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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
Juni 2021
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

Estelle Vultink
06 - 2064 3476

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 
Dorpsraad. Daarnaast delen wij boeiende 
verhalen en nieuws voor - en door - de 
inwoners van Boekelo en omstreken.

INHOUDSOPGAVE
03  Inhoudsopgave 
05  Van de redactie
07  Nieuws uit de Dorpsraad
13  Buurtenergieplan: intentieverklaring 
 getekend
17  Marcellinusschool werkt aan veiligheid
19  Start bouw sport- en cultuurhal  
 MFA De Zweede fase 3
23  Herdenking 4 mei 
23  Dankbetuiging overlijden Freek Barels
25  Kleurwedstrijd Koningsdag groot succes!
27  Kernenergie in Nederland: een 
 toekomstvisie
31  Thuys: bloemist, drogist en meer...
37  Hoe werkt Sam?
41  De verdwenen villa in het  
 Teesinkbos - Deel 1
45  #hardgaan053 brengt de fun terug
51  Nieuw in Boekelo of Usselo?
53  Open tuinendagen
55  Column: Lente!
57  Boekelootjes
57  Uitstel herinrichting dorspkern Usselo
59  Nieuws van de Historische Kring
61  Kerkdiensten en kalender
62  Colofon

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
N

I 2
02

1 
| N

R.
 4

47

3



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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VAN DE REDACTIE

Ondanks dat we iedere maand weer ontzettend ons best doen, gaat er helaas ook weleens 
iets mis. En dat gebeurde in het vorige nummer van Boekeloos. 

Er werd namelijk niet vermeld dat de coverfoto van Ruben van Dijk was en de foto van de 
Pinkstermarkt van Hart van Enschede. Onze excuses hiervoor. We proberen zo zorgvuldig 
mogelijk te werk te gaan, maar uiteindelijk blijft het mensenwerk. 

Daarnaast moeten we steeds vaker mensen teleurstellen. Om Boekeloos op tijd bij de  
opmaker, drukker en bezorgers te hebben is de deadline voor het aanleveren van kopij altijd 
de tweede vrijdag van de maand. Dat is de dag van onze redactievergaderingen en op die 
dag kijken we wat we aan artikelen hebben binnengekregen, wat we gaan plaatsen en wat 
we zelf nog gaan schrijven. Komt er daarna nog kopij binnen, dan bestaat er een kans dat die 
niet meer geplaatst kan worden. Heel vervelend voor degene die moeite heeft gedaan om 
een leuk stuk te schrijven en vervelend voor ons omdat we het liefst alles willen plaatsen. 
Alle inleverdata voor 2021 staan vermeld op www.boekelo.info en aan het begin van die 
week plaatsen we een reminder op Facebook. 

Dat gezegd hebbende, hebben we ook dit keer weer mooie artikelen binnen gekregen. We 
kunnen binnenkort gaan genieten van de Open tuinendagen, er is een jongerenoffensief 
gestart in Enschede en we gaan het hebben over de verdwenen villa in het Teesinkbos. 

En ondanks dat je de Boekeloos misschien nog niet eens hebt gelezen, doen we nu alvast 
een oproep voor de volgende. In verband met de vakantie wordt dat namelijk het nummer 
voor juli én augustus. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er die twee maanden niets ge-
beurt. Dus: wil je in Boekeloos graag aandacht voor iets dat in de zomer gaat plaatsvinden, 
laat het ons dan op tijd weten! Uiterlijk vrijdag 11 juni :-)

En voor nu wensen we je veel leesplezier!

De redactie

Coverfoto: Marissa Rietman
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Ondanks corona blijven er ontwikkelingen waarover de Dorpsraad om een mening of 
advies wordt gevraagd. Onderstaand een verslag van de onderwerpen die de afgelopen 
maand de revue hebben gepasseerd.

Military
Ons jaarlijkse gesprek met de voorzitter van de Military, Robert Zandstra, vond recent plaats. 
We waren benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de komende Military. Zoals 
bekend is de Military vorig jaar afgelast, maar dit jaar gaan alle voorbereidingen vooralsnog 
gewoon door. Daarvoor heeft Robert overleg gevoerd met onder andere sponsoren en  
andere betrokkenen. Deze stellen doorgaan op prijs. Er zijn verschillende scenario’s opge-
steld voor het doorgaan maar alle scenario’s gaan uit van aanwezigheid van publiek. Helaas 
is het niet gelukt is om het Europees Kampioenschap binnen te halen, maar het is wel de 
bedoeling om aandacht te besteden aan het 50-jarig bestaan van de Military. 

Het verkeersplan voor dit jaar is grotendeels gebaseerd op dat van 2019. Het kan wel zijn 
dat een groter deel van de Boekelosestraat wordt afgesloten om met name het stallen van 
fietsen beter in de hand te kunnen houden. Met betrekking tot het parkeren van auto’s zullen 
er ook wijzigingen zijn. Van belang voor de Military is ook dat er geen werkzaamheden zijn 
kort voor en tijdens de Military aan toeleidingswegen in Boekelo en Usselo. De voormalige 
tennishal wordt opgeknapt. Vanuit de Dorpsraad hebben we Robert bijgepraat over het 
dorpsplan en met name de gedachten over Teesinkweide en het voorterrein van De Zweede 
omdat dit enkele weken per jaar ook door de Military wordt gebruikt. 

Dorpsplan 2020-2030
Eind april hebben we een goed overleg gehad met de gemeente over het dorpsplan. Met 
name over woningbouw, scholenbouw en Teesinkweide. De gemeente zoekt nu een aantal 
punten uit en eind juli is er een vervolgoverleg waarin onder andere de toekomstige woning-
behoefte aan de orde komt.

MFA
Inmiddels is de opdracht voor de bouw verstrekt inclusief aanpassingen aan de inrichting 
van het terrein. Er loopt nog een bezwarenprocedure bij de gemeente. Een besluit daarover 
is rond 1 juni bekend. Ook is er bij de rechtbank om een zogenaamde voorlopige voorziening 
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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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gevraagd om de bouw op te schorten. Hopelijk is daar voor eind mei meer over bekend. 
Omdat er nog steeds een tekort is om alle voorzieningen te kunnen aanbrengen hopen we 
dat de gemeente met een extra bijdrage komt. 

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Kinderboerderij: aangezwengeld door het gesprek eind april jl. over het dorpsplan is er nu 

tempo in gekomen. De gemeente heeft geen bezwaar tegen het gebruik van het terrein, 
waardoor meteen twee vervolgoverleggen konden worden gepland. Het ene over de bouw 
en alles dat daarmee samenhangt en het tweede over de exploitatie. Bij dit laatste gaat het 
ook om mogelijkheden om cliënten van Estinea en Aveleijn in te kunnen zetten. 

•  Scholen: het is bekend dat de beide basisscholen naar gezamenlijke huisvesting streven 
om zo een Integraal Kindcentrum mogelijk te maken. De beide scholen staan nu voor over 
circa 10 jaar op de rol voor renovatie of nieuwbouw. De besturen van de scholen willen 
dat in tijd naar voren halen. De Dorpsraad steunt dit streven en een gezamenlijk overleg 
hierover wordt gepland.

•  Herinrichting Natuurlijk Spelen De Mans: er is een gesprek op locatie geweest met een 
behoorlijke groep inwoners uit het dorp. Dat leverde veel ideeën op. Er moet in ieder geval 
een betere voorziening voor het uitlaten van de honden komen. En dan een gedeelte dat 
wordt afgescheiden voor het spelen door de jeugd. Een tweede gesprek volgt. Vanuit de 
gemeente is er een budget beschikbaar. Er is nog steeds verwarring over het begrip De 
Mans. Het gaat om het deel bij de tennisbanen en niet over de boerderij De Mans. Dat 
is een separaat traject. Daarover is overigens helder afgesproken met de gemeente dat 
op het moment dat de huur daarvan wordt beëindigd er eerst met de Dorpsraad wordt 
overlegd.

•  Speelterrein Dr. de Jongstraat: er is de afgelopen tijd diverse malen gesproken met zowel 
de gemeente als de initiatiefnemers. Inmiddels is de financiering (inclusief een bijdrage 
vanuit het Dorpsbudget) rond voor de zogenaamde variant 2. Daarover vindt binnenkort 
opnieuw overleg plaats met de buurt.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Pand oud-garage Vossebeld: over het gebruik van de voormalige garage zijn verschillende 

signalen ontvangen over afwijkend gebruik (niet van de slagerij, maar van het achterlig-
gende gebouw). Dat betreft met name de activiteiten van een spuiter en een vishandelaar. 
Twee leden van de Dorpsraad hebben gesproken met de vishandel. Het is de vraag of deze 
activiteiten en die van de spuiter passen binnen het huidige bestemmingsplan. Het punt is 
bij de gemeente bekend en waarschijnlijk zal er een omgevingsvergunning moeten worden 
aangevraagd. Wij blijven de voortgang volgen en zullen zonodig actie ondernemen.
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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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•  Dorpshart: we hebben informatie ontvangen dat de nog vrije winkelpanden in het centrum 
de komende tijd gevuld worden. Met de komst van een drogisterij (een wens vanuit het 
Dorpsplan) vinden wij dit zeer positieve ontwikkelingen!

•  Renovatie Boekelosestraat: de Dorpsraad verschilt met de gemeente van mening over de 
herinrichting an de Boekelosestraat en we hebben daartegen dan ook bezwaar gemaakt. 
Wij willen dat deze straat, net als andere straten en het dorpshart, een breedte krijgt van 
6 meter. De gemeente wil een breedte van 5,5 meter omdat dit beter zou passen bij de 
inrichting van andere straten in Enschede en zou leiden tot een grotere verkeersveiligheid. 
Dat laatste wordt door ons betwijfeld omdat het hier een doorgaande weg betreft met 
het nodige auto-, vracht-, landbouw- en fietsverkeer. Voor het passeren is een bepaalde 
breedte noodzakelijk en dat bevordert volgens ons juist de verkeersveiligheid. Tegelijker-
tijd kunnen we ons voorstellen dat inwoners van ons dorp dit anders beleven en liever 
smallere wegen hebben. Reacties op dit dilemma zijn welkom. Begin juni is er een digitale 
informatiemeeting voor aanwonenden waaraan ook de Dorpsraad zal deelnemen.

•  Vliegveldje Badweg: wij hebben formeel bezwaar gemaakt tegen het collegebesluit. 
Volgens ons kan de TRMC goed op het vliegveld terecht door bijvoorbeeld tijdslots af te 
spreken. Vanuit de gemeenteraad zal dit punt opnieuw aan de orde worden gesteld. Het is 
ook de vraag of de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan standhoudt. Enkele 
woningen vallen binnen de geluidsgrens van 300 meter en een deel van de voor het vlieg-
veldje te gebruiken grond heeft naast een agrarische bestemming ook de bestemming 
natuurwaarde.

•  Duurzame energie: de intentieovereenkomst is inmiddels getekend. We zijn gestart met 
het ontwikkelen van een buurtenergieplan. Verderop in deze Boekeloos staat daar meer 
over. In het buurtenergieplan wordt aandacht geschonken aan onder andere waar we mo-
gelijkheden zien voor duurzame energieopwekking, welke rol we als Dorpsraad, Buurtkring 
Usselo en Vereniging Behoud Twekkelo willen vervullen en welke revenuen er uit de opwek 
komen voor onze inwoners. We zien overigens goede mogelijkheden om veel daken in en 
buiten het dorp te laten beleggen met zonnepanelen. In het buitengebied hebben verschil-
lende eigenaren concrete plannen om hun daken met zonnepanelen te beleggen. In het 
dorp zien we bijna elke dag dat weer een dak met zonnepanelen wordt belegd. Daaruit 
leiden we af dat het opwekken van duurzame energie behoorlijk leeft. 

Nieuws van de wijkagent
Vanaf april is het erg rustig geweest in Boekelo, vermoedelijk door de coronamaatregelen en 
met name de avondklok. Aan de Diamantstraat, de Weleweg en de Teesinklandenweg zijn 
lichtmasten aangereden en er zijn enkele aanrijdingen met reeën gemeld rondom Boekelo: 
op de Windmolenweg, Boekelosestraat en Kwinkelerweg. 
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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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BUURTENERGIEPLAN: INTENTIEVERKLARING GETEKEND

Dorpsraad Boekelo, Vereniging Behoud Twekkelo, Buurtkring Usselo en de gemeente 
Enschede hebben een intentieovereenkomst ondertekend met daarin de ambitie om te 
komen tot een gezamenlijk buurtenergieplan voor Enschede-West. Met de ondertekening 
is een mooie stap gezet richting het eerste buurtenergieplan van Enschede. Het buurt- 
energieplan richt zich op initiatieven voor de opwek van duurzame energie in ons gebied. 

Nederlandse gemeenten hebben de opgave om in een energievisie te bepalen wat er tot 
2030 moet gebeuren om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Enschede gaat in haar 
energievisie voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij per gebied samen met buurten en 
inwoners wordt onderzocht hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Buurtenergieplannen 
worden een onderdeel van de uitvoering van de energievisie en passen bij die gebieds- 
gerichte aanpak. 

Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad van Boekelo is enthousiast over de samenwer-
king: “Als Dorpsraad hebben we er bewust voor gekozen om samen met Usselo, Twekkelo 
én de gemeente een buurtenergieplan op te stellen. Daardoor hebben we de mogelijkheid 

Aan de Carel Belstraat is een plastic container weggenomen. Het is onze wijkagent opge-
vallen dat de lontjes wat korter zijn, er zijn namelijk meer overlastmeldingen en burenruzies.

Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kunt u melden via ‘Slim Melden  
Enschede’: https://enschede.slimmelden.nl/.

Contact met de Dorpsraad
Helaas kunnen we in ieder geval de komende maanden vanwege het coronavirus  
geen openbare vergaderingen houden. Dat wil niet zeggen dat er geen contact mogelijk  
is. Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via  
dorpsraad@boekelo.info. 

Het maandelijkse spreekuur op 8 juni aanstaande gaat vooralsnog gewoon door. Zie 
daarvoor ook de berichten op www.boekelo.info en onze Facebookpagina. Als je op het 
spreekuur wilt komen is het dringende verzoek dit vooraf 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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om in belangrijke mate met onze inwoners te bepalen welke typen duurzame energie op 
welke plek mogelijk zijn. Zo willen we maximaal de mogelijkheden van daken van huizen en 
bedrijfsgebouwen benutten voor zonne-energie.”

Buurt profiteert van opbrengst
Een belangrijk uitgangspunt van het buurtenergieplan is het gezamenlijke karakter. Het 
plan wordt echt samen met de buurten gemaakt, met veel betrokkenheid van de inwoners. 
Een ander belangrijk uitgangspunt in het buurtenergieplan is dat de buurt profiteert van de 
opbrengst van het opwekken van duurzame energie. De winst moet in het gebied terecht 
komen. 

Niels van den Berg, wethouder duurzaamheid: “Met de intentieovereenkomst geven alle 
partijen aan wat ze gezamenlijk tot 2030 willen bereiken. We maken daarbij een integrale 
afweging en kijken dus ook naar andere ontwikkelingen in het gebied. Dat kunnen we alleen 
voor elkaar krijgen als we het samen met inwoners en ondernemers doen. Het is een uitda-
gend proces, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is de bedoeling dat we straks voor de 
hele stad buurtenergieplannen gaan maken. Het zou mooi zijn als we het buurtenergieplan 
in West daarbij als voorbeeldaanpak kunnen inzetten. Een aanpak waarbij de samenleving 
meedenkt en daadwerkelijk een bijdrage levert. Zo kom je sneller tot een mooi resultaat!”

Op weg naar een samenwerkingsovereenkomst 
Er worden verschillende mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie onderzocht. 
Hiervoor worden bijvoorbeeld technische scans uitgevoerd en wordt de inbreng van diverse 
stakeholders, zoals inwoners en zakelijke gebruikers gevraagd. Usselo, Boekelo, Twekkelo 
en de gemeente Enschede verwachten dat dit leidt tot een gezamenlijk buurtenergieplan. 
Hierbij hoort ook een samenwerkingsovereenkomst, zodat de samenwerking tussen de 
partijen doorgaat bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan.

Bart Overbeek, voorzitter van de Vereniging Behoud Twekkelo is blij dat de intentieover-
eenkomst is getekend: “Ik ben verheugd dat de gemeente en het buitengebied gemeen-
schappelijke idealen hebben op het gebied van participatie, inpassing, lokale regie en lokale 
experimenten. De ondertekening van deze intentieverklaring is naar mijn mening een goede 
stap op weg naar een gezamenlijke uitvoering.”

De intentieovereenkomst kun je vinden op www.boekelo.info.
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VOORJAARSOPRUIMING!

10% 20% 30% 40%

KOOP LOKAAL

40%
KORTING

KOOP LOKAAL

30%
KORTING

KOOP LOKAAL

20%KORTING

KOOP LOKAAL

10%
KORTING

10% extra kassakorting bij aankoop van 3 artikelen of meer!
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MARCELLINUSSCHOOL WERKT AAN VEILIGHEID
Het kan zijn dat je de komende tijd vaker kinderen tegenkomt in Boekelo met een veilig-
heidshesje aan. In samenwerking met een viertal sponsoren heeft de Oudervereniging van 
de Marcellinusschool een groot aantal veiligheidshesjes aangeboden. 

De hesjes zijn bedoeld om de kinderen tijdens activiteiten van zowel de school als de Ouder-
vereniging beter zichtbaar te laten zijn. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de jaarlijkse 
potgrondactie, schoolreisjes en fiets- of wandelactiviteiten.

Namens de Oudervereniging en de sponsoren (Tegelhuys Twenthe, The Vital Company, 
Menger Mode en Transheroes) wensen wij onze kinderen, de leerkrachten en eventuele on-
dersteunende ouders veel plezier met de veiligheidshesjes en de te ontplooien activiteiten.

Heb je vragen? Dan kun je je altijd per e-mail melden via info@ov-marcellinus.nl.
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START BOUW SPORT- EN CULTUURHAL MFA DE ZWEEDE FASE 3 

Nadat we in april het groene licht voor de start van de bouw hebben gegeven, zijn de afge-
lopen maand de opdrachten voor de bouw en het installatiewerk vergeven. De werkvoor-
bereiding bij de bouwers is ondertussen in volle gang. De planning is in detail uitgewerkt 
en de eerste projectvergadering is ondertussen geweest. Maar helaas hebben we het 
heugelijke ‘schop-in-de-grond’ nog niet kunnen vieren.

Op de oorspronkelijke vergunning zijn begin oktober 2020 een aantal bezwaren binnen-
gekomen. Om allerlei redenen heeft de gemeente tot nu toe nog steeds geen besluit 
genomen over deze bezwaren. 11 mei jl. is er pas een hoorzitting van de bezwarencom-
missie geweest. De beslissing over de bezwaren loopt daarmee 4 maanden vertraging 
op buiten de wettelijke termijnen. Veel later dan in onze meest voorzichtige planning. 

Op het moment van schrijven loopt er parallel hieraan ook nog een verzoek bij de voorzie-
ningenrechter voor een bouwstop. Het bestuur van MFA De Zweede heeft daarom besloten 
een pas op de plaats te maken tot er meer zekerheid is.

Planning
We verwachten dat er eind mei, voordat deze Boekeloos in de bus valt, voldoende duidelijk-
heid is om verantwoord door te gaan. Met een doorstart in mei zoals we die nu voorzien is 
het nog steeds mogelijk de hal eind 2021 op te leveren.   

Aanzicht van de nieuwe sport- en cultuurhal
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Uiteraard zullen we als er meer duidelijkheid is het heugelijke ‘schop-in-de-grond’ inplannen 
en passende aandacht geven. Dan starten we ook met het incasseren van de nog open-
staande machtigingen van de fundraisingactie eind 2019. Donateurs ontvangen hier  
binnenkort een mail over. 

Vrijwilligersploeg voor hand- en spandiensten
Er wordt door veel vrijwilligers volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en 
cultuurhal. In de voorbereiding en tijdens de bouw komt er nog meer werk bij, zoals schoon-
maak- en opruimwerkzaamheden op de bouwplaats en schilder- en straatwerk. We zoeken 
hiervoor extra vrijwilligers die graag een steentje bij willen dragen. Een aantal mensen heeft 
zich al gemeld. Lijkt jou dat ook wat? Stuur dan een mail naar info@dezweede.nl.  

We zitten niet stil
Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door 
met het werven van fondsen en subsidies en het benaderen en inschakelen van sponsoren 
om de inrichting en zaken die niet direct zijn meegenomen toch te kunnen realiseren. Mocht 
je hierin nog iets kunnen en willen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wellicht 
nog goed om te vermelden dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft. 
Kijk hiervoor op https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede. 

De komende tijd houden we je via de website, Facebook, Boekeloos en Rondje Usselo op de 
hoogte. Heb je tussendoor vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij beant-
woorden deze graag! 

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Vrienden van De Zweede
Bestuur MFA De Zweede

www.vriendenvandezweede.nl | www.facebook.com/vriendenvandezweede 
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Herstel na CORONA 
Wanneer je ziek bent geweest door Corona kan het lang duren voor je 
weer de oude bent. Voor advies en een oefenprogramma kun je bij één 
van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten terecht. Dit is geschikt voor 
iedereen die in het ziekenhuis of zelfs op de IC heeft gelegen, maar ook 
als je thuis bent geweest met milde klachten.  
 

Kijk voor meer informatie op coronaplein.nu, een platform voor mensen met klachten na 
corona. Wil je een afspraak maken met een van onze fysiotherapeuten, neem dan contact 
met ons op. 
 

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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HERDENKING 4 MEI

In de avond van 4 mei is er een bloem- 
stuk neergelegd bij het monument ter 
herdenking van 50 jaar bevrijding op het 
Schierbeekplein. 

Dit gebeurde door de voorzitters van  
de Dorpsraad Boekelo en de Historische 
Kring, in aanwezigheid van vertegenwoor-
digers van de Dorpsraad, Historische Kring, 
het Oranjecomité en een aantal andere 
geïnteresseerden. Met een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan alle gevallenen werd de 
korte plechtigheid beëindigd.

DANKBETUIGING OVERLIJDEN FREEK BARELS

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa 

Freek Barels 

De vele kaarten, prachtige bloemen, de mooie erehaag en persoonlijke reacties 
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

Annie Barels, kinderen en kleinkinderen
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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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KLEURWEDSTRIJD KONINGSDAG GROOT SUCCES!

De uitslag van de kleurwedstrijd voor Koningsdag is bekend. En wat is er fanatiek gekleurd 
in Boekelo, Usselo en Twekkelo. Uit maar liefst 75 inzendingen hebben we 11 prijswin-
naars gekozen. 

In 5 leeftijdscategorieën is er een 1e en een 2e prijs en er is natuurlijk een hoofdprijs. Alle 
winnaars hebben hun prijs, een cadeaubon van Polleke, ontvangen. En de winnaars zijn:

Hoofdprijs
Fransien Niemans,  
6 jaar

Categorie t/m 3 jaar
1e prijs: Majka Dubbeldam
2e prijs: Nina van der Beek

Categorie 4 - 5 jaar
1e prijs: Brian van de Groep
2e prijs: Leonie 

Categorie 6 - 7 jaar
1e prijs: Lauren Moes
2e prijs: Bodi van Wakeren

Categorie 8 - 9 jaar
1e prijs: Esmee Reef
2e prijs: Femke ter Haar

Categorie 10 - 12 jaar
1e prijs: Britt Verhaak
2e prijs: Karlijn Weustink

Alle prijswinaars gefeliciteerd en veel plezier gewenst met je prijs!

Stichting Oranjecomité Boekelo e.o. 
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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.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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KERNENERGIE IN NEDERLAND: EEN TOEKOMSTVISIE

DOOR: HENK VAN ‘T HOF

Zoals ik in het vorige nummer van Boekeloos geschreven heb, lijkt het vrijwel onmoge-
lijk om uitsluitend met zon en wind Nederland volledig te voorzien van duurzame energie 
zonder uitstoot van CO2. We zullen daarvoor kernenergie nodig hebben.

Een belangrijk probleem bij kernenergie is: wat te doen met langlevend en hoogradio- 
actief afval. De minst slechte oplossing is permanente opslag in diepe stabiele aardlagen.  
Sommigen, zoals de wetenschapsjournalist Arnout Jaspers, menen dat hiermee het  
probleem opgelost is, voor anderen is deze oplossing onbevredigend. Voor deze laatsten 
is het interessant om te wijzen op kernenergie op basis van thorium in plaats van uranium.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie: thorium
De thorium reactor heeft uitsluitend voordelen ten opzichte van de uranium reactor. Zo is  
er in de wereld veel meer thorium dan uranium beschikbaar en levert thorium per gewicht-
seenheid nog veel meer energie dan uranium. Thorium kan gecombineerd worden met de 
gesmolten zout reactor. Hierbij wordt geen water als koelmiddel gebruikt (zoals in de meeste 
kernreactoren), maar gesmolten zout. Dit maakt kernenergie nog veiliger. De thoriumreactor 
geeft minder (en minder gemeen) radioactief afval, en het is wellicht ook mogelijk om met 
deze reactor kernafval te verbranden en op te ruimen. 

Er moet echter nog veel ontwikkelingswerk verricht worden voordat we daadwerkelijk een 
commerciële thoriumreactor kunnen bouwen. Daarom is het volgens mij belangrijk dat dit 
ontwikkelingswerk zo snel mogelijk veel aandacht krijgt. 

Onze energievoorziening in 2200
Op dit punt aangekomen is het interessant om te speculeren over hoe de energievoorzie-
ning in Nederland er over 80 jaar uit zou kunnen zien. Allereerst: er moeten kerncentrales 
gebouwd worden. Op relatief korte termijn met uraniumreactoren en op langere termijn met 
thorium, zodra het ontwikkelingswerk hieraan voltooid is. Dit zal na 2150 zijn. Met circa 
10 kerncentrales moet het mogelijk zijn om heel Nederland van energie te voorzien. Een 
kerncentrale vraagt een enorme investering en de bouwtijd is lang.
Een kerncentrale levert uitsluitend elektriciteit. Omdat ons elektriciteitsnet het transport van 
zoveel stroom bij lange na niet aan kan, moet elke kerncentrale voorzien worden van een 
electrolyse-unit die een deel van de stroom omzet in waterstof (H2), die via het bestaande 
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gasnet gedistribueerd wordt en gebruikt kan worden voor verwarming, vervoer en indus-
triële toepassingen. Op deze manier kan het elektriciteitsnet aanzienlijk ontlast worden.

Betekent dit dat we het zonder energie van zon en wind kunnen redden? Nee, voorlopig 
zeker niet. Omdat het nog tientallen jaren zal duren voordat we met kerncentrales in onze 
totale energiebehoefte kunnen voorzien zullen we nog lang energie van zon en wind nodig 
hebben, en ook van aardgas (de minst schadelijke van alle fossiele brandstoffen, met de 
laagste CO2 uitstoot). Naarmate meer kernenergie beschikbaar komt kunnen we geleidelijk 
afscheid nemen van energie uit zon, wind en aardgas. Zonnepanelen en windmolens gaan 
ongeveer 25 jaar mee, en zo lang zullen we ze zeker nog nodig hebben. In 2200 zouden alle 
zonnevelden en windmolens uit Nederland verdwenen kunnen zijn. Alleen zonnepanelen op 
daken kunnen we handhaven. 

Voor een kerncentrale is een landoppervlak van slechts 1-3 km2 nodig. Dit is dus maar 
een fractie van het oppervlak dat we nodig zouden hebben om met windmolenparken en 
zonnevelden dezelfde hoeveelheid energie als met een kerncentrale op te wekken, en dus 
verbruiken we veel minder agrarische grond.  

Tot zover mijn gedachten over onze energievoorziening in 2200. Is dit een zinnige speculatie 
of is het een wilde fantasie? Graag zou ik horen wat de mening van de lezers van Boekeloos 
hierover is. Je kunt je reactie mailen naar boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van 
Boekeloos zorgt er dan voor dat ik het ontvang.

Henk van ‘t Hof heeft de afgelopen periode geschreven over diverse onderwerpen  
die te maken hebben met duurzame energie. Henk: “De reden dat ik hierover schrijf is 
dat ik ervan overtuigd ben dat de energietransitie en de klimaatverandering misschien 
wel het grootste probleem voor Nederland en de wereld worden de komende jaren. 
Tegelijkertijd zie ik dat men zich dat maar nauwelijks realiseert. Met mijn stukjes hoop 
ik dat meer mensen zich daarvan bewust worden.”
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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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THUYS: BLOEMIST, DROGIST EN MEER…

DOOR: ESTELLE VULTINK

 
Toen Dennis en Odette Homeijer 7 jaar geleden de winkel overnamen, hadden ze niet  
verwacht dat ze zouden bereiken wat ze tot nu toe hebben bereikt. Er stond al een mooie 
basis dankzij Yanke en Rudy en van daaruit zijn zij verder gegaan. 

“Het zijn 7 drukke jaren geweest, maar oh zo leuk. Wat is er mooier dan zo’n winkel te hebben 
in een dorp als Boekelo”, geven ze aan. En daarom werken ze allebei de hele week volop. 
Zonder het team wat achter hen staat was het overigens nooit gelukt, laten ze weten. En ook 
de mensen vanuit Boekelo en omstreken zijn zij enorm dankbaar!

Vanaf het begin hebben ze gemerkt dat het hen enorm gegund werd en dat is ook wat ze in 
coronatijd hebben ervaren: mensen kwamen speciaal langs voor een extra bosje bloemen 
om de winkel te steunen. De dierenvoeding 
en doe-het-zelfspullen zakten helemaal 
in, maar de bloemen liepen enorm goed.  
En gelukkig mochten ze met een standje 
buiten voor de winkel staan zodat ze toch 
het contact met de klanten konden houden. 
Maar het heeft ze wel aan het denken gezet. 
Internet is een enorme concurrent en daarbij 
komen er steeds meer doe-het-zelfzaken 
en diervoedingswinkels in de buurt. En alle 
niet gebruikte meters in de winkel zijn dure 
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meters. Wat voor assortiment zou dan een mooie aanvulling zijn voor het dorp? En wat 
zouden ze zelf leuk vinden om te doen? Het antwoord kwam al snel: ze gaan een drogisterij 
beginnen. 

Op mijn vraag waarom een drogisterij is het antwoord simpel: er wordt al jarenlang door 
klanten aangegeven dat ze graag een drogist in het dorp zouden willen zien. En toen Dennis 
het weer in het dorpsplan zag staan, zag hij een kans. Daar is de markt nu ook naar: mensen 
worden ouder, blijven langer thuis en hebben daardoor meer zelfzorgmedicatie nodig. Op 
een gegeven moment worden de ouderen wat minder mobiel en kunnen dan niet meer naar 
Haaksbergen of Enschede voor de dagelijkse boodschappen. Maar ook voor alle overige 
leeftijdsgroepen in het dorp is het natuurlijk fijn dat drogisterijproducten in het dorp te 
krijgen zijn en je er niet voor naar een andere plaats hoeft. Hoe mooi is het dat je in Boekelo 
alles kunt kopen wat je nodig hebt?! 

Uiteraard heeft de supermarkt ook wel de nodige drogisterijproducten, maar zij kunnen geen 
volledig assortiment aanbieden. Met deze uitbreiding wordt het aanbod in Boekelo steeds 
groter. Daarbij zal het een aantrekkende werking hebben voor klanten van buiten Boekelo. 
Odette en Dennis zien nu al dat er steeds meer mensen uit Usselo, Twekkelo en Beckum 
naar het dorp komen en dat zal dan hopelijk alleen maar meer worden. Dat is ook weer goed 
voor de andere ondernemers. 

Het mooie is: er hoeven geen producten te worden opgeofferd om uit te breiden met de  
producten voor de drogisterij: de bloemen, de tuin- en doe-het-zelfartikelen, de diervoeding, 
etc. blijven gewoon. De winkel moet alleen wel aangepast worden, aangezien er een volwaar-
dige drogisterij komt. Thuys heeft zich aangesloten bij Drogistketen Bewust Beter. Dat is een 
landelijke keten met zelfstandige ondernemers. Het voordeel van deze keten is dat Thuys qua 
assortiment helemaal vrij is en dit dus kan aanpassen aan de behoefte van de klanten. Ze  
gebruiken alleen het logo, de folderactie en de landelijke marketing van de keten wat aanzien-
lijk scheelt in de kosten. De GW-winkels zijn ook onderdeel van de keten en daar zit er eentje 
van in Haaksbergen, maar er zijn geen Bewust Beter drogisterijen dicht in de buurt. 

Al met al moet de achterzijde van de winkel gebruiksklaar worden gemaakt: de toonbank 
komt een stuk naar voren zodat de medicatie achter de toonbank kan, het achterste  
gedeelte van de winkel krijgt vanaf het trappetje een nieuwe vloer en wordt ingericht als  
drogisterij. Dit inrichten gaat de tweede week van juli gebeuren. Er wordt tegen die tijd  
uiteraard aandacht besteed aan ‘de opening’, maar het hoe en wat is afhankelijk van de  
dan geldende coronamaatregelen. 
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En voor wie nu denkt dat het daarmee klaar is, komt bedrogen uit. Je kunt namelijk niet 
zomaar een drogisterij beginnen. Je moet bijvoorbeeld wel weten welke medicijnen er zijn, 
welke werkzame bestandelen die bevatten en welke medicijnen wel en niet gecombineerd 
mogen worden. En dus hebben Dennis en Odette een drogisterijdiploma op mbo4 niveau 
nodig. Dennis heeft hem al gehaald en Odette is bijna klaar dus we kunnen met gerust hart 
naar de winkel. Daarnaast gaan 1 of 2 medewerkers de opleiding tot assistent-drogist doen, 
zodat er altijd iemand in de winkel is met verstand van zaken, mochten Dennis en Odette 
afwezig zijn.

Al met al een hele investering, maar ze hebben er zin in. En gezien de vele leuke reacties die 
ze al kregen op het bericht dat ze een drogisterij gaan beginnen, maken ze veel Boekeloëers 
heel erg blij!

ONDERZOCHT: WELK SOORT WINKELS MIS JIJ IN BOEKELO?
 
Wij waren nieuwsgierig welk soort winkels er nog meer gemist worden in Boekelo en 
dus deden we een oproepje op Facebook. En dat hebben we geweten! Zoveel mensen, 
zoveel wensen. En die wensen gingen alle kanten op. 

Zo wilden jullie graag een groenteman waarbij je zelf salades en rauwkost kunt  
samenstellen, een winkel met kinderkleding/schoenen, een viswinkel cq visrestaurant, 
een kleine Hema, een Welkoop, een Epplejeck, een Bijenkorf, een textielwinkel, een  
bibliotheek, een boekhandel, een Action en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

Maar wat het meest werd genoemd was de bakker met verse (belegde) broodjes en 
gebak waar je op het bijbehorende terras van kunt genieten. En laat nou binnenkort 
aan deze wens gedeeltelijk voldaan worden! Slagerij Mark Wagelaar gaat namelijk vers 
belegde broodjes verkopen en krijgt een klein terrasje waar dat broodje opgegeten kan 
worden samen met een kopje koffie. Oké, het is nog geen streekwinkel met vers (af-
gebakken) brood, een klein terrasje waar je de lokale lekkernijen kunt proeven en een 
koelvitrine voor traiteur-aanbod (tot half zeven open net als de Coop, voor last-minute 
diner-aankopen) waar ook om werd gevraagd, maar het is een begin.
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074 - 250 53 79 
www.leferink-wennink.nl

      Een afscheid
                    naar wens

 

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR

VAN TWENTE...

VIND JE GEWOON 
IN BOEKELO.

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

 
Passie voor het recht 
en hart voor de mens. 

Voor ondernemer 
en particulier.

Met een scherp oog 
voor jouw recht.
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HOE WERKT SAM?

DOOR: PETRA TER HAAR EN MARION REINDERINK

Op zaterdag 1 mei jl. was weer de halfjaarlijkse inzameling van kleding voor Sam 
bij Momentum. De opbrengst was met 500 kilo niet erg groot, maar we konden 
vanwege het aanhoudende koude weer ook nog niet echt onze winterkleding uit-
zoeken en opruimen. Het viel ons op dat meerdere mensen tijdens de inzameling 
vroegen wat er met de ingezamelde kleding gebeurt. Dat leggen we bij deze graag uit! 

1. Inzamelen
Sam’s Kledingactie zamelt op verschillende manieren herdraagbare kleding en schoenen 
in. Je kunt kleding en schoenen inleveren bij kledingcontainers, bij kleding-inleverpunten- 
aan-huis (depots) en tijdens de kledingacties in het voor- en najaar.

2. Transport
Onze chauffeurs halen de ingezamelde kleding op bij de inleverpunten. Transporteurs 
kunnen zich legitimeren als vervoerders voor Sam’s.

3. Sorteren
De ingezamelde kleding wordt verzameld in ons centrale magazijn in Leek. Vervolgens wordt 
het verkocht aan sorteerbedrijven. Deze sorteren de kleding op soort, maat en kwaliteit.

4. Hergebruik
Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie.  
Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. 
De kleding wordt op tweedehandsmarkten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding 
voor iedereen toegankelijk.

We hebben nog even nagevraagd bij de slagerij over het hoe en wat en het blijkt dat 
ook zij een kans zagen die ze gegrepen hebben. In de vakantie vragen veel mensen ‘s 
ochtends al vroeg waar ze een broodje kunnen eten, maar dan zijn de restaurants nog 
niet geopend. En aangezien het goed aansluit bij de cateringactiviteiten besloten ze 
ervoor te gaan. We wensen de slagerij ook veel succes!
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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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5. Recycling
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot poets- 
lappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding.

6. Doneren
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat onder andere naar ontwikkelingsprojecten 
van Cordaid. Op basis van Sam-Sam steunt Sam’s Kledingactie ook andere goede doelen, 
zowel op internationaal niveau als op lokaal niveau.

Help mee!
Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel. Dat heeft voor Sam’s de 
hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan mensen die het hard 
nodig hebben. In beperkte mate kun je ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels  
inleveren, mits deze ook schoon, heel en herbruikbaar zijn.

Vervuilde en kapotte kleding, kussen en dekbedden, huishoudtextiel en vloerbedeking  
zamelen we niet in. Dit is voor ons afval dat wij tegen betaling moeten afvoeren. Dit kost  
veel geld en dat gaat dan weer ten koste van de opbrengst.
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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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DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 1
DOOR: ANGELA DILLEROP

Velen van ons kennen het Teesinkbos. Loop je in dit bos dan kun je een praatje maken met 
dorpsgenoten die daar met de kinderen wandelen of de hond uitlaten. En wanneer je vroeg 
bent, kun je een vogelaar tegenkomen die foto’s probeert te maken van bijzondere vogels of 
een vlinderliefhebber die vlinders wil fotograferen. Juist nu in deze tijd van Covid 19 genieten 
extra veel mensen van deze natuur. Maar waarom ziet dit bos er op het eerste gezicht er  
zo rommelig uit? Hoe zag het er vroeger uit en wat is er in het verleden gebeurd in dit 
bos met vijver en eilandje? In deze serie artikelen probeer ik dit uit te zoeken. Ik word 
hierbij ondersteund door de Historische Kring Boekelo, de Historische Sociëteit Enschede- 
Lonneker en de archivaris van Zonnebeek.

Hoe zag Boekelo er vroeger uit?
Begin 1800 bestond het gebied Boekelo uit kleine woonsteden en grotere boerenerven zoals 
Het Teesink, Het Hulscher en Het Spiele. Ze stonden tussen kleine velden waar rogge en vlas 
werden verbouwd en op de lagere delen waar hooi werd gewonnen voor het vee. De zand-
wegen waren slecht begaanbaar, vooral in de winter.

Verder was er veel woeste grond: heide, moeras, bos, vennetjes en veengrond. Deze woeste 
gronden werden toen nog gemeenschappelijk gebruikt voor het verzamelen van hakhout, het 
laten grazen van schapen en koeien en het steken van plaggen. Die plaggen werden gebruikt 

Kaart uit periode 1850-1900  “Grote Historische topografische  
Atlas ± 1905 - Overijssel, blz. 418. Uitg. Nieuwland”.
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    Alles voor uw computer 
   Het vertrouwde adres in Boekelo 

 
Computers op maat gemaakt 

 
 Reparatie       
 Printers 
 Aanleg van netwerk, telefoon 
 Verkoop computers 

 
 

Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo Mob 0643107802, 
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it 
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in de stal en daarna samen met mest voor het bemesten van het land. Tussen die velden, 
akkers en woeste gronden stroomden de drie grote beken: Teesinkbeek, Boekelerbeek en 
Broekheurnebeek.

Hoe leefden de mensen?
Om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften verbouwde men graan en vlas en verzorgde 
men het vee. Iedereen had een eigen moestuin. Men bakte brood en kookte zijn warme maal-
tijd met turf of hout als brandstof. Wat overbleef was voor het afbetalen van de pacht of werd 
geruild. Kleine boeren, de keuterboeren, hadden misschien één koe, de grotere een stuk of zes. 
Daarnaast leverden de schapen, die op de gemeenschappelijke woeste gronden graasden, 
wol en vlees. Alles werd gedaan met de hand en soms met behulp van een paard wanneer 
men zich dat kon veroorloven. De keuterboeren pachtten grond van de grote boeren. De pacht 
werd dan betaald door middel van arbeid zoals helpen bij de oogst, of in natura met het leveren 
van land- en veeproducten. Ook werkten leden van een gezin op de boerderij van de grote 
erven als knecht of dienstmeid.

De grote boerderijen hadden een weefkamer. Veel keuterboeren hadden vooraan in de stal een 
hokje afgescheiden, waarin een spinnewiel en een weeftoestel stond. Dat was een plek waar 
een oud opaatje, dat verder tot weinig boerenwerk meer in staat was, regelmatig enkele uren 
doorbracht en zo nog een grijpstuiver voor het gezinsinkomen kon bijverdienen. Men werkte 
van zonsopgang tot zonsondergang, het hele jaar door.

Na 1857 startte de overheid met de verkoop van de woeste gronden, voornamelijk aan de 
grote boeren. Dit was ook het geval met de woeste gronden van het “Tyssinck”. De opkomst 
van de textielindustrie in Enschede bracht grote veranderingen, ook in Boekelo. Van het thuis 
weven en spinnen dat daarna werd verkocht aan de latere fabrikanten, werkte men nu in kleine 
fabrieken die zich later weer uitbreidden. In 1862 was de grote brand in Enschede waardoor de 
stad voor een groot deel werd verwoest. Door nieuwe investeringen kreeg de textielindustrie 
tijdens de wederopbouw een extra stimulans.

Zo ging het ook in Boekelo. In 1884 kwam er een spoorlijn met een eigen station. Die zorgde 
voor een verbinding tussen Winterswijk, Hengelo en Enschede, via Boekelo. Deze spoorlijn 
was toen van belang voor het transport van kolen, die nodig waren voor de textielfabrieken 
in Enschede en Hengelo. Vanwege die spoorlijn, en ook vanwege de aanwezigheid van de 
drie beken, werd in 1888 door Gerrit Jan van Heek de Boekelosche Stoombleekerij opgericht 
en kregen zijn twee zonen de leiding. De stoffen die aangeleverd werden uit de fabrieken in 
Enschede gingen naar Boekelo om gebleekt te worden.
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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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#HARDGAAN053 BRENGT DE FUN TERUG

#hardgaan053 is de naam van het actieprogramma voor jongeren in Enschede. Elke dag 
is er nieuws over de impact van corona op de levens van de jongeren in Nederland. Ze 
missen sociale contacten en balen van de maatregelen die lang duren. Initiatiefnemers 
Alifa, Concordia en Sportaal zijn het actieprogramma gestart om met jongeren voorbij 
corona te kijken en om de fun op een verantwoorde manier voor hen terug te brengen. 

Tot en met eind juli is er een uitgebreid activiteitenprogramma met gratis sport- en culturele 
activiteiten, een zomerkamp, een weekend chillcafé en activiteiten op scholen. Ook kunnen 
jongeren zelf ideeën aandragen en werkt een aantal jongeren op de achtergrond actief mee 
aan het offensief.

Met het actieprogramma #hardgaan053 
willen Alifa, Sportaal en Concordia voor 
jongeren in Enschede het verschil maken. 
De drie organisaties doen het niet alleen 
vóór jongeren maar ook mét jongeren, door 
te vragen wat zij willen. Goede ideeën en 
plannen worden ondersteund met advies, 

Een van de directieleden van de Boekelosche 
Stoombleekerij, Henny (H.J.E.) van Heek, 
besloot een stuk woeste grond te kopen om 
er een zomerverblijf te laten bouwen en om 
zich er te kunnen omkleden voor de jacht. 
Zijn oog viel op een stuk grond van 20 hec-
tare met daarop een eendenkooi, de latere 
vijver met eilandje. In dit gebied staan nu, 
behalve het Teesinkbos zelf, de voormalige 
paviljoens van Jarabee, de wijk Teesinkbos, 
vier bungalows en het terrein Smelt waar nu 
de paardenbak van de Military is.

Wordt vervolgd
Het volgende artikel gaat over de bouw van de villa van de familie van Heek in het Teesinkbos.

Foto van Angela Dillerop, genomen aan 
de zuidkant van het Teesinkbos.
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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



faciliteiten en materiaal. Ook wordt samen-
gewerkt met sportverenigingen, culturele 
instellingen en platforms in de stad, die 
binnen het offensief diverse activiteiten 
aanbieden.

Jongeren zijn in beeld
De jongerenwerkers van Alifa zijn elk 
weekend aanwezig op hotspots in de stad. 
Dit zijn plekken waar jongeren regelmatig 
samenkomen. Het is een manier om in verbinding te zijn met jongeren, om te horen wat 
er speelt en waar ze behoefte aan hebben. Tevens zijn jongerenwerkers aanwezig bij de 
activiteiten van Sportaal en Concordia. Ook hier gaan ze met jongeren in gesprek. Alifa 
organiseert daarnaast meerdere activiteiten waaronder een chillcafé, een zomerkamp en 
inloopmiddagen voor jonge meiden.

Sportactiviteiten
Sportaal biedt een uitgebreid programma waarbij bewegen, ontmoeten en plezier centraal 
staan. Het zijn trendy beweegactiviteiten die jongeren laten zweten en ontspannen. Zo staat 
de Sportbus van Sportaal elke week bij Speeltuin Het Lindenhof in de Velve, Tuindorp op 
de Wesselerbrink en op de Hatteler Plaza. Hier kunnen jongeren vanaf 12 jaar lasergames, 
karten, BMX’en of bubbelballen. Onder de noemer SportTogether worden er bij voetbal-
vereniging Avanti, Rigtersbleek en Sparta wekelijks sportactiviteiten georganiseerd zoals  
teqball, (beach)voetbal, footgolf en (beach)volleybal. En elke zondagochtend kunnen  
jongeren voetballen bij Victoria.

Culturele en creatieve activiteiten
Concordia organiseert en coördineert de culturele en creatieve activiteiten. Zoals DIY- 
workshops waar jongeren kleding kunnen pimpen, collages en scrapbooks kunnen maken 
en workshops waar ze meer leren over camera-acting, fotograferen en filmen. Tijdens  
deze activiteiten hebben jongeren plezier, sociaal contact en doen ze nieuwe kennis en 
vaardigheden op. Ook biedt Concordia haar theater aan voor een online muziekquiz die  
live gestreamd wordt. Hierbij krijgen de jongeren les in presentatietechnieken. Twee  
Spacecast shows met de thema’s ‘Taboes’ en ‘Welk talent heb jij in coronatijd ontdekt’ zijn 
in voorbereiding. Tijdens de online shows worden jongeren geïnterviewd over deze onder-
werpen.
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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
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Nieuwe mensen ontmoeten 
Samen met het platform Never2BeAlone - een platform voor jongeren met eenzame  
gevoelens - worden sportieve muzikale wandelingen georganiseerd en dans- en Tik 
Tok-workshops. Jongeren die eenzame gevoelens hebben of nieuwe mensen willen leren 
kennen kunnen zich melden via info@never2bealone.nl. 

Het Plant a Friend-concept is ook bedoeld om nieuwe mensen te ontmoeten. Planten 
en stekjes, en alles wat daarmee te maken heeft, is op dit moment razend populair. Ook 
jongeren ontdekken steeds vaker het plezier van het ontwikkelen van groene vingers. Een 
groepje jongeren voedt gelijktijdig een plantje op en komt hierdoor met andere jongeren in 
contact. Jongeren kunnen zich aanmelden via plantafriend@hardgaan053.nl.

Fun op school
Op het Bonhoeffer College, Vakschool Diekman, Neoncollege en het Stedelijk Lyceum 
worden vanuit #hardgaan053 naschoolse activiteiten aangeboden. Ook hier kunnen  
jongeren aangeven wat ze leuk vinden om te doen of wat ze willen leren. Er wordt dan een 
programma op maat gemaakt.

Actieve inbreng van jongeren
Op de achtergrond werken diverse jongeren actief mee aan het offensief. Zo hebben een 
viertal ROC-studenten Grafische Vormgeving de huisstijl voor #hardgaan053 ontworpen. En 
een tweedejaars klas van het Johan Cruijff College gaat als razende reporters aan de slag 
en gebruikt het offensief als praktijkcase. Ook zijn stagiaires Social Work van Hogeschool 
Saxion betrokken bij diverse activiteiten.

Jongeren met goede ideeën voor een leuke activiteit kunnen zich melden bij de organisatie. 
De organisatie beoordeelt het idee. Een voorwaarde is onder andere dat de activiteit plaats-
vindt in de gemeente Enschede (daar valt Boekelo ook onder) en dat het binnen de corona-
maatregelen uitvoerbaar is. Ideeën aanmelden kan via info@hardgaan053.nl.

Meedoen
Alle activiteiten van het jongerenoffensief #hardgaan053 zijn gratis te bezoeken voor  
jongeren in de gemeente Enschede. Voor de meeste sportactiviteiten is aanmelden niet 
nodig. Voor een aantal culturele activiteiten moeten jongeren zich van tevoren aanmelden. 
De activiteiten zijn gericht op jongeren tussen de 12 en 27 jaar en zijn coronaproof.
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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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Op de website www.hardgaan053.nl staat het activiteitenprogramma en informatie over 
de leeftijdscategorie en het aanmelden. Vanwege de coronamaatregelen is nog niet alles 
mogelijk, vandaar dat er met name sport- en buitenactiviteiten op het programma staan. 
Zodra de regels versoepelen komen er nog meer culturele activiteiten bij. Deze worden ook 
aangekondigd op de social media-kanalen Facebook en Instagram.

NIEUW IN BOEKELO OF USSELO?

Al meer dan 10 jaar worden nieuwe inwoners van Boekelo en Usselo welkom geheten door 
overhandiging van een ‘Welkomstbeuksken’ en een kleine attentie. 

In het boekje word je op de hoogte gebracht van de plaatselijke verenigingen en activiteiten. 
Het boekje wordt in de meeste gevallen overhandigd door een van onze ambassadeurs.  
Dit zijn medebewoners uit Boekelo of Usselo. Alleen nieuwe bewoners komen voor het  
‘Welkomstbeuksken’ in aanmerking; bewoners die binnen Boekelo en/of Usselo zijn ver-
huisd niet.  

Heb je nog niemand aan de deur gehad en wil je dit leuke informatieve boekje ontvangen? 
Laat het ons dan weten!

Ja, ik wil een ‘welkomstbeuksken’!
Woon je in Boekelo of omgeving? Meld je dan bij Gonny ten Veen.
gonnytenveen@hotmail.com of 053 - 428 1738.

Woon je in Usselo of omgeving? Meld je dan bij Miranda Meerman.
info@makelaardij-meerman.nl of 053 - 428 2444.

Namens de commissie Welkomstgeschenk Boekelo - Usselo
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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 



OPEN TUINENDAGEN

Ja, ze gaan door: de landelijke open tuinendagen! En ook Tuin Beckelo doet weer mee dit 
jaar. Op 20 juni aanstaande. Net als vorig jaar hebben we buiten een route uitgezet.

Op een perceel van 2400 m2 zijn we 9 jaar geleden stukje voor stukje begonnen met het 
aanleggen van een tuin. Van een weide met brandnetels hebben we een siergrassentuin  
gemaakt. Verder hebben we borders op kleur: rood-wit, blauw-wit, blauw-geel-oranje,  
overwegend rood en vorig jaar een geel-witte border aangelegd. Hoe verder het seizoen 
hoe meer er bloeit. De entree is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. We zijn 
op 20 juni geopend van van 10.00 tot 17.00 uur. Verdere open dagen dit jaar zijn 25 juli,  
22 augustus, 19 september en 17 oktober.

Tuin Beckelo bevindt zich aan de Beckumerstraat 460. In verband met het krappe parkeren 
aan de openbare weg verzoeken we je om met de fiets te komen.

Graag tot dan!

Lambertus Hoogeveen en Elly Roelvink
tuinbeckelo@gmail.com
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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

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

54



LENTE!

DOOR: JACO AGTERBOSCH

Gelukkig! Het is nu alweer een tijdje lente. Wat mij betreft het allermooiste seizoen. Het 
begint koel en wordt steeds zwoeler als de zomer zijn intrede wil doen. Tijdens de lente 
worden in de noordelijker streken van het noordelijk halfrond de bomen veel groener en 
gaan veel planten bloeien.

De astronomische lente begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en eindigt 
(meestal) op 21 juni. Op het zuidelijk halfrond begint de astronomische lente meestal op 
22 september. Het woord “lente” is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het 
lengen van de dagen (“lengte”). Het is verwant aan het Duitse Lenz en het Engelse lent, de 
veertig dagen durende vastentijd voor Pasen. Goed om te weten, toch?

Waar ik altijd vrolijk van wordt is het gevoel dat de lente me geeft. Een nieuw positief begin, 
het langer worden van de dagen, het vooruitzicht op blote armen en benen en extra aan-
maak van dopamine door verschillende andere oorzaken.

Fijn is ook het vooruitzicht op de zomervakantie. Lekker met het gezin niet thuis zijn, maar 
wel van elkaars gezelschap kunnen genieten. Het extra drankje op een terras, en een hapje 
eten in een stad waar je de restaurants niet kent. Fietsen en wandelen in een stad of de 
natuur, en weer barbecueën met familie en vrienden. 

Dus vreugde en jolijt alom, bloemen en feestvreugde! Iedereen is blij en de wereld kleurt op 
bijzondere wijze licht en gezellig door de roze bril. 

En dan nu de realiteit: op moment van schrijven is het medio mei geweest. De dagen worden 
binnen gesleten en de zon durft zich nog niet echt te laten zien. De bloemen en planten 
groeien als kool maar tuinonderhoud komt er niet van. En dat heeft een goede reden… Zoals 
een goede vriendin het vandaag omschreef:

De lente komt met bakken uit de hemel vallen.

Dus bij deze: ouderwets geklaag over het weer. Het oudste en nog steeds meest gebruikte 
gespreksonderwerp van de Nederlander. Ik wens iedereen veel beter weer toe dan we tot nu 
toe hebben gehad.
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CAMPERSTALLING GEZOCHT

Wij zoeken een stalling voor onze camper. Weet je wellicht een plek voor ons of heb je 
die zelf? We horen het graag! 

Groet, 
Ruud en Judith Sangster
06 - 2702 3134

OPPAS GEZOCHT

Gezocht: oppas voor onze zoon van 11. Geen vaste dagen of tijden, gewoon voor als 
het nodig is. In Boekelo. Graag reacties via Whatsapp naar Estelle: 06 - 2064 3476. 

UITSTEL HERINRICHTING DORPSKERN USSELO 

Gemeente Enschede heeft de Buurtkring Usselo geïnformeerd dat de wegwerkzaamheden 
in het kader van de afwaardering van de oude N18 en de herinrichting van (een deel van) de 
Boekelosestraat, Usseleresweg en de Usselerhofweg (dorpskern Usselo) worden uitgesteld 
van 3 mei naar 16 augustus 2021.

De reden hervoor is dat aannemer KWS Infra B.V. Roosendaal/Sas van Gent de bestratings-
materialen (de gebakken klinkers die worden toegepast in de rijbaan binnen de bebouwde 
kom) pas in week 33, na de bouwvakvakantie, kan leveren. Gemeente Enschede heeft alle 
direct betrokkenen (aanwonenden en ondernemers) hierover via een brief geinformeerd. 
Begin juli is er meer informatie beschikbaar over de exacte fasering van de wegvakken en 
de doorlooptijd van de werkzaamheden.
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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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

De Historische Kring zou graag weer bezoekers willen ontvangen in het Historisch  
Centrum. Sinds half januari, bij het van start gaan van de verscherpte lockdown, is het  
niet mogelijk bezoekers te ontvangen. Omdat ons Historisch Centrum te klein is om  
volgens de huidige coronaregels bezoekers te ontvangen hebben we helaas moeten be-
sluiten voorlopig nog geen bezoekers toe te staan. Alleen voor vrijwilligers is het mogelijk. 

Je kunt natuurlijk wel onze activiteiten blijven volgen via onze website. Ook is het mogelijk 
de website te bezoeken voor de informatie over Boekelo, Usselo en Twekkelo waar je naar 
op zoek bent: www.historische-kring-boekelo.nl.

In een vorig nummer van Boekeloos hebben we gemeld aan welke activiteiten we op dit 
moment werken. Daar zijn we trots op. Zo verscheen er in TC Tubantia van 4 mei jl. een 
groot artikel over het kippenhok op de Weele. In 1942 tot halverwege 1943 zaten daar negen 
Joodse onderduikers verborgen. Zij waren daarnaartoe gebracht op voorspraak van Jan 
van Elburg, naar wie 10 jaar geleden een straat in Boekelo is vernoemd. Jan van Elburg en 
Dirk Pape, naar wie ook een straat is vernoemd, waren actief in het verzet zoals zovelen in 
Boekelo. Zij maakten het mogelijk dat Joodse onderduikers verborgen konden blijven, al 
konden zij niet verhinderen dat de Joodse onderduikers in het kippenhok werden verraden 
en naar vernietigingskampen werden getransporteerd. Jan van Elburg en Dirk Pape werden 
ook gearresteerd en naar Duitsland overgebracht. Dirk Pape overleed begin 1945 aan de 
ontberingen in Buchenwald. Jan van Elburg kwam gehavend uit de oorlog en stierf eind 
1945.

Word donateur van de Historische Kring
Om ons werk mogelijk te maken hebben we een gezonde financiële basis nodig.  
Daarom vragen wij bewoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo om, mocht je dat nog niet 
zijn, donateur te worden van onze Historische Kring. Mail naar ons informatieadres en we 
zorgen dat je een aanmeldingsformulier krijgt. 

Ook kun je op dat adres terecht voor meer informatie over onze activiteiten: info@histori-
sche-kring-boekelo.nl. Of bezoek onze website of Facebook-pagina: www.facebook.com/
historischekring.boekelousselotwekkelo.
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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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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
Op zondag 6 juni is er een gebedsdienst in de Marcellinuskerk met zang door een koor-
groepje, bestaande uit enkele leden van het Marcellinuskoor. De veiligheidsmaatregelen 
in het kader van het coronavirus blijven van kracht: houd 1,5 meter afstand, maximaal 30 
personen en draag een mondkapje.
 
Franciscusparochie
Voor de Pancratiuskerk in Haaksbergen kun je elke week kijken in de rubriek OpWeg in het 
weekblad Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl. Op de website 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326 kun je de eucharistieviering in de Pancatiuskerk 
vanaf 9.30 uur volgen.

Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van 10.00 - 11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.

Protestantse Gemeente Usselo
Onder voorwaarden worden opnieuw kerkdiensten in Usselo gehouden. Deze voorwaarden 
zijn: maximaal 50 bezoekers, een bezoekerslijst invullen, het dragen van een mondkapje 
dragen als je je verplaatst in de kerk, er wordt niet gezongen en na afloop is er geen koffie-
drinken.

Elke zondag kun je vanaf 10.00 uur de dienst ook volgen op www.kerkdienstgemist.nl/
stations/2304. Verdere bijzonderheden kun je vinden op de website www.protestantsege-
meente-usselo.nl.

KALENDER JUNI
di. 8 juni Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 19.00 - 19.30
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

do. 10 juni Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied   17.00 
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl 

vr. 11 juni Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com 

zo. 20 juni Open tuinendagen - Tuin Beckelo 10.00 - 17.00

vr. 2 juli Bezorgers Boekeloos | 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?
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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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