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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
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BOEKELOOS
Boekeloos is een uitgave van Stichting
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag van de
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inwoners van Boekelo en omstreken.
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REDACTIE

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.
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VAN DE REDACTIE
DE BOEKELOOS HOUDT OP TE BESTAAN!
Zo dat was even schrikken, hè?! Je moet er natuurlijk niet aan denken, maar helaas kan
dit wel waarheid worden de aankomende maanden als we geen hulp krijgen. We maken
nu al een hele tijd met heel veel plezier de Boekeloos, maar door gezondheidsproblemen
moet een van ons ermee ophouden en de andere twee kunnen maar zoveel doen met de
mankracht die we hebben naast gezin en werk.
Wat zou het fijn zijn als er mensen kunnen inspringen om te helpen. Want als je in je eentje
de Boekeloos moet maken, dan ben je natuurlijk wel lekker snel klaar met de redactievergadering, maar het brainstormt niet zo lekker. En ook lachen om je eigen grapjes is lang
niet zo leuk. Dus bij deze een oproep aan jullie: wie komt ons helpen?

Ben je geïnteresseerd? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan gaan we samen kijken
wat de mogelijkheden zijn. Je mag ons bellen, appen of mailen, het maakt ons niet uit hoe
je ons wil bereiken, zolang er maar contact is.
Maar voordat we besluiten moeten nemen over het voortbestaan van de Boekeloos, kun je
nu nog even gewoon genieten van een leuke editie. Laat je verrassen door het vervolg van
de Verdwenen Villa, lees hoe het gaat met het Voedselbos of geef je op voor Oldstar-tennis.
Hopelijk krijgen we heel veel reacties zodat er de komende maanden ook nog mooie edities
van Boekeloos voor je liggen.
DE REDACTIE

Coverfoto: Mirjam Sak-Hegeman
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Wees gerust: het kost geen bakken met tijd. We zijn het hardst op zoek naar iemand of
meerdere mensen die het leuk vindt/vinden om af en toe een interview te doen of een artikel
te schrijven. Maar als je het leuk vindt om bij de vergaderingen te zijn om met ons mee te
denken, dan ben je ook van harte welkom. We vergaderen een keer per maand op vrijdag, de
tweede vrijdag van de maand. Wil je volledig met ons mee draaien? Ook goed! Vind je het
leuk om te schrijven, maar krijg je het net niet helemaal lekker op papier? Geen probleem!
Wij maken er wel een lekker lopend geheel van. Wat je ook kunt, hoeveel tijd je ook hebt, hoe
vaak je ook mee kunt helpen, we zijn heel erg blij met alle hulp die we kunnen krijgen!
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
De zomervakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en we leren te leven
met corona. Kortom: het “gewone” leven gaat weer door. Dat geldt ook voor de Dorpsraad.
Ondanks de vakantieperiode hebben we ons gebogen over verschillende ontwikkelingen
waar we je graag over informeren.
Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo namen we kennis van het overlijden van Jan Haven, gedurende 12 jaar lid van de Dorpsraad, waarvan hij 6 jaar voorzitter
was.
MFA
Dankzij een door André Boersma en andere gemeenteraadsleden ingediende motie heeft
de gemeente ruim €200.000 overgemaakt als aanvullende financiering. Deze middelen
zijn hard nodig vanwege de prijsstijgingen. De bouw is inmiddels gestart. De zaal is rond
1 november dicht, de afwerking volgt daarna. Met name het aanleggen van de sportvloer
kost de nodige tijd. Definitieve oplevering is vooralsnog rond 1 februari 2022.

Informatie van onze wijkagent
•	Voor de vernieling van een ruit aan de Dr. de Jongstraat is een verdachte aangehouden.
•	Er is ook een verdachte aangehouden voor flessentrekkerij op de Dirk Papestraat.
•	Eind juni zijn er oprijplaten uit een aanhanger weggenomen bij een bedrijf aan de
Ganzenbosweg.
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Dorpsplan
Recent is er een vervolggesprek met de gemeente geweest over het Dorpsplan en met
name over de bevolkingsontwikkeling en de woningbehoefte. De gemeente had daarvoor
enkele presentaties voorbereid die voor ons weinig nieuws opleverden. Er moet nog een
verdiepingsslag komen richting de behoefte aan woningen. Ook zal de gemeente enkele
scenario’s ontwikkelen. Afgesproken is dat de Dorpsraad een invulling geeft aan het begrip
‘gematigde groei’. Wij gaan zelf ook een inschatting maken van de woningbehoefte en het
type woningen voor de komende jaren. Daarbij houden we rekening met de woningverdunning en het effect daarvan en met mensen van buiten Boekelo die hier graag zouden
willen komen wonen. We proberen na te gaan hoeveel inwoners van bijvoorbeeld een
twee-onder-een-kapper naar een vrijstaande woning willen. Wellicht kunnen sommige
makelaars ook interessante informatie geven.
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl

•	Zoals bekend is begin juli een drugslab (crystal meth) aangetroffen op De Plooij. Bij deze
politieactie zijn twee verdachten aangehouden.
•	Een tweetal lichtmasten aan de Windmolenweg en op Beckumerstraat is aangereden.
•	Eind juli was er een stremming als gevolg van een gesprongen waterleiding op de
Nieuwe Beekweg. De betrokken inwoners hebben twee dagen niet of nauwelijks water
gehad.
•	In dezelfde periode is er ingebroken in een woning aan de Teesinklandenweg.
•	Door heel Boekelo zijn de afgelopen twee maanden 3 papiercontainers en 1 kliko
verdwenen. In de Dorpsraad werd de vraag gesteld of dit klopt. Waargenomen is dat
er soms kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen.
•	Op meerdere zaterdagavonden in juli was er jeugdoverlast en vuurwerkoverlast in en
rond het dorp.
•	Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over Whatsapp-fraude en internetfraude.
Als je mails van je bank krijgt of appjes van je familie controleer dan altijd dubbel.
•	Vanaf eind augustus houdt onze wijkagent Wilfried Bossink weer wekelijks een spreekuur
in De Zweede.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•	Bestemmingsplan Weleweg 555/557: we betreuren dat we hier dit voorjaar positief over
geadviseerd hebben nu blijkt dat het perceel verkocht wordt. Wij zijn akkoord gegaan
omdat in de aanvraag werd uitgegaan van eigen bewoning.
•	Planontwikkeling Losplaats: we zijn benaderd over een plan om op de Losplaats een
aantal huizen te bouwen op het perceel van Abbink. Dat betekent dat de bedrijfsmatige
activiteiten daar beëindigd worden. Ook met de omwonenden is hier al contact over
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Nieuws uit de commissie Sociaal
•	Speelterrein Dr. de Jongstraat: het overleg tussen en met de bewoners heeft geresulteerd in een bijgesteld plan. Mede door leveringsproblemen is de uitvoering vertraagd.
•	Hanging baskets: deze aan een aantal lantaarnpalen hangende planten dragen wezenlijk bij aan ons fraaie dorp. Nagegaan wordt of dit jaar op een bijdrage van de Koepel kan
worden gerekend. Zo niet, dan bedragen de kosten voor de Dorpsraad dit jaar €2.500.
De totale kosten per jaar zijn €3.000 en we zijn blij met de bijdrage van €500 van de BOV.
Voor na 2022 zal de financiering geregeld moeten worden. Vanuit het Dorpsbudget zijn
we bereid om dan nog €500 bij te dragen. Alleen als er andere bijdragen komen zijn we
in staat om de baskets te laten hangen. Wellicht is het een idee dat er (eindelijk) voor
de marktplekken betaald wordt en dat we deze bijdrage hiervoor gebruiken. Eind dit jaar
bespreken we de verschillende mogelijkheden opnieuw.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

BOVAG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE
Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

Bosch car service
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geweest. Het plan moet wel passen in de totale woningbehoefte van Boekelo. In principe
staan wij positief tegenover de wijziging van de bestemming industrie naar wonen.
•	
Renovatie Boekelosestraat: de werkzaamheden aan de Boekelosestraat zijn door
leveringsproblemen uitgesteld tot begin 2022. Uit het overleg met de aanwonenden
kwam nadrukkelijk de wens tot snelheidsbeperkende maatregelen naar voren. Omdat
wij als Dorpsraad met de gemeente van mening blijven verschillen over de breedte van
de weg (even breed als ons dorpshart) is aan de gemeente een mail gestuurd met de
oproep “bezint voor u begint”. BOV, LTO en Military steunen ons standpunt. De breedte
van de weg en de wens om snelheidsbeperkende maatregelen kunnen ons inziens prima
gecombineerd worden. Er komt nieuw overleg met de gemeente om de weg vanuit het
oogpunt van mobiliteit te beoordelen. Wij houden onze kritiek op het gelopen proces
staande: er is een kant en klaar plan voorgelegd in plaats van eerst de uitgangspunten
voor de renovatie te bespreken. Dat geldt ook voor de mededeling bij de start van de
(digitale) bewonersavond: “Dit is het plan, wijzigingen zijn niet/nauwelijks mogelijk”.
De Boekelosestraat is en blijft een van de doorgaande wegen in ons dorp. Wij vinden de
gemeente weinig creatief in het bedenken van alternatieve oplossingen. Een alternatief
zou bijvoorbeeld kunnen zijn de door ons gewenste breedte, geen drempels maar
grote bloembakken op strategische plekken om de snelheid te beperken tot 30 km/u.
Passeren is dan mogelijk en de snelheid gaat omlaag.
•	Duurzame energie: zoals bekend heeft de gemeenteraad eind juni jl. de Energievisie
helaas niet vastgesteld door grote meningsverschillen. De intentie is om dit op te lossen
en medio september de visie vast te stellen. Zonder een vastgestelde visie is het voor
ons niet mogelijk om met dit proces verder te gaan. Wat windenergie betreft komt er
een onderzoek naar de gevolgen daarvan. Bovendien is er een recente uitspraak van de
Raad van State dat de onderliggende MER rapportages voor de bouw van windmolens
niet voldoen aan de Europese normen. In de gemeenteraad is wel met een stem verschil
een motie aangenomen over de maximale hoogte van windmolens, namelijk 150 meter.
Over de reactie van een bewoonster over duurzame energie zal met haar gesproken
worden.
•	Duurzaamheidsroute A35: Rijkswaterstaat bezit aanpalend aan de A35 verschillende
gronden. Landelijk worden er tien pilots gestart om na te gaan of deze ingezet zouden
kunnen worden voor de productie van zonne-energie. Samen met Usselo en Twekkelo
zijn wij hierbij betrokken.
•	Mail over voorgenomen renovatie Beckumerstraat (tussen Smaragdstraat/Mr. de Wolfstraat/Diamantstraat): we hebben over dit onderwerp een mail ontvangen. Daarin staat
ook een opmerking over het doorgaande verkeer. Aan het laatste is ons inziens niet te
ontkomen omdat het veelal bestemmingsverkeer is.

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu
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De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl

	Vrachtwagenchauffeurs hebben er geen belang bij om door Boekelo te rijden als ze daar
niet hoeven te zijn. Onnodig doorgaand verkeer moet inderdaad voorkomen worden.
We nemen met de afzenders van de mail contact op. Wellicht zou het onderwerp doorgaand verkeer in het Dorpsplan meer verduidelijking behoeven. We nemen dit mee bij
de evaluatie van het Dorpsplan eind dit jaar.
•	Mail kruispunt Boekelosebleekweg/Windmolenweg: eerder zijn op dit kruispunt als
experiment groene markeringen aangebracht. Bij de gemeente vragen we na of dit
geëvalueerd is of wordt. Daarna kan bezien worden of met eenvoudige ingrepen het
kruispunt duidelijker gemarkeerd kan worden.
•	Vliegveldje Badweg: het is nog niet bekend wanneer de hoorzitting over ons bezwaarschrift gehouden wordt. De termijn daarvoor is verdaagd. Op het bewuste perceel is
mais geplant met uitzondering van het deel dat door de vliegclub gebruikt zou gaan
worden. We hebben de gemeente hierover om opheldering verzocht. Nogmaals is
bevestigd dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden zonder Omgevingsvergunning.
Wij hebben hierover ook gesproken met enkele aanwonenden.
Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
Van de commissie Welkomstbeukske is een aanvraag ontvangen voor een bijdrage van €500.

Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets te vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info. Het volgende maandelijkse spreekuur is 14 september aanstaande om 19.00
uur. 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.
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Openbare vergadering 21 september
Als corona en het overheidsbeleid het mogelijk maakt is de volgende openbare vergadering op 21 september aanstaande. Daarbij stellen we, gelet op de mogelijkheden van de
vergaderzaal, een maximum aan het aantal bezoekers. Als je de vergadering wilt bezoeken
is een vooraanmelding via dorpsraad@boekelo.info noodzakelijk. We constateren dat de
gemeente nog vergadert zonder publiek. Streaming van onze vergadering is voor ons te
kostbaar en te complex.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362

WWW.BOEKELO.INFO
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HOE GAAT HET MET HET VOEDSELBOS?
Vanaf de straat ziet voedselbos Boekelosebleekgaard eruit als beginnende wildernisnatuur. En dat klopt ook! In het vroege voorjaar was het nog een kaal grasveld aan de
Boekelosebleekweg en nu is de biodiversiteit al flink toegenomen.

Het ontwerpproces
Een voedselbos plant je eenmalig, dus je moet wél meteen het juiste doen, en dat is echt
heel anders dan moestuinieren. In de moestuin begin je elk jaar weer opnieuw. We hebben
onderzocht wat de buurt wil en welke wensen er zijn. We hebben hiervoor een jaar de tijd
genomen. Dat lijkt lang, maar een voedselbos leg je aan voor de lange termijn. Martijn
Aalbrecht uit Beckum begeleidt ons en we volgen met vier buurtgenoten bij hem een ontwerpcursus. Ook zijn hier vier Wageningse studenten geweest in het kader van het vak “permacultuur”. Zij hebben een ontwerp gemaakt voor het voedselbos en wij bouwen daarop voort.
Hoe ziet het er dan uit straks?
Elk jaar anders! Het voedselbos wordt ingedeeld in kamers met elk een eigen sfeer. Een
dwaalkamer, een ontmoetingskamer, een notenkamer, een kraamkamer, etc. De kamers
worden van elkaar gescheiden door hagen en struweel. Via doorgangetjes kom je van de
ene kamer in de andere. Het deel aan de straat wordt toegankelijk voor het publiek. Er komt
daar een open stuk waar je lekker kan vertoeven. We willen het in de toekomst rolstoelvriendelijker maken. Je kan er nu al in met een rolstoel of rollator, maar dat is wat avontuurlijk.
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Als je het voedselbos inloopt zie je dat er veel bloemen staan en hier en daar wat groente.
We zijn een jaartje aan het kennismaken met de grond. We ontdekken verrassende smaken
van hondsdraf, kleine pimpernel, barbarakruid en geroosterd brandnetelzaad.
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2021 IS HET LAATSTE JAAR VOOR LA DEUT MODE
WE RUIMEN DAAROM NU AL OP..
OP ONZE ZOMERCOLLECTIE ONTVANGT U 50% KORTING
DEZE KORTING LOOPT ALLEEN MAAR OP!
2 STUKS

3 STUKS

2 STUKS

3 STUKS

70%
70%
60%
60%
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
VANAF 1 SEPTEMBER IS ONZE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE BINNEN!

Dieper in het voedselbos komt een ontmoetingsplek. De invulling daarvan zijn we nog
aan het vormgeven, maar we denken aan een
klein bostheater.
In het voedselbos komt veel speelgelegenheid voor kinderen, zoals een hut van
wilgentenen en een waterbaantje met
gootjes. Kinderen hebben trouwens weinig
nodig om te spelen: paden om over te
rennen, een watervalletje in de beek, een klimboom. Pas over 5-10 jaar zal het langzamerhand op een bos beginnen te lijken, maar eerst is er struweel met bloemen en bessen.

Het werk
De eerste jaren is er veel werk te doen, buitenwerk natuurlijk, maar er is ook veel kantoorwerk. Het werk gebeurt grotendeel door mensen uit de straat en we hebben een paar
enthousiaste vrijwilligers die veel werk verzetten. Bijna elke dag gebeurt er wel wat op het land.
Donaties
Een voedselbos heeft veel meer functies dan alleen de productie van voedsel: biodiversiteit,
beleving, recreatie, culinair, sociaal, cultureel, educatief en speels! Dat zijn “producten” die
moeilijk in geld zijn uit te drukken, maar wel hoog gewaardeerd worden. Om het bos aan
te leggen maken we kosten, zoals de speciale bomen en struiken, boombeschermers, de
waterspeelplaats, bankjes, enzovoorts. We hebben fondsen aangevraagd, maar daarbij
moet je altijd zelf een percentage inbrengen. Ook hebben we jaarlijkse vaste kosten die we
niet kunnen dekken met fondsen. En we zullen uiteindelijk wat gereedschap moeten kopen,
we maken nu nog gebruik van machines en gereedschap van mensen uit de straat.
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Welke bomen en struiken zijn er?
We planten inheemse en uitheemse soorten, maar geen invasieve exoten. Omdat we zelf
ook nog niet weten wat we lekker vinden en waar we veel van gaan eten, planten we zo
veel mogelijk verschillende soorten aan. Het wordt een ware culinaire ontdekkingstocht.
Als voorbeeld de noten: walnoot variëteiten zoals pecan, koningsnoot, hartnoot, boternoot,
en daarbinnen nog weer verschillende variëteiten zoals “De Lange Wapper”, een enorm
grote walnoot. Daarnaast ook tamme kastanje, hazelnoot en amandel. De vogels, insecten,
eekhoorns en egels worden ook blij van de grote variatie, maar dat vinden we geen
probleem, integendeel.
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Je kan, als je dat wilt, eenmalig een donatie doen of een vast jaarlijks bedrag doneren. In
ruil voor de donatie kan je heerlijk genieten van het groeiende voedselbos. Er is nu nog niet
veel te oogsten, maar de komende jaren wordt dat meer en dan kan je ook prodcuten uit
het voedselbos afnemen. De vorm daarvoor zijn we nog aan het onderzoeken. Donaties zijn
welkom op IBAN: NL29TRIO0320160238 ten name van St. Boekelosebleekgaard. We zijn
een ANBI–instelling, dus donaties zijn aftrekbaar voor de belasting.
Ben je nieuwsgierig geworden? Je mag vrij het voedselbos inwandelen, en er staan hier en
daar al bordjes bij de planten. Liever geen honden in het voedselbos. Als je de nieuwsbrief
wilt ontvangen geef dan je e-mailadres door via marc.waterman@gmail.com.
NAMENS HET BESTUUR VAN BOEKELOSEBLEEKGAARD,
MARC WATERMAN

www.boekelosebleekgaard.nl

STAND VAN ZAKEN NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE

Eerst is de sloot omgelegd en is de bouwput ontgraven, dit ondanks de enorme hoosbuien
die onze omgeving dat weekend teisterden. Het was één grote waterplas. Na het afpompen
van al het water kon men voortvarend beginnen aan het grondwerk. Ook de jongens van de
bouw stonden in de startblokken en intussen zitten de funderingsstroken erin en is ook de
vloer voor het grootste deel al gestort. Direct na de vakantie wordt het laatste deel van de
vloer gestort en kunnen we beginnen met het opgaande werk. De komende periode kunnen
ook de vrijwilligers aan het werk. Mocht je belangstelling hebben of graag willen helpen, laat
het maar weten. We horen het graag. Je kunt je aanmelden via info@stichtingmfa.nl.
HARTELIJKE GROET,
BESTUUR STICHTING MFA DE ZWEEDE
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Het kan je bijna niet ontgaan zijn als je over de Boekelosestraat bent gekomen de laatste
periode; na een lange periode van voorbereidingen en overleggen is de 21e juni daadwerkelijk gestart met de bouw van de nieuwe sport- en cultuurhal.
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DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 3
DOOR: ANGELA DILLEROP

In deel 1 van deze serie over de verdwenen villa in het Teesinkbos werden we meegenomen in hoe Boekelo er in de periode 1800-1900 uit zag en hoe de mensen leefden. Deel
2 ging over de bouw van de villa van de familie van Heek in het Teesinkbos, welke in 1923
door hen werd betrokken. Dit deel van de serie gaat in op de Eerste Wereldoorlog en de
jaren daarna.

In de moeilijke jaren van de Eerste Wereldoorlog kwam de Boekelosche Stoombleekerij
(Bleekerij) ook in de problemen. Door gebrek aan geweven producten uit Enschede werd
in 1916 voor het werkvolk werktijdverkorting ingevoerd. Dit betekende een werkweek van
5 dagen van 9 uren per dag. De arbeiders kregen voor het gemiste inkomen een minimale
toeslag. In 1917 werd de productie van de Bleekerij enige tijd stopgezet. In totaal daalde het
aantal mensen op de loonlijst met bijna 80 personen (1).
Henny Van Heek had vele gronden en percelen in de wijde omgeving gekocht, waaronder
het Stepelose Veld met zeker 100 hectare. Deze gronden bestonden voornamelijk uit dorre
heide, mul zand, drassige grond en enkele waterplassen. Het werkvolk van de Bleekerij heeft
toen onder deskundige leiding gronden in het Stepelose Veld ontgonnen. Later, in 1928, liet
Henny hier een boerderij bouwen voor zijn jongste zoon Ebs die met de zus van dokter Koek,
de eerste huisarts van Boekelo, trouwde.
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Inmiddels was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Hoewel Nederland neutraal bleef,
was dit voor de textielindustrie een slechte
periode. Doordat de grens met Duitsland
was gesloten stagneerde de aanvoer van
kolen voor het stoken van de stoommachines. Daarnaast had men last van de
Engelse blokkades op zee. Hierdoor werd
zowel de aanvoer van katoen als het leveren
van textiel aan Nederlands Indië een probleem. In 1917 lagen diverse textielfabrieken in
Twente compleet stil. Omdat er brood op de plank moest komen gingen arbeiders werken in
de textielfabrieken net over de grens in Duitsland. Ook werden arbeiders door de fabrikanten
ingezet voor de ontginning van de woeste gronden die zij in hun bezit hadden.

DUO FIETS in Boekelo

Wil je graag fietsen, maar kun je dit niet meer alleen? De
vrijwilligers van Wielerclub Bats staan klaar om met onze
elektrisch ondersteunde DUOFIETS met je te gaan fietsen.
Neem contact op met Maarten Berger 0615382018 om een
afspraak te regelen. Kosten € 5 per dagdeel.
www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

Als huwelijksgeschenk kregen ze toen de poort van de westelijke uitrit van het landgoed
Teesink(bos). Veel later kreeg deze poort in Haaksbergen de monumentenstatus. Interessant is nog te vermelden dat het Stepelerveld vanaf de jaren dertig landelijk bekend was
vanwege een jaarlijks terugkerend paardensportevenement, genaamd: ‘Point-to-Point
Steeplechases van Stepelo’. Henk van
Heek, een andere zoon van Henny, die een
groot enthousiasteling van de paardensport
was, organiseerde dit jaarlijkse evenement
in samenwerking met de Twentsche Jachtvereniging (2). De Historische Kring Boekelo
beschikt over enkele filmopnamen van dit
evenement.

Villa Teesink(bos)
In 1923 was Villa Teesink(bos) de vaste verblijfplaats voor het gezin van Henny Van Heek.
Henny reed vaak per koets door de imposante poort van de oprijlaan, nu deels de Landsteinerlaan, naar zijn villa. De koets werd gestald in het koetshuis ten noordwesten van de villa.
Het was een langwerpig gebouw dat bestond uit twee paardenstallen, een ruimte voor
de koets en daarnaast een koetsierskamer. Achter het koetshuis was een pomp met een
waterput. Van dit koetshuis zijn geen foto’s meer, maar wel een bestektekening. Wanneer
iemand hiervan toch nog een foto heeft zou dit geweldig zijn. Later, in de jaren dertig, werden
de twee deuren van de paardenstallen vervangen door garagedeuren. Voor de paarden om

23
JAARGANG 43 | SEPTEMBER 2021 | NR. 449

Doordat in Nederland de import van zout tijdens de Eerste Wereldoorlog vrijwel stil kwam te
liggen, stimuleerde de overheid zoutboringen. In 1918 startte de bouw van een zoutfabriekscomplex bij Boekelo en in 1919 werd de eerste wagonlading zout vervoerd. In die periode
sloegen deze Koninklijke Zoutindustrie en de Bleekerij de handen ineen en besloten een
geschikte huisarts voor Boekelo en omgeving aan te trekken. Dit werd uiteindelijk dokter
Cornelis Koek. Hij werd in 1924 aangesteld. Voor hem werd een doktershuis gebouwd tegenover de Bleekerij, op de hoek van de Boekelosestraat en de Weleweg. Henny had dit
stukje grond al in 1907 gekocht. Uiteraard betaalde de dokter huur, maar hij mocht niet
klagen, want door een ongeluk met zijn motor maakte hij kennis met een van de dochters
van Henny van Heek en er bloeide een liefde op die later werd bekrachtigd met een huwelijk.
De banden met de familie Koek werden nog steviger toen de jongste zoon Ebs van Henny
van Heek interesse toonde in de zus van dokter Koek en hier later mee trouwde. Dokter Koek
was een strenge maar geliefde huisarts die stond op goede hygiëne (3).

WWW.BOEKELO.INFO
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

TUINHOUT
VERANDA’S
PICKNICKTAFELS
PELLETS
MOLLEN VERDRIJVER
TUINGEREEDSCHAP
Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

mee te rijden en te jagen had Henny al een paardenstal laten bouwen op het voormalig
terrein Smelt. Deze paardenstal staat er nog steeds.
Wanneer je bij de familie werd binnengelaten kwam je via de veranda in de salon met hoge
eiken lambriseringen met daar bovenop delfsblauwe borden. In de rechterhoek stond een
imposante openhaardschouw met daar omheen gemakkelijke rieten leunstoelen met dikke
kussens. Naast de schouw stond een grote staande klok, het plafond was blauw beschilderd
met afbeeldingen van vogels zoals zwaluwen en duiven met daartussendoor wolkjes. Aan
de wand hingen koperen kandelaars met kaarsen en op de lage lambrisering stonden tinnen
vazen, potten en ander aardewerk. Naast de salon was Henny’s werkkamer met een groot
bureau en een gemakkelijke stoel. Via de corridor kwam je links in de eetkamer, met rechts
daarnaast de dienkamer en de keuken. Boven waren 8 slaapkamers en via de zolder kon je
met een trap op het dak komen waar een grote vlaggenstok en windvaan stond. De veranda
was bewust aan de oostkant van het huis gebouwd waardoor je in de zomermiddagen en
avond schaduw had en door de bomen een fraai uitzicht had op het landgoed. De moestuin
met een druivenkas was aan de zuidwestkant van de villa (4). Henny ging regelmatig met de
fiets naar zijn broer, die op het landgoed de Weele woonde. Het fietspad had hij hiervoor al
jaren daarvoor aangelegd.

Het volgende artikel gaat over de periode voor de Tweede Wereldoorlog.

Bij deze serie word ik ondersteund door de archivaris van Zonnebeek, de Historische
Kring Boekelo en de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.
(1) Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965, Tovenaars met Textiel, Bart Stuiver
(2) Gerard Hofste op Bruinink, Historische Kring Haaksbergen
(3) Dokter Koek van Boekelo, De eerste dokter tussen textiel en zout, Jaap Koek
(4) Huize Het Teesink, Het leven van een textielfamilie door J.B. van Heek H.J.zn
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In 1925 wervelde een cycloon over Borculo en omgeving en in mindere mate in Boekelo en
Haaksbergen. Een schuur met veestallen en hooiberging van Henny op de Huttensmid nabij
Stepelerveld in Haaksbergen, werd daarbij omvergeblazen. Deze omgewaaide schuur liet
Henny iets later bij de paardenstal op het voormalige terrein Smelt weer opbouwen. In 2017
werd deze door de Military afgebroken.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl
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Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

Architect:
Hoofdaannemer:
Tekenbureau:

COURAGE architecten (courage.nl)
AIP partners (aippartners.com)
Draw Vision Europe(drawvision.nl)

OLDSTARS-TENNIS BTC
Heb je al menig balletje geslagen in je tenniscarrière? Menig discussie gehad over wel/niet
uit? Maar vooral altijd veel plezier gehad in tennis?
Het gaat natuurlijk niet alleen om het spelen van het spel, maar ook de gezelligheid voor en
na de tijd is een belangrijk onderdeel. Sport is gezond voor je lijf en leden, maar het is ook
voor de sociale connectie erg belangrijk. We begrijpen dat het soms door een blessure of
om een fysieke reden iets minder gaat. En dat het dan lastig is om je racket op te pakken en
te genieten van een ontspannen potje tennis.
De KNLTB heeft daarom voor iedereen die het wellicht wat lastig vindt om weer te tennissen
een spelvorm ontwikkeld, het zogeheten “Oldstars-tennis”. Deze vorm houdt rekening met
mogelijke beperkingen, maar laat je wel voluit genieten van het spel en de gezelligheid. Ook
onze club wil dit aan haar leden aanbieden.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met de ledencommissie van de BTC via 053 - 428 3009. We staan je graag
te woord om de nieuwe spelvorm uit te leggen.

KLEIN ZAKELIJK: GROEPSLESSEN GEZOND BEWEGEN
Zin om gezond en fit oud te worden? Vanaf september worden er lessen gezond bewegen
aangeboden door Ingrid Taken, oefentherapeut Mensendieck. Plezier in bewegen staat
voorop!
Voor meer info en/of aanmelden: ingridtaken@hetnet.nl of 053 - 435 2278
Locatie: oefenzaal Fyon, Windmolenweg 40, Boekelo
Op dinsdagochtend van 10.45-11.45 uur

JAARGANG 43 | SEPTEMBER 2021 | NR. 449

27

WWW.BOEKELO.INFO

28

airco zonder buiten unit
Geen buiten unit !
Geen leidingen aan uw buitengevel
Geen leidingen door uw huis
Geen elektra aanpassingen nodig
Koelen - verwarmen en ontvochtigen
Slechts 2 lucht aan- afvoer gaten door uw buitengevel *
Diverse modellen uit eigen voorraad leverbaar
Afmetingen 1010 mm x 550 mm x 1650 mm
Strak Italiaans design
Montage service mogelijk

buitenaanzicht

buitenaanzicht

MONOBLOCKSPECIALIST.NL

ROBEAU v.o.f. Boekelo

* plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL

06 - 514 00 778

IN MEMORIAM HENK AFINK
DOOR: PIETER HOF

Boekelo werd op 24 juni jl. opgeschrikt
door het plotselinge overlijden van, wat
misschien wel de meest markante inwoner
van Boekelo genoemd mocht worden,
garagist en liefhebber/kenner van klassieke
voertuigen Henk Afink.

In 2018 mocht ik Henk interviewen voor de Boekeloos en leerde Henk niet alleen kennen
als de strijdbare man tegen onrecht in zijn directe omgeving, maar ook als een hartelijke en
lieve man met het hart op de goede plek. Henk was een geweldige vriend voor de mensen en
zielsverwanten in zijn directe omgeving. Dat werd helaas - en ook gelukkig - maar weer eens
heel duidelijk tijdens een prachtige bijeenkomst op 27 juni op zijn eigen erf, om het leven van
Henk met al zijn vrienden en familie te herdenken en vooral ook te vieren. Boekelo verliest
met Henk Afink een kleurrijke, betrokken, passionele en vooral markante man.
Henk en zijn levenswerk
Als jochie woonde Henk al naast een autospuiterij aan de Hendrik ter Kuilestraat in
Enschede, waar zijn ouders eerst een machinefabriek dreven, die later overging in een
brandstoffen- en smeeroliehandel. Als driejarige zorgde kleine Henk al voor fikse deuken
in zijn trapauto, zodat hij net als de buurman de schade weer kon herstellen. De enorme
voorliefde voor techniek en met name werktuigbouwkunde is Henk dan ook met de paplepel
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Henk was ook de grote liefde van zijn vrouw
Tineke Schaper en we denken vooral ook
aan haar bij dit zo plotselinge afscheid van
haar man. Henk was een bekende figuur in
de omgeving van Boekelo en Enschede, maar ook landelijk in de wereld van de historische
voertuigen en vliegtuigen. Al sinds 2007 kwam ik bij Henk toen ik in Zweedse auto’s ging
rijden en was van meet af aan onder de indruk van zijn enorme kennis van auto’s en techniek.
Henk was nog zo’n monteur die een stang op een motor zette om met één oor te luisteren
naar onregelmatigheden die hij op die manier kon horen in een motor. Henk was ook de
garagist die dagenlang door bleef zoeken bij een lastig op te sporen klacht. En in welke garage
werd je nou verwelkomd met de meest prachtige Bach cantates als achtergrondmuziek?

… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52
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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.

Nu zul je misschien denken dat Henk alleen maar aan oude voertuigen werkte, maar dat was
zeker niet zo. Henk had ook alle uitleesapparatuur voor moderne auto’s in huis. Zijn klantenkring was dan ook zeer divers. Van een krasse knar in een oude Opel tot een hypermoderne
Jaguar van het laatste bouwjaar; ze vonden allen hun weg naar het bosperceel aan de Boekelosestraat. Henk wilde er alles aan doen om ze beiden zo lang mogelijk rond te laten rijden
in de bewuste voertuigen. Met de tijd meegaan is een must, maar als je daarin geen concessies doet aan de wens tot duurzaamheid, is er sprake van het beste van twee werelden. Ook
over de locatie van het garagebedrijf werd zorgvuldig nagedacht, want van de beschikbare
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ingegoten. Een auto was wat Henk betreft een uitmuntend voorbeeld van werktuigbouw dat
net als ieder ander door de mens bedacht voorwerp kan helpen om het leven makkelijker
te maken. Werktuigbouw is feitelijk de basis voor het meeste wat wij als mensen dagelijks
gebruiken. Henk heeft zijn opleiding genoten als HTS Werktuigbouwkundig Ingenieur en na
zijn militaire dienstperiode en een korte kennismaking met een grotere organisatie, koos hij
al snel voor zelfstandigheid. Dat leidde in 1981 tot Garage de Marke, dat bij autominnend
Twente uitgegroeid is tot een begrip. Bij de Kamer van Koophandel staat Garage de Marke
ingeschreven onder de noemer van: herstel van motorvoertuigen, handel in onderdelen en
herstel en onderhoud van werktuigbouwkundige en vlieg - technische onderdelen. En ja,
Henk Afink was ook een fervent liefhebber en monteur van vliegtuigen. Hij was dan ook de
trotse bezitter van een ‘Great Lakes’ historisch vliegtuig, dat Henk zelf gerestaureerd heeft.
Duurzaamheid is het devies en Henk had de reputatie niet snel genoegen te nemen met
een oordeel waarbij een auto maar opgegeven moet worden, om te worden ingeruild voor
een nieuw exemplaar. Daar waar anderen het opgeven, ging Henk gewoon door. Garage de
Marke was in dat opzicht geen alledaags garagebedrijf, want verkoop van (nieuwe) auto’s
behoorde niet tot de dagelijkse negotie. Sterker nog, Henk was er stellig van overtuigd dat
het milieu ermee gediend is om zo lang mogelijk met een voertuig door te kunnen. Als je
bedenkt hoe vervuilend het bouwen van een elektrisch voertuig als een Tesla is en wanneer het kantelpunt van de beoogde CO2-reductie door energiebesparing door zo’n voertuig
bereikt is, is het juist een uitdaging om traditionele benzine en dieselvoertuigen langer dan
15 of 20 jaar mee te laten gaan. Een Tesla is pas na 10 jaar CO2-neutraal. En als je dan
realiseert hoe belastend het maken van de accu’s voor zo’n auto is, moeten we ons afvragen
of dat soort voertuigen wel een oplossing zijn voor het milieu. Henk verfoeide de huidige
wegwerpmaatschappij en vond dat we het milieu zo min mogelijk belasten als we gebruiksvoorwerpen weten te maken die zo lang mogelijk meegaan. En dat geldt dan niet alleen voor
auto’s, vliegtuigen en motorfietsen, maar ook voor elk ander apparaat dat we gebruiken in
ons dagelijks leven. Hoe langer in leven, des te schoner is het apparaat. Een boodschap die
we uit moeten blijven dragen, ook nu Henk dat zelf niet meer kan.
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5000 m2 is 4000 m2 voor de natuur en 1000 m2 voor het bedrijf. Op de ruimte voor de natuur
is zoveel mogelijk bos geplant. Er werd dus heel bewust omgegaan met het milieu daar aan
de Boekelosestraat. Het onderstreept eens te meer hoe bewust en intelligent Henk en zijn
vrouw Tineke naar het leven hebben gekeken in al die jaren dat ze samen waren.
Parijs met de Rousson
Henk Afink stond veertig jaar geleden aan de wieg van oldtimer motorclub de Klepp’n
Sproak Keerls, dat ooit begon als het vergezellen van de MBS met oude motoren en later
is uitgegroeid tot de Oude Voertuigendag in Boekelo. Als je Henk in z’n vrije tijd zag, dan
was het bijna altijd wel met een historisch vervoermiddel. In april en mei van 2018 maakte
Henk met zijn goede vriend Wim Hobbelink een mooie trip met een oude ‘Rousson’ uit 1908
van Boekelo langs de Maas naar Parijs. De prachtige verhalen die hij je erover kon vertellen
spraken boekdelen. Dat is dan toch anders dan met de moderne stationwagon via de Route
du Soleil naar het Zuiden in de zomermaanden. Het beeld van Henk Afink in zo’n historisch
voertuig langs schilderachtige dorpjes, blijven de meeste Boekeloërs voor altijd op het
netvlies staan. Tekenend voor deze markante man.

We vinden het altijd superleuk om de Boekeloos te maken en doen dit met veel plezier,
maar er is maar zoveel dat we kunnen doen met de mankracht die we hebben. En dus
zouden we heel blij zijn als jij ons zou kunnen helpen. En dat kan in allerlei vormen.
Wees gerust: het kost geen bakken met tijd. We zijn het hardst op zoek naar iemand of
meerdere mensen die het leuk vindt/vinden om af en toe een interview te doen of een
artikel te schrijven. Maar als je het leuk vindt om bij de vergaderingen te zijn om met ons
mee te denken, dan ben je ook van harte welkom. We vergaderen een keer per maand op
vrijdag, de tweede vrijdag van de maand. Wil je volledig met ons meedraaien? Ook goed!
Vind je het leuk om te schrijven, maar krijg je het net niet helemaal lekker op papier? Geen
probleem, wij maken er wel een lekker lopend geheel van. Wat je ook kunt, hoeveel tijd
je ook hebt, hoe vaak je ook mee kunt helpen, we zijn heel erg blij met alle hulp die we
kunnen krijgen!
Geïnteresseerd? Mail naar: boekeloosredactie@gmail.com of bel: Susanne 06 - 1714 4265
of Estelle 06 - 2064 3476. We horen graag van je!
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GEZOCHT: NIEUWE REDACTIELEDEN!
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IN MEMORIAM WIM NIJHUIS
Vrijdag 23 juli kregen we het bericht dat Wim na een kortstondig
ziekbed in het bijzijn van zijn kinderen is overleden. We hoopten
eigenlijk tegen beter weten in dat er een wonder zou gebeuren,
maar helaas. Wat zullen we Wim missen, zo’n verenigingsmens
met vele gaven.
Wim kon wel de ridder zijn die op het clubembleem van G.V.
Unisson staat: eerlijk, trouw, moedig, vaardig en sportief. Wat
Wim allemaal voor de vereniging heeft gedaan is zo enorm veel
dat het niet in een kort stukje is te beschrijven. Wim, we zullen
je herinneren als een heel fijn mens. We wensen je kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

DANKBETUIGING OVERLIJDEN JAN HAVEN

BONNIE HAVEN, KINDEREN EN KLEINKINDEREN

DANKBETUIGING OVERLIJDEN ERIK STOKKERS
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele bloemen, kaarten, mailtjes
en bezoekjes die we hebben ontvangen na het overlijden van Erik. Dat heeft ons erg goed
gedaan.
MIEKE STOKKERS, ROB EN FAMILIE, EDITH EN FAMILIE
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Op 5 juli 2021 overleed mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa Jan Haven. De vele
kaarten, bloemen en de hartverwarmende reacties van dorpsgenoten en bekenden hebben
ons diep geraakt.Wij danken hier iedereen hartelijk voor.

Een afscheid
naar wens
074 - 250 53 79
www.leferink-wennink.nl

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR
VAN TWENTE...
WWW.BOEKELO.INFO
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Passie voor het recht
en hart voor de mens.
Voor ondernemer
en particulier.
Met een scherp oog
voor jouw recht.

VIND JE GEWOON
IN BOEKELO.
Boekelose Stoomblekerij 41 | 7548 ED Enschede

www.advocoeur-morsink.nl

ZOMERCONCERT AAN DE VIJVER
Hoewel er in deze tijden van corona weinig zekerheden zijn, ziet het er naar uit dat we
dit jaar weer een Vijverconcert kunnen organiseren. In elk geval treffen we daar alle voorbereidingen voor.

Corine & Friends
Het concert wordt verzorgd door het zo langzaamaan bekende combo Corine & Friends. De
repetities zijn in volle gang. Dit combo bestaat grotendeels uit musici uit Boekelo en Usselo.
Het programma bestaat uit een mix van bekende en minder bekende nummers op het gebied
van pop, jazz en latin.
Wij hopen dat heel veel mensen uit Boekelo, Usselo, Twekkelo en omgeving de weg naar de
vijver zullen vinden. Er is ruimte genoeg om 1,5 meter afstand te houden. Dit is geen enkel
probleem! De toegang en het glaasje dat na afloop wordt geschonken zijn gratis. Een vrije gift
wordt gewaardeerd. Aanbevolen wordt om een kussen of stoeltje mee te nemen.
Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan maken we graag gebruik van het aanbod van
bouwbedrijf Stokkers en wordt hun werkplaats aan de Kwinkelerweg 223 omgebouwd tot een
echte concertzaal. Dit wordt dan bekend gemaakt via social media en de banners in het dorp.
FLEUR TER KUILE, PAULINE & HAJÉ NORDBECK
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Het concert vindt plaats op zondag 12 september van 15.00 tot circa 17.00 uur en zoals
altijd in Boekelo bij de vijver aan het fietspad (Teesinkweg) tussen de Teesinklandenweg
en de Badweg.

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!
Gespecialiseerd in:
- Taarten -Cupcakes - Koekjes
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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?

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.
Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595

MONUMENTENDAG WISSINK’S MÖL
Op zaterdag 11 en zondag 12 september zijn de nationale Monumentendagen. Het
bestuur van de Wissink’s Mol is al begonnen met de organisatie van de Monumentendag
op zondag 12 september.

Op zondag willen we de officiële heringebruikname vieren van onze gerestaureerde molen
met het laten draaien van het vernieuwde wiekenkruis. De plannen zijn een uitgebreide
“markt” met gezellige kraampjes, waaronder het showen van oude ambachten. Daarnaast
staan onze gastvrouwen en -heren weer garant voor het bakken van heerlijke pannenkoeken
van ons eigen meel. Dit alleen al is een reden om met hoofdletters deze dag in uw agenda te
zetten: Monumentendag Wissink’s Möl, zondag 12 september van 10.00 - 16.00 uur.
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Normaal is onze monumentendag op zaterdag maar bij wijze van uitzondering dit jaar
op zondag 12 september, mede omdat op zaterdag Tuckerville op het Rutbeek zou
plaatsvinden.

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.

WWW.BOEKELO.INFO
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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

BOEK: EZRA KRIJGT EEN TEST
Is corona op z’n retour? Volgens dorpsgenoot Janny Joosten zijn we er nog niet! Ouders
twijfelen over het wel of niet laten testen van hun jonge kinderen op corona. Ook leerkrachten
worstelen met het bespreekbaar maken van corona in hun kleuter- en peutergroep.
Om corona makkelijker bespreekbaar te maken met kinderen heeft Janny Joosten het boek
“Ezra krijgt een test” geschreven. Een prentenboek over corona door de ogen van een kind.
Het laat zien dat je prima met een kind over corona kunt praten. Zo bereid je het voor op de
dingen die komen gaan.

Dit prentenboek gaat over Ezra. Ezra is een kleuter
die thuis moet blijven nadat een klasgenootje
positief getest is op corona.
Het beschrijft de quarantaineperiode én
de coronatest door de ogen van een kleuter.

Het laat ook zien dat, hoewel corona momenteel
overal dagelijks aanwezig is, het leven ook gewoon
door gaat en waard is om geleefd te worden.

Ezra krijgt een test

Corona door de ogen van een kind
Janny Joosten

Janny Joosten

Het kleurrijke boek laat op speelse wijze zien wat Ezra in de teststraat beleeft. Het laat
óók zien dat er naast corona in het leven van een kleuter heel veel te beleven is. Hoewel
corona nog dagelijks aanwezig is, gaat het leven gewoon door en is het leven waard geleefd
te worden. Achter in het boek staan tips voor ouders om een quarantaineperiode door te
komen. De illustraties zijn gemaakt door Miranda Vries van Doekiekunst.
Over de auteur
Janny Joosten woont in Boekelo en komt uit een journalistiek nest. Ze koos op haar 28ste
voor een studie maatschappelijk werk. Daarna werkte ze onder andere met vluchtelingen en
in diverse werkvelden in de zorg. Momenteel is ze Teamleider Corona bij de GGD Twente.
Door haar ervaringen op de corona-afdeling en haar talent om te schrijven, kon een boek niet
uitblijven. “Ezra krijgt een test” werd een feit. In de hoop dat zoveel mogelijk volwassenen
én kinderen zich in het boek zullen herkennen, is rekening gehouden met inclusiviteit en is
het boek genderneutraal.
Heb je interesse? Het boek is te koop bij Polleke Kinderwinkel.
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Illustraties: Miranda Vries

Wat doe je wanneer je te horen krijgt dat er
corona is uitgebroken in de klas van je kind?
Moet je je kind thuis houden? Laat je het testen?
Hoe bereid je een kind voor op zo’n eventuele test?

Ezra krijgt een test - Corona door de ogen van een kind

Over het boek
Ezra is een kleuter van 4 jaar die graag naar
school gaat, maar thuis moeten blijven
nadat een klasgenootje positief getest is op
corona. De ouders van Ezra vragen zich af
of Ezra niet te klein is voor een coronatest.
Ezra vindt zichzelf niet klein. De afspraak
wordt ingepland en Ezra gaat, samen met
vader Jos naar de GGD-teststraat.

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

WWW.BOEKELO.INFO
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SAM’S KLEDINGACTIE VOOR
SCHOOLKINDEREN IN OEGANDA

Actiedag in Boekelo
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels het hele jaar door,
kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een
bedrijf, school of kerk. Op 16 oktober aanstaande kunt u in Boekelo kleding en schoenen die
je niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt, inleveren
op het plein voor Momentum aan de Beckumerstraat 167. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van
11.00 - 13.00 uur aanwezig om de goederen - geheel coronaproof - in ontvangst te nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen
zij helaas niet aannemen.
Uw steun is onbetaalbaar
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door
naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een
betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen
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Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is
er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer
corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
www.buitenhoff.nl
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar
school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar
school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans
ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij
weer door aan hun kinderen. We hopen samen met jou hiervoor te kunnen zorgen.
Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen
Gezien de veranderde context van de pandemie, lijkt het er op dat de scholen binnenkort
allemaal zullen heropenen. Maar veel ouders zijn gewend hun kinderen in te zetten in het
huishouden en op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te doorbreken door ouders
te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere toekomst voor
hun kinderen. Ze zorgen dat scholen met ouders gaan praten om ze ervan te overtuigen
hoe belangrijk de basisschool is. Maar soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders
geen werk of minder inkomsten hebben door COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind
echt missen. Ze missen inkomsten omdat de kinderen geen geld meer verdienen als ze naar
school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje in de
rug te geven met een schoolpakket waarin onder andere een uniform zit.

Foto: Ruben van Dijk
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Projecten
Wil je meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd? Of wil je misschien zelf als
vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijk dan eens op www.samskledingactie.nl.

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●
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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

Wij hopen jullie
snel een keer bij ons
te zien!

Welkom
bij de Broodbode!
9
Warris en wij zijn in 201
Hallo! Wij zijn de familie
rke
we n
bergen begonnen. Hier
de Broodbode in Haaks
een
me t passie en liefde om
wij elke dag he el hard
ter te laten!
onvergetelijke indruk ach

volg ons op social media!
/BroodbodeHaaksbergen

Veldmaterstraat 65B Haaksbergen
Haaksbergen@broodbode.nl
tel. 053 - 574 88 22
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Heb jij zin in een lekkere lunch? Dan moet je beslist bij de Broodbode zijn! Onze
huisgemaakte ciabatta’s en focaccia’s smaken zo lekker, die moet je eens geproefd
hebben! Naast belegde broodjes vind je ook salades, zoetigheden en gezonde
smoothies op onze menukaart. En wil je je lunch laten bezorgen? Geen probleem!
Kijk voor de bezorgvoorwaarden op onze website.

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

J S -|T www.js-tijdvoorjezelf.nl
IJDVOORJEZELF
Tel. 06 13 07 51 12 | info@js-tijdvoorjezelf.nl
Voetreflex & Reiki behandelingen
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AFSPRAAK MAKEN?

www.tandartspraktijkboekelo.nl

053 - 428 27 93

RONDE TAFELGESPREKKEN
OVER SENIORENBELEID
Volgend jaar wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Die gaat het gemeentelijk
beleid voor de komende jaren opstellen. Vervolgens komt er dan een nieuw college
van burgemeester en wethouders. Nu is het moment om het gemeentelijk beleid te
veranderen en ervoor te zorgen dat de belangen van senioren serieus aan bod gaan komen in
de Enschedese politiek.
Hoe kunt u als senior mee praten?
Het Seniorenplatform Enschede organiseert in september twee ronde tafelbijeenkomsten
waarin je kunt aangeven wat je als senior belangrijk vindt voor onze stad. Je inbreng sturen
wij naar alle politieke partijen, zodat deze onderwerpen opgenomen kunnen worden in hun
verkiezingsprogramma’s.

Grijp je kans om mee te praten en kom naar een van deze bijeenkomsten. Het is wel nodig om
je aan te melden via info@seniorenplatformenschede.nl voor 15 september (bij uitzondering
via tel. 053 - 476 4515). Graag even aangeven bij welke bijeenkomst je aanwezig wilt zijn.
Kijk voor meer informatie op www.seniorenplatformenschede.nl of bel: 053 - 476 4515.

Foto: Mark Ros
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De eerste ronde tafelbijeenkomst vindt plaats in stadsdeel Noord bij wijkaccommodatie
Prismare op woensdag 22 september van 14.00 - 16.00 uur. De tweede bijeenkomst vindt
plaats in stadsdeel Zuid bij restaurant Le Pompidou op dinsdag 28 september van 14.00 16.00 uur.

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/
Beckum
074 - 367 64 07

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl
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GUN JIJ IEDEREEN FIJNE
BUREN?
Burenruzie is voor niemand prettig. Daarom zoekt Buurtbemiddeling Enschede
buurtbemiddelaars die graag vrede willen
stichten.
Wat doe je als buurtbemiddelaar?
Na het inlezen van de melding, ga je met
een collega-bemiddelaar op huisbezoek bij
de buur die de melding gedaan heeft. Samen luister je naar het verhaal en de beleving van
deze buur, hopelijk onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee. Aansluitend ga je
onverwachts met je collega-bemiddelaar, langs bij de andere buur, de mogelijke veroorzaker
en door de ogen van de eerste buur, een verschrikkelijk persoon.

Het is goed om te weten dat je altijd met een ervaren buurtbemiddelaar op pad gaat.
Daarnaast helpen wij je graag om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. Je kan bij ons
uiteenlopende trainingen volgen zoals intuïtief bemiddelen, bemiddelen bij kwetsbare
mensen, verdieping coachingsvaardigheden, bespreekbaar maken van gevoelens,
stimuleren van eigen kracht, etcetera. En weet dat er al ruzie is tussen de buren, dus je kan
het niet erger maken.
De buurtbemiddelaar die we zoeken:
• heeft goede oren
• is geduldig
• wil mensen helpen zodat zij weer prettig naast elkaar kunnen wonen
• kan mensen het gevoel geven dat ze wel gehoord worden
• staat open voor heel veel verschillende meningen
• wil nieuwe werelden leren kennen
• houdt wel van een bakkie koffie of thee
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Samen luister je naar het verhaal en de beleving van deze buur. Vaak hetzelfde verhaal
maar dan andersom. Je blijft neutraal en onpartijdig en gaat op zoek naar het gezamenlijke
belang van de buren. Jij en je collega-buurtbemiddelaar proberen om de ruziemakers om
tafel te krijgen, onder jullie begeleiding en met jullie ondersteuning. Je voert samen een
bemiddelingsgesprek en zorgt er mede voor dat ze lachend de deur uit gaan.
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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
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

Dit maakt het extra leuk voor jou:
• Dit werk is heel leerzaam en je ontwikkelt vaardigheden
• Je krijgt verdiepingstrainingen afgestemd op jouw behoefte
• Er is veel persoonlijke aandacht
• We doen teambuildingsactiviteiten
• Buurtbemiddelaars zijn hele leuke mensen om te leren kennen
• Je praat mee over het verder ontwikkelen van buurtbemiddeling
• Je beheert je eigen agenda: Geen tijd? Geen probleem!
Dus vredestichter, heeft deze vacature iets bij je los gemaakt? Mail ons waarom jij jouw vrije
tijd bij ons wil doorbrengen: info@buurtbemiddelingenschede.nl.
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Foto: Gerrit Smale
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
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?
OOK
IK T
GESCH
VOOR
EN
B A BY ’S N
RE
K IN D E

Neem gerust contact op om te overleggen.
Fenanja Bouman • Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378 • info@taiyin.nl • www.taiyin.nl

De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetingsplek 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 terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo.

SEPTEMBER
Ma.

Nordic Walking en wandelen rond Boekelo

13.45 uur

Ma.

Aangepaste gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Di.

Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

14.00 uur

Do.

Jeu de boule

14.00 uur
14.00 uur

Opgeven bij Joke Velthuis via 053 - 428 2659
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Do. 23 sept. Sjoelen en/of Rummikub

14.00 uur

Do. 30 sept. Nieuwe najaarsmode van Ruben Jansen

14.00 uur

OKTOBER
Wo. 6 okt.

Samen zingen met de Berkezangers

14.00 uur

Do. 7 okt.

Bingo met Boekelo Decor. Kosten €4

14.00 uur
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Do. 16 sept. Spelmiddag met Boekelo Decor. Kosten €4

9.00 uur & 10.15 uur
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Zo langzamerhand gaat het met de coronaversoepelingen de goede kant uit. We
verwachten 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 de afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het realiseren van het bermmonument
voor de Twentse verzetshelden Johannes ter Horst en Roelof Blokzijl. In september verwachten we in het bijzijn van de burgemeester en naaste familieleden het monument te
kunnen onthullen. In de volgende Boekeloos kunnen we daarover meer melden.

Zo hebben we samen een markesteen geplaatst op de grens van Usselo en Beckum.
Boekelo hoorde immers in vroeger dagen tot de Marke Usselo.
Op de website van de gemeente Enschede (www.enschede.nl/vrije-tijd/historie/meercultuurhistorie/markestenen) lezen we dat het markenstelsel vroeger bedoeld was voor
het inrichten en besturen van zogenaamde marken: grondgebieden die onder andere
afgebakend werden, eerst met een beek, heuvel of grote boom, later met grote stenen.
Deze marken kwamen vanaf de 13e eeuw in ons land hoofdzakelijk voor op de Saksische
zandgronden in het oosten van ons land. De ‘woeste’ grond in de marke was gezamenlijk
eigendom van de eigenaren van de boerderijen in die marke. In de loop van de tijd voelde
men meer de behoefte om de gebieden en vooral het eigendom ervan nauwkeuriger vast
te stellen. Het kon niet blijven bij een beek, een grote boom of een heuvel, nee, men wilde
de grens nauwkeuriger vaststellen. Daarvoor werden grote stenen gebruikt, die geplaatst
werden op de grenzen van de marken en vooral op die plaatsen die een knik in de grens
aanduidden. Dat ging overigens niet zonder ruzie gepaard omdat er natuurlijk eigendom van
de gronden in het geding was en dan ging het vooral over het hout, het veen, de heide- en
weidegronden. Niet onbelangrijk als inkomensbron in die dagen.
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Ook zijn we druk geweest in samenwerking met de Loakstenencommissie van de SHSEL
(Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker) om markestenen te plaatsen.
Op de website van SHSEL (www.shsel.nl/commissies/loakstenen-en-begraafplaatsencommissie) kunnen we lezen welke activiteiten men onderneemt: “De Loakstenencommissie houdt zich bezig met grensstenen in de gemeente Enschede. We kennen
binnen dit gebied drie soorten grenzen: de landsgrens tussen Nederland en Duitsland,
de markegrenzen en de grenzen van het oude wigbold van Enschede. Er zijn daarom ook
drie soorten grensstenen: rijksgrensstenen, markestenen en wigboldstenen.”

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

MEER INFO BEL 06 53 63 14 47 • VERHAAKTUINVERZORGING.NL
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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

Vermeldenswaard is dat de huidige gemeente Enschede ontstond uit vijf marken: de
Esmarke, de Lonnekermarke, de Usselermarke, de Twekkelermarke en de Drienermarke.
Boekelo behoorde tot de Usselermarke. Zie overzichtskaart (overgenomen van de website
van de gemeente Enschede).
Rond 1850 werden de marken opgeheven en vormden de markestenen vaak een obstakel.
Ze werden verwijderd of ze verdwenen in diepe gaten. De historische verenigingen in Twente
hebben om de historie levend te houden
weer aandacht voor de markestenen. Vooral
de Loakstenencommissie van de SHSEL is
hier druk mee bezig. Zo gebeurde het op
een mooie zaterdagmiddag in augustus dat
wij samen met de Loakstenencommissie
een steen geplaatst hebben om de grens
tussen Boekelo, dat immers behoorde tot
de Usselermarke, en Beckum te markeren.
Zie de foto van de markesteen.
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Voor meer informatie over de loak- of
markestenen zie de website van SHSEL
en van de gemeente Enschede. Voor
vragen over onze activiteiten:
info@historische-kring-boekelo.nl.
Of bezoek onze website
www.historische-kring-boekelo.nl of onze
Facebook-pagina: www.facebook.com/
historischekring.boekelousselotwekkelo.



Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste 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

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

WWW.BOEKELO.INFO
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Bij de samenstelling van deze Boekeloos is niet duidelijk in hoeverre de coronamaatregelen in
september verder versoepeld worden.
Marcellinuskerk Boekelo
Op zondag 5 september is er een gebedsdienst in de Marcellinuskerk met zang door het
Marcellinuskoor. Verdere bijzonderheden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad
Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl.
Pancratiuskerk Haaksbergen
Elke zondag is er om 9.30 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.kerkdienstgemist.nl/stations/2326 kun je mogelijk de eucharistieviering
in deze kerk volgen.
Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van 10.00 - 11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.

KALENDER SEPTEMBER
di. 7 sep.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

19.00 - 19.30

do. 9 sep.	Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt
mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl

17.00

vr. 10 sep. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com
zo. 12 sep. Monumentendag Wissink’s Möl

10.00 - 16.00

zo. 12 sep. Zomerconcert aan de vijver | Vijver aan het fietspad (Teesinkweg)
tussen de Teesinklandenweg en de Badweg
di. 14 sep. Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede
vr. 1 okt.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

15.00 - 17.00
20.00
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Protestantse Gemeente Usselo
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. Voor verdere bijzonderheden verwijzen
we je naar de website: www.protestantsegemeente-usselo.nl.

COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
(archief vanaf 2006)

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275,

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/Boekeloos

Voor de exacte data: zie de kalender

WWW.BOEKELO.INFO
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achterin de papieren uitgave of op:

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/Boekeloos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKELOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien

Voorzitter

voorzien van naam en adres, vallen wanneer

Jeroen Verhaak

053 - 428 22 25

geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Vice voorzitter
Kas de Vries

053 - 428 34 96

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Ben Bel 		

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

053 - 428 17 97
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen
Ruim 100 jaar veelzijdig actief in
de bouw. Van nieuwbouw, kleinschalig onderhoud, verbouwingen tot complexe restauraties.
Al vier generaties staan wij voor
betrouwbaarheid, kwaliteit,
vakmanschap, oog voor detail
en afwerking.

N I EU W B O U W • V ER B O U W
R E S TAU R AT I E • R EN OVAT I E
O N D ER H O U D • SERV I CEBUS

www.stokkers.nl

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

