er vindt met omwonenden overleg 
plaats over een wandelpad richting Bad Boekelo.

•  Speelterrein Dr. De Jongstraat: in deze straat is het initiatief genomen om het speel-
terrein op te knappen met onder andere een kunstgrasveld, omheining en zo mogelijk 
een speeltoestel voor de jongste kinderen. Er is met een delegatie van de bewoners 
overlegd om dit uit te werken. De gemeente gaat op basis van de wensen een plan 
maken waarna opnieuw met de bewoners wordt overlegd.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
•  De Stichting AED Boekelo krijgt een bijdrage van € 2.000 voor de vervanging van AED’s. 
•  Van enkele samenwerkende ondernemers hebben we een verzoek om sponsoring  

ontvangen. We vinden hun initiatief een creatief idee maar vinden dit geen taak voor de 
Dorpsraad.

Contact met de Dorpsraad
Tot nader order is het vaste spreekuur van de Dorpsraad vervallen. Het is en blijft natuurlijk 
altijd mogelijk om met ons contact op te nemen. Mocht u iets vragen of mee te delen 
hebben dan kunt u ons bereiken via dorpsraad@boekelo.info.
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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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ENERGIETRANSITIE IN BOEKELO: TOCH OOK MET WINDMOLENS?

DOOR: HENK VAN ‘T HOF

Er is de laatste tijd veel geschreven, zowel in Boeke-loos als in Tubantia, over de  
wenselijkheid om Boekelo energieneutraal te maken; in elk geval op het gebied van  
elektriciteitsopwekking. Daarbij valt bij herhaling te lezen dat de Dorpsraad dit wil  
realiseren door middel van zonnepanelen, en windmolens nadrukkelijk afwijst. 

In Boeke-loos zijn diverse bezwaren van 
de Dorpsraad tegen windmolens te lezen, 
zoals ontsiering van het landschap, slag-
schaduwen van de wieken en trillingen. 
Zelfs wordt als bezwaar aangevoerd dat 
er in onze omgeving niet genoeg wind zou 
zijn (zie pagina 25 van de Boeke-loos van 
mei van dit jaar). Je moet wel veel fantasie 
hebben om dit bezwaar te bedenken! Waait 

het dan net over de grens in Duitsland - Gronau, Ahaus, Altstätte, waar veel windmolens 
staan - dan wel hard genoeg?

Het is niet alleen onze Dorpsraad die niets voelt voor windmolens. Het lijkt er op of heel 
Overijssel er net zo over denkt. Rijdend van de kant van Münster naar Nederland zie je in 
Duitsland overal veel windmolens. Zodra je de grens met Nederland gepasseerd bent is 
het gedaan met de molens. Steeds verder naar het westen rijdend zie je de eerste wind-
molens pas bij Deventer! Het is opvallend dat in onze regio al heel lang over windmolens 
gepraat wordt, maar dat er verder niets gebeurt. Binnen Europa is Nederland bepaald geen  
koploper op het gebied van alternatieve energie, en we lopen ver achter op Duitsland.
Dan kom ik op de vraag: kunnen we de energiedoelen van Boekelo, en onze regio in het 
algemeen, realiseren met alleen maar zonnepanelen? Het antwoord is: ik denk het niet. Het 
is bekend dat je heel veel zonnepanelen nodig hebt om de elektriciteit op te wekken die één 
windmolen genereert. Nog belangrijker is dat zonnepanelen in de winter maar een fractie 
van de stroom opleveren die zij in de zomer genereren. Er zijn dus aanvullende installaties 
nodig om stroom op te wekken. Dat zouden biogasinstallaties kunnen zijn, maar zeker ook 
windmolens. 

Nu lijkt het erop of ik een pleidooi houd voor het bouwen van windmolens, en tot op zekere 
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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hoogte is dat ook zo. Hoewel ik zelf windmolens ook geen sieraad voor de omgeving van 
Boekelo vind, denk ik toch dat we, gezien het bovenstaande, windmolens moeten zien als 
een noodzakelijk kwaad en misschien zelfs als onontkoombaar als we de energiedoelen 
van Boekelo willen halen. 

Tot slot van dit verhaal nog iets anders. In Duitsland, op circa 30 km ten noorden van 
Münster, ligt het dorp Saerbeck (7000 inwoners). Saerbeck geldt als een van de beste voor-
beelden (misschien wel hét beste voorbeeld) van een dorp dat de energietransitie voltooid 
heeft en zichzelf energieneutraal heeft gemaakt. Een paar jaar geleden heeft Tubantia een 
uitgebreid artikel aan Saerbeck gewijd. Saerbeck heeft zijn energieneutraliteit bereikt met: 
een groot veld met zonnepanelen, zeven grote windmolens, een biogasinstallatie en een 
soort wijkverwarmingssysteem. Het dorp wekt ongeveer tweemaal zoveel elektriciteit op 
als het zelf verbruikt en verkoopt het overschot aan stroom. Heel bijzonder is dat alles wat 
in het dorp in het kader van de energietransitie gebouwd en geïnstalleerd is, door lokale 
investeerders is gefinancierd. 

Er is nog veel meer over Saerbeck te vertellen, maar dit is allemaal op internet te vinden. 
Ik raad belangstellenden aan om te zoeken op “Saerbeck energiepark”,waar je vele verwij-
zingen vindt naar het dorp en zijn energietransitie. Mijn vrouw en ik zijn een keer in het dorp 
wezen kijken: een zeer interessante ervaring.

De reputatie van Saerbeck heeft ertoe geleid dat groepsexcursies naar het dorp mogelijk 
zijn gemaakt. Men wordt dan ontvangen in een bezoekerscentrum en krijgt voorlichting 
over alles wat in Saerbeck gerealiseerd is. Ook krijgt men een rondleiding. Van deze  
mogelijkheid is al veel gebruik gemaakt door groepen uit Duitsland en andere landen, ook uit  
Nederland. Ik zou willen voorstellen dat (een afvaardiging van) de Dorpsraad ook zo’n  
bezoek aan Saerbeck brengt. Mogelijk kan ook een vertegenwoordiging van het stads- 
bestuur van Enschede meegaan. Zelf zou ik ook graag van de partij zijn.

Ik hoop dat dit artikel tot nadenken stemt over de wijze waarop de energietransitie  
gerealiseerd moet gaan worden. Heeft u een reactie op mijn verhaal, dan hoor ik het  
graag! Uw reactie kunt u mailen naar boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van  
Boeke-loos zorgt dan dat ik het ontvang.

In de editie van september praat de Dorpsraad u in een artikel bij over wat de  
besluitvorming in de gemeenteraad over de Energievisie en de Nota Uitgangspunten 
Landelijk Gebied betekenen voor Boekelo, Usselo en Twekkelo.
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VOORJAARSOPRUIMING 
“KOOP LOKAAL”

Bij La Deut Mode beginnen we vanaf 

10 juni met de voorjaarsopruiming. 

Kortingen in de kleuren van Boekelo; 

want samen moeten we het doen!

Al onze artikelen bevatten een sticker, de 

kleur geeft de korting aan!

KORTING OP ALLES!
25% 30% 35% 40%
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UPDATE NIEUWE  
SPORT- EN CULTUURHAL

Zoals u van ons gewend bent geven we 
ook in deze uitgave weer een update met 
betrekking tot de voortgang van de nieuwe 
sport- en cultuurhal bij De Zweede. 

•  In de Raadsvergadering van 26 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente  
Enschede, zoals verwacht, ingestemd met het verstrekken van de garantstelling. 
Daarmee komen we weer een stapje dichterbij de realisatie van de sport- en cultuurhal, 
waar we uiteraard erg blij mee zijn!

•  De procedure inzake de omgevingsvergunning loopt. De gemeente heeft gebruik 
gemaakt van hun recht om de procedure met maximaal zes weken uit te stellen. We 
verwachten daar eind juni/begin juli uitsluitsel over.  

•  Doordat er diverse zaken waren doorgeschoven, kunnen we op dit moment nog geen 
uitsluitsel geven over het incasseren van de machtigingen. We zullen u daarover na de 
zomervakantie informeren, voordat we daarmee starten. 

•  Wat betreft het bestek zijn we in de afrondende fase. Als u deze Boeke-loos leest, zijn 
de diverse partijen druk aan het rekenen. Zoals in de vorige editie gemeld, verwachten 
we dat de stichtingskosten van het totaal hoger uitvallen. We hebben op enkele punten 
nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd die met name betrekking hebben 
op de inrichting. Ook zijn een paar alternatieven bedacht, zodat we binnen het budget 
blijven.

•  We gaan er vooralsnog vanuit dat in het derde of vierde kwartaal van 2020 de schop de 
grond in kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht 
maanden in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.

•  Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk 
door met het werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting.

Er wordt dus volop doorgewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal. 
Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. We beantwoorden deze 
graag! 

HARTELIJKE GROET,

STICHTING VRIENDEN VAN DE ZWEEDE 

BESTUUR MFA DE ZWEEDE

www.vriendenvandezweede.nl | www.facebook.com/vriendenvandezweede
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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.

“Buiten het nog net niet laten aanbranden van het vlees, 
doen vrouwen toch het meeste werk voor de barbecue. Boodschappen doen, tafel dekken, 
sauzen, salades, enzovoorts maken, afwassen en opruimen. En na een geslaagde barbecue zegt 
manlief: “Fijn hè, dat je vandaag niet hoefde te koken?” Het recept van deze aardappelsalade 
heb ik samen met mijn zus heel lang geleden gemaakt en vind ik nog steeds de lekkerste!”

BBQ: een mannen ding

750 gram vastkokende aardappels 
(bijvoorbeeld Nicola of Franceline, 
beide te koop bij de Coop)
300 gram mais in blik
1 rode ui, gesnipperd
1 teen knoflook
300 gram schouderham
200 gram slabonen
4 hardgekookte eieren
6 augurkjes in plakjes
4 eetlepels mayonaise
5 eetlepels yoghurt
Gesneden peterselie en bieslook
Peper en zout

Kook de aardappels in de schil, pel ze en snijd  
ze in schijfjes. Kook de bonen kort en snijd ze 
eventueel in tweeën. Snijd de ham in stukjes en  
de eieren in vieren. Meng de yoghurt en mayo-
naise, voeg alle ingrediënten toe en laat het een 
half uurtje of langer intrekken. 

Je kunt er nog een frisse en heel gemakkelijke 
tomatensalade bij maken van snacktomaatjes 
die je mengt met olie, citroensap, een uitje en veel 
peterselie en peper en zout. Deze dressing is ook 
lekker met in de schil gekookte minikrieltjes.
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INGEZONDEN: BOVEN HET MAAIVELD

DOOR: IEKE DEKKER-DE GRAAFF

Lange halmen deinen zacht in de wind, ergens in de bomenrij kwettert een schelle  
vogel, twee hazenoren waken boven het golvende gras. Met stadse gemakken op een 
steenworp afstand, zijn het juist deze vensters naar rust en ruimte, lucht en licht die  
Boekelo tot zo’n fijne plek maken. 
 
Ik vond het op z’n minst opmerkelijk dat er 
in De Droom van Boekelo te lezen stond: 
“Inwoners dromen...Boekelo is een dorp, 
een plaats met een dorps karakter. Het vele 
groen en de open ruimtes moeten behouden 
blijven. (...) Een enkele woning op beschik-
bare plaatsen is haalbaar.” En dat de Dorps-
raad, die geacht wordt om de belangen van 
diezelfde inwoners te behartigen, dit aan-
vulde met de mening dat “planvorming voor 
De Kwinkel opgestart kan worden”?

Het was voor mij reden om een petitie te 
starten. Enerzijds om vast te leggen dat 
er erg veel Boekeloërs tégen bebouwing 
van groene, open ruimte zijn en anderzijds 
omdat een petitie aanzet tot discussie,  
betrokkenheid, scherpte. Het nodigt de 
Dorpsraad uit tot verder onderzoek en 
reflectie. De timing, voor de start van de 
planvorming, leek mij allerminst ‘prematuur’, 
zoals de voorzitter van de Dorpsraad in zijn 
reactie aan de krant benoemde.

Inmiddels is in een krantenartikel* duidelijk 
geworden dat de gemeente Enschede “…niet 
verwacht dat een eventuele lokale behoefte 
vanuit Boekelo voldoende argumentatie 
geeft voor een nieuwe uitleglocatie als De 

Kwinkel. Want ook dan wordt net als in 2007 
in eerste instantie gekeken naar de moge-
lijkheden in bestaand stedelijk/dorpsgebied 
alvorens naar uitleglocaties te gaan kijken.” 
Deze laatste zin verwijst naar de ontwikke-
ling van De Bleekerij, die ontstond vanuit  
dezelfde argumentatie dat er behoefte 
bestaat aan gevarieerd woningaanbod.  
Nu kunnen we toch wel stellen dat naar  
verhouding daar het aantal starterswo-
ningen, sociale huurwoningen en woningen 
voor ouderen nogal tegenvalt.

Ik ben totaal overrompeld door wat de  
petitie allemaal heeft losgemaakt, maar ik 
ben ook blij dat nu duidelijk is dat er voorlopig 
niet gebouwd gaat worden op groen terrein 
en dat het discussie en betrokkenheid heeft 
aangezwengeld. Wat rest is de uitnodiging 
aan de Dorpsraad om na te denken over de 
manier van communiceren en over de wijze 
van besluitvorming.

* (de Jong, M. (2020, 16 juni), ‘235 Reacties op 
Ieke’s petitie, gemeente Enschede verwacht 
geen nieuwbouw op de groene Kwinkel in 
Boekelo, Tubantia).
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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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INGEZONDEN: DE KWINKEL: DROOM VAN BOEKELO? 

DOOR: INGRID KUSTER

In de Boeke-loos van mei jl. las ik over ‘De Droom van Boekelo’ en de planvorming voor 
de bebouwing van het gebied De Kwinkel. Ik wil hier graag mijn mening over geven in 
deze Boeke-loos.

De inwoners van Boekelo dromen van een 
dorp met karakter. Het vele groen en de 
open ruimtes moeten behouden blijven. 
Boekelo hoeft niet te groeien, althans 
niet grootschalig, een enkele woning op  
beschikbare plaatsen is haalbaar. De Dorps-
raad is van mening dat de planvorming voor 
de potentiële bouwlocatie De Kwinkel (circa 
60 woningen) opgestart kan worden.

Hoe tegenstrijdig is dit! Weg droom!!
Tevens meldt de Dorpsraad voorstander 
van gematigde groei van het dorp te zijn. 
Om Boekelo heen ligt een uitgebreid buiten- 
gebied. Hierin ligt een aantal fraaie huizen 
en boerderijen, die deels niet meer als 
boerderij in gebruik zijn. Tot op heden is  
de inzet van het beleid van de Dorpsraad  
geweest: het conserveren van het bestaande. 
En daar waar bepaalde veranderingen ge-
wenst werden, werd geprobeerd maximaal 
de natuurwaarden te behouden. De Dorps-
raad blijft zich inzetten voor het behoud 
van dit landelijk gebied waar het huidige  
bestemmingsplan Noord-West d.d. 2014 
nog steeds actueel is. Dit sluit aan bij de visie 
van de gemeente: “Rondom het dorp Boekelo  
ligt een groot open landbouwgebied. Deze 
openheid bepaalt de contouren van het 

dorp. Een verdere aantasting van deze 
openheid door uitbreiding van woningbouw 
is bijzonder nadelig voor de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse en een toename van 
de belasting op de omgeving in het buiten- 
gebied”. De Kwinkel ligt in het buitengebied! 
En is zelfs gekwalificeerd als een gebied 
met landschapselementen met historische 
kwaliteit.

Waarom uitbreiding van Boekelo?
De Dorpsraad wil dat er op termijn voldoende 
woningen voor Boekeloërs zijn. Uiteraard 
een nobel streven. Maar in de periode van 
2002 tot 2019 is het aantal dorpelingen 
met circa 550 toegenomen. Dat is minder 
dan het aantal bewoners van De Bleekerij, 
de wijk die in die periode gebouwd is. Ge-
zien de leeftijdsopbouw van de Boekeloërs  
zou je verwachten dat het huidige aantal  
woningen op termijn voldoende is! Inmiddels 
is een online petitie tegen de bouwplannen 
gestart, om de Boekeloërs de mogelijkheid 
te bieden hun mening te geven. Ik hoop dat 
het bovenstaande u aan het denken zet en 
als u ook kiest vóór het behoud van groen, 
open ruimte en het dorpse karakter, dit  
kenbaar maakt.
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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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TRENDING TOPIC: #DEKWINKEL #DORPSPLAN

DOOR: DORPSRAAD

Het zal niemand ontgaan zijn dat het concept Dorpsplan 2020-2030 tot veel discussie 
leidt. Vooral als het gaat om groei en toekomstige woningbouw. Betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van ons dorp vinden we als Dorpsraad zeer waardevol. We merken wel dat 
het belangrijk is de context helder te houden en de discussies in perspectief te plaatsen. 
Hierbij een aanzet.

Dorpsplan 2020-2030
Sinds eind 2018 is gewerkt aan de opstelling 
van een Dorpsplan voor de periode 2020-
2030 genaamd “De Droom van Boekelo”. 
De Dorpsraad heeft de aanzet gegeven tot 
de ontwikkeling van een nieuw dorpsplan 
omdat we denken dat het beter is actief  
ontwikkelingen te sturen in plaats van te 
moeten reageren op plannen die anderen 
voor ons bedenken. 

Een dorpsplan dat de komende jaren verder 
ingevuld en blijvend geactualiseerd moet 
worden. Een levend stuk, omdat het onmo-
gelijk is om op alle punten 10 jaar vooruit te 
kijken. Een kompas voor de beeldvorming 
over hoe we vinden dat een leefbaar Boekelo 
er in de toekomst uit moet zien. Leidraad 
voor de oordeelsvorming en hoe dat te  
bereiken. 

Voor de goede orde: het dorpsplan is geen 
stuk met concrete besluitvorming. Besluit- 
vorming kent zijn eigen (vaak juridische) 
procedures, met inspraak en verantwoor-
ding op allerlei niveaus.

Van ons allen voor ons allen
Na inbreng van verschillende inwoners en 
groepen is, na bundeling van reacties en 
advisering door de zogenaamde Doe-groep 
(een groep van willekeurige, geïnteresseerde 
en betrokken bewoners) een concepttekst 
opgesteld. Daarna heeft de Dorpsraad 
zich erover gebogen en deze tekst op ver-
schillende punten en onderwerpen verder 
aangevuld. Er is bewust gekozen om in de 
conceptekst zichtbaar te maken wat de 
Dorpsraad heeft aangevuld en welke stand-
punten vanuit het dorp zijn opgehaald. Het 
draagvlak voor de in het dorp opgehaalde 
standpunten is onbekend. Het dorpsplan  
is niet exclusief van de Dorpsraad, of exclu-
sief van de Doe-groep. Het moet een plan 
van ons allen zijn, op basis van zo mogelijk 
breed gedragen standpunten en draagvlak.

Groen of groeien?
Bijna iedereen is het erover eens dat de 
aantrekkingskracht van Boekelo ligt in de 
kleinschaligheid, de rust en ruimte in het 
groen en met de stad op steenworp afstand. 
De grote gemene deler is dat we dit karakter 
niet moeten aantasten. Voor velen van ons 
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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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gaat het echter te ver om Boekelo ‘op slot’ 
te doen. Beperkte groei zou moeten kunnen, 
toch? Maar wat is beperkt? En voor wie dan? 
De ouderen, de jeugd?  Moeten we een deel 
van de woningbehoefte van de stad invullen 
of staan we alleen ontwikkelingen voor onze 
eigen behoefte toe? Alleen inbreiding of ook 
uitbreiding? 
 
Er ontstaat dus op termijn een spannings-
veld tussen woningbehoefte en behoud van 
groen. De Dorpsraad is van mening dat het 
daarom belangrijk is dat we een compleet 
beeld vormen voor de langere termijn. Door 
de lange doorlooptijd van procedures duurt 
het immers meerdere jaren voordat de daad-
werkelijke uitvoering begint.

Hoe zit dat nu: planvorming en De Kwinkel?
In het dorpsplan staat verwoord: “De Dorps-
raad is van mening dat de planvorming 
voor De Kwinkel opgestart kan worden.” 
Dit behoeft toelichting. De Kwinkel is jaren 
geleden al door de Gemeente Enschede 
aangewezen als uitleglocatie voor woning-
bouw. De gronden zijn daarop aangekocht 
door de projectontwikkelcombinatie VOF De 
Kwinkel. Door de ontwikkeling van De Blee-
kerij hebben alle activiteiten rond De Kwinkel 
tot nu toe stilgelegen. Het gebied heeft agra-
rische bestemming en het gemeentelijke 
beleid is momenteel om alleen te bouwen 
binnen de huidige stadsgrenzen. Recentelijk 
heeft VOF De Kwinkel weer een aanzet ge-
daan tot een verkenning en mogelijke inrich-
ting van De Kwinkel. De Dorpsraad heeft dit 
niet geïnitieerd en heeft hierin geen actieve 

rol. De Dorpsraad heeft wel aangeven dat 
wat haar betreft er geen bezwaar is tegen 
het ontwikkelen van een plan. Het staat 
elke eigenaar immers vrij een plan te ont-
wikkelen. Wel is aangegeven dat het moet 
aansluiten bij de woningbehoefte en moet 
passen binnen het Dorpsplan 2020-2030. 
 
Uw inbreng is gewenst
In de tekst staat dat reacties van harte 
welkom zijn. Die ontvangen we ook. Alle 
zinvolle aanvullingen, meningen en reacties 
worden meegewogen. Betrokkenheid van 
het dorp en een breed draagvlak voor de 
standpunten is een groot goed. Het plan is 
als concept gepresenteerd en gepubliceerd 
in Boeke-loos van mei jl. Het was en is de be-
doeling om reacties uit het dorp op te halen 
tijdens een inloopbijeenkomst. Deze was al 
lang gehouden als corona geen roet in het 
eten had gegooid.

We willen nogmaals benadrukken dat het 
Dorpsplan een concept is, dat pas na de nu 
voor 22 september aanstaande geplande  
inloopbijeenkomst kan worden vastgesteld 
in een openbare vergadering. Tijdens deze 
bijeenkomst kan iedereen zich een beter 
beeld vormen over een bepaald onderwerp 
waarna na uitwisseling van beelden en 
ideeën een mening gevormd kan worden. 
Wilt u hierover meepraten, kom dan vooral 
22 september naar de inloopbijeenkomst. In 
Nieuws vanuit de Dorpsraad in deze Boeke- 
loos vindt u meer informatie.
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HUMANITAS ZOEKT MOEDERS

Ben jij moeder (of oma) of heb je op een andere manier ervaring met 
opvoeden? Misschien pas je wel bij Humanitas Gezinsondersteuning 
in Enschede. We zijn hard op zoek naar vrijwilligers die ouders in Enschede ondersteunen 
bij het opvoeden van hun kinderen. Vooral in deze tijd met coronamaatregelen en met de 
zomervakantie voor de deur is het erg fijn voor gezinnen om iemand te hebben die ze een 
duwtje in de rug kan geven. 

Wat is Gezinsondersteuning?
Humanitas Gezinsondersteuning is er voor ouders die ondersteuning nodig hebben met 
één of meer van hun kinderen, graag meer sociale contacten zouden willen hebben of 
vragen hebben over de dagelijkse opvoeding van hun kinderen. Een vrijwilliger komt een 
half jaar lang wekelijks langs bij het gezin om ondersteuning te bieden bij de opvoeding 
van de kinderen.   

Wat doet een vrijwilliger?
Wat we van je vragen is dat je zelf ruime ervaring hebt met het opvoeden van kinderen. Dat 
kan de opvoeding van jouw eigen kinderen zijn, maar ook bijvoorbeeld als gastouder. We 
zoeken vrijwilligers die open zijn, goed kunnen luisteren, initiatief tonen en zelf stabiel in 
het leven staan. Je bent er als vrijwilliger voor de positieve aandacht om zo een vader of 
moeder weer in zijn/haar eigen kracht te zetten. Een vrijwilliger fungeert niet als hulpver-
lener of als iemand die de problemen van het gezin oplost. Ouders vinden het in de praktijk 
het fijnst als een vrijwilliger een ‘gewoon’ iemand is, zoals een buurvrouw waarmee je kunt 
praten over de opvoeding en vragen die daarbij horen. 

Hoe gaat het in z’n werk? 
Voordat je aan de slag gaat, krijg je een basistraining van drie dagdelen waarin we ver-
schillende aspecten van het ondersteunen in de opvoeding behandelen en ervaringen met 
elkaar uitwisselen. 

Vervolgens word je in overleg aan een gezin gekoppeld, waarbij we rekening houden met 
de wensen van jou en die van het gezin. We hebben als uitgangspunt dat het voor beiden 
een goede, leuke en zinvolle tijdsbesteding moet zijn. De bedoeling is dat je gedurende een 
half jaar één keer per week het gezin ondersteunt. Je kunt altijd terugvallen op de coördi-
nator en er zijn intervisies en themabijeenkomsten om jezelf te ontwikkelen en vragen te 
bespreken. 
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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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Wat kan ik tegenkomen bij Gezinsondersteuning?
Enkele voorbeelden van Humanitas Gezinsondersteuning zijn:
•  Een moeder heeft een kindje van 2 jaar en is bevallen van een tweeling. Ze heeft het 

gevoel dat ze overleeft. De vrijwilligster, die zelf ooit een drieling heeft gekregen, komt 
wekelijks. De moeder kan haar aandacht verdelen en ook echt even tijd nemen voor één 
van de kinderen of voor zichzelf. Een uitspraak van deze moeder: “Ze begrijpt me en na 
en paar bezoekjes was er al zoveel meer rust in ons gezin!”

•  Een jonge moeder wil graag een luisterend oor, iemand die met haar en de kinderen 
leuke dingen doet om het contact tussen haar en de kinderen te verbeteren. De vrijwil-
ligster gaat met haar en de kinderen naar de bieb, ze halen boekjes, gaan samen lezen 
met een glaasje drinken en een koekje of gaan naar een ontmoetingsgroep waar deze 
moeder ook in contact komt met andere moeders waar ze mogelijk een leuke klik mee 
heeft. De moeder en haar kinderen genieten van deze momenten.

Neem voor meer informatie contact op met Marijn Bengevoord of Leonie Kuiper, coördina-
toren van Humanitas Gezinsondersteuning Enschede via m.bengevoord@humanitas.nl of 
06 - 3511 2926 of l.kuiper@humanitas.nl of 06 - 1203 0733.
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Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders

Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders

Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders

Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders

Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders
Cas Baijer Sem Beckers

Joep Blomesath Joep de Groot Bernd Haafkes Rob Lefers

Meester Bram Reinders
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AFSCHEID GROEP 8 OBS MOLENBEEK LOCATIE USSELO

AFSCHEID GROEP 8 OBS MOLENBEEK LOCATIE BOEKELO

VAN LINKS NAAR RECHTS:  Myrle Middelbos, Elisha Stuivenberg, Juliëtte Koetse, Renée Lohuis,  
Nina Diepeveen, Aimée Blaauw en Diese Haarman.

OP ALFABETISCHE VOLGORDE: Ryan Aalderson, Teuntje Agterbosch, Amélie Bömer, Isabel Brons, 
Nienke Heeks, Bjorn Hendriks, Cailynn Hol, Christiaan Hulscher, Felix Jongsma, Jennifer Kok, 
Lindsey Leefers, Jasmijn van Leeuwen, Olivier Lichtenwagner, Frank Mateman, Rick Reuver, 
Jeroen Scholten, Lieke Tichelaar, Sep van der Voort, Zoë Wachtmeester, Jimi Zeggelink
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NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

DOOR: NIELS VAN ROZEN, HUISARTS

De laatste keer dat ik wat schreef voor Boeke-loos was in de maand maart, de maand 
dat corona voor de deur stond. Intussen hebben we 4 maanden achter de rug van een 
stormachtige evolutie naar een ‘nieuw normaal’. Op dit moment zitten we in een soort van 
evenwichtssituatie die we hopelijk lang kunnen vasthouden. ‘KWW’ dus: kiek’n wat ‘t wot.

Corona in Boekelo
Afgezien van een aantal coronagevallen, is het bij onze huisartsenpraktijk in Boekelo 
gelukkig relatief rustig gebleven. Veel ellende is ons daarmee bespaard gebleven. Heel 
anders was dat in het zuiden van ons land, waar verpleegkundigen, huisartsen en zieken-
huisdokters hand in hand hebben gewerkt om de vele zieken op de juiste plek te krijgen en 
te verzorgen. Vaak een persoonlijk offer van extra lange dagen en extra diensten. 

Ook de Twentse huisartsen, waaronder wij in Boekelo, waren goed voorbereid om een  
situatie zoals in Brabant het geval was, in goede banen te kunnen leiden. Met een heus 
Twents rampenplan, elke dag een nieuw werkprotocol en een paar keer per week verga-
deren met de huisartsengroep via internet en ‘s avonds nascholing over corona waren 
onze dagen meer dan gevuld. Een intensieve tijd. Gelukkig was het rampenplan in onze 
regio niet helemaal nodig. Maar de structuur van het plan staat. Mocht het in de toekomst 
noodzakelijk zijn, dan halen we het zo weer van stal.

De nieuwe werksituatie heeft ook nieuwe 
gewoonte met zich meegebracht. Daar waar  
we voor de coronapandemie veel waarde 
hechten aan fysiek contact op het 
spreekuur, merken we dat in sommige  
gevallen telefonisch contact, beeldbellen  
of een foto via de e-mail ook een prima  
optie kan zijn. Daarbij moet ik wel zeggen  

dat we als huisartsen zijn getraind om een advies te geven na een gesprek waarbij je elkaar  
ook in de ogen kunt kijken. En daar zal onze voorkeur in Boekelo ook blijven. 



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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Uitbreiding van de zorg in Boekelo
Momenteel zijn we, net als de rest van werkend Nederland, weer langzaam aan het  
uitbreiden met de zorg die we normaal gesproken leveren in de apotheekhoudende  
huisartsenpraktijk van Boekelo. We proberen daarbij de kans op het overbrengen van  
corona naar mens op mens zo klein mogelijk te houden. Daarvoor hanteren we binnen de 
praktijk momenteel verschillende maatregelen: 
•  we delen mensen in risicogroepen in
•  we zien minder mensen per uur zodat de kans op wachtenden in de wachtkamer  

kleiner wordt
•  we houden anderhalve meter afstand in de wachtkamer
•  verdenking van corona betekent thuisblijven en bij vragen bellen met de praktijk

Houdt voor de status rond uitbreiding van zorg de website van onze huisartsenpraktijk in 
de gaten: https://dewindmolen.praktijkinfo.nl. Let op: de prikpost in de huisartsenpraktijk 
is ook weer open. Ook voor de ketenzorg-patiënten.

Nieuwe huisarts
Tenslotte wil ik u graag voorstellen aan een nieuwe huisarts in de praktijk: Lotte van 
Wayenburg. Zij is 38 jaar oud en specifiek naar Twente gekomen om in een huisartsen-

praktijk in een landelijke omgeving te kunnen werken. 
Na op een aantal plekken in de verschillende Twentse 
steden te hebben gewerkt, kwam zij bij ons aanwaaien. 
We hebben de intentie uitgesproken om een langdurige 
samenwerking aan te gaan. Samen met Hans Kampman, 
Annefleur Berkel en Marten Berghuis vormen we momen-
teel samen het huisartsenteam. Vanaf augustus zal dokter 
Berkel met zwangerschapsverlof gaan.

Wellicht tot een keer op de praktijk en anders een hele fijne 
zomer toegewenst!



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? 
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HET BELANG VAN DE BUURTBUS

Het is voor een vervoersbedrijf altijd moeilijk en onrendabel om bewoners in kleine kernen 
rondom een stad de gelegenheid te bieden tot openbaar vervoer. Toch is dat van groot 
belang voor de leefbaarheid in die kernen. 

Keolis (voorheen Syntus) heeft een netwerk van kleinere bussen opgestart dat met  
vrijwilligers in deze behoefte voorziet. Al meer dan 3 jaar is er de BVB (Buurtbus Vereniging 
Boekelo) die met een enthousiaste club van zo’n 30 vrijwillige chauffeurs de lijn Boekelo/
Usselo/Enschede in stand houdt.

Vanaf 06.46 uur rijdt die bus ieder uur vanaf de Ganzebosweg in Boekelo via Momentum 
(Marcellinuskerk) en het centrum van Boekelo via Usselo (halte Hanninkshof) naar het 
centrum van Enschede (MST en het centraal station).

Iedere chauffeur doet op weekdagen 3 ritten van ongeveer 1 uur. Dan staat een collega 
klaar om het over te nemen. Er zijn vier shifts van 3 uur per dag. ’s Zaterdags beginnen we 
wat later. Het geeft een heel goed gevoel iets voor de gemeenschap te doen.

Door de coronasituatie staan wij sinds maart helaas ‘on hold’. Er is nog geen tijdstip  
bekend waarop de buurtbus weer opgestart kan worden, maar we vertrouwen erop dat dat 
in de herfst weer kan.

MET AMICALE GROET,

TON ANDRINGA, SECRETARIS BUURTBUS VERENIGING BOEKELO
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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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HOE GAAT HET IN DE CORONACRISIS MET… NOSUN?

Door de coronacrisis en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, 
raken veel ondernemers in zwaar weer. In deze serie vertellen Boekelose ondernemers 
hoe zij de coronacrisis tot nu toe hebben ervaren en hoe het met hen gaat. In deze editie 
van Boeke-loos reisorganisatie noSun, die laat zien dat corona ook kan zorgen voor veel 
creatieve ideeën. 

Martijn Boshuis, eigenaar van noSun: “Omdat we al enige weken geen omzet hadden, of  
vooruitzicht daarop heb ik mijn personeel meegenomen in de harde werkelijkheid: als we ook in 
juli en augustus geen reizen kunnen uitvoeren, is het klaar. Toen was het even stil. Vervolgens 
hebben we gekeken naar wat we wél kunnen doen binnen alle coronabeperkingen.
Als aanbieder en uitvoerder van groepsreizen kunnen we tot een paar honderd mensen tegelijk 
onderbrengen in onze tenten en voorzien van stoelen, tafels en servies. Het zou zonde zijn om 
al die materialen niet te gebruiken.”

Een collega vulde aan dat ook de festivalbranche op z’n gat ligt. Vervolgens ontstond al snel 
het idee om met Festipi, een festival toeleverancier uit Hengelo om tafel te gaan. De tenten en 
festival aankleding van Festipi zouden een corona-veilige reis in Nederland namelijk compleet 
maken. De perfecte combinatie tussen een festival en een outdoor groepsreis. 
Martijn vervolgt: “Het resultaat is festiCamp geworden, midden in de natuur van de Achter-
hoek. Het aanbod bestaat uit weekenden, midweken of er een hele week tussenuit. Een reis vol 
activiteiten zoals MTB, kanoën, waterski, kickbike (steppen) en een Expeditie Robinson dag.
 We combineren het beste van beide werelden; je brengt een groep mensen samen, zorgt voor 
een super setting, activiteiten en dat bijzondere festival gevoel. Dat gevoel van even weg uit de 
beperkingen van je huidige leven. Uiteraard alles binnen de huidige richtlijnen en lekker veilig 
in Nederland.”

Sinds de lancering eind mei, stromen de boekingen binnen. Bij noSun verwachten ze nu al dat 
dit een blijvertje gaat worden en dat ze het volgend jaar gewoon nog eens over gaan doen. 

Bent u ook een Boekelose ondernemer en heeft u net als Martijn Boshuis ook een mooi 
initiatief genomen als gevolg van de coronacrisis? Of wilt u vertellen hoe u als onder-
nemer de coronacrisis tot nu toe hebt ervaren en hoe het met u gaat? Mail ons dan via 
boekeloosredactie@gmail.com. Wie weet staat uw verhaal dan in een volgende editie 
van Boeke-loos.



 
 

 
 

                       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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VERGADEREN, WORKSHOPS OF BLOEMEN PLUKKEN? 
WEES WELKOM BIJ DE INSPIRATIEHOEVE!

We horen steeds vaker dat inwoners van Boekelo (nog) niet weten wie wij zijn  
en vooral wat we eigenlijk doen. Hoog tijd om onze toffe workshopboerderij en  
vergaderlocatie hier nog eens voor te stellen.

Op onze prachtige stek, net buiten Boekelo, verzorgen wij, Renate en Mirthe, vol  
enthousiasme tal van creatieve workshops en vergaderarrangementen. Naast het  
binnengebeuren valt er buiten van alles te beleven op het erf en in onze bloemenpluktuin. 

•  Ben jij op zoek naar een gezellig uitje? Denk bijvoorbeeld aan een vrijgezellenfeest, 
teambuilding, vriendinnenuitje, familiedag, personeelsuitje, personeelsvereniging, 
buurvrouwenavond, etc. dan ben je dus bij ons aan het juiste adres.

•  Tevens verhuren wij onze locatie voor meetings, sessies of intervisie. Oftewel: 
alles op zakelijk vlak. Helaas valt de verhuur voor feestjes en partijen niet binnen 
de opties.

En dan nog onze BloemenPluktuin
Kom deze zomer je eigen boeketje scoren. Hoe leuk is dat? Ronddwalen tussen 
alle vrolijke en heerlijk geurende bloemen en zelf de mooiste bij elkaar zoeken en 
thuis nog lang nagenieten van dit prachtige verse boeketje. Leuk om te weten dat  
onze tuin mede mogelijk wordt gemaakt door een vijftal vrijwilligers vanuit reïnte- 
gratietrajecten. Vanaf 2 juli kan iedereen die van plukboeketten houdt, zelf weer een  
boeketje komen plukken bij onze aangrenzende pluktuin. De ingang van de pluktuin 
is bij de pluktuin zelf, dus gelieve niet via het erf betreden.

Je kan op eigen gelegenheid op donderdag, vrijdag of zaterdag je bosje komen 
plukken. Een handvol prachtige verse bloemen kost € 3,50. Denk je eraan om  
contant en gepast geld en een eigen schaartje (coronaproof ) mee te nemen? Voor de 
kinderen ligt er weer een tof quizje en een kleurplaat klaar waar ze aan het eind van 
het seizoen een leuk prijsje mee kunnen winnen.

Voel je welkom bij de ‘InspiratieHoeve’ om een keer een kijkje te komen nemen.
InspiratieHoeve  |  Beldershoekweg 20 
www.inspiratie-hoeve.nl  |  info@inspiratie-hoeve.nl
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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
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KAUWEN DRUKTE IN BOEKELO

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

 
De groep herrie schoppende en vernielende 
kauwen verdubbelt (als het niet meer is) 
per jaar in bepaalde buurten in Boekelo.  
Ze nestelen in de schoorstenen waar geen 
gaas voor is gespannen en in de bomen rondom de tennisbaan en bij Alie’s boerderij. Per 
nest komen er 4 tot 5 kauwen bij en dat een aantal keer per jaar, dus tel uit de winst voor 
deze herrieschoppers.

De groep kauwen wordt dus steeds groter en de herrie die ze maken vanaf s’ochtends 
05.15 uur tot s’avonds laat, plus de vernielingen die ze aanrichten zal alsmaar toenemen. 
Bovendien zijn kauwtjes en kraaiachtigen vindingrijk: als ze eenmaal een geschikte plek 
hebben gevonden om te foerageren en te broeden, komen ze steeds weer terug en breidt 
de kolonie zich snel verder uit en wordt het een plaag.
 
Meest voorkomende overlast door kauwen
•  Geluidsoverlast: van s’ochtends vroeg tot s’avonds laat maken ze veel herrie.
•  Vervuiling: het gebied rond de slaapplek wordt dagelijks onder gepoept  

met kilo’s uitwerpselen.
•  Stankoverlast: de grote hoeveelheden vogelpoep zorgen voor een nare geur.
•  Schade: aan tuinen en grasvelden en schade door nestbouw onder afdakjes,  

overkappingen en op daken en in schoorstenen.
 
Wat kunnen we zelf doen om overlast te bestrijden?
•  Maak het verblijf voor kauwen zo onaangenaam mogelijk en voorkom  

dat ze nesten bouwen in schoorstenen.
•  Maak gaas of horren voor plekken waar kauwen ongewenst zouden  

kunnen gaan nestelen.
•  Span draden of gaas op plekken waar de vogels stijgen en landen. Zorg er wel  

voor dat vogels niet verstrikt kunnen raken in de draden of het gaas.
•  Zet een hologram van een uil op het dak. Dit kan afschrikkend werken.  

U kunt deze in grotere getalen kopen.
•  Hang een nep-kauw op een strategisch punt.
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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



NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Naar aanleiding van een bericht in onze Nieuwsbrief over de uitgave over de bevrijding van 
Boekelo, Usselo en Twekkelo, kregen we een bericht van Annelies de Ru-Koek, dochter van 
dokter Koek. Haar bijdrage kwam helaas te laat om opgenomen te worden in het boekje 
‘De Tommies bint in Bookel’. Graag publiceren we haar herinnering aan de bevrijding van 
Boekelo in deze uitgave van Boeke-loos met daarbij de oproep aan diegenen die ook een 
verhaal en een herinnering hebben aan de bevrijding op 1 april 1945 zich bij ons te melden.

Annelies Ru-Koek: “Als jongste van mijn familie Koek (vader was de eerste huisarts in Boekelo) 
kan ik in het kort mijn herinnering melden van de bevrijding van Boekelo. Wij, mijn moeder, 
zussen en broers (voor zover deze niet ondergedoken waren) en de jongste zus van mijn 
moeder, tante Bout Blijdenstein met haar dochter Erica, vonden tijdelijk onderdak in de 
verbouwde paardenstal van onze oom Henk van Heek, op de Keizer, omdat ons huis in 
Hengelo door een brandbom van de geallieerden was geraakt en afgebrand. Wij waren 
na het overlijden van vader Koek in juni 1939, na een tussenstop in Delden, naar Hengelo 
verhuisd om plaats te maken voor de opvolger van vader, dokter de Jong en zijn gezin.

Op 1 april 1945 kwam onze neef Jan van de Keizer ons opgetogen melden dat de Cana-
dezen op de Beckumerweg in aantocht waren en dat we dus nu snel bevrijd zouden zijn! 
Met ongeloof hoorden wij dit bericht aan, in ons achterhoofd ervan bewust dat het 1 april 
was en het dus mogelijk een 1 april-grap betrof. Maar het was écht zo! Op de Beckumer-
straatweg konden wij met eigen ogen zien dat het waar was! De bevrijders gooiden naar 
iedereen langs de kant van de weg ‘life-savers’ en andere lekkernijen toe. Het was dus écht 
bevrijding! Later werd samen met onze bevrijders uitbundig een bevrijdingsfeest gevierd 
in Café Hulscher, zoals het toen nog heette. Deze herinneringen, om hierbij te mogen zijn 
(toen 10 jaar) staan nóg in mijn geheugen gegrift! Maar ook alle angsten, onzekerheden, 
ons afgebrande huis waaruit mijn oudste broer maar ternauwernood weg kon komen en 
alle ellende van Joodse medeburgers uit die tijd. De dankbaarheid aan de bevrijders was 
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Als we de kauwen ondanks deze maatregelen nog niet kwijtraken dan kunnen we  
overwegen krachtiger maatregelen in te zetten met behulp van een valkenier die met zijn 
roofvogels de kauwen duurzaam verjaagt. In de natuur vormen die namelijk een bedrei-
ging voor kraaiachtigen. Als op de plek waar de kraaien of kauwen zich hebben gesetteld  
regelmatig een roofvogel opduikt, wordt deze plek onaantrekkelijk en onveilig. De vogels 
gaan dan op zoek naar een andere locatie.



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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toen intens groot. Dit is maar een summiere herinnering maar erachter schuilt een groots 
gebeuren!”

In de zomermaanden is het Historisch Centrum geopend op vrijdagochtend  
van 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

www.historischekringboekelo.nl | info@historische-kring-boekelo.nl
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo 

MEER OVER HET RUTBEEK

DOOR: DEBBIE VOOGSGEERD

Het is een verlengstuk van onze achtertuin: Het Rutbeek. Heerlijk om zo’n recreatiepark op 
fietsafstand te hebben. Usselo staat er inmiddels ook bekend om en jong en oud weten de 
waterplas dan ook goed te vinden, vooral op warme dagen. Maar Het Rutbeek was er niet 
altijd. We vertellen u graag graag wat over het ontstaan. 

Aangelegd voor toerisme
Het Rutbeek is aangelegd met als doel om de toenemende toeristische drukte rondom 
omliggende natuurgebieden (onder andere Aamsveen, Buurserzand, Haaksbergerveen en 
Witteveen) te verminderen. In 1975 werd gestart met de aanleg en in 1978 werd het vol-
tooid. Het gehele gebied heeft een totale oppervlakte van 120 hectare en ligt om de grote 



Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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recreatieplas met een grillige vorm en een oppervlakte van circa 40 hectare. Het gewonnen 
zand van deze zandafgraving is onder andere gebruikt voor de aanleg van de rijksweg A35. 
Het Rutbeek heeft vijf verschillende stranden. Aan de oostzijde ontstond rond 1980 een 
illegaal naaktstrand. Later kwam aan de zuidwestzijde een officieel strand voor naturisme.
 
Veel te doen en te beleven
Op en rondom Het Rutbeek is van alles te doen en te beleven, zoals wandelen, fietsen,  
mountainbiken, zwemmen, surfen, kanoën, vissen, duiken, kabelwaterskiën, vliegeren, 
klimmen en barbecueën. Ook vinden er veel jaarlijks terugkerende evenementen plaats, 
zoals Freshtival, Tuckerville en het Syrisch-Orthodoxe Mariafeest. Op sportief gebied 
worden jaarlijks de Rutbeek Triathlon, de Rutbeekcross en de Rutbeek Survivalrun  
georganiseerd. Helaas zijn de meeste evenementen dit jaar afgeblazen in verband met  
de coronacrisis. 

Ontstaan skiheuvel  
Tijdens de aanleg van Het Rutbeek stuitten 
de aannemers al op geringe diepte op 
een dikke laag keileem. Die moest eerst 
worden afgegraven, want daaronder lag 
het zand. De keileem werd met vrachtwa-
gens vervoerd naar de huidige locatie van 
de skiheuvel, nog niet goed wetende wat 
er mee te doen. Zo ontstond in de loop der tijd al een aanzienlijke hoogte. Toen al is het 
idee ontstaan om hier wat mee te doen in recreatieve zin. Het werd al gauw een skiheuvel 
genoemd. Met de opening van het paviljoen in 1981 is de toenmalige directie gaan zoeken 
naar een exploitant die de opdracht kreeg de skiheuvel te gaan exploiteren. In 1992 is met 
de ouders van de gebroeders Moser een begin gemaakt en hebben zij de voorzieningen 
aangelegd om te kunnen skiën. De skiheuvel ziet er nu heel anders uit en was ook veel in 
hoogte gegroeid ten opzichte van 1980. De top van de skiheuvel ligt op +57 meter NAP. Je 
kunt tegenwoordig helemaal naar boven lopen via een nieuw aangelegd wandelpad. Het 
uitzicht is prachtig; in de verte zie je zelfs De Grolsch Veste liggen. 

Beheer
Het Rutbeek heeft twee parkmanagers: Denick Scholten en Guus Wijlens. Beide beheerders  
wonen er ook; hun huizen staan naast het bezoekerscentrum. Ze zijn dus altijd in de buurt. 
Met een team van 16 medewerkers zijn ze verantwoordelijk voor de leefbaarheid, veiligheid 
en het onderhoud van het recreatiepark. Ook onderhouden ze contacten met alle omlig-
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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 
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gende bewoners en bedrijven. Omdat veel mensen vanwege de coronacrisis dichtbij huis 
blijven en vaker naar Het Rutbeek gaan, zijn er extra beveiligers ingeschakeld om een extra 
oogje in het zeil te houden. De parkmanagers zijn extra alert op overlast door zwerfafval en 
dat is ook hard nodig; helaas laten te veel bezoekers na afloop hun rotzooi liggen, een doorn 
in het oog van het mooie park. Ook  toegangswegen worden regelmatig opgeschoond. En 
daarnaast wordt er gecontroleerd op ‘wildparkeerders’. De parkmanagers kunnen zelf niet 
bekeuren, maar geven dit door aan de wijkagent. 

Weetjes
•  Ongeveer 20-25% van de bezoekers is uit Duitsland afkomstig.
•  Een wandeling om Het Rutbeek is ongeveer vijf kilometer lang.
•  Vanaf 2018 is de mountainbikeroute uitgebreid met een uitdagende  

singletrack over de skiheuvel.
•  Na het geslaagde evenement De Oude Deuren Cup in 2019, zijn er plannen om de 

windsurfvereniging Rutbeek Surfivors weer nieuw leven in te blazen. Ze willen dan 
ook zeillessen gaan geven met eenpersoons zeilbootjes, ook wel ‘optimist’ genoemd. 

•  Het Rutbeek heeft een bijzondere bewoner: een schildpad. Af en toe duikt het beestje 
weer op dat er volgens bronnen zeker al wel een jaar of tien woont.  
De dierenbescherming is ervan op de hoogte. Heeft u ‘m al eens gezien? 

•  Honden mogen van 1 mei tot 1 oktober niet loslopen. Wandelen op de wandelpaden 
mag wel, mits de hond is aangelijnd en hondenpoep uiteraard opgeruimd wordt.  
Tip: achter P2 is een groot ‘losloopveld’ (oude evenementenveld) voor honden. 

•  Vanwege de coronacrisis en de droogte gelden momenteel extra maatregelen; zo is 
barbecueën niet toegestaan en zijn toiletgebouwen beperkt geopend.  

Kijk voor alle informatie over recreatiepark Het Rutbeek op www.hetrutbeek.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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HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR

VAN TWENTE...

VIND JE GEWOON 
IN BOEKELO.

Boekelose Stoomblekerij 41  |  7548 ED Enschede  |  www.advocoeur-morsink.nl

We zijn een advocatenkantoor met een lage drempel, frisse blik en menselijke maat. 

We geloven in rechtvaardigheid maar wel met een scherp oog voor jouw recht. 

Als je op zoek bent naar een advocaat die echt naast je staat, zit je hier goed. 

Passie voor het recht en hart voor de mens, voor ondernemer en particulier.

hart voor rechtvaardigheid
Bertil Morsink

MORSINK ADVOCATEN

HET VROLIJKSTE 
ADVOCATENKANTOOR
VOOR ONDERNEMERS

 Piet Heinstraat 1  |  7511 JE Enschede  |  053 – 820 03 80
www.advocoeur-morsink.nl
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GEZONDHEIDSCHECK DE BERKE
Tot onze vreugde delen wij mee dat wij sinds 2 juni jl. weer zijn begonnen met de  
gezondheidscheck in De Berke. Het is weer op dezelfde tijd, namelijk de eerste dinsdag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. En uiteraard coronaproof.

Met vriendelijke groet,
Livio

KLEIN ZAKELIJK
TE HUUR: KANTOORRUIMTE ‘KLOKHUYS’ BOEKELO
In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komt op korte termijn 
een mooi kantoor 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

BOEKELOOTJE
WOONRUIMTE GEZOCHT
Rustige, alleenstaande man (57, fulltime baan) zoekt woonruimte (huur), bij voorkeur 
in het buitengebied van Boekelo. Elke mogelijkheid is bespreekbaar: huis, deel woon-
boerderij, etc.

Contact via: andrebraskamp@outlook.com of 06 -  2136 0369.



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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NOABERSCHAP: BEHULPZAME BOEKELOËRS IN OVERVLOED!

DOOR: JORIKE SACHSE

Stel: je woont in Boekelo, hebt een geweldig lief hondje 
waarvan je dolgraag wilt dat het bij je kan blijven wonen, 
maar je bent daarvoor afhankelijk van dorpsgenoten. 
Per flyer vraag je wie jou hierbij wil helpen. 

Dan gebeurt er het volgende: naast buurtgenoten, die spontaan aan de deur komen om  
te vragen of ze iets voor je kunnen betekenen, wordt in een mum van tijd een compleet 
‘hondje-uitlaat-team’ uit de grond gestampt door stuk voor stuk lieve, betrokken vrijwilligers. 
En als blijkt dat het handig is om nog enkele vrijwilligers achter de hand te hebben, voor 
het geval iemand uit het vaste hondje-uitlaat-team verhinderd is, melden zich wederom 
vele dorpsgenoten.

Ik ben de dochter van de hondenbezitster in kwestie. Ik ben geboren en getogen in Boekelo 
en wist dus al dat Boekelo een sterk noaberschap kent, maar omdat ik het nog steeds 
bijzonder vind, hierbij aan iedereen die al loopt met het hondje en iedereen die zich heeft 
aangemeld om waar nodig in te vallen: heel hartelijk bedankt! Hondje blij, eigenaresse blij, 
team blij (want echt alle wandelaars zijn dol op ’t beestje!) én de verder weg wonende 
dochters blij. 

Hartelijke groet!

BOEKELOËRS OP VAKANTIE

Ook dit jaar verzamelen we weer foto’s van Boekeloërs op vakantie. Dat kan uiteraard ook 
een zomerse foto zijn vanuit uw eigen achtertuin of een andere mooie plek in of rondom 
Boekelo.

Stuur ons dus uw vakantiefoto! De leukste/mooiste/meest bijzondere exemplaren 
plaatsen we in de Boeke-loos van september. Zeg het voort, want hoe leuk is het om die 
gave vakantiefoto terug te zien in uw eigen dorpsblad!
Mail uw vakantiefoto uiterlijk 14 augustus naar boekeloosredactie@gmail.com o.v.v. 
‘vakantiefoto’.
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

5 juli Katholieke gebedsdienst  Marcellinuskerk Boekelo 
 Kerkdienst Protestantse Gemeente Protestantse kerk Usselo  
  en te volgen via de kerkomroep
12 juli Kerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
19 juli PKerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
26 juli Kerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
2 aug Katholieke gebedsdienst  Marcellinuskerk Boekelo
 Kerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
9 aug Kerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
16 aug Kerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
23 aug Kerkdienst Protestantse Gemeente Te volgen via de kerkomroep
30 aug  Kerkdienst Protestantse Gemeente Protestantse kerk Haaksbergen  
  en te volgen via de kerkomroep
6 sept Katholieke gebedsdienst Marcellinuskerk Boekelo
 Kerkdienst Protestantse Gemeente Nog niet bekend!
Opmerking:  Van de kerkdiensten in de Johanneskerk in Twekkelo van de  
 Nederlandse Protestantenbond zijn geen gegevens ontvangen. 

do. 9 juli Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied  
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl 17.00
do. 6 aug Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied  
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl 17.00
do.  3 sept Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied  
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl 17.00
vr. 14 aug Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com
vr. 4 sept Bezorgers Boeke-loos | De Zweede
vr. 11 sept Folkclub Twente: Threepwood’N’Strings | Café De Buren 20.30
 Alleen bij versoepeling van de coronamaatregelen.  
 Houd www.folkclubtwente.nl in de gaten. 
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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?
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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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