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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
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te delen? Laat het ons weten. Jouw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!
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06 - 1714 4265
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06 - 1183 9724
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06 - 2064 3476
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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
11  Bouw sport- en cultuurhal bij  
 MFA De Zweede gestart
13  Juf Margreth na 43 jaar met pensioen
17  Nieuws vanuit de huisartsenpraktijk
19  Ben van Beek’s derde roman is uit
21  De verdwenen villa in het Teesinkbos - 
 deel 2
27  Reünie “Het Kippenhok”
33  Afscheid groep 8 Marcellinusschool
35  Afscheid groep 8 OBS Molenbeek
37  Seniorenhofjes
39  Toename buurtbemiddeling in 2020
43  Rondleidingen melkveebedrijven
45  Tai Chi in de Berke
45  Kom zingen bij Inspiration
47  De Buren & Tentenwerk zoeken personeel
49  Ingezonden reactie: Energietransitie
55  Advertorial Het kindervoetenspreekuur 
57  Activiteiten Huiskamer van het Dorp
59  Nieuws van de Historische Kring
61  Kerkdiensten en kalender
62  Colofon

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
LI

 - 
AU

G
U

ST
U

S 
20

21
 | 

N
R.

 4
48

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

p . p
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VAN DE REDACTIE

Zo rondom de zomervakantie is vaak een moment van afscheid. De kinderen van groep 
8 nemen afscheid van de Marcellinus of de Molenbeek en gaan na de vakantie naar het 
voortgezet onderwijs. Juf Margeth van de Marcellinus neemt (na 43 jaar) afscheid en ook 
huisarts Marten Berghuis gaat de praktijk in Boekelo verlaten. 

De zomervakantie is ook vaak een moment van bezinning en rust en daarna gaat het weer 
los. Gelukkig is er dit jaar waarschijnlijk wat minder sprake van rust, want waar een deur 
dichtgaat, gaat er ook altijd één open. De deur naar de rest van de wereld bijvoorbeeld. Wat 
zijn we blij dat bijna alle maatregelen gaan verdwijnen en we plannen kunnen maken voor 
feestjes, etentjes en avondjes naar de bioscoop. Maar nog belangrijker misschien wel: voor 
die knuffel die al zo lang gemist moet worden. 

Er mag weer gezongen worden bij Inspiration, er kunnen weer rondleidingen worden  
gehouden bij melkveebedrijven in de buurt, Thai Chi wordt weer opgestart en ook de  
Huiskamer van het Dorp kan weer activiteiten organiseren. 

Ook de horeca mag weer open en er mogen weer evenementen georganiseerd worden.  
Wist je al dat de Military dit jaar doorgaat?! Hoewel het heel fijn is dat we weer gebruik 
mogen maken van de horeca en van een evenement mogen genieten, geeft dat wel een  
bijzonder probleem. Want nu mogen ze weer open, maar is er geen personeel… Hopelijk 
helpt de oproep in deze Boekeloos en weet iemand nog iemand, die iemand kent, die een 
broer of zus heeft die nog een leuke (bij)baan zoekt zodat we uiteindelijk weer heerlijk 
kunnen genieten van het terras.

Wij hebben er in ieder geval zin in!

De redactie

Coverfoto: Stefan Goorhuis

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
LI

 - 
AU

G
U

ST
U

S 
20

21
 | 

N
R.

 4
48

5



W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

6



NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

De zomer is gearriveerd. Eindelijk veel zon en warmte. De terrassen zijn weer goed  
gevuld, coronamaatregelen veel beperkter en de dorpelingen genieten zo te zien van de 
herwonnen vrijheden. Nu maar hopen dat dit doorgaat en dat in de zomer iedere beperking 
wordt opgeheven. Onderstaand een verslag van onderwerpen die de afgelopen maand de 
revue hebben gepasseerd.

MFA
De voorzieningenrechter maakte het mogelijk dat er begonnen kan worden met de bouw 
van de nieuwe sport- en cultuurhal. Hulde. Op 14 juni ging de eerste spade de grond in en 
op de 19e was er een feestelijke bijeenkomst voor genodigden. Het MFA bestuur heeft in de 
vergadering van Stadsdeel West de claim van €200.000 toegelicht. Dat geld is echt nodig. 
Het bedrag wordt voorgedragen voor de zomernota. De planning is nog steeds dat einde van 
het jaar de zaal gereed zal zijn. 

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Kinderboerderij: de maand mei zijn er twee overleggen geweest met de gemeente  

Enschede. De eerste bijeenkomst ging over het fysieke gedeelte. De tweede over de 
exploitatie. Doordat er een financier is voor de bouw lijkt er veel vertrouwen te zijn 
ontstaan. De financier blijft nog even geheim. De gemeente wil de grond beschikbaar 
stellen en werkt enorm goed mee. Zo had de gemeente al uitgezocht welke dieren 
er in de kinderboerderij kunnen leven. De aankoop van dieren zal verlopen via andere  
kinderboerderijen. Dieren inbrengen via inwoners is niet mogelijk. Het project ligt nu stil tot  
na de zomervakantieperiode.

•  Herinrichting Natuurlijk Spelen De Mans: voor de tweede keer is een groep betrokken 
inwoners bij elkaar gekomen om te spreken over de inrichting van het terrein. Met  
veel enthousiasme en goede ideeën is een collage gemaakt. Blijven bij de ‘Natuurlijk  
Spelengedachte’ en daaraan een aantal functies koppelen is de uitkomst. Iets met  
natuureducatie, voedselbosachtig, bloemen, bijen en een mooie aankleding. Op de  
heuvel kan een klein openluchtpodium van 50 personen komen. Ook komt er een  
hondenuitlaatplaats. Eis is dat het terrein niet onderhoudsgevoelig wordt. De gemeente 
laat nu een tekening maken die in een later stadium wordt besproken.

•  Speelterrein Dr. de Jongstraat: dit project gaat voortvarend. Er is een keuze gemaakt 
voor de inrichting en de gemeente heeft het werk al aanbesteed. Dat betekent dat op 
korte termijn de werkzaamheden kunnen starten en dat naar verwachting voor de  
zomervakantie alles wordt opgeleverd. 
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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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   Niet alle omwonenden lijken zich te kunnen vinden in de gekozen uitvoering. Daar zal de 
bewonerscommissie zich over buigen. 

•  Over banken en borden: aan de Teesinkweg en de Weleweg zijn borden in de sloot 
gegooid. Bij de waterbak is een bank vernield. Het blijft vervelend dat dit zo af 
en toe gebeurt. Meld vernielingen altijd, bij voorkeur via ‘Slim Melden Enschede’:  
https://enschede.slimmelden.nl.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Renovatie Boekelosestraat: 3 juni was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden 

van de Boekelosestraat. De grote onderwerpen daar waren de snelheid, veiligheid en 
overlast van de drempels. De eventuele versmalling van de weg kwam eveneens aan 
de orde. De gemeente stelt voor om de weg te versmallen tot 5,5 meter omdat dat de  
snelheid verlaagt en omdat het karakter van de weg het mogelijk maakt. De Dorpsraad 
pleit voor handhaving van 6 meter breedte. Dat vinden we nodig vanwege de passage 
van vrachtwagens en landbouwverkeer en de veelheid van fietsers op dit wegvak.  
Uit overleg blijkt dat ook de BOV en landbouwers kiezen voor een weg van 6 meter.  
We geven het nog niet op. Start van de werkzaamheden is 19 oktober. De aanbeste-
ding volgt snel. Voordat de werkzaamheden beginnen worden aanwonenden door de 
gemeente geïnformeerd over de exacte inrichting en de planning van de renovatie.  
Geopperd werd nog om ook hier hanging baskets te plaatsen. Dat wordt nog bekeken.

•  Vliegveldje Badweg: de Dorpsraad heeft bezwaar aangetekend bij de gemeentelijke 
bezwarencommissie tegen het besluit over de komst van het vliegveldje. Die bezwaren-
procedure loopt op dit moment. Pas na behandeling van ons bezwaar kan een eventueel 
vervolg starten en dat is het aanvragen van een omgevingsvergunning. De Dorpsraad 
wacht nu even af.

•  Pand ex-garage Vossebeld: de procedure loopt in de kwestie van de visboer en de  
spuiterij in het pand. Ook hier geldt dat de vergunningaanvraag nog wel even op zich laat 
wachten. Wordt vervolgd.

•  Duurzame energie (wind): het overleg over het buurtenergieplan voor Boekelo, Usselo 
en Twekkelo is opgeschort. Als reactie op de ingediende zienswijze heeft de gemeente 
bericht dat wind buiten de scope van het buurtenergieplan valt. Dat kunnen we niet 
accepteren. We wachten nu tot na de besluitvorming in de raad. Eind juni is gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken over de Energievisie en de zienswijze 
daarop. Na de zomer starten we met het informeren en bevragen van de inwoners over 
duurzame energie. 
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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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•  Duurzame energie (zon): Boekelo, Usselo en Twekkelo hebben het initiatief genomen 
om voor 200 daken in het werkgebied zonnepanelen te regelen onder gunstige voor-
waarden voor de inwoners. Inmiddels zijn er keuzes gemaakt, waardoor na de zomer- 
vakantie begonnen zal worden met het informeren van de inwoners.

Contact met de Dorpsraad
Op 20 juli wordt voor het eerst in lange tijd weer een openbare vergadering gehouden. 
Aan deze vergadering kunnen maximaal 15 personen deelnemen, buiten de leden van  
de Dorpsraad. Houd er rekening mee dat we eventueel toegang moeten weigeren. Mocht  
je ondertussen iets te vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via  
dorpsraad@boekelo.info. Op 13 juli is er weer spreekuur. Zie daarvoor ook de berichten op 
www.boekelo.info en onze Facebookpagina. Als je op het spreekuur wilt komen moet je dit 
vooraf melden via ons bovenstaande mailadres.

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

BOUW SPORT- EN CULTUURHAL BIJ MFA DE ZWEEDE GESTART

En naam onthuld: Westerveldhal

Op de rupskraan mocht Pelle Lubbers, het jongste lid van Gymnastiek Vereniging (GV) 
Unisson, samen met Prins Martin de Tweede en adjudant Tom van De Soaltkloet’ns op 
zaterdag 19 juni 2021 om 16.30 uur de eerste ‘schop’ in de grond zetten om officieel de 
bouw van de sport- en cultuurhal in te luiden! De hal is de start van derde fase van de 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Zweede. Een initiatief waar Boekeloër Henny 
Westerveld in 2015 aan de wieg heeft gestaan, die helaas in 2016 overleed. Zijn tomeloze 
inzet wordt niet vergeten: de hal krijgt de naam ‘Westerveldhal’. 

In november 2019 werd een grote fundraisingactie in Boekelo, Twekkelo en Usselo geor- 
ganiseerd om het laatste deel van de financiering rond te krijgen. En met groot succes: er 
werd ruim twee ton opgehaald. Bij de gemeente Enschede loopt er nog een initiatief om 
een aantal belangrijke opties voor inrichting van de hal direct tijdens de bouw te kunnen 
realiseren. Zodat de hal bij oplevering meteen voldoet aan de wensen van de toekomstige 
gebruikers.  Dit zijn onder andere GV Unnison, de basisscholen (voor de gymlessen) en 

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
LI

 - 
AU

G
U

ST
U

S 
20

21
 | 

N
R.

 4
48

11



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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Muziekvereniging Unisson. Want in de hal kunnen straks ook concerten en voorstellingen 
gegeven worden. 

De sport- en cultuurhal had niet gebouwd kunnen worden zonder de bijdragen van inwoners 
en bedrijven uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Nogmaals onze dank aan iedereen om het 
sport- en cultuurhart van de drie dorpen ‘kloppend’ te krijgen. De verwachting is dat de bouw 
begin 2022 is afgerond en de hal dan in gebruik kan worden genomen. Wij hopen dat dan 
samen met jullie groots te kunnen vieren, weer onder de normale omstandigheden. 

Bestuur stichting MFA De Zweede 

Zittend van links naar recht: Gaby Stokkers  
(voorzitter MV Unisson) en Ben ter Stal 
(voorzitter MFA De Zweede).  
Op de voorgrond: Pelle Lubbers, jongste 
lid van GV Unisson. Staand van links naar 
rechts: Paul van den Berg (voorzitter GV 
Unisson), Gerrit Waanders (bestuurslid 
omnivereniging BSC Unisson), Prins Martin 
de Tweede en zijn adjudant Tom van 
carnavalsverenging De Soaltkloet’ns. 

JUF MARGRETH NA 43 JAAR MET PENSIOEN
Na 43 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 42 jaar op de Marcellius-
school, gaat juf Margreth op 9 juli met prepensioen.

Juf Margreth: “Ik ben op 1 augustus 1979 begonnen in klas 4-5, tegenwoordig groep 6-7. 
De Marcellinusschool stond toen aan de Pastoor Schneiderstraat tussen de kerk en het 
café. Het was een kleine locatie. De kleuters kregen les in het hervormde kerkje aan de 
Kwinkelerweg. Al snel na mijn aanstelling verhuisden we naar een nieuw schoolgebouw aan 
de Saffierstraat (augustus 1981). In de beginjaren was het een zeer klein en hecht team van 
4 leerkrachten. We ondernamen met de aanhang allerlei activiteiten. Zo vierden we samen 
de verjaardagen, gingen we klootschieten etcetera. 

De katholieke identiteit van de school uitte zich onder andere in de wekelijkse schoolmis en 
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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het lesuurtje van de pastoor. Veel kinderen 
namen deel aan de 1e Heilige Communie 
en het Vormsel. Ook was er een gezins- 
viering die ik samen met ouders van de  
catechetische werkgroep vormgaf. In deze  
huidige tijd is dat bijna niet meer voor te 
stellen.

Wanneer je zolang werkzaam bent geweest 
op één en dezelfde school, heb je veel  
kinderen zien komen en gaan. Een bijzon-

dere bijkomstigheid is, dat ik de laatste jaren een flink aantal leerlingen in de groep heb 
gehad waarvan ik de vader en moeder ook les heb gegeven. Dan kun je merken dat je 
ouder wordt. Niet alleen kinderen passeerden de revue. Ook heb ik proberen na te gaan met  
hoeveel directeuren ik heb samengewerkt in de afgelopen 42 jaar. Ik ben de tel kwijt geraakt, 
het waren er minstens 10. Dit impliceert dat het aantal collega’s waar ik mee heb samen- 
gewerkt enorm is. Op deze samenwerking kijk ik met veel plezier terug.

Wat ik als positief heb ervaren is toch de verbondenheid met het dorpsgebeuren. Hierbij 
denk ik aan de Carnavalsoptocht, de Sinterklaaszoekwedstrijd, de Palmpasenoptocht, de 
Sint Maartenoptocht en de kerkvieringen. In al die jaren heb ik ook veel veranderingen mee 
gemaakt. Zo werd er in het verleden schoolmelk verstrekt, hadden we nog een handwerkjuf 
(mevrouw Göttgens) en werd het krijtbord vervangen door het digibord. Dat heeft mij heel 
wat hoofdbrekens gekost. Een groot gebeuren was de barbecue, telkens aan het einde van 
het schooljaar. Hier heeft menig ouder mij enigszins teleurgesteld aangekeken, als ik met de 
schoolbel het laatste rondje aangaf.

Dat ik 42 jaar aan deze school verbonden ben geweest, geeft aan dat ik hier al die jaren 
met veel plezier de leerlingen heb mogen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. 
De kinderen zijn en blijven de basis: het kind is in al die jaren kind gebleven.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn onderwijscarrière.”

Dank aan allen en lieve groetjes

Juf Margreth, 
Ook wel bekend als juf Hüsken en juf Davina
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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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NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

Helaas zal Marten Berghuis onze huisartenspraktijk gaan verlaten. Omdat hij niet van  
iedereen persoonlijk afscheid kan nemen, bij deze een bericht van Marten.

“Ik heb besloten om per juli mijn werkzaamheden te verleggen naar Markelo. Dichterbij  
huis. Dat doet een klein beetje pijn maar dat hoort bij keuzes maken. Sinds augustus 
2015 was ik (met een paar kleine onderbrekingen) werkzaam als waarnemer in Boekelo.  
Het begon met invallen voor de huisartsen Lucien Jansen en wijlen Ron Smulders. In 2016 
kwam huisarts Van Rozen de honneurs waar- en overnemen met het bestaande team.  
In al die jaren heb ik met veel plezier gewerkt voornamelijk omdat jullie zulke prettige  
mensen zijn. De dorpse mentaliteit, het noaberschap en jullie geduld maakten het prettig 
werken voor me. Waarvoor mijn dank.  Ik verdwijn niet geheel uit Twente. 

Ik ga me verder toeleggen op de digitalisering van delen van de Twentse huis-
artsenzorg. We staan in deze regio voor serieuze uitdagingen in de bemensing, 
omdat er te weinig huisartsen zijn. Het digitaal maken van zorg kan een belang-
rijke bijdrage leveren in dit capaciteitstekort. Ook apotheekhoudende huisartsen- 
praktijk De Windmolen zal de komende jaren een slag gaan maken in digitalisering daar 
waar het kan. Je zult makkelijker online inzage krijgen in je dossier, (nog) eenvoudiger  
herhaalmedicatie bestellen, online afspraken inplannen en je bloeduitslagen inzien. Hierbij 
zal steeds het doel zijn om de zorg te digitaliseren zonder dat we hierbij de menselijke maat 
uit het oog verliezen.

Ik wens iedereen alle goeds toe.”
 
Goodgoan!
Marten Berghuis
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BEN VAN BEEK’S  
DERDE ROMAN IS UIT

De derde roman ‘Droomreiziger’ van Bernie, 
pseudoniem van Boekeloër Ben van Beek, 
is uit. In tegenstelling tot zijn eerste twee 
boeken Logboek en Jaarringen, is Droomrei-
ziger pure fictie. 

Het verhaal speelt zich af in een Twents dorp 
en is gebaseerd op het fenomeen lucide 
dromen. Dromen die zo werkelijk lijken dat 
ze soms als waargebeurd worden ervaren. Bernie werd geïnspireerd tot het schrijven van dit 
boek door twee zeer geruchtmakende gebeurtenissen die zich voordeden in de tijd dat hij in 
Groningen woonde. In 1982 werd bij het zwembad ‘de Papiermolen’ in Groningen een vijftien-
jarig meisje vermoord. De dader bleek als medewerker van de gemeentereiniging werkzaam 
in de straat waar Bernie op kantoor zat. Hij kende de jongen van gezicht en ze groetten elkaar 
elke dag vriendelijk, tot het moment dat de jongen werd gearresteerd. In dezelfde periode 
en in dezelfde omgeving werd Digna van der Roest vermoord. Vlak na deze gebeurtenissen 
droomde Ben van Beek ‘s nachts geregeld dat hij een moord had gepleegd en de dag daarop 
liep hij dan rond met een onbestemd schuldgevoel. Van het begrip lucide dromen had hij toen 
nog nooit gehoord, maar naarmate hij er de laatste tijd meer over las leek het hem een mooi 
uitgangspunt voor een spannende roman. Gaandeweg nam het verhaal zijn uiteindelijk vorm 
aan, waardoor er weinig overbleef van het aanvankelijke uitgangspunt, de Papiermolenmoord, 
en de ontwikkelingen onvermijdelijk uitmondden in een strafzaak, het terrein waarin Bernie 
zich thuis voelt. 

Het boek gaat over garagehouder Maarten Middelkamp die in zijn jeugd uit de garage van 
zijn vader een auto pikt om er samen met zijn vriend Sam mee te gaan crossen. Ze krijgen 
een ongeval en Maarten is er van overtuigd dat Sam achter het stuur zat, terwijl de feiten juist  
anders lijken aan te geven. Dit is de opmaat naar een aantal mysterieuze auto-ongevallen. Deze 
houden gelijke tred met een steeds slechter wordende relatie van Maarten met zijn vader. Als 
Maartens vader bij een dergelijk ongeval om het leven komt, wordt Maarten ervan verdacht de 
auto te hebben gesaboteerd. Maarten wordt gearresteerd en er volgt een uitvoerige zoektocht 
naar de feiten die leidt naar een onvermijdelijk eindvonnis. Het is het spannende verhaal van 
de geestelijke worsteling van de hoofdpersoon die lijdt aan lucide dromen, en het neemt je 
mee door alle stadia van een strafzaak.
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DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 2

DOOR: ANGELA DILLEROP

Een opmerkzame waarnemer die vanaf de Boekelosestraat het Teesinkbos inloopt,  
ziet voorbij de vijver, rechts tussen de bomen door, op het voormalig kinderdagverblijf 
Teesinkweide iets bijzonders. Het is een nogal steile grasheuvel. Hier ligt het puin van  
de voormalige villa van de familie van H.J.E. Van Heek (Henny) (1).

Henny Van Heek (1864-1930) was een van de directieleden van de Boekelosche Stoom- 
bleekerij, opgericht in 1888 door zijn vader Gerrit Jan Van Heek. De grond voor de Bleekerij 
werd onder andere gekocht van de familie Hulscher, Lefers en Leuvelink. De weefproductie 
bij Van Heek & Co in Enschede was in de loop van de tijd zo toegenomen, dat het lonend 
werd om een eigen stoombleekerij op te richten: de Boekelosche Stoombleekerij (1888-
1965). De Bleekerij was voor 100% van de familie Van Heek en bleef dit tot 1965. Toen 
werd de Bleekerij overgenomen door Unilever, waarbij de naam veranderde in Texoprint.  
De directieleden Henny en zijn broer kregen elk 23% van de aandelen. In 1889 werkten er  
36 mannen en 19 vrouwen op de Bleekerij (2).

Henny Van Heek woonde met zijn 9 kinderen en zijn vrouw H.F.G. ter Kuile (Jet) in de villa 
aan Hondenkolk 19, nu de Heurne, in de binnenstad van Enschede. Later verhuisde de  
familie naar de villa aan de Oude Markt 21. Toen de Bleekerij begon te draaien, reisden 
Henny en zijn broer per trein, paard of koets op en neer naar Boekelo. In tegenstelling tot 
zijn broer was Henny een liefhebber van jacht, veefokkerij, land- en bosbouw. Daarom zocht 
hij een buitenhuis voor de zomer en een plek om zich om te kleden voor de jacht. In het 
dorp wist men te vertellen dat hij zou hebben laten informeren of de familie Hulscher Het 
Kwinkeler zou willen verkopen, maar die reageerde hier niet op (3). 

Zijn oog viel toen op een stuk onont-
gonnen bos. Volgens de Nederlandse 
Heide Maatschappij hadden de boeren 
voor deze gronden geen interesse: “De 
ligging van het terrein is zeer veranderlijk, 
zodat de bodem van een gedeelte bosch 
bij overvloedige regens verzuurt. Uit de 
hoogtemetingen is gebleken dat de bodem 
van de Teesinkbeek een verval heeft  

Kaart Landgoed Teesink(bos)  
1898 - Stichting Edwina Van Heek
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Leefstijl verbeteren  
Leefstijl wordt beïnvloed door meerdere factoren zoals Bewegen, 
Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Dit staat bekend onder de 
noemer ‘BRAVO’. Wil jij je leefstijl veranderen? Dan ga je met onze 
leefstijlcoach aan de slag met ongezond gedrag, zoals roken en 
overmatig alcoholgebruik, en verbeteren van gezond gedrag, zoals 
lichaamsbeweging, gezonde voeding en ontspanning.  

 
Neem voor meer informatie of advies contact op met Laureen Maathuis, onze Leefstijlcoach.  
 

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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van 1,49 m., op de stafkaart aangegeven van a tot ij”. De naam van dit gebied: ‘Tiesinck’,  
nu Teesinklanden, moet al heel oud zijn. In 1475 werd Erve Tesing aangeslagen voor  
2 schilden (40 stuivers). Dit betekent dat Erve Teesink toen al als een volwaardig 
erf werd beschouwd (4). Henny kocht 20 hectare van deze woeste gronden van H.J. 
Wissink uit Usselo op 24 augustus 1898 voor fl.10.100,-. In datzelfde jaar maakte de 
tuinarchitect Dirk Wattez het ontwerp van het toekomstige landgoed. Architect Dirk 
Wattez heeft ook het grootste deel van het Volkspark in Enschede en de tuin van 
het landgoed Het Stroot in Twekkelo ontworpen. De grondwerkzaamheden gingen 
van start. De bevloeiing werd verbeterd, drainage en sloten aangelegd, de bodem- 
cultuur van de moestuin aangebracht, de eendenkooi uitgegraven tot vijver met eilandje en 
de oprijlanen werden aangelegd (3).

Eerste bouwfase Vila Teesink(bos)
De bouw van de villa vond plaats in 3 fasen. 
Het bestek van de eerste fase eind 1898, 
was een ontwerp van de architect R. van 
der Woerd uit Enschede. Omdat het slechts 
diende als jachthuis en zomerverblijf was 
het een eenvoudig vierkant ontwerp met 
een oppervlakte van 11,5 x 13,5 m en een 
hoogte van 4,40 m. De villa had een salon, 
een eetkamer en keuken en op de bovenver-
dieping waren 5 slaapkamers. De oostkant 
werd gedomineerd door een grote veranda; de familie kon dan tijdens de warme zomer-
dagen in de schaduw zitten. Ook werd er een koetshuis gebouwd. In eerste instantie kreeg 
de villa op de toegangspoort de naam “Villa Teesink”. Echter, de naam behoorde toe aan 
Erve Teesink aan de Teesinkweg. De naam werd toen veranderd in Villa Teesinkbos. De 
noordelijke oprijlaan ging langs de Teesinkbeek, de andere oprijlaan ten westen van de 
villa kwam uit op de huidige Bastinglaan. De twee ingangen kregen later prachtige poorten 
waarvan één poort verhuisde naar Erve Stepelerveld. Sinds 1988 staat deze poort op de 
monumentenlijst van de gemeente Haaksbergen. 

De andere poort werd na verloop van tijd omver gereden door een vrachtauto. De boven- 
stukken hiervan zijn daarna verplaatst naar de poortingang van één van de huidige  
bungalows aan de Landsteinerlaan.

Villa Teesink(bos) 1923 -  
Stichting Edwina Van Heek
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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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Tweede bouwfase Villa Teesink(bos)
Omdat het gezin van Henny steeds groter werd, kreeg architect van der Woerd in 1905  
de opdracht de villa uit te breiden. De noord- en zuidzijde werd vergroot, inclusief boven- 
verdieping. Ook op de veranda kwam een bovenverdieping. Hierdoor werden de eet-
kamer en keuken groter, kwamen er boven extra slaapkamers met een badkamer en een  
werkkamer voor Henny. De badkamer was nogal bijzonder voor die tijd omdat het warme 
water met emmers naar boven gebracht moest worden. Voor de verlichting werden  
petroleumlampen gebruikt en later gaslampen. Dit gas werd gemaakt in een hok dichtbij 
de villa en verstopt in een stukje bos. Dit gas was brandbare acetylenen en ontstond  
door ontleding van koolwaterstoffen, zoals carbid.

Tegelijkertijd werd er een portierswoning gebouwd aan de lange oprijlaan, de huidige 
Landsteinerlaan, en een schaapskooi aan het gazon van de villa nabij de bosrand voor  
het begrazen van het gazon. In deze schaapskooi had Henny duivengaten laten maken 
zodat de familie niet alleen lamsvlees kon eten maar ook duivenboutjes. Deze schaaps- 
kooi werd later overgeplaatst naar de “Huttensmit” nabij Stepelo en werd daar door  
dochter Lies en haar man dokter Koek gebruikt als zomerhuis. Dokter Koek was de eerste 
huisarts van Boekelo vanaf 1924.

Derde bouwfase Villa Teesink(bos)
In 1919 werd bij de verbouwingen in de derde fase de hulp ingeroepen van architecten- 
bureau Van der Lijke en Mink uit Enschede. Er kwam een hoog dak met leien op de villa  
voor extra slaapkamers met een dakkapel. In het huis kwam ook een eenvoudige lift,  
elektriciteit en centrale verwarming. De cv-ketel stond in het koetshuis en werd met de 
villa verbonden door een geïsoleerde ondergrondse buis. De westgevel kreeg een kleine 
aanbouw die diende als bijkeuken. Door deze laatste verbouwing werd de villa een statig 
landhuis. In 1923 verhuisde het hele gezin definitief naar Boekelo.

Met dank aan archief Stichting Edwina Van Heek, de heer Visscher, de Historische 
Kring Boekelo en de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker
(1) Huize Het Teesink, Het leven van een textielfamilie door J.B.  van Heek H.J.zn
(2) Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965, Tovenaars met textiel, Bart Stuiver
(3) 100 Jaar Kwinkeler/Hulscher 1803-1903, Jaap de Boer, blz. 253
(4) Schattingsregister uit 1475, uitgegeven door door A.L. Hulshof
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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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REÜNIE “HET KIPPENHOK”

Zaterdag 25 september organiseren wij de 6e reünie van “Het Kippenhok” bij De Buren. 
Uiteraard onder voorbehoud van dan geldende coronamaatregelen. Wij verwachten weer 
vele oude bekenden terug te zien en hopelijk ook enkele nieuwe gezichten die niet eerder 
op een reünie zijn geweest. 

Was jij een (vaste) bezoeker van Het Kippenhok en ben je nieuwsgierig wat er van de an-
dere Hokkers is geworden? Meld je dan aan voor de reünie via reunie2021kippenhok@
gmail.com en je krijgt van ons alle info over de avond. Op de website van Het Kippenhok,  
www.kippenhokboekelo.nl, staat een artikel uit Huis aan Huis Enschede over Het  
Kippenhok en er zijn enkele foto’s te zien uit de goede oude tijd. Alle foto’s, er zitten hele 
mooie tussen, worden tijdens de reünie op een groot scherm geprojecteerd.

Heb jij nog foto’s van Het Kippenhok of heb je nog “mooie herinneringen” uit die tijd, stuur 
het op via de mail. Wij zijn nog op zoek naar foto’s uit de jaren ’70 en vooral foto’s van onze 
damesvoetbalteams en carnaval. Dus: ga de zolder op, blader door oude fotoalbums, zoek 
in dozen, maakt niet uit waar, maar stuur die foto’s alstjeblieft op!

Organisatiecommissie “Reünie 2021 Het Kippenhok”
Gerrit Timmerman, Dick ten Kate en Gerrit Wargerink.

50 JAAR KIPPENHOK: 1971-2021

Vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar wilden Gerrit Timmerman, Frits van Dijk en 
Seine Snippe nog een weekje kamperen. De tent zou opgezet worden in het Teesinkbos. 
Door de droogte stikte het daar van de muggen, dus moest er een andere locatie gezocht 
worden. 

Na wat gezoek kwamen ze op het idee om het kippenhok van pa Timmerman uit te 
mesten en daar enkele nachten door te gaan brengen. ’s Avonds in de slaapzakken keken 
de jongelui wat in het rond en zagen ze de mooie ruimte en kregen het idee om er een 
feest te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Ze bouwden een barretje van een grote plank met 
een zeil ervoor, de tuinslang werd aangesloten om de glazen te spoelen, er werden wat 
stoeptegels gelegd en achter in Het Hok (velen weten zich dat nog goed te herinneren) 

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
LI

 - 
AU

G
U

ST
U

S 
20

21
 | 

N
R.

 4
48

27



W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

28



kussentjes met een vloerkleed erover en 
een bankstel. Het feest kon beginnen. 
Het Kippenhok bevond zich achter in de  
tuin van de familie Timmerman naast de 
melkfabriek. De melkfabriek is inmiddels 
afgebroken, maar het huis van de familie 
Timmerman staat nog steeds aan de  
Windmolenweg. Het is nu de dokterspost.

3 september 1971 werd de datum van 
de opening. Op hun Tomossen reden de 
jongens naar Hengelo en haalden daar AH 
huisbier voor 32 cent de fles en verkochten 
het voor twee kwartjes. Bij de plaatselijke 
groenteboer werd wijn (Donna Rosa)  
ingeslagen, deze ging voor 30 cent het schap over. De avond van de opening stonden de 
eerste gasten al ongeduldig te wachten, terwijl ze nog bezig waren het licht aan te leggen. 
Het werd een gigantisch succes. Er waren wel 10 gasten en zeker een winst van enkele 
guldens. 

Na verloop van de tijd werd het steeds drukker en moest noodgedwongen het één en ander 
aan het interieur veranderd worden. Er werd een nieuwe bar gemetseld (als er iemand het 
glas te hard op de oude bar zette sloeg de plaat over…), er kwamen schrootjes langs de 
wand en er werd een extra hokje bij aangebouwd van waaruit de plaatjes gedraaid werden. 
Frits was niet alleen een goede bouwvakker en barkeeper, ook zijn slaatjes waren wereld-
beroemd. Seine daarentegen lokte de klanten (vooral de vrouwelijke) naar Het Kippenhok.

Op een gegeven moment werd het veel te 
druk. Er kwamen allerlei vreemden naar  
Het Hok, er werd met glazen gegooid op  
het plein en er dreigde ruzie. Daarop is  
besloten om Het Kippenhok te sluiten.  
Maar na een jaar begon het weer te  
kriebelen en na veelvuldig aandringen van 
vele trouwe gasten werd met de herstart  
begonnen. 

Het Kippenhok met enkele vaste bezoek-
sters en op de achtergrond de melkfabriek]  
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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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Inmiddels was het team versterkt met Ronnie, die voor de aanvoer van het bier zorgde en 
met Jos die het DJ-gebeuren op zich nam. Iets later solliciteerde een verlegen jongen naar 
de functie van barkeeper. Met algemene stemmen werd Hans aangenomen.

Met veel plezier kijken we terug op de voetbalwedstrijden die we met het hok gespeeld 
hebben. Tegen Cobra waren we altijd extra gemotiveerd. Vergelijk het maar met Ajax- 
Feyenoord. Wij moesten het van onze inzet hebben en Cobra van de techniek. Cobra was  
de bar van Café Hulscher, nu De Buren.Na afloop gingen we dan naar de Cobrabar en  
het feest was dan helemaal compleet als Ab Seubering voor een rijksdaalder de man een vat  
bier aansloeg. Ook internationaal heeft Het Kippenhok zijn partijtje meegespeeld. Via Hans 
kwamen we in Münster terecht. De chauffeur van de Duitse bus die de Hokkers vervoerde, 
stelde voor om ook nog even een Vogelpark te bezoeken… Nadat de beste man hartelijk 
werd toegelachen kon de reis beginnen. 

Met Hemelvaart werd het Popfestival in Lochem bezocht en verder werden er optredens 
bezocht van onder andere Alquin, Bintangs en Normaal in de Koeiestal in Eibergen, het  
popfestijn in Saasveld en de Rolling Stones in Den Haag. 

In 1976 bestond Het Kippenhok 5 jaar en dat werd gevierd met een week gratis drinken. 
Er werd een taart aangeboden door Margot en ze hield een speech waarin ze iedereen  
bedankte voor 5 jaar Kippenhok. 
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AFSCHEID GROEP 8 MARCELLINUSSCHOOL

Achterste rij: Evi Rovers, Emke Akkerman, Ingmar Kooman, Frederik Brinkers,  
Thijmen Springer, Tycho Grob, Xam Dijk, Dali Brand, Sarah Inan
Voorste rij: Maud Muller Kobold, Lot Keizer, Carlijn Beenakkers, Florian Wijn,  
Thierry Paris, Niels-Julius Kolenaar, Elena Koetse, Veronique Reef, Lisa Muller

In 1979 was de Boekelose Melkinrichting gesloten en de familie Timmerman moest  
verhuizen. Dit betekende het einde van het roemruchtige Kippenhok.

Dertig jaar later, in 2001, is er een grote reünie georganiseerd. De opkomst was enorm.  
Meer dan 130 Hokkers uit binnen- en buitenland bezochten deze dag, ’s Middag werd er 
gevoetbald, de wedstrijd werd deskundig van commentaar voorzien door Ab Seubering 
(speciaal overgekomen uit Groningen). De aftrap werd verricht door de heer Timmerman 
in wiens achtertuin Het Hok lag. De wedstrijd stond onder leiding van de “Boekelose Frans 
Derks”, Herman Dijks. Niet iedereen haalde het laatste fluitsignaal ongeschonden maar dat 
kon de pret niet drukken. 

Het feest kon nu beginnen! En op zaterdag 25 september van dit jaar dus weer. 
Dus: was jij een (vaste) bezoeker van Het Kippenhok? Meld je dan aan voor de reünie  
via reunie2021kippenhok@gmail.com.

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
LI

 - 
AU

G
U

ST
U

S 
20

21
 | 

N
R.

 4
48

33



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

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

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

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

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

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

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

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

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

34



AFSCHEID GROEP 8 OBS MOLENBEEK

Locatie Boekelo
 

Op alfabetische volgorde: Laura Aalders, Fleur Boogerd, Sara Broek, Otto Delsing,  
Bente Fröhlich, Jurriën Haak, Lieke Hassink, Jirre ter Horst, Melissa Hulscher, Luna ten Kate, 
Joey Kok, Lieneke de Koning, Brent te Lindert, Britt ter Mors, Onno Noordzij, Merle Posthuma, 
Bart Roose, Jill Smale, Pepijn Termaat, Frank Wes, Nikki Wolffer op Veldmijer, Lois van Zoelen
 
Locatie Usselo
 

Van links naar rechts: Luuk Heupink, Jasper Nijenhuis, Mika Hilgersom, Roan Vlasma,  
Lindy Boon, Daphne Bloemendaal, Emma Knol, Bente Baardink, Justin van der Hout,  
Ruben Bloemendaal
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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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SENIORENHOFJES

Het Seniorenplatform Enschede heeft veel mailtjes en telefoontjes ontvangen van senioren 
die graag in een soort “knarrenhof” zouden willen wonen, waar bewoners naar elkaar  
omkijken. 

De werkgroep Hof Enschede van het seniorenplatform heeft onderzoek gedaan naar de  
mogelijkheden bij gemeente en woningbouwcorporaties en heeft ter oriëntatie de  
Knarrenhof in Zwolle bezocht. Deze voorbereidingen hebben in december 2020 geleid  
tot de oprichting van de vereniging Hof Enschede met als doel meerdere seniorenhofjes  
in de gemeente Enschede te stichten.

Wat is het doel van zo’n woonproject
De vereniging Hof Enschede wil in Enschede duurzame, energieneutrale, woonomgevingen 
realiseren voor senioren. De projecten zullen een woon- en leefomgeving bieden aan  
senioren van 55 jaar en ouder die ervoor kiezen om met elkaar te werken aan modern  
‘noaberschap’.  De bewoners kunnen hierdoor optimaal blijven functioneren en volop  
blijven deelnemen aan de maatschappij.

Waarom Hof Enschede? 
Hof Enschede stelt de bewoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen 
wens te functioneren, zodanig dat eenieder zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Het project 
maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van de samenleving en is niet alleen naar binnen gericht. 
Ook buurtbewoners wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van bepaalde 
faciliteiten. Bewoners kunnen gebruik maken van ieders specifieke mogelijkheden, kennis 
en ervaring. Een goede mix is belangrijk, maar dat zullen bewoners met elkaar moeten gaan 
bepalen. Door te werken met een bewonerscommissie wil de vereniging bereiken, dat de 
diversiteit van de bewoners gewaarborgd blijft.

Wat kunnen toekomstige bewoners verwachten in Hof Enschede?
•  Gezellige en hulpvaardige medebewoners
•  Een woonvorm om langer en leuker zelfstandig te kunnen wonen
•  Naast een kleine privé-tuin/-terras een gemeenschappelijke tuin
•  Een gemeenschappelijk ontmoetingsruimte
•  Noaberschap in de praktijk
•  Invloed op de vormgeving van de woning

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| J

U
LI

 - 
AU

G
U

ST
U

S 
20

21
 | 

N
R.

 4
48

37



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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TOENAME BUURTBEMIDDELING IN 2020

Er was een record aantal meldingen van burenruzies in het 
coronajaar 2020: in Enschede waren er 61% meer meldingen 
ten opzichte van voorgaande jaren. In totaal kwamen er in  
Nederland ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren 
binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties.

“We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid. Vooral in grotere 
steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk 
nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. In Enschede hadden we maar liefst 61% 
meer meldingen dan voor corona. Ondanks dat ook het werk van buurtbemiddelingsorga- 
nisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen 
konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt. Wel was de doorlooptijd van meldingen 
soms wat langer omdat bemiddelen zonder fysiek contact meer tijd kost”, aldus Jolanda 
Borggreve, coördinator buurtbemiddeling Enschede.

Corona zet woonplezier onder druk
Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen veel klachten binnen over bijvoor-
beeld te harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. Op de tweede plaats staat 
treitergedrag: opzettelijk verkeerd parkeren of de hond uitlaten in de tuin van de buren. “We 
hebben meldingen gehad waarbij mensen vertelden, dat ze niet eens wisten dat de buren 
kinderen of een hond hadden, maar daar door het thuiszitten achter zijn gekomen. Dit zegt 
alles over de burenrelatie in coronatijd maar ook in niet-coronatijd. Je hoort en ziet alles 

Aanmelden als toekomstige bewoner?
U kunt zich aanmelden voor de vereniging 
door middel van het invullen van een 
formulier over uw woonwensen in een 
toekomstige Hof Enschede. Dit formulier 
kunt u aanvragen via het e-mailadres van 
de vereniging: hofenschede@hotmail.com. 
Door het invullen hiervan en het vervolgens 
overmaken van een eenmalig bedrag van 
€25,- kunt u zich aanmelden als lid voor de 
vereniging.
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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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wat er altijd al was maar nu opvalt omdat 
je thuis bent. De tolerantie is ver te zoeken 
en het woonplezier neemt in rap tempo af. 
In coronatijd hebben mensen korte lontjes 
gekregen of zijn de lontjes op.”

Thuis in eigen huis
Buurtbemiddeling blijkt ook in coronatijd 
onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies 
zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis 
voelen in hun eigen huis. Als je je ergert 
aan je buren, probeer dan het gesprek aan 
te gaan. 

Op de site www.problemenmetjeburen.nl staan tips hoe dit te doen. Als dit niet lukt, om wat 
voor reden dan ook, schakel dan op tijd de hulp van buurtbemiddelaars in. Zij begeleiden de 
gesprekken waardoor de buren er meestal samen wel uitkomen. “Onze buurtbemiddelaars 
zijn getraind om conflictgesprekken te begeleiden en weten als geen ander hoe een buren-
relatie weer te herstellen zodat iedereen weer prettig kan wonen. Onderschat de impact van 
een burenruzie niet. Thuis is je veilige basis en als dit niet zo voelt, dan levert dit klachten 
op.”

Buurtbemiddeling onmisbaar
Dat buurtbemiddeling nodig is, blijkt wel uit het feit dat buurt- 
bemiddeling dit jaar 25 jaar bestaat. “In Enschede zijn we in  
2014 gestart. Vanaf het eerst moment was de vraag groot. We  
zijn gestart met 5 vrijwillige buurtbemiddelaars en zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een team van 30 vrijwillige buurtbemiddelaars. 
En we kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken door de grote  
toestroom van meldingen. Het is fantastisch om te zien dat onze 
Enschedese buurtbemiddelaars zich blijvend vrijwillig inzetten 
zodat bewoners weer prettig naast elkaar kunnen wonen.”
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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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RONDLEIDINGEN MELKVEEBEDRIJVEN 

Op zoek naar een leuk uitje in de zomervakantie? Kom naar een van onderstaande 
melkveebedrijven voor een rondleiding! Van week 28 tot en met week 33 (12 juli - 20 
augustus) zijn er weer rondleidingen bij een aantal melkveebedrijven in onze omgeving. 
De rondleidingen starten om 14.00 uur en duren ongeveer 1 tot 1,5 uur. Honden zijn niet 
toegestaan en betreden is op eigen risico. De kosten zijn €2,50 p.p. en kinderen t/m  
2 jaar zijn gratis. 

Reserveren verplicht
Reserveren is verplicht en kan tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de rondleiding.  
Zie voor informatie over aanmelden de Facebookpagina van de rondleidingen:  
www.facebook.com/RondleidingenBoerderij 

Maandag: Biologisch melkveebedrijf  
‘n Pol (Stokkers) | Boekelerhofweg 100, 
7548 RA Boekelo | 06 - 1251 6567 

Dinsdag: Melkveebedrijf Stokkers  
Lutje Bruninkweg 25, 7544 RD 
Broekheurne | 06 - 2098 2888 

Woensdag: Melkveebedrijf de  
Veldgeuver (Olink-Schukkink)
Veldgeuverweg 20, 7547 RG Twekkelo 
06 - 1005 1803 

Donderdag: Melkveebedrijf  
Smelt- Luttikhedde | Braamweg 12a, 
7481 RB Buurse | 06 - 8344 4236 
www.smelt-luttikhedde.com 

Vrijdag: Melkveebedrijf Voogd/Melktap 
Hof Espelo Enschede | Weerseloseweg 
235, 7522 PS Enschede | 06 - 2253 7056 
www.melktaphofespeloenschede.com
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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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KOM ZINGEN BIJ INSPIRATION
Na een lange lockdown popelen we om op 18 augustus weer fris van start te gaan met ons 
koor. Uiteraard volgens de regels van het RIVM.

Zing je graag en zou je wel in een koor willen zingen, dan is dit je kans! Wij zijn namelijk op 
zoek naar vrouwen én mannen om ons koor te komen versterken. Ons repertoire bestaat uit 
popnummers, ballads en musicalnummers die wij in onze optredens ten gehore brengen.                                                                                        

Wil je meer van ons weten bezoek dan eens onze website: www.koor-inspiration.nl en 
kom gerust eens kijken op een repetitieavond waar je ook mee mag zingen. We repeteren  
iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Momentum aan de Beckumerstraat 167  
in Boekelo. Stuur een mailtje naar: inspirationboekelo@gmail.com.
We hopen jou binnenkort te kunnen verwelkomen!

TAI CHI IN DE BERKE

Al geruime tijd wordt er Tai Chi aangeboden in De Berke. Door het coronavirus heeft  
het een tijdje stil gelegen, maar we hebben goed nieuws. We kunnen weer van start! Livio 
biedt iedere week Tai Chi aan in De Berke voor senioren uit Boekelo. De docent is Stanley 
van Ammersfoort.

Wat is Tai Chi?
Tai Chi is een oude Chinese bewegingskunst. Het wordt vooral beoefend ten behoeve 
van een goede gezondheid en is zeer populair onder senioren. De langzame bewegingen  
bestaan uit harmonieus verlopende, rustig in elkaar overvloeiende houdingen. Het zorgt 
ervoor dat spierweefsel wordt opgebouwd. Sterkere spieren betekent een betere bescher-
ming van de gewrichten en dus minder pijn. Daarnaast versterkt het je hart- en longfunctie, 
vergroot het je lenigheid én is het goed voor je humeur! Deze bewegingsreeksen vereisen 
geen bijzondere conditie of bewegingservaring vooraf. Ze kunnen door iedereen moeiteloos 
uitgevoerd worden, ongeacht leeftijd of fysieke gesteldheid.

Deelname en kosten
De kosten voor deze Tai Chi lessen zijn €7,50 per maand. Je betaalt na aanmelding  
dit bedrag aan Livio. Heb je interesse om deel te nemen aan deze wekelijkse Tai Chi lessen 
in Boekelo? Neem dan contact op met de coördinator Welzijn van Livio via 0900 - 9200 of 
mail naar coordinatoren@livio.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



NIKS TE DOEN IN DE ZOMER? BIJ ONS WEL! 

“We mogen weer”… maar waar vinden we personeel? Eetcafé De Buren & Tentenwerk 
slaan de handen ineen! Wie denkt met ons mee? 
 
Je hebt het vast al gezien of gehoord: kan Eetcafé de 
Buren weer open, heb je geen kok! En: te weinig 
bedienend personeel voor het zonovergoten terras. Oh ja, 
ook niet geheel onbelangrijk: wie spoelt de vaat? Bij 
Tentenwerk uit Boekelo precies hetzelfde: er mogen weer 
feestjes gegeven worden, maar wie bouwt de feesttenten 
op? 

Onze vaste ploegen hebben we ondanks corona gelukkig 
goed vast kunnen houden, maar met name 
oproepkrachten zijn erg lastig te vinden. We weten dat in Boekelo veel jongens en meisjes 
wonen: maar wie van hen zoekt nog iets te doen in de zomer? En: ook voor oudere 
oproepkrachten - met rijbewijs en liefst ook nog E-rijbewijs - is ruimte: bij Tentenwerk 
bijvoorbeeld is de jongste medewerker 16, en de oudste 65!  

Ike van De Buren en Janneke van Tentenwerk vissen 
ongeveer in dezelfde vijver voor oproepkrachten. 
Daarnaast bieden beide bedrijven een hartstikke leuke 
omgeving: een gezellig team, je leert allerlei nieuwe 
vaardigheden, en werkt in ons mooie Boekelo (en bij 
Tentenwerk ook ver daarbuiten). Dus dachten we: 
laten we de handen ineen slaan en eens samen een 
oproep doen, want: hoe bereik je in Boekelo de juiste 
mensen? Denken jullie met ons mee? 

We gaan een mooie zomer tegemoet, waarin De Buren 
hopelijk langer en vaker open kan zijn en waarin op de 
mooiste plekken in Boekelo, Twente én ver daarbuiten 
weer mooie tenten gebouwd gaan worden voor feestjes, 
bruiloften en evenementen. De samenwerking gaat dus 
misschien ook nog verder: kunnen we een gezamenlijke 
pool van oproepkrachten maken, medewerkers die het 
leuk zouden vinden om voor beide bedrijven te werken 
uitwisselen, etc.? Mochten andere Boekelose ondernemers 
hier ook belang bij hebben, dan horen we dat natuurlijk 
ook graag. 

Reacties vernemen we het liefst via 
ike@deburenboekelo.nl en/of janneke@tentenwerk.nl  

We wensen jullie een mooie zomer!
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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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INGEZONDEN REACTIE: ENERGIETRANSITIE

DOOR: THEO WAANDERS

Er zijn veel reacties binnengekomen op de artikelen van Henk van ‘t Hof over de energie- 
transitie die we het afgelopen jaar geplaatst hebben. Bij deze plaatsen we een van die 
ingezonden reacties, door Theo Waanders, op de artikelen ‘Onze energiebronnen’ en ‘Een 
rol voor waterstof’.  

Allereerst wil ik zeggen dat ik de artikelen van Henk van ‘t Hof zeer goed geschreven vond. 
Op de uitnodiging van de schrijver om een reactie en een aanvulling te schrijven, ga ik graag 
in. Dit doe ik vanuit mijn kennis en jarenlange ervaring als energie-expert voor gebouwinstal-
laties. Ik beschrijf hieronder een viertal veelgehoorde stellingen of overtuigingen, waarbij ik 
kanttekeningen plaats. Ik hoop je daarmee te prikkelen om niet alle informatie klakkeloos 
aan te nemen en je wat genuanceerder te laten kijken naar onze energiebronnen. 

1. We moeten ‘van het gas af’. Oh ja?
Ik vind het jammer dat door de politieke uitspraak “We moeten van het gas af!”, deze 
energiebron bij voorbaat vaak al wordt geschrapt als mogelijkheid. Mijns inziens is dat 
eenzijdig en moeten we per situatie objectiever kijken naar de beste energievoorziening. 
In de vakbladen van grote vakorganisaties voor technische installaties wordt herhaaldelijk 
geschreven: “Regering en plaatselijke overheden, maak geen onomkeerbare fout, en haal 
geen gasleidingen weg uit onze bebouwde omgeving.” Ik sluit me daarbij aan. Het is name-
lijk zeer waarschijnlijk, dat we door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen 
in de toekomst waarschijnlijk ook synthetische brandstoffen zullen kunnen gebruiken. Ook 
biogas en menggassen met hogere verbrandingswaarden zijn beschikbaar uit gasvelden 
buiten Nederland en de gasindustrie. Al deze gassen zijn gemakkelijk via ons bestaande 
gasnet te transporteren. 

Het streven in Nederland naar ‘gasloos’ is goed te doen voor nieuwbouwprojecten. Maar 
voor de bestaande bebouwing is naar mijn inzicht het verwijderen van de gasleidingen een 
ondoordachte actie. Onze wereldwijd toonaangevende Nederlandse CV-ketelindustrie is  
bovendien al jaren bezig met het maken van ketels die op die verschillende gassoorten 
kunnen functioneren. De gasgestookte CV-ketel is daarmee een zeer betrouwbare en  
energiezuinige manier van warmteopwekking met een zeer lage CO2 uitstoot. Om  
bestaande woningen goed te blijven verwarmen is een ketel daarom vaak de beste en  
meest economisch verantwoorde oplossing. Henk van ’t Hof besprak ook de mogelijkheden 
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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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met waterstof, en ik verwacht dat dit ook in de nabije toekomst een belangrijke rol gaat 
spelen. Echter, we hebben alle energiedragers nodig: groene stroom, duurzame warmte 
én waterstof. Al begin 2019 stond er in het TVVL (technisch vakblad) een artikel hierover, 
waarin door een brede groep van experts werd gesteld: “Zonder groene waterstof is het niet 
mogelijk om een betaalbare CO2-neutrale gebouwde omgeving te creëren. Een eenzijdige 
keuze voor ‘all-electric’ zorgt onherroepelijk voor een te zware belasting van de netwerken, 
tenzij we onevenredig hoge investeringen in de elektrische infrastructuur doen. Bovendien 
is het via all-electric onmogelijk om energie gedurende seizoenen op te slaan. Waterstof 
is de enige groene energiedrager die energieopslag langer dan een week op grote schaal 
mogelijk maakt.”

We hebben niet de luxe om bepaalde technieken uit te sluiten. Het blijkt onmogelijk om 
in bestaande wijken een CO2-neutrale omgeving te creëren met maar één energiedrager. 
En toch is er een groeiend aantal overheden die neigen daarop over te gaan. Ik snap niet, 
dat men over wil stappen op elektrisch verwarmen, terwijl ons elektriciteitsnetwerk nu al 
overbelast dreigt te raken. Want ons aardgasnet is perfect uitgelegd over geheel Nederland 
en beschikt over een netto capaciteit van ruim 6 keer de capaciteit van het elektriciteitsnet!
Tenslotte is er in de landelijke omgeving, zoals waar wij wonen nog een extra reden voor 
voorzichtigheid. Op dit moment zijn veel voorstellen voor het vervangen van deze energie-
bronnen alleen toepasbaar in stedelijke gebieden. Denk aan warmtenetten, stadsverwar-
ming of geothermie. Om ook de landelijke omgeving over goede energie te laten beschikken, 
is en blijft aardgas de beste oplossing.

2. Energiebesparing versus luchtkwaliteit in bestaande woningen 
Bij steeds meer oudere woningen worden ook de spouwmuren geïsoleerd om het warmte- 
verlies te beperken. Ik wil je erop attent maken, dat bij de deze woningen veel van de  
nodige ventilatie via de kleine natuurlijk openingen in de gevel en langs de kozijnen, deuren 
en ramen gaat. Als je dan de spouwmuren isoleert, kan er ook minder frisse lucht de  
woning in komen. Dit zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit. Ik vind het jammer dat daar 
geen aandacht voor is.

3. Hoe groen is de warmtepomp werkelijk?
De laatste jaren (vanaf circa 2015) is de isolatiewaarde van de gebouwen en de luchtdicht-
heid van de gebouwen zeer veel verbeterd. Hierdoor is er 50% minder energie nodig voor de 
verwarming van een nieuw gebouw ten opzichte van één uit 1985. Door de lagere energie-
behoefte wordt verwarming met een warmtepomp technisch mogelijk. En dus worden de 
meeste nieuwe gebouwen nu ook voorzien van warmtepompen of iets dergelijks. Echter, 
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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 



wist je dat 80% van de energie wordt gebruikt om de woning te verwarmen in de winter- 
periode, terwijl er dan maar weinig zonne-energie beschikbaar is om een warmtepomp op  
te laten draaien? Hierdoor wordt er praktisch vaak alsnog energie gebruikt van fossiele 
brandstoffen. Zolang je kunt salderen geeft dit weinig problemen, maar denk je ook na over 
de periode erna?

4. Vergelijking tussen energieneutraal of ‘nul op de meter’.
Veel mensen installeren zonnepanelen met als doel om op locatie (eigen woning) energie-
neutraal te worden. Het aantal zonnepanelen wordt meestal bepaald op het geschatte jaar-
lijkse elektriciteitsverbruik. Met gebruik maken van de salderingsregel kan aan het eind van 
het jaar ‘nul op de meter’ staan. Maar wist je dat dit niet hetzelfde is als energieneutraal zijn? 
Want de opgewekte zonne-energie in de zomerperiode is niet gelijk aan de elektriciteit  
die je nodig hebt in de winter. Omdat we elektriciteit nog maar slecht kunnen opslaan,  
leveren we ’s zomers ons overschot terug op het elektriciteitsnetwerk, en wekken in de 
winter energiecentrales onze benodigde stroom op met een rendement van 40%. Wil je écht 
energieneutraal zijn dan zou je de elektriciteit die je in de winterperiode verbruikt ongeveer 
met een factor 2,5 moeten vermenigvuldigen. Of het aantal zonnepanelen puur moeten  
baseren op je energieverbruik in de winter.

Ik hoop je met deze bijdrage te hebben uitgedaagd om kritisch en objectief te blijven denken, 
en streef – in ieder geval voor onze gemeente – naar een weloverwogen energietransitie.

Hartelijke groet,
Theo Waanders 
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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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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 één van de activiteiten kunt u te-

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

Boekelo.

JULI
Ma. Nordic Walking en wandelen rond Boekelo 13.45 uur

Ma. Aangepaste gym door fysiotherapeut 14.00 uur

Do. Jeu de boule 14.00 uur

Do. 8 juli Rummikubmiddag 14.00 uur

Do. 15 juli Sjoelmiddag 14.00 uur

Do. 22 juli Bingo. Kosten €3. Opgeven bij Joke Velthuis via 053 - 428 2659 14.00 uur

Do. 29 juli Rummikubmiddag 14.00 uur

AUGUSTUS
Do. 5 aug. Sjoelen/Rummikub 14.00 uur

Do. 12 aug. Film gemaakt boven Boekelo door Peter Graef 14.00 uur

Do. 19 aug.  Sjoelen/Rummikub 14.00 uur

Do. 26 aug. Sjoelen/Rummikub 14.00 uur

SEPTEMBER
Do. 2 sept.  Sjoelen/Rummikub 14.00 uur JA
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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

Zo langzamerhand gaat het met de coronaversoepelingen de goede kant uit. We ver-
wachten dat we nadat deze Boekeloos verschijnt ook bezoekers kunnen ontvangen.  
Via onze website kun je zien wat de openingstijden zijn: www.historische-kring-boekelo.nl.

In TC Tubantia van 4 mei jl. verscheen een groot artikel over het kippenhok op de Weele.  
Van 1942 tot halverwege 1943 zaten daar negen Joodse onderduikers verborgen. Een van de 
onderduikers, de 17 jaar jonge Karl Neter, heeft een houtsnijwerk gemaakt van het kippenhok 
zoals het er toen uitzag. Op 8 juni jl. zijn wij in het bezit gekomen van dat houtsnijwerk. Het is 
ons overhandigd door Jan Nijhuis die indertijd met zijn ouders en grootouders op de boerderij 
op de Weele woonde, waar ook een onderduiker verborgen zat. Een onderduiker die na de 
oorlog met een van de twee overlevenden van het kippenhok is getrouwd en geëmigreerd is 
naar Israël. Jan Nijhuis woont met zijn vrouw al geruime tijd in Frankrijk. 

Wij zijn bijzonder vereerd met dit houtsnijwerk omdat het niet alleen een bijzonder emo-
tionele waarde heeft maar ook een impressie geeft hoe het kippenhok eruit moet hebben 
gezien. We hebben er namelijk geen foto’s van en de huidige vervallen staat van het kippenhok 
geeft daar slechts een idee van. Met zijn ouders, broer en zus is Karl, nadat de bewoners van 
het kippenhok begin juli 1943 waren gearresteerd, op transport gezet naar Westerbork en vrij 
snel daarna naar Auschwitz vervoerd en daar vermoord. Ook kon Jan Nijhuis ons een ander 
houtsnijwerk van Karl Neter overhandigen met de Nederlandse Leeuw en de inscriptie ‘Je 
maintiendrai’. Ontroerend mooi!

Op bijgaande foto is Jan Nijhuis (rechts)  
te zien als hij het houtsnijwerk van het  
kippenhok overhandigt aan de voorzitter van 
de Historische Kring, Jules Pieters (links).
Binnenkort zijn de twee housnijwerken te 
bewonderen in ons Historisch Centrum.

Dan nog een correctie op het artikel in TC Tubantia over het kippenhok. Daar wordt gesproken 
van de jodenslager die de bewoners heeft gearresteerd. Dat moet zijn de indertijd beruchte 
jodenjager Jan met de kappen, bekend als hij was met de laarzen die hij droeg en die kennelijk 
bedoeld waren zijn verderfelijke status op te krikken. Voor meer informatie over onze activi-
teiten: info@historische-kring-boekelo.nl. Of bezoek onze website of onze Facebookpagina: 
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
Bij de samenstelling van deze Boekeloos is niet duidelijk in hoeverre de coronamaatregelen in 
juli en augustus versoepeld worden. 

Marcellinuskerk Boekelo Op zondag 4 juli en 1 augustus is er een gebedsdienst in de  
Marcellinuskerk met zang door het Marcellinuskoor of een koorgroepje. Verdere bijzon-
derheden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en op de  
website www.franciscusparochie.nl. 
 
Franciscusparochie - Pancratiuskerk Haaksbergen Elke zondag is er om 09.30 uur een  
eucharistieviering. Bijzonderheden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad  
Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl. Op de website www.kerkdienst-
gemist.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 Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in de protestantse 
kerk in Usselo. Helaas moeten we je voor verdere bijzonderheden verwijzen naar de website: 
www.protestantsegemeente-usselo.nl. Op deze website kun je ook vinden of je de dienst kunt 
volgen op www.kerkdienstgemist.nl/stations/2304.

KALENDER JULI EN AUGUSTUS
do. 8 juli Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt   
 mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl ma. t/m vr.  17.00

12 juli t/m 20 augustus Rondleidingen melkveebedrijven | Zie pagina 41 14.00 

di. 13 juli  Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede  
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30

di. 20 juli Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede 20.00

di. 10 aug Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 

 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30

do. 12 aug Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt   
 mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  17.00

vr. 13 aug Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com 

vr. 3 sept 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.

achterkant Boeke-loos 2017.indd   2 21-04-17   21:30


