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Samen
jouw

woning
verkopen

Verkoop jouw woning zoals jij dat wilt!  
Zelf met een van onze pakketten of door 
ons met een volledige dienstverlening.  
Bel vrijblijvend 085 06 08 002 of mail 
naar info@mijneigenmakelaar.nl voor  
een afspraak en alle mogelijkheden.

Klanten beoordelen  
ons in 2019 met een

9.7
De Mijneigenmakelaar.nl in de buurt is  
Caroline de Vries, Oude Veenweg 101, Boekelo

Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

2



BOEKELOOS
November 2020
Heb je iets te melden of een mooi verhaal 
te delen? Laat het ons weten. Jouw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!

REDACTIE
Susanne Harperink
06 - 1714 4265

Marieke Meijerink-Miedema
06 - 1183 9724

REDACTIEADRES
Boekelosestraat 370
7548 AW Boekelo

Voor kopij en advertenties:  
boekeloosredactie@gmail.com

DISTRIBUTIE
Sonja Heijink
sonjaheijink@home.nl

BOEKELOOS
Boekeloos is een uitgave van Stichting 
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag van de 
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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

p . p
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VAN DE REDACTIE

Het jaar 2020 tekent zich door vele afgelastingen. En het went niet. Het blijft toch elke keer 
weer een teleurstelling wanneer je je hebt ingezet voor een evenement of je er als bezoeker 
op verheugd hebt. Geen Military, geen Oude Voertuigendag, geen Conrad Rally, geen  
Sinterklaasintocht en ga zo maar door. En wat staat ons nog te wachten, geen carnaval? 
Wij wensen ook alle getroffen horeca ondernemers die verplicht moeten sluiten wederom 
veel sterkte.

Al deze afgelastingen hebben uiteraard ook gevolgen voor de invulling van Boekeloos. 
Daar waar we eerder leuke verslagen konden plaatsen over deze evenementen, al dan niet 
in foto-vorm, is er veel minder te melden. Gelukkig kunnen wij (als slechts twee koppige 
redactie) altijd een beroep doen op de creatieve geest en de hieruit voortvloeiende pen 
van onze correspondent. Wij hebben daar voor dit nummer dan ook dankbaar gebruik van 
gemaakt. Ook krijgen wij regelmatig prachtige foto’s toegestuurd waarbij de bijzondere  
belichting, de interessante compositie of het leuke onderwerp ons opvalt. Een aantal 
hiervan vind je terug in de “Herfst in Boekelo - Fotocollage”.

Toch hebben wij weer een dringend verzoek aan jullie, onze dorpsgenoten, om iets te 
schrijven voor het dorpsblad. Een leuke belevenis, iets dat je opvalt, jouw mening of visie 
ergens over, the floor is yours! Dat er genoeg bijzondere mensen in Boekelo zijn, lees je 
terug in het artikel “Boekeloërs in het nieuws”. Jammer dat Tubantia ons meestal te snel  
af is. Dat er niets te vertellen is, geloven wij dus niet!

Natuurlijk zijn er ook vindingrijke dorpsgenoten in deze saaiere tijd. Zo is er bijvoorbeeld 
een klein groepje thrillseekers dat nu nog steeds zwemt in het Rutbeek, zonder wetsuits 
welteverstaan, en van plan is dit in de winter te blijven doen. Benieuwd wie dat zijn? Blader 
dan gauw verder.

We eindigen deze “Van de redactie” met verdrietig nieuws. We hebben als dorp namelijk 
afscheid moeten nemen van drie bijzondere en betrokken Boekeloërs: Martin Zendman, 
Gerda Weekhout - Wissink en Bert Radstaake. We wensen de familieleden, vrienden en 
overige bekenden van deze dorpsgenoten veel sterkte toe met hun verlies.

MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA & SUSANNE HARPERINK

Coverfoto: Gerrit Smale
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Op het moment van schrijven is de persconferentie van Rutte en de Jong net een dag oud. 
De gevolgen van de semi-lockdown zijn de afgelopen uren steeds duidelijker geworden. 
Tot enige maanden geleden bleef Twente redelijk buiten schot, maar dat is de laatste 
weken snel veranderd.

Helaas is geconstateerd dat: het virus zich ongecontroleerd verspreidt en niemand zich  
er tegen kan wapenen anderhalve meter afstand houden, het dragen van mondkapjes,  
aanpassing van gedrag etc. geen garantie bieden om niet besmet te worden.
Het virus komt dichterbij. Bijna iedereen kent wel iemand die corona heeft of heeft gehad 
en het is niet ondenkbaar dat je er zelf ook mee wordt geconfronteerd. Misschien dat je er 
zelf niet zo zwaar aan tilt, maar je bent wel besmettelijk voor anderen. Uitermate lastige 
tijden voor ons allemaal maar we hopen dat iedereen gevrijwaard blijft van het virus en 
op een positieve manier naar de huidige tijd kijkt. Als we met z’n allen naar elkaar omzien 
moet het goed komen. En kunnen we hopelijk in het voorjaar weer meer gezamenlijke  
activiteiten ontplooien. Vanzelfsprekend laat de Dorpsraad zich niet ontmoedigen door het 
virus en willen we je graag informeren over de verschillende onderwerpen die aan de orde 
zijn geweest.

Rectificatie nieuws van oktober
In het ‘Nieuws uit de Dorpsraad’ in de vorige Boekeloos is een vervelende fout geslopen.  
De visvijver in Twekkelo is niet van Vitens, maar van het waterschap. Wij betreuren dat een 
of meer medewerkers van Vitens hierover ten onrechte zijn aangesproken.

Dorpsplan 2020-2030
Na beoordeling en verwerking van de ingekomen reacties hebben we de tekst van het 
Dorpsplan 2020-2030 definitief vastgesteld. Er wordt een boekje gemaakt dat verspreid 
wordt in het dorp. Ook worden er posters gemaakt.

Museum Buurtspoorweg (MBS)
We hebben kennis gemaakt met Gemma Boon, directeur MBS, en Albert Platvoet, bouwer 
en beheerder van de Zuiderspoorbaan die nu in de loods in Boekelo staat. We hebben 
gesproken over de plannen van de MBS voor de komende jaren. De uitdaging is om van 
de MBS een professionele organisatie te maken en meer investeerders en sponsoren  
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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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te vinden voor de toekomst. De gemeente Enschede verstrekt sinds kort een jaarlijkse 
subsidie. Structurele subsidies zijn voor een museum dat de MBS wil zijn noodzakelijk. 
Een tweede speerpunt is het meer en beter betrekken van de bezoekers bij de activiteiten 
van de MBS. Binding met Twente is daarbij belangrijk. Gedacht wordt aan een educatie- 
programma en actievere presentaties (zoals het Efteling-effect). 

Op termijn zijn voor het behoud van het historisch materieel aanpassingen aan de loods 
noodzakelijk. Voor de modelspoorbaan is UV-licht problematisch. Er is een idee om van de 
loods een meer multifunctionele museale ruimte te maken. Ook voor en met betrokkenheid 
van Boekelo. De MBS wil de activiteiten gelijkwaardig tussen Haaksbergen en Boekelo  
verdelen. De museumfunctie zou versterkt kunnen worden door vaker te rijden. Gemma 
Boon wil de Dorpsraad graag betrekken bij de plannen voor de MBS in Boekelo. Vooral 
om de modelspoorbaan tegen UV en stof te beschermen is het plan om daarover in de 
loods een tent te plaatsen. Daarvoor is een verzoek om een bijdrage uit het Dorpsbudget 
ingediend. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de Dorpsraad graag meewerkt aan het 
versterken van de museale functie van de MBS in Boekelo en een breder gebruik van de 
loods. We treden daarover binnenkort opnieuw in overleg met de MBS.

MFA
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, maar er is een aantal bezwaren  
ontvangen. Op dit moment heeft de gemeente deze in behandeling en zal daarover in de 
komende weken beslissen. Daarnaast vindt momenteel overleg plaats met de gemeente 
over verschillende andere formele punten die afgehandeld moeten worden zoals de  
definitieve uitkering van subsidie. Hopelijk zijn alle aandachtspunten binnenkort geregeld. 
Verderop in deze Boekeloos leest u meer over de stand van zaken van de nieuwe sport-  
en cultuurhal.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Duurzame energie: wellicht heb je gelezen dat de gemeenteraad inmiddels de  

uitgangspunten voor de Energievisie heeft vastgesteld. Door de gemeenteraad zijn  
verschillende moties en amendementen aangenomen die geleid hebben tot wijzigingen 
van de voorstellen. Onder andere het plan voor een windmolen aan de Windmolenweg 
is afgewezen. Het zoeken naar een plek voor twee windmolens ergens langs de N18 
niet. Samen met Usselo en Twekkelo hebben we daarna een goed gesprek gehad met 
verantwoordelijk wethouder Nils van de Berg. Afgesproken is dat we gaan werken aan 
een Buurt Energieplan voor Boekelo, Usselo en Twekkelo en een overeenkomst waarin 
we samen met de gemeente vastleggen hoeveel duurzame energie (we denken aan 
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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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40 mW) we tot 2030 in ons gebied willen opwekken. Samen met enkele ambtenaren 
zijn we dit aan het uitwerken. In de Energienota is een aantal zoekgebieden voor  
zonne-energie aangegeven die grotendeels overeenkomen met de mogelijkheden 
die wij zien. Een eerste stap is het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op de 
daken van huizen en bedrijfsgebouwen. Dat is het snelst te realiseren en levert meteen 
op. Maar daarmee zullen we het niet redden om aan onze opgave (die ook landelijk  
bepaald is) te voldoen. We zullen er niet aan kunnen ontkomen dat er in ons buiten-
gebied zonnevelden worden aangelegd. Datzelfde geldt voor de plaatsing van wind-
molens. Dit heeft absoluut niet onze voorkeur maar voldoende duurzame energie 
opwekken zonder windmolens is niet mogelijk.

•  Concept bestemmingsplan Usseleres-West: we hebben geen opmerkingen over dit 
voorstel. De ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten is in het nieuwe bestemmingsplan 
geschrapt. Dit gedeelte blijft dus groen/agrarisch.

•  Bewegwijzering: er zijn in het dorp nieuwe borden geplaatst voor bezoekers van Vénilia 
Décor aan de Verzetslaan.

•  Eikenprocessierups: we hebben de indruk dat de overlast dit jaar aanzienlijk minder 
was. De gekozen aanpak lijkt dus effectief.

•  Strooikaart: onze wensen ten aanzien van de aanpassing van de strooikaart bij glad-
heid zijn weer niet overgenomen door de gemeente.

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Kinderboerderij: de opzet van het businessplan voor de kinderboerderij vordert.
•  Speelterrein Dr. de Jongstraat: we zijn in afwachting van het plan voor het speelterrein 

aan de Dr. de Jongstraat. Gehoopt wordt dat het plan binnenkort gereed is zodat het 
voorgelegd kan worden aan de bewoners.

•  Week van de Ontmoeting: vrijwilligers van De Zonnebloem en Open Ouderenwerk 
maakten samen met de Dorpsraad 53 geslaagde bezoekjes aan dorpsgenoten in het 
kader van de Week tégen de eenzaamheid, maar vóór de ontmoeting. Iedere inwoner 
kreeg een tekening van een Boekelose basisschoolleerling en een doosje boterkoek.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
•  Museum Buurtspoorweg heeft een bijdrage gevraagd voor het plaatsen van een grote 

tent over de modelspoorbaan om deze te beschermen tegen met name UV-straling. Na 
beantwoording van enkele vragen gaan we akkoord met de aanvraag. Overleg vindt 
plaats over een bijdrage hierin vanuit het budget Initiatiefkracht West.

•  Voor de Week van de Ontmoeting is €200 uitgetrokken.
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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
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UPDATE NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE

De vorige update is alweer twee maanden oud; de tijd vliegt. We hebben afgelopen periode 
niet stilgezeten, we zijn namelijk weer een flinke stap verder met de nieuwe sport- en 
cultuurhal MFA De Zweede en praten je graag bij.

Eind augustus is de omgevingsvergunning verleend. De reguliere termijn voor het indienen 
van zienswijzen/bezwaren is op 6 oktober jl. verstreken. Er zijn enkele bezwaren gemaakt. 
De gemeente reageert hierop binnen de gestelde termijn. Er zijn onlangs weer gesprekken 
gevoerd met de gemeente, waarin wij de gemeente deelgenoot hebben gemaakt van de 
grote vertraging die is opgelopen. Daarnaast hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat 
we geen onoverkomelijke problemen zien in de verlening van de definitieve omgevingsver-
gunning. 

•  Op de aanvraag van de Dr. De Jongstraat kunnen we nog geen besluit nemen omdat 
een begroting pas opgesteld wordt als het plan gereed is. We staan positief tegenover 
het verstrekken van een bijdrage.

•  Als laatste is besloten dat dit jaar 3 banken vervangen worden door duurzame exemplaren.

Contact met de Dorpsraad
Tot nader order kunnen we vanwege corona geen openbare vergaderingen houden. Dat 
wil niet zeggen dat er geen contact mogelijk is. Mocht je iets willen vragen of meedelen, 
dan kun je ons bereiken via dorpsraad@boekelo.info. Het maandelijkse spreekuur op 10 
november en 8 december a.s. gaat gewoon door. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt 
maken is het dringende verzoek je vooraf aan te melden via ons bovenstaande e-mailadres.
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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De bezwaren zullen geen invloed hebben op het bouwplan. Het tekenwerk is dan ook  
gereed en de bestekomschrijvingen zijn aangepast. Als deze Boekeloos bij je op de mat 
valt, zijn diverse partijen aan het rekenen. We hopen in november alle offertes te ontvangen. 
De maand december hebben we nodig om deze te toetsen. We informeren je te zijner tijd 
wat onze bevindingen zijn.

Wij wachten met het incasseren van de machtigingen totdat bekend is wanneer de schop 
de grond in gaat, zoals afgesproken. Een aantal mensen en organisaties heeft echter aan-
gegeven dat ze graag dit jaar hun toezegging willen storten. Op dit moment (half oktober) 
zijn we ons aan het beraden hoe we dit vorm kunnen geven.

Zoals eerder gemeld, is door externe omstandigheden veel vertraging opgelopen. Door alle 
wijzigingen is echter het ontwerp er zeker niet slechter op geworden. Zo hebben we meer 
verhuurbare meters weten te creëren binnen een kleiner gebouw. Meters die een vaste 
huurder goed van pas gaan komen. Zo heeft elk nadeel weer z’n voordeel. De oplevering 
van de nieuwe hal vindt door alle vertraging echter wel pas plaats aan het einde van het 
derde kwartaal van 2021.

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. 
Mocht je hierin nog wat kunnen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wellicht nog 
goed om te vermelden dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft. Zie 
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede/ 

Door veel vrijwilligers wordt er volop doorgewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- 
en cultuurhal. Wil je het MFA hierbij bestuurlijk ondersteunen, dan horen we dat graag. 
Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij 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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Het is u de afgelopen maand vast opgevallen!

Als La Deut Mode openden we in augustus 
onze eigen Outlet Store 

in voormalig ‘het Pakhuys’.

Wegens succes gaan we nu weer open! 
Op 16, 17 & 18 oktober! Als vervanging van de 

Oude voertuigendag!

Kom langs en shop onze nieuwe outletartikelen!

Team La Deut Mode
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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. Voorzien van een 
anekdote, passend bij het recept.

“Mijn Indische schoonmoeder wilde mij de geheimen van 
de Indische keuken niet bijbrengen omdat ze vond dat 
haar Nederlandse schoondochter haar ook Nederlands eten moest voorzetten. En van mijn man 
hoefde ik ook geen hulp te verwachten. Die was ook gek op Hollandse pot. Maar met vallen en 
opstaan en met hulp van een paar lieve Indische tantes is het me toch gelukt om lekker Indisch 
te koken. Bij deze een kleine Indische maaltijd om mee te beginnen.”

Smoor Djama met geurige rijst
500 gram riblappen
200 gram margarine
2 grote uien
3 teentjes knoflook
2 à 3 deciliter water
3 eetlepels ketjap manis
3 grote tomaten
2 blaadjes salam
5 kruidnagels
1 theelepel nootmuskaat
2 theelepels bruine suiker
zout en peper

Snijd het vlees in dobbelstenen en 
braad ze in de margarine aan. Voeg 
de gesneden uien en de knoflook toe 
en fruit alles tot het mooi lichtbruin 
is. Voeg de kruiden toe en blus het 
af met water. Voeg de ketjap en de 
tomaten toe en laat alles op een heel 
zacht vuur 2 tot 2,5 uur sudderen. 

Heerlijk met witte rijst, waaraan je voor extra 
smaak tijdens het koken een stengel sereh  
toevoegt. En je maakt het helemaal af met de 
sambal goreng boontjes en de sambal goreng 
telor. Die maak je heel lekker met de kant en klare 
zakjes van “TOKO LIEN”, gewoon te koop bij de 
Coop in ’t dorp. Uiteraard hoort hier kroepoek en 
komkommer bij.

SELAMAT MAKAN
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EEN BETROKKEN BOEKELOËR IS NIET MEER

Maandag 31 augustus werden we opgeschrikt door het 
bericht dat de dag ervoor Martin Zendman plotseling 
was overleden. Hij was 74 jaar jong en nog volop  
betrokken bij het wel en wee van ons dorp.

Martin is op jonge leeftijd gestart met een cafetaria in 
het pand aan Beckumerstraat 24, waar nu “La Deut” is 
gevestigd. Samen met zijn vrouw Liesbeth maakte hij er 
een drukbezochte cafetaria van. Dat liep zo goed dat ze 
in 1974 de panden aan de Beckumerstraat 10-12 van de 
familie Bult aankochten om daar de cafetaria voort te zetten. Na vijf jaar heeft hij de zaak 
flink verbouwd, en bij de opening werd de naam “Bikkery Martin” onthuld. In het archief  
van de Historische Kring vindt u het PDF-bestand “Een eeuw Beckumerstraat 10-12” (zie: 
www.historische-kring-boekelo.nl/wp-content/uploads/2020/02/08-Beckumerstraat-10-12.pdf). 
Daar staat een en ander mooi beschreven door Jaap de Boer. Een lust om te lezen.

In 1986 heeft Martin, samen met Liesbeth en hun dochters Marlies en Petra, besloten de 
cafetaria te gaan verhuren, en vanuit de Losplaats te beginnen met catering. Al snel kwam 
de mogelijkheid op hun pad om in het gebouw van het CBR in Enschede (je weet wel: waar 
velen van ons het roze papiertje hebben gehaald) een restaurant te beginnen. Martin bleef 
ondernemer in hart en nieren. Daarbij stond perfectie bij hem altijd op de eerste plaats.

Naast dit ondernemerschap nam Martin, gesteund door Liesbeth, ook op het sociale  
vlak zijn verantwoordelijkheid. Hij was medeverantwoordelijk voor de organisatie van de 
Koninginnedagfeesten, die vele jaren werden georganiseerd in Garage Hulscher. De familie 
Hulscher maakte daarvoor de garage leeg voor het Boekelose zakenleven die zich dan 
een aantal dagen konden presenteren aan de bevolking. Samen met de Stichting Oranje-
feesten werd op 30 april altijd flink uitgepakt en je kunt rustig stellen dat daar de basis is 
gelegd voor de huidige festiviteiten. Het waren super dagen, waar in het dorp altijd naar 
werd uitgekeken. Ook hier ging Martin altijd voor een 10. Hij kon het dan ook moeilijk  
verkroppen wanneer er op het allerlaatste moment nog wat geregeld moest worden.

In 1984 is Martin toegetreden tot het bestuur van de BOV (Boekelose Ondernemers  
Vereniging), waar hij in 1987 de veel te vroeg overleden Job Warnaars (33 jaar oud) op-
volgde als voorzitter. De door Job ingeslagen weg zette Martin met verve voort. Hij had 
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samen met Museum Buurtspoorweg (MBS) oog voor het toerisme. Hij zette zich in voor de 
invulling van het dorpscentrum, voor de aankleding van het dorp rondom de kerstdagen, 
en ook voor de kerstmarkt. Daarnaast probeerde hij met niet aflatende energie de winke-
liers te enthousiasmeren om samen op te trekken onder het motto: “met mekaar möw  
’t doon”. Niet altijd even eenvoudig, maar hij kreeg veel voor elkaar. Een hoogtepunt in de 
zeven jaar dat Martin voorzitter is geweest was toch wel het ontvangen van Mr. Pieter van 
Vollenhove, die de in ’t Hulscher georganiseerde zoutexpositie kwam openen. Maar ook 
de ingebruikname van het gerestaureerde seinhuis was een mooi gebeuren. Daarnaast 
was hij altijd aanwezig als er wat moest worden georganiseerd. Zo is hij ontelbare jaren 
mede-organisator geweest van de Sinterklaasintocht. Martin was al vroeg betrokken bij 
een zwarte pieten-discussie: het was voor hem ondenkbaar - dus onbespreekbaar - dat er 
vrouwelijke pieten mee zouden doen. En daar moest je het mee doen.

Ook de veiligheid van het dorp met zijn omgeving lag hem na aan het hart. Lang heeft het 
dorp gevochten voor een vrijwillige brandweer en toe er voldoende neuzen dezelfde kant 
op stonden heeft Martin daar - samen met Bennie ten Brincke, Henk Abbink, John van 
de Bulk, Johan Egberink en Freek Barels - vorm aan gegeven. Zijn passie hiervoor was 
ongekend, en hier kwam zijn perfectie hem goed van pas. Het brandweervirus is in de 
familie gebleven, want zijn schoonzoon Tom heeft er zijn beroep van gemaakt. Daarnaast 
had hij ook oog voor historie. Ruim voordat de sloop van Texoprint begon, was het Martin 
die op eigen initiatief, met medevrijwilligers van de brandweer, het kleppensysteem van de 
“Grinnell” sprinklerinstallatie veilig heeft gesteld.

Deze installatie is van 1914 tot 2004 in bedrijf ge-
weest in de voormalige Boekelose Stoomblekerij. 
In 2014 is de installatie gerestaureerd, onder 
supervisie van Martin, en met medewerking van 
de (oud-)brandweervrijwilligers. Ontelbare uren 
zijn hier door hen ingestoken. Daarbij zijn ze  
financieel ondersteund door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, waar het Van Heek Boekelo fonds 
onder valt. Voor de geïnteresseerden onder u: het 
gerestaureerde kleppensysteem staat in het oude, 
gerestaureerde brandweer onderkomen van de  
fabriek, nu beter bekend als “Het Klokhuys”. Het 
gaf Martin veel rust toen de Historische Kring 
zich er medeverantwoordelijk voor verklaarde,  
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Powerwalken voor jong en oud 
Wil jij fitter worden en meer energie hebben, afslanken met plezier, 
een hoger spier- en een lager vetpercentage, samen bewegen én 
ben je graag in de buitenlucht? Dan is dit precies wat je zoekt! 
Powerwalken is buiten lopen in stevig en krachtig tempo, waarbij 
tussendoor spierversterkende oefeningen worden gedaan.  
 

Elke maandag en dinsdagochtend van 09.00 – 10.00 uur. Graag vooraf aanmelden. Dit kan 
via info@fysiotherapie-tieberink.nl of 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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te bewaken dat dit systeem voor het nageslacht bewaard zou blijven. Met de huidige  
eigenaren van het pand, Ben ter Stal en Gerrit Hofte Koesveld, maken we ons daar nu nog 
geen zorgen over. Het is ontzettend fijn dat deze mensen hun ruimte daarvoor beschikbaar 
hebben gesteld. U kunt het daar bekijken na het maken van een afspraak met Ben ter Stal.

Langzaam begon Martin steeds meer te genieten van zijn vrije tijd door zijn hobby, het 
restaureren van oude motoren, op te pakken. Hij was dan ook een enthousiast lid van de 
“Klepp’n sproak Keerls”, een groep enthousiastelingen die gek zijn op oude motoren en 
bromfietsen en daar veel toertochten mee maken. Deze groep is medeverantwoordelijk 
voor de organisatie van de jaarlijkse Oude Voertuigendag samen met de werkgroep van de 
BOV. En je raadt het al: Martin had ook hier de organisatie keurig op orde, en alle documen-
tatie van al die jaren prima geordend opgeborgen. Men zal hem daar node missen.

De titel van dit stuk is “Een betrokken Boekeloër is niet meer”, en daarmee typeren we 
Martin ten voeten uit. Martin heeft een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van 
het dorp met al zijn facetten. Je moest Martin goed kennen, dan was het een uitermate 
fijne man om mee te werken. Met hem kon je ervoor gaan. We zijn hem daarvoor dan ook 
veel dank verschuldigd.

We wensen Liesbeth, Marlies, Gerrit, Petra, Tom en de kleinkinderen Bart en Jeroen, maar 
ook overige familieleden, zijn buren en vrienden veel sterkte toe dit verlies een plek te 
geven.

MEDE NAMENS DE BOEKELOSE ONDERNEMERS VERENIGING,

STICHTING HISTORISCHE KRING BOEKELO USSELO TWEKKELO

 
 
DANKBETUIGING FAMILIE ZENDMAN
Helaas is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme mede-
leven dat wij hebben ondervonden na het plotseling overlijden van mijn lieve, zorgzame 
man, onze lieve pa en trotse opa Martin Zendman.
Daarom willen wij op deze wijze laten weten dat de vele kaarten, hartverwarmende brieven 
en berichten, de prachtige bloemen en aanwezigheid ons erg goed hebben gedaan en een 
grote steun voor ons betekenen. Hiervoor onze oprechte dank.

FAMILIE ZENDMAN
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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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BOEKELOËRS IN HET NIEUWS

DOOR: SUSANNE HARPERINK

In de afgelopen nummers van Boekeloos hebben we je op verschillende manieren gepro-
beerd te prikkelen om een bijdrage te leveren aan ons dorpsblad. Want in Boekelo (en met 
Boekeloërs) gebeurt genoeg leuks. Dat is wel te zien aan de vele artikelen die de laatste 
tijd in de Tubantia en op www.tubantia.nl zijn verschenen over ons dorp en haar inwoners.

Bij deze een greep uit dat nieuws. Leuk om te lezen, maar misschien ook ter inspiratie om 
ons eens te benaderen met jouw idee of wat jij hebt meegemaakt. Dat hoeft echt niet al 
een artikel te zijn. Alleen een onderwerp mag ook, dan pakken wij het verder op. We horen 
graag van je! Wil je de volledige artikelen lezen, kijk dan op www.tubantia.nl.  

Boekeloër Larry ten Voorde kampioen 
in de Porsche Supercup
Wie wist er dat we in Boekelo een echte  
autocoureur hebben? En nog een verdienste- 
lijke ook! Larry ten Voorde werd op zondag 
6 september van dit jaar kampioen in de 
Porsche Supercup. Het leven van Larry 
staat anno 2020 volledig in het teken van 
racen en daar is hij apetrots op: “Omdat ik 
als geen ander weet hoe moeilijk het is om 

door te breken”, zegt hij in een artikel van Robin Campmans op www.tubantia.nl. Welke 
jongen droomt er, net als Larry, nou niet van om in een snelle wagen te schitteren op het 
asfalt? De komst van Max Verstappen in de Formule 1 heeft de toch al populaire autosport 
een extra boost gegeven.

In 2014 was hij al betrokken bij het team, maar nog op de achtergrond. “Ik waste auto’s, 
ging met de koffie rond, deed alles wat me maar gevraagd werd in de hoop ooit zelf te 
mogen racen. Dat bedoel ik met dat ik weet hoe moeilijk het is om door te breken.” Vele 
jaren was het investeren, investeren en nog meer investeren. “Racen is een dure sport, het 
houdt een keer op met de financiële steun. Ik kon jaren niets doen op het circuit, maar wel 
ernaast. Ik ging naar races om met mensen te praten, te netwerken. Ja, je hebt dan wat 
geluk nodig. Maar geluk kun je ook proberen af te dwingen.”

FOTO: LARRY TEN VOORDE
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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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Hij verdient, zoals hij het zelf zegt, nu terug wat hij al die eerdere jaren moest investeren. 
Daarbij doelt hij niet alleen op het financiële deel. “Je moet niet alleen heel veel doen om 
überhaupt door te kunnen breken, maar ook veel laten. Echt tijd om het succes te vieren is 
er nog niet geweest, maar dat komt later nog wel.”

Wij zouden het geweldig vinden om Larry een keer te interviewen voor Boekeloos en hopen 
dat hij hier binnenkort tijd voor heeft.

Oud-schaatster Pien Keulstra blikt terug 
op haar schaatsjaren
In september stond er ook een artikel van 
Arjan te Bogt op www.tubantia.nl over een 
andere Boekelose sporter: Pien Keulstra, 
die inmiddels bijna negen jaar geleden de 
jongste schaatskampioen van Nederland 
werd. Een dag voor haar 17de verjaardag 
won ze goud op de 3000 meter, bij het NK 
afstanden. En in hetzelfde weekend schreef 
ze ook de 5000 meter op haar naam. 

Vanuit de luwte stond ze ineens op de radar. Ze kon maar zo eens de nieuwste toekomstig 
winnaar van Olympisch goud zijn. “Maar ik was een meisje dat gewoon graag wilde 
schaatsen.” Lange halen maken over het ijs, niemand in de weg, de baan helemaal voor 
haar alleen. Haar ‘dingetje’ doen. Wel om beter te worden, zeker, maar niet ten koste van 
alles. De toen geldende topsportcultuur, van het al op 16-jarige leeftijd naar Heerenveen 
verhuizen, om daar te wonen, te trainen en te leren, vond ze niets. Ze had heimwee. Naar 
het warme gezin, naar de omgeving van Twente. “Je bent nog zo jong! Je bent je nog 
volledig aan het ontwikkelen. Voor mij was dat funest”, denkt ze. “Ik had daar niet wat ik 
thuis had.”

Afgelopen jaar stopte ze, in ieder geval tijdelijk, met marathonschaatsen. Hierop richtte ze, 
samen met triatlon, haar focus toen ze stopte met het langebaanschaatsen. Haar studie 
gaat nu voor. Ze heeft nauwelijks stilgestaan bij het feit dat ze de jongste Nederlands 
kampioen schaatsen ooit was. “Toen ik dat goud won, dacht ik: lekker boeien. En meer niet. 
Ik was pas 17. Dan ga je er, ergens, ook wel vanuit dat er meer van die momenten komen. 
Ik denk dat ik het niet voor het winnen deed. Als dat wel zo was, had ik veel meer een plan 
gemaakt. Ik wilde gewoon schaatsen. En niets anders.” 

FOTO: CARLO TER ELLEN
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Boer Tom Hietbrink staat in de Boeren Kalender 2021
Nog een leuk artikel van Marjon Kok op www.tubantia.nl en behoorlijk “vers van de pers” 
gaat over een andere jonge Boekeloër: Tom Hietbrink (22) die in de Boeren Kalender van 
2021 staat. Een kameraad gaf hem op, stiekem. En toen kreeg Tom te horen dat hij bij de 
selectie zat. Nu kan Nederland een jaar lang tegen hem aankijken. “In m’n hemdje. Vrij 
onschuldig, toch?”

Een geintje. Maar Tom geeft er graag een  
serieuze draai aan. Als hij praat over zijn 
koeien en zijn trekkers, dan glimmen 
zijn ogen en komt het ene na het 
andere verhaal. “Ik ben een koeien- 
boer, maar ook een trekkerboer. ‘De 
schuur staat vol met ijzer’, zeg ik altijd.”  
Het melkveebedrijf dat hij samen met  
zijn vader runt betekent alles voor hem.  

En het steekt hem dat de agrarische sector er in de beeldvorming lang niet altijd best 
afkomt. Tom: “Ik kan je een positief verhaal vertellen, ik kan een negatief verhaal vertellen. 
Maar ik vertel graag het eerlijke verhaal. Deze kalender geeft mij die kans.”

Wat er zo mooi is aan zijn vak? Tom gebaart om zich heen en zegt: „Tja, wat niet? Kijk  
om je heen.” Hij loopt naar de stal, waar vijftig ‘dames’ keurig staan te wachten tot  
ze gemolken worden. “Neem nou Rosa, de koe met de kromme rug. Normaal zou je  
haar wegdoen, maar deze is zó lief.” Al geeft Rosa net iets minder melk dan gemiddeld. 
“Emotieboeren, dat is ook belangrijk.” 

Boer zijn is geen beroep, maar een levensstijl, zegt hij. “Daar pas je in, of niet. Ik ga er  
vol voor.” Wat dat betekent? “Het is alles of niks. Hier moet je al je energie en geld in  
willen steken, anders kun je het beter niet doen. Nu gaan wij uitbreiden. Met de huidige 
bezetting is het financieel bijna niet te doen. De kostprijs drukken door te groeien is de 
enige manier om te overleven.”

FOTO: ANNINA ROMITA
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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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COLUMN: INTERNETGEKKIES

DOOR: JACO AGTERBOSCH

Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat we momenteel in een bijzondere tijd leven.  
Er is niemand onder ons die geen gevolgen ondervindt van de huidige pandemie die  
wereldwijd om zich heen slaat. 

We hebben met z’n allen meer tijd omdat er domweg niet veel meer kan en mag. Hiervan 
zijn de gevolgen overal zichtbaar. Om het dan op mij persoonlijk te betrekken: tijdens 
de eerste lockdown heb ik me gegooid op klussen in huis, net zoals honderdduizenden  
medelanders, en daardoor een beetje gezorgd voor een enorme piek in omzet voor de 
bouwmarkten. De badkamer had meer dan een makeover nodig, dus alles is eruit gesloopt 
en er is een nieuwe badkamer geïnstalleerd. Niet dat het belangrijk is, maar de badkamer 
is weer helemaal bij de tijd en oogt prachtig. 

Maar ook andere positieve dingen zijn er in de lockdown gebeurd. Ouders hadden meer 
tijd voor hun kinderen. Huisdieren wilden op het laatst niet nog een keer uitgelaten worden 
door de vele rondjes door het dorp. En wat hebben we de mooie natuurgebieden plat- 
gelopen om maar enigszins uit huis te kunnen zijn. Ook hebben vele advocaten een stijging 
in de omzet gezien door de vele verzoeken tot echtscheiding na de eerste lockdown. 

Het is natuurlijk ook zo dat mensen veel meer tijd online doorbrengen. We hebben immers 
meer tijd en minder omhanden. En waarschijnlijk zitten we nu weer in zo’n periode. Een 
ieder brengt zijn tijd op z’n eigen manier online door. Mijn kinderen netflixen de TV zowat 
grijs. Mijn partner en ik hebben virtueel het huis al zeven keer verbouwd en in de regio 
digitaal al legio andere huizen bezocht op Funda. En natuurlijk kan ik het als autoliefhebber 
niet laten om continu te zoeken naar de volgende grote teleurstelling op wielen. 

Er is ook een groot deel van de mensen die tijd te over hebben om het internet op te gaan 
omdat ze twijfels hebben over wat het RIVM vertelt. En, omdat ze zich beperkt voelen  
in wat ze ook maar vinden waar ze recht op hebben, twijfels gaan verspreiden over de  
genomen maatregelen. Of erger nog: twijfelen aan de echtheid van de pandemie die 
gaande is. Het is eigenlijk al niet meer mogelijk om commentaren te lezen op de reguliere 
nieuwswebsites zonder dat een “internetgekkie” weer een theorie plaatst die volgens hem 
of haar bewijst dat alles maar onzin is. Vele voorbeelden zijn te noemen, maar laat ik dat 
maar niet gaan doen.
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Ik mag graag denken dat we als Nederlanders een groep mensen zijn die, als er een grote 
bedreiging is, er met z’n allen de schouders onder zetten en dan samen als gemeenschap 
voor het grote goed zorgen. Zodat we allemaal weer kunnen komen tot het oude normaal. 
Dus niet het “nieuwe normaal”. Ik vind het niet te begrijpen waarom je zo tegen corona-
maatregelen kan zijn. Ook ik begrijp dat het niet eerlijk is naar verschillende sectoren. Ikzelf 
ben werkzaam binnen de evenementensector, dus ik ben niet blind voor de gevolgen van 
de maatregelen. Maar 1 ding lijkt me toch heel duidelijk: we moeten met z’n allen willen dat 
het aantal besmettingen omlaag gaat. 

Dus mocht jij vinden dat:
•  corona slechts een griepje is
•  afstand houden geen zin heeft omdat je ergens op internet hebt  

gelezen dat dit wetenschappelijk niet onderbouwd is
•  het geen probleem is om met grote groepen samen te komen
•  een mondkapje een beperking is van je vrijheid

Of een variant van één (of meerdere) van de bovenstaande punten, waar je persoonlijk écht 
van overtuigd bent. En ben je van dit alles overtuigd geraakt door commentaren op het 
internet of van een website die een gelijkdenkende jou heeft aangeraden?

Gefeliciteerd! Je bent een officieel “internetgekkie”! Of aanhanger van een bepaalde chris-
telijke geloofsgemeenschap.

Zelfs als je niet gelooft in de maatregelen doe het dan gewoon voor de rest van de samen-
leving die je schapen vindt die zich laten leiden door nepnieuws. Houd afstand, doe een 
mondkapje op waar dat moet. Kom niet samen om te feesten. En hou op met schreeuwen 
dat de overheid alles fout doet. 

Misschien is het wel zo dat je gelijk hebt, en dat achteraf alles onzin was. Dat we met z’n 
allen voor niets te bang zijn geweest. Maar dat is iets wat we nu nog niet weten. Dus wees 
niet die persoon waar we allemaal een hekel aan hebben puur en alleen omdat jij vindt dat 
jij gelijk hebt over deze pandemie. En dat dus overal gaat verkondigen…

Houd rekening met elkaar. Neem de richtlijnen in acht en wees domweg voorzichtig. Als je 
het niet voor jezelf doet, doe het dan voor anderen.
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KNETTERGEK?

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Als je heel goed kijkt, op het juiste moment dan kun je ze zien: een zeldzame verschijning, 
een selectief gezelschap dat zich verzamelt op het Bleekerijplein. Op bepaalde werkdagen 
om 7.00 uur, in het weekend om 9.00 uur. Ze gunnen zich het weekend uitslapen dan toch 
ook weer wel.

Daar staan ze dan klaar met de fiets. Je ziet enige opwinding. Ze hebben dikke sjaals 
om, mutsen op en handschoenen aan. De fietstassen zijn gevuld met badhanddoeken en 
thermoskannen koffie en thee. Als je ze zou volgen dan zou je op een gegeven moment 
denken: “Nee, dit kán niet waar zijn, zijn ze nu helemaal gek geworden?” 

Eerst zie je ze hardlopen rond het Rutbeek. Oké, dat is (voor sommigen dan) nog redelijk 
normaal gedrag. Maar dan verruilen ze hun hardloopkleding voor zwemkleding, blazen een 
kleine boei (een saferswimmer) op en lopen zo, hop, het Rutbeek in en gaan zwemmen  
terwijl het buiten 6 graden is! Ja, je hebt het dan goed gezien. En nee, ze zijn niet knet-
tergek. Dit zijn de herfst- en hopelijk winter-buitenzwemmers, oftewel de “BoekeBikkels”. 

Het is een aantal dames en één heer - drie keer raden wie... ja, Henk Blik natuurlijk! - die 
dit vanuit de vrijdag hardloopgroep samen zijn gaan doen. Het zijn niet die stoere kerels 
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06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

Gerry: ‘Het zit in mijn karakter er voor ieder mens te zijn in 
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie 
en sta open voor nieuwe dingen.’  www.uitvaarthengelo.nl.

Momentum:

Voel je thuis bij Momentum. Naast uitvaarten worden in dit 
multifunctionele centrum lezingen, concerten en open avonden 
georganiseerd. 
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van de survivaltak van de Boekelopers. Die 
zitten lekker thuis met de beentjes omhoog 
voor de warme kachel. Als je dit selecte  
gezelschap zwemmers vraagt waarom, dan 
zullen ze het volgende uitleggen: wij zijn in 
de zomer tijdens de hitte begonnen omdat 
afkoeling na het hardlopen in het Rutbeek 
toen zeer welkom was. Nienke Visser (ook 
een Boekeloper en hardlooptrainster in 
opleiding) vertelde dat zij de winter ervoor 
met buitenzwemmen was begonnen. Het 
zaadje was geplant en zo geschiedde. Er 
werd doorgezwommen na de hete zomer 
onder de bezielende leiding van onze 
ervaren Nienke. Wel met beleid en voorbe-
reiding, want het is niet niks om de kou te 
trotseren en te water te gaan terwijl alles 
in je schreeuwt: “NEE! DOE HET NIET! GA 
TERUG NAAR DE BEHAAGLIJKE KACHEL!”

Dus ja, waarom doen we dit? Omdat het 
fantastisch is. De kick die je voelt als je  
jezelf tot rust maant, de ademhaling con-
troleert, je gedachten beteugelt en dan 
rustig acclimatiseert aan het koude water. 
Want dat gebeurt er: je lichaam went eraan. 
Als je eenmaal zwemt - en niet te lang  
natuurlijk - dan voel je de kou bijna niet 
meer. Eenmaal uit het water is het zaak 
jezelf snel weer af te drogen en trots en 
voldaan met elkaar een kop warme thee te 
drinken. Dat fantastische gevoel neem je 
de hele dag mee.

Hoe herken je de dames en die ene heer? 
Heel simpel. Zij hebben de rest van de dag 
een grote voldane grijns op hun gezicht! 

De voordelen voor de soma en psyche zijn 
talrijk, mits je geen hartproblemen hebt: het 
verleggen van grenzen, de blije breinstofjes 
die je aanmaakt, het kan chronische pijn 
stillen, de stofwisseling wordt flink aan het 
werk gezet en je weerstand verhoogt.
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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? 
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VAN HET GAS AF, MAAR HOE? - DEEL 1

DOOR: HENK VAN ‘T HOF

In de vorige nummers van Boekeloos heb ik geschreven over de energietransitie voor wat 
betreft elektriciteit: opwekking van stroom met zonnepanelen en windmolens. Een heel 
ander aspect van de energietransitie is het gasloos maken van onze huizen. Dit is gewenst 
om de CO2 emissie bij het verstoken van aardgas te voorkomen en daarmee de klimaat-
verandering en de temperatuurstijging terug te dringen.

Er zijn vele manieren denkbaar om ons huis gasloos te maken. Allereerst moeten we  
het gasfornuis vervangen door een elektrisch fornuis. Voorts moeten we ons huis zo goed 
mogelijk isoleren. Dit houdt in: isolatie van spouwmuur, dak en vloer en het aanbrengen van 
dubbel glas. Vervolgens moeten we zoeken naar een manier om ons huis te verwarmen en 
van warm water te voorzien zonder gebruik van aardgas. De eenvoudigste manier is om 
gebruik te maken van een warmtenet, waarbij gebruik gemaakt wordt van de restwarmte 
van de industrie, bijvoorbeeld van Twence. Boekelo komt hiervoor niet in aanmerking. 

Een volgende mogelijkheid is installatie van een warmtepomp. Een warmtepomp werkt 
eigenlijk als een omgekeerde koelkast. In plaats van het afvoeren van warmte haalt een 
warmtepomp juist warmte van buiten naar binnen. Er bestaan twee soorten warmte-
pompen: de hybride warmtepomp en de volledig elektrische warmtepomp. De hybride 
warmtepomp werkt in combinatie met de normale cv-ketel. In de meeste gevallen kan de 
warmtepomp het huis verwarmen, vooral wanneer vloerverwarming aanwezig is. Bij extra 
koud weer en voor het tappen van warm water is de capaciteit van deze warmtepomp niet 
voldoende. Dan zal de cv-ketel als “hulp” aanspringen. 

De volledig elektrische warmtepomp heeft een grotere capaciteit. Na installatie hiervan 
kan de cv-ketel de deur uit, en is geen gasaansluiting meer nodig. Uiteraard hangt er een 
fors prijskaartje aan warmtepompen. Een hybride warmtepomp kost €4000 tot €7000,  
en een volledig elektrische warmtepomp €11000 of meer. Daar staat tegenover dat de 
energierekening omlaag gaat. Bij een hybride warmtepomp zal het gasverbruik met circa 
75% afnemen en het elektriciteitsverbruik toenemen, maar de totale energierekening zal 
lager worden. Bij een volledig elektrische warmtepomp wordt uiteraard geen gas verbruikt 
en alleen elektriciteit, en zal de energierekening ook lager uitvallen. Bovendien is er  
subsidie van de overheid beschikbaar.
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Uw Schilder in Twente 
 
 

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking! 

 
 

Warm aanbevolen; de winterpremie 
 

In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor 
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten, 
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken. 
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting. 
De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart. 

 
Particuliere winterpremie = € 40 per man/per dag! 
Zakelijke winterpremie = € 20 per man/per dag! 

 
Profiteer nu 
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal 
3 mandagen werk bestaat. 
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak. 
 
De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor  
woningen ouder dan 2 jaar.  

 
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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Aardwarmte
Aardwarmte of geothermie is de warmte die diep onder het aardoppervlak gevonden wordt. 
In Nederland vindt men aardwarmte op een diepte van meer dan 2 km. Van aardwarmte 
kan gebruik gemaakt worden door warm water uit die diepte op te pompen en het warme 
water te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. Het afgekoelde water wordt weer terug-
gepompt in de aardlaag van waaruit het gewonnen werd. Het warme water moet centraal 
gewonnen worden en via een warmtenet over woningen verdeeld worden. Aardwarmte 
wordt op dit moment nog beperkt toegepast. Het wordt onder andere in de glastuinbouw 
gebruikt voor verwarming van kassen. Het is een techniek waar we in de toekomst nog veel 
van kunnen verwachten.

In een land als IJsland wordt aardwarmte op zeer geringe diepte gevonden, en wordt het 
algemeen gebruikt voor verwarming van huizen en voor de warmwatervoorziening. Op 
sommige plaatsen wordt, ook op geringe diepte, water met een temperatuur van meer 
dan 100 graden celsius aangetroffen. Wanneer dit aangeboord wordt kan oververhitte 
stoom gewonnen worden waarmee de turbines van een elektriciteitscentrale aangedreven 
kunnen worden. Zo werkt een grote centrale bij Reykjavik op oververhitte stoom uit de 
aarde. Dit is dus een geothermische elektriciteitscentrale (zie foto).

In een volgend nummer van Boekeloos wil ik wat informatie geven over de bijdrage van de 
verschillende energiebronnen aan de elektriciteitsproductie en de energieopwekking in het 
algemeen. Ook wil ik dan iets vertellen over een paar wat minder bekende methoden om 
een huis te verwarmen.

Commentaar en aanvullingen op mijn verhaal zijn welkom. Je kunt deze mailen naar  
boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van Boekeloos zorgt er dan voor dat ik het 
ontvang.
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                       Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 
 

- Computers op maat gemaakt     - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie        - Printers 
- Aanleg van netwerk, telefoon     - MKB, service op locatie 
- internet aansluiting        - Verkoop computers 
 
Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo,  Tel:053-7501136 
 Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl  www.cs-twente.nl 
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WHATSAPP FRAUDE: HOE TE VOORKOMEN?

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

In de media is steeds vaker te lezen dat criminelen vindingrijker worden om op misdadige 
wijze geld af te troggelen of anderszins kwaad te doen. Zo ook via Whatsapp. 

Het zal je maar gebeuren: je krijgt een appje van je 
dochter, broer, goede kennis of tante dat hij of zij in 
geldnood verkeert. Het ziet er zo betrouwbaar uit met 
een leuke grap, of een smiley. Bijvoorbeeld:

Betrouwbaar, denk je... Wie anders kan dit appje 
verstuurd hebben? Nou heel simpel: de boef die het 
Whatsapp-account van deze dochter, broer, goede 
kennis of tante heeft gehackt en op deze wijze 
berichten kan versturen. 

Er is een eenvoudige oplossing voor, en wat mij opvalt 
is hoe weinig mensen (jong en oud) hier vanaf weten: 

ZET DE VERIFICATIE IN TWEE STAPPEN AAN! 
En hoe doe je dat?
Stap 1: Open Whatsapp
Stap 2: Klik op ‘Instellingen’ (bij sommige telefoons via de  
  drie kleine verticale puntjes rechtsboven)
Stap 3: Klik op ‘Account’
Stap 5: Klik op ‘Verificatie in twee stappen’
Stap 6: Klik op ‘Inschakelen’
Stap 7: Kies een 8-cijferige pincode
Stap 8: Bevestig nogmaals deze pincode
Stap 9: Optioneel: voer een e-mailadres in, mocht je de pincode vergeten

Zo simpel is het.

Hey pap, dit is Bart,  
hoe is het?

Goed, met jou?

Maarre, kun je me  
helpen?

Ik heb een nieuwe internet 
provider en kan daardoor 
nog niet internetbankieren. 
Kun jij deze rekening voor 
me betalen? 

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| N

O
VE

M
BE

R 
20

20
 | 

N
R.

 4
41

43



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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PONYSTAL BANJER IN USSELO GEOPEND

Op 1 oktober is Jitske Kluvers-Quivooy haar Ponystal 
Banjer begonnen. Menigeen in Twente en omgeving 
heeft de afgelopen 20 jaar van haar leren rijden. En nu 
heeft ze al haar ideeën over werken met paarden samen laten komen in haar nieuwe  
manege.

Op dit moment wordt er op het terrein van Stal Spiele in Usselo nog druk gewerkt, 
want Ponystal Banjer krijgt straks haar eigen binnenbak waarin er met de pony’s 
gelest gaat worden. De lessen bij Ponystal Banjer zijn er op gericht om mensen 
mee te nemen in alle facetten van het omgaan met pony’s. Er komen peuter en 
kleuterlessen (voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar) en menlessen (het leren besturen 
van een wagentje waar de pony voor loopt) maar er is ook aandacht voor voltigeren 
(gymnastische kunstjes op een pony), vrijheidsdressuur (de pony op afstand iets 
laten doen) en grondwerk (naast het paard lopend het paard trainen om een betere 
atleet te worden).
Een kinderles bij Ponystal Banjer, een “Banjerdag”, begint ‘s middags na school 
en duurt tot 18.00 uur (in het weekend van 8.30 tot 12.00 uur). In die tijd leren de 
kinderen met elkaar de pony’s te verzorgen. Dit omvat niet alleen het uitmesten, 
watergeven en voeren, maar ook het zelf klaarmaken voor het werk en de naver-
zorging na het werk. Soms zal een pony ook extra zorg nodig hebben en ook hierin 
worden de kinderen betrokken. 
Tijdens deze Banjerdag is een groepsles inbegrepen in één van de takken van de 
ponysport. Deze les varieert elke week. En wanneer een kind weet wat hij of zij 
het leukst vindt, kan hij of zij zich specialiseren in de favoriete variant. Zo heeft 
iedereen lol met zijn knol en dat is voor Ponystal Banjer het allerbelangrijkst.
Uiteraard zijn er ook volwassenen die wel met pony’s willen werken maar er 
liever niet op willen rijden. Voor hen organiseert Ponystal Banjer menlessen en 
grondwerklessen. Deze lessen kunnen op wekelijkse basis gevolgd worden, maar 
er worden ook clinics van een aantal lessen gegeven om het eens te proberen. 
Ook losse lessen (bijvoorbeeld als verjaardagscadeau) en groepsactiviteiten zijn 
mogelijk. 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.ponystalbanjer.nl 
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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



IN MEMORIAM: GERDA WEEKHOUT-WISSINK

Ons bereikte het bericht dat Gerda Weekhout-Wissink, geboren en getogen Boekelose, op 
6 oktober jl. is overleden. Ze werd 91 jaar oud. In 2010 werden haar jeugdjaren in Boekelo 
door Hennie Westerveld en Gerard Schartman opgetekend. Bij deze plaatsen we daarvan 
een aantal passages. Het hele artikel is te lezen op www.boekelo.info.

“Over de koude winter van 1929 werd nog lang verteld: pas in februari overviel een extreme 
kou mens en dier en in april viel pas de dooi in. Dikke ijsbloemen sierden de ramen en de 
lakens hingen stijf bevroren aan de waslijn. Slechts een kachel en een fornuis waren de 
warmtebronnen. Bijna niemand had toen al centrale verwarming. Van de kou heb ik toen 
niets gemerkt, want ik werd op 29 mei van dat jaar geboren, toen alles weer bloeide, de 
koeien in de wei liepen en het eerste gras gemaaid was, zo is mij verteld. Mijn wieg stond 
in de oude boerderij Erve “Het Teesink” aan de Tesinkweg. Ik groeide met mijn zus Bertha 
op in een harmonisch gezin. Later in 1935 kregen we nog een zusje, Lida. In dat jaar ging ik 
naar school, waar Meester Schierbeek hoofd was. Ik heb een fijne jeugd gehad en groeide 
op dichtbij de natuur.

Op de boerderij was veel te doen en dus was er veel hulp voor vader en moeder. Naast 
ons gezin zat iedereen aan tafel die op de boerderij hielp. Zo jong je was, er was altijd  
passende arbeid te doen: eieren rapen en in kisten doen, brandhout binnen halen of lammeren  
verzorgen. Er was altijd veel reuring rond de boerderij, het noaberschap was een groot 
goed in die tijd. Je voelde je verantwoordelijk voor elkaar, je zorgde voor elkaar. Het toen 
bestaande armenbestuur regelde veel hulp, zonder dat er over gepraat werd. In die tijd was 
er nauwelijks sprake van telefoon en dus moest je het nieuws van elkaar horen. Voordat 
ik naar school ging, vond moeder dat ik vaker boodschappen moest doen, omdat ik nogal 
verlegen was. Zo moest ik naar Jo Hulscher. Haar winkel was, waar nu de keuken van 
De Buren is. De ingang kende twee deuren, een voor de klant, de andere kwam achter de 
toonbank uit. Ik liep door de verkeerde deur, waarop Jo zei: “Wichke, wis doe de geldla 
leughaal’n?”

De schoolperiode herinner ik mij als een heerlijke tijd. Mijn beste vriendin, waar ik regel-
matig speelde, woonde in de buurt van “Het Zonnebeek”. Op een keer werd ik daar flink 
gebeten door een jaloerse herdershond. Met paard en wagen, gelegen op een veren bed, 
werd ik naar de dokter in Boekelo gereden, net toen de mensen uit de fabriek ertegenover 
kwamen. Ze keken in de wagen met al dat bloed en vroegen: “Is ze al dood?” Ondanks de 
pijn moest ik lachen.
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JS-TIJDVOORJEZELF
Voetreflex & Reiki behandelingen

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Reiki
behandelingen

Persoonlijke 
aandacht 

Voetrefl ex-
therapie

Tel. 06 13 07 51 12  |  info@js-tijdvoorjezelf.nl  |  www.js-tijdvoorjezelf.nl

ONTSPAN EN KOM IN BALANS 
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

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

Be You 
Hairdesign

ggg67

www.beyouhairdesign.nl    - beckumerstraat 46A    – boekelo    – tel: 053 850 99 33

24/7 online agenda op 
www.1kapper.nl

di/wo/do/vr     09.00 – 18.00
Za 09.00 – 15.00

Openingstijden:
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In de oorlogsjaren hebben we veel inwoning gehad op de boerderij. Zelf werd ik in die tijd, 
we spreken over 1942, ingeschreven bij mijn grootouders omdat ze anders een gezin erbij  
in kregen. We hebben ondanks de slechte tijd toch veel gelachen en ik denk dat mijn 
grootouders er ook veel van hebben genoten. Ik ging toen naar de hbs in Enschede. In het 
weekend ging ik naar huis en kon dan intens genieten van het leven op de boerderij. De 
eisen van de bezetter werden telkens zwaarder en er moesten steeds meer producten en 
vee van de boerderij geleverd worden. Het aantal mensen, dat om voedsel vroeg, groeide 
gestaag. Families met jonge kinderen kwamen bij ons inwonen vanwege de bombarde-
menten. Ondertussen kwamen er steeds meer mensen om hulp, voedsel en onderdak 
vragen. Mijn ouders hebben veel kunnen helpen en vonden dat niet meer dan hun plicht. 
Naast andere onderduikers was er ook een Joodse jongen, die naar Palestina had gewild, 
met zijn broer. De oudste is goed in Zwitserland aangekomen, de jongste is helaas in 
Frankrijk verraden en omgebracht.

Na de mislukte landing door de geallieerden bij Arnhem, kregen we SS-ers ingekwartierd. 
Er was veel improvisatie nodig om de onderduikers apart te houden. Op 1 april 1945, Eerste 
Paasdag, werden we bevrijd door het Tweede Engelse leger dat uit de richting van Beckum 
kwam. Wat een blijdschap! De onderduikers kwamen weer tevoorschijn. Daarna kwamen 
‘s nachts onze bevrijders en na overleg werd het zware materiaal rondom ons huis en 
schuren geplaatst. Wat een verschil met het lawaai en al die commando’s van de Duitsers.
Ik leerde Gerrit Weekhout kennen en op 5 mei 1953 zijn we getrouwd. Daarna woonden 
we 24 jaar in Enschede. Eerst hebben we de boerderij van moeder gepacht (vader was in 
1946 overleden) en de verantwoordelijkheid op ons genomen. Daarna heeft zwager Jan, 
de man van Bertha, het overgenomen. In 1976 verhuisden we naar Bloemendaal, waar 
we een goede tijd hadden. Sinds 1994 wonen we met veel plezier weer in Boekelo. Het 
blijft, ondanks de loop der tijd, gezellig hier. We hebben vier getrouwde kinderen, die elders 
wonen. We zijn blij met onze negen kleinkinderen, die ook van deze omgeving genieten als 
ze hier zijn.”

DECEMBER 2010
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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
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FOTO: GERRIT SMALE

FOTO: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA FOTO: CARIEN DE VISSER

FOTO: JELLE HOEKSTRA
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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 



DE BUURTBUS GAAT WEER RIJDEN

Vanwege de coronamaatregelen mochten we vanaf half maart dit jaar het openbare  
vervoer tussen Boekelo en Enschede niet meer verzorgen. Hiermee werden vele inwoners 
die regelmatig gebruik maakten van de buurtbus voor een probleem geplaatst. Vooral  
degenen die een bezoek moesten brengen aan het MST. Het goede nieuws is dat we ernaar 
streven om vanaf 2 november aanstaande de dienstregeling weer op te pakken. 

Dit onder de volgende voorwaarden die ons als vereniging zijn opgelegd en we ook 
kunnen handhaven:
•  Als passagier ben je verplicht een mondkapje te dragen.
•  Inchecken met de OV-chipkaart blijft gehandhaafd.
•  Afrekenen met een bankpas kan, maar er wordt geen kaartje verstrekt.
•  Vervoer in een rolstoel is helaas niet mogelijk, dit ter bescherming van de chauffeur.
•  Onderdelen in de buurtbus die veel worden aangeraakt, worden regelmatig  

schoongemaakt.
Het tijdig aanbrengen van de noodzakelijke bescherming voor zowel chauffeur als  
passagiers in de buurtbus staat op het moment van dit schrijven onder druk. Indien  
het aanvangsmoment is gewijzigd, zullen wij dit bij de haltes aangeven. We adviseren je  
om vooraf even te gaan kijken om teleurstelling te voorkomen. Binnen het bestuur  
hebben we vastgesteld dat we dit met het aantal beschikbare chauffeurs de komende  
drie maanden kunnen waarmaken. Daarna zullen we ons opnieuw moeten beraden.

NAMENS HET BESTUUR,

BEN BEL, VOORZITTER VAN DE BUURTBUS VERENIGING BOEKELO
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 

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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Filmavond
De traditionele filmavond in november gaat helaas vanwege corona niet door. De voorbe-
reidingen door de filmcommissie zijn verstoord doordat in de maanden april, mei en juni 
geen mogelijkheden waren om opnamen te maken. Bovendien is het risico te groot in een 
volle zaal met veel aanwezigen uit de risicogroep films te vertonen. We hopen in 2021 
weer de gebruikelijke filmavond te plannen. We zullen dat helaas moeten doen zonder de 
professionele hulp van Bert Radstaake.

Bert Radstaake
Op 24 september is Bert Radstaake overleden. Een gevoelig 
verlies voor Boekelo. Bert was in het dorp op vele fronten  
actief, vaak belangeloos. Ook de Historische Kring heeft mogen 
profiteren van zijn belangeloze inzet. De jaarlijkse filmavonden 
bij De Buren werden technisch ondersteund door Bert’s  
professionele inzet. Het Bestuur en de Filmcommissie van de  
Historische Kring hebben dan ook met droefheid kennisgenomen van Bert’s overlijden.  
Wij zullen zijn verdiensten voor de Historische Kring niet vergeten. Op de foto is Bert te  
zien in zijn vertrouwde omgeving tijdens de filmavond.

Boekelerschool jaren ‘50
In het septembernummer van Boekeloos konden we een foto van de Boekelerschool uit 
de jaren ‘50 tonen. Hieronder nog een. Wie herkent zijn/haar vader, moeder, opa of oma?
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Aanvulling bestuur
Het bestuur van onze Historische Kring kan versterking gebruiken. Wij roepen in de  
historie van onze dorpen geïnteresseerde inwoners op zich te melden. Mocht je interesse 
hebben, kom dan een keer langs in ons Historisch Centrum bij de ingang van De Bleekerij 
op vrijdagochtend om de sfeer te proeven. We hebben niet alleen behoefte aan versterking 
in bestuurskracht maar ook in versterking bij de uitvoering van historische projecten. Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met onze secretaris Roel Bruinsma via info@
historische-kring-boekelo.nl. Mocht je ons op geschikte kandidaten willen wijzen, maak 
dan gebruik van hetzelfde e-mailadres.

Corona en opening Historisch Centrum
In de komende weken is het Historisch Centrum alleen geopend op vrijdagochtend. We 
zullen de coronaregels in acht nemen, ook al zijn we klein behuisd. Het aantal personen dat 
we kunnen ontvangen is beperkt. Maar desalniettemin ben je van harte welkom.

https://www.historische-kring-boekelo.nl
info@historische-kring-boekelo.nl
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| N

O
VE

M
BE

R 
20

20
 | 

N
R.

 4
41

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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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.

NOVEMBER

Ma. Nordic Walking rond Boekelo 13.45

Ma. Aangepaste gym door fysiotherapeut 14.00

Di. Elke 1e dinsdag van de maand: gezondheidscheck 14.00

Di. Elke 2e dinsdag van de maand: PC-inloop 14.00

Do. Jeu de boule, twee groepen 14.00 & 19.00

Vr. Ontmoetingsmiddag: activiteiten voor lichaam en geest 14.00

Do. 5 nov. Wielens komt met de nieuwste ondermode 14.00

Wo. 11 nov. Filmavond. Kosten €5, incl. koffie, hapje en drankje 19.30

Do. 12 nov. Uitleg over levenstestament door notaris Oosten. Kosten €4 14.00

Do. 19 nov. Prachtige film door Dhr. v.d. Geest. Kosten €5 14.00

Do. 26 nov. Sjoelmiddag 14.00
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      Architect:                    COURAGE architecten (courage.nl)
      Hoofdaannemer:       AIP partners (aippartners.com)
      Tekenbureau:            Draw Vision Europe(drawvision.nl)  
  

Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

1 nov. Marcellinuskerk Boekelo  Allerzielendienst

 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

8 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

15 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

22 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

29 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

6 dec. Marcellinuskerk Boekelo  Gebedsdienst

 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

Op het moment van aanlevering van deze kopij was er nog niets bekend  
over eventuele aangescherpte coronamaatregelen in november.

KALENDER NOVEMBER

di. 10 nov. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede  19.00 - 19.30 
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

vr. 13 nov. Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com

do. 26 nov. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied  
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl 17.00

vr. 4 dec. Bezorgers Boeke-loos | De Zweede
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COLOFON

ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
www.boekelo.info/Boekeloos
(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/Boekeloos

BOEKELOOS
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.

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:  BindingDesign, Hengelo

STICHTING DORPSRAAD 
BOEKELO

Boekelosestraat 275,
7548 AS Boekelo

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

Voorzitter
Jeroen Verhaak  053 - 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries  053 - 428 34 96

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

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 

���ra������n���i� �� m���� 

�� n�o�z�������� a��pas��n���.

BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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