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WIN GRATIS
ZONNEPANELEN
Verduurzamen doen we samen.
Zet in april, mei of juni je woning
bij ons in de verkoop en win gratis
zonnnepanelen inclusief installatie!

extramakelaars.nl
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REDACTIE

LUNCH & DINNER
LUNCH | DINNER | KOFFIE | BORREL | EVENEMENTEN

OUDE DELDERNERWEG 203 | BOEKELO| (053) 428 30 05 |
RECEPTIE.BADBOEKELO@SHEETZ.NL
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VAN DE REDACTIE
Deze maand hoeven we ons niet te vervelen. En de maand daarop ook niet zoals je in deze
editie van Boekeloos gaat zien. Er zijn zo ongelooflijk veel leuke dingen te doen!
Zo rijdt de trein weer en heeft Museum Buurtspoorweg het afgelopen jaar goed besteed
door bij ons in Boekelo het binnenterras opnieuw in te richten, inclusief een speeltuintje voor
de kinderen. Er is vast geen ouder of grootouder in Boekelo te vinden die niet al eens met de
(klein)kinderen in de stoomtrein heeft gezeten.
Verder staat de Nationale Molendag weer gepland, waarop je een bezoek kunt brengen aan
Wissink’s Möl in Usselo. Of je kunt gaan genieten van muziek: van het vocaal ensemble “De
Troubadours” of oratoriumkoor Eigenwijs. Ook in juni is er weer een aantal evenementen
‘terug van weggeweest’. Zo kun je op Tweede Pinksterdag weer naar het Pinksterfestival
in het dorp of naar Soundgardens. Of gewoon naar allebei! Er is weer een concert aan de
vijver bij het fietspad aan de Teesinkweg en natuurlijk zijn er in juni ook weer de Popfeesten
in Usselo. Genoeg te doen dus.

Geniet van het voorjaar!
De redactie

Coverfoto: Anne te Koppele
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Heb je na al dat ‘gefeest’ nog wat tijd over en wil je graag iets doen, dan kun je gezellig
gaan badmintonnen bij de nieuw opgerichte badmintonafdeling van GV Unisson. Of word
vrijwilliger bij de paddenwerkgroep. Je kunt ook je handen uit de mouwen steken bij
de laatste loodjes voor de nieuwe sport- en cultuurhal bij De Zweede. Keuze genoeg!

Toe aan een momentje voor jezelf?
Boek een heerlijke,
ontspannende gezichtsbehandeling.
Inclusief reiniging, peeling,
wenkbrauwen harsen, ontspannende massage,
hydraterend masker en een 24h verzorging.
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Van links naar rechts: Stefan Olink, Irene Meijer, Bart Stokkers, Wendy te Lindert, Ton de Vries,
André de Boer, Ben ter Stal, Edith Robers-Janssen en Monique Voulon.

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: BEN TER STAL EN ANDRÉ DE BOER

Taakverdeling Dorpsraad
Besloten is dat André de voorzitter wordt van de Dorpsraad 2022-2026. Ben wordt vice-voorzitter en secretaris en Bart wordt penningmeester. Stefan, Irene, Ton en Bart vormen de
commissie ‘Fysiek domein’. Edith, Monique en Wendy vormen de commissie ‘Sociaal
domein’. Edith, Monique, Irene, Wendy en Bart vormen de commissie ‘Dorpsbudget’.
De taakverdeling van de Dorpsraadleden is ook te vinden op https://www.boekelo.info/
dorpsraad-boekelo/organisatie.
De belangrijkste eerste taak voor de Dorpsraadleden is zich in te werken in alle dossiers
die de vorige Dorpsraad in een overzichtelijk overdrachtsdocument heeft beschreven.
Tijdens de eerste interne Dorpsraadvergadering op 12 april zijn de dossiers doorgenomen
en afspraken gemaakt over wat er met een bepaald dossier moet gebeuren en wie de
‘trekker’ of contactpersoon wordt.
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Een week na de verkiezingen, op dinsdag 22 maart is de nieuwe Dorpsraad voor het
eerst bij elkaar geweest en ‘geïnstalleerd’. De nieuwe Dorpsraad bestaat uit negen leden
waarvan drie uit de vorige Dorpsraad: Edith Robers-Janssen, Ben ter Stal en Bart Stokkers.
Zes leden zijn nieuw: Irene Meijer, Wendy te Lindert, Monique Voulon, Stefan Olink, Ton de
Vries en André de Boer.
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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

Noordtak Betuwelijn
De plannen voor de ‘Noordtak’ blijven de gemoederen in Twente en de Achterhoek bezig
houden. Ook Boekelo en omstreken zal de
gevolgen ondervinden als deze goederenspoorlijn daadwerkelijk wordt aangelegd.
Op de tekentafel loopt het geplande spoor
over de driesprong Veldbeekweg-Ganzenbosweg, kruist de Beckumerstraat nabij
de driesprong met de Hollinkweg en gaat
verder in een rechte lijn langs de Stemlandenweg en kruist vervolgens de A35 in de
buurt van het wildviaduct.

Energietransitie
De vorige en huidige voorzitter van de Dorpsraad hebben een kennismakingsgesprek gehad
met de nieuwe coördinator energietransitie van de gemeente Enschede. Zij wil zo snel mogelijk aan de hand van de Energievisie, die de gemeenteraad op 21 december 2021 heeft
vastgesteld, met buurten en dorpen om tafel gaan om de ‘buurt energieplannen’ die eerder
zijn gemaakt te bespreken en zonodig aan te passen. Wij gaan ons hierop voorbereiden.
Tenslotte
Tot slot willen we de leden van de vorige Dorpsraad hartelijk bedanken voor al het werk dat
zij, velen jarenlang en sommigen decennialang, voor Boekelo en omgeving hebben gedaan.
Ze hebben veel werk verricht, veel gerealiseerd en voor de nieuwe Dorpsraad ambitieuze
plannen nagelaten.
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Diverse verontruste groepen en organisaties proberen dit te voorkomen en gaan de krachten
bundelen. De Dorpsraad Boekelo is hier ook bij betrokken en heeft als eerste wapenfeit
spandoeken rondom Boekelo geplaatst. Voor meer informatie verwijzen we naar de website
https://www.geennoordtak.nl/flyer-stop-de-noordtak. Hier is een poster of raam flyer met
daarop ‘Stop de Noordtak! Geen ijzeren gordijn door het Twentse landschap’ te downloaden
en kan men een petitie ondertekenen. Het laatste nieuws over de Noordtak zal tijdens de
komende openbare Dorpsraadvergadering op 17 mei aanstaande aan de orde komen.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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✔
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✔
✔
✔
✔
✔
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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

NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK
Het leek mij een goed moment om weer eens een bericht van de apotheekhoudende
huisartsenpraktijk De Windmolen te plaatsen. De corona- en griepperiode lijken we achter
ons te laten en het voorjaar is volle bak aan de gang.
Ik wilde in dit bericht een aantal punten aansnijden: de huidige coronamaatregelen in ons
pand, de bezetting van de huisartsen, uitbreiding van onze diensten met een POH GGZ voor
de jeugd en het afscheid van onze Ans van de apotheek.
Huidige coronamaatregelen
We willen als praktijk nog steeds voorzichtig zijn met alles wat op corona lijkt. We zijn
immers een plek waar de meest kwetsbaren onder ons samenkomen. De ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus lopen weliswaar hard terug, nog steeds kunnen we
het verspreiden, zeker in een wacht- of spreekkamer. Daarom clusteren we nog steeds de
afspraken voor mensen met luchtwegklachten aan het einde van een spreekuur. Daarnaast
rekenen we op je als het gaat over het doen van zelftests en het dragen van mondkapjes bij
alle luchtwegklachten.

Praktijkondersteuner GGZ voor de jeugd
In onze Boekelose praktijk is vanaf 1 april gestart met een praktijkondersteuner voor de
jeugd-GGZ (POHjGGZ). Haar naam is Marinke Boom en ze wordt gedetacheerd vanuit
Mediant. Het project is geboren vanuit de wachttijd problematiek in de jeugdzorg bij een
tekortschietende overheid. Bij de POHjGGZ kunnen eenvoudige problemen in de huisartsenpraktijk worden opgepakt. Daarnaast is er de mogelijkheid om op deze manier wachttijden
te overbruggen. Marinke is elke vrijdagochtend aanwezig in de praktijk. Als je haar wilt
spreken, bel gerust de doktersassistente.
Ans Hemink met pensioen
Als laatste onderwerp is er de pensionering van onze trouwe apothekersassistente Ans
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Bezetting van de huisartsen
De dokters bezetting is momenteel uitgebreid met een waarnemend vrouwelijke huisarts:
Linda Molenkamp. Mogelijk ken je haar nog van een eerdere waarneemperiode in Boekelo
in 2014-2015. Zij zal tot aan de zomervakantie op woensdagen aanwezig zijn. Daarnaast
worden de dagen ingevuld door de vertrouwde gezichten van mijn collega’s dokter Kampman,
dokter Van Waaijenburg, physician assistant Manon Ligtenberg en ondergetekende.

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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Hemink. 17 jaar is zij voor de inwoners van Boekelo een aanspreekpunt geweest in de apotheek. In die tijd was zij de oren
en ogen van de huisarts over wat er gebeurde in de apotheek.
Nu gaat zij genieten van vrije tijd, man kinderen en kleinkinderen.
Ans Hemink: “Per 1 mei heb ik afscheid genomen van de
apotheek in Boekelo. Vanaf 2005 ben ik werkzaam geweest
in deze praktijk en heb er met heel veel plezier gewerkt. Nu ga ik van meer vrije tijd genieten.
Bedankt voor de fijne contacten aan de balie en dat ik zo mocht meeleven in blijde en verdrietige momenten. Het gaat jullie allen goed!”
Rest mij nog iedereen een mooi voorjaar te wensen.
Niels van Rozen, huisarts

HERMAN FINKERS ONTHULT INFORMATIEPANEEL
BIJ TOERISTISCH INFOPUNT

Met een ondeugende twinkeling in zijn ogen barst Herman Finkers uit in gejodel. Niet op
een bergwei, maar ‘gewoon’ op het trottoir langs de Windmolenweg in hartje Boekelo. Op
maandag 21 maart werd daar het informatiepaneel bij fietsknooppunt 38 onthuld.
Als geboren Tukker zorgde Finkers voor de humoristische vertaling van de tekst in het
Twents. Martin ter Denge vertaalde de tekst in het Duits en Engels. En hij jodelde vrolijk met
Finkers mee.
Jodelen? Hoezo?
Op het Boekelose informatiebord staat een verhaaltje over Olga Lowina, de vroegere ‘jodelkoningin’ die in de jaren vijftig furore maakte. Zij werd als Olga Musters in 1924 in Boekelo
geboren. Haar hits als ‘Tirolermeisje’ zorgden voor volle zalen, radio- en tv-optredens en gouden
platen. In 1967 werd ze herontdekt, toen ze tijdens het VPRO-Programma Hoepla stond te
jodelen voor een bergdecor, terwijl Phil Bloom naakt poseerde. Een historisch TV-fragment.
Herman Finkers vertelde dat hij in 1979 zijn eigen eerste theatervoorstelling is begonnen
met Olga’s jodellied ‘Er staat een berg in mijn tuintje’. Waarna Finkers spontaan bewees dat
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DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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hij niet alleen de tekst van dat schone lied
nog steeds beheerst, maar ook alle bijbehorende oladie oladio aladie oladio’s… Zo
werd het een vrolijke, ongedwongen happening in de voorjaarszon naast het stationnetje van het Museum Buurtspoorweg.
Want ‘in het echt’ blijkt Finkers net zo’n
leuke man als op TV, film of in het theater!
Finkers werd bij de onthulling van het BoekeMarco Krijnssen maakt een geluidsopname
lose informatiepaneel terzijde gestaan door
van jodelende Herman Finkers en Martin
publiekshistoricus Marco Krijnssen van de
ter Denge
IJsselacademie/Twentehoes, die alle teksten
schreef bij het Fietsroutenetwerk in Twente.
Krijnssen werd hierbij geassisteerd door lokale historische verenigingen. In Boekelo was dat
de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo, die alle genodigden na de onthulling van het
informatiepaneel gastvrij onthaalde in het Historisch Centrum op het Bleekerijplein.

“Veel mensen staan bij zo’n knooppunt even stil om op de plattegrond te kijken welke route
ze verder zullen nemen. Het is de bedoeling dat mensen na het lezen van zo’n verhaaltje met
andere ogen door het mooie Twente fietsen”, vertelt Krijnssen. “Ik ben trots op alle verhalen
die we samen met historische verenigingen naar boven hebben gehaald. Verhalen die je
verrassen en die blijven hangen, zodat je er ’s avonds na een fietstocht nog eens aan terugdenkt. De naam Olga Lowina is inmiddels weggezakt uit ons collectief geheugen, hoewel
het nog landelijk nieuws was toen ze in 1994 overleed. Henk van der Meyden wijdde in de
Telegraaf een hele pagina aan haar uitvaart. Daarin valt te lezen dat haar onafscheidelijke
Tiroler hoedje op de kist lag te midden van bloemen en kransen. Tijdens die bijeenkomst
werd geen jodelliedje gedraaid, op uitdrukkelijk verzoek van Olga zelf. Maar wel haar lievelingsnummer Droomland, door haar zelf gezongen. Ze wilde dat mensen nu ook hoorden
dat ze goed kon zingen. “Met dit bord hopen we de herinnering aan haar levend te houden.”
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Wetenswaardigheden Fietsroutenetwerk
Op dit moment zijn de eerste 56 informatiepanelen van het Fietsroutenetwerk, van Buurse
tot Bornerbroek, voorzien van leuke wetenswaardigheden over de directe omgeving. Het
is de bedoeling dat over enkele jaren bij alle ruim 600 knooppunten in de regio lokale
historische figuren en gebeurtenissen uitgelicht zullen worden.

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

Welkom bij Thuys
Gek van bloemen? Een nieuw geurtje?
Of Verwen je jezelf graag? Dan ben je bij
ons aan het goede adres. Middenin het
mooie Boekelo. Wij staan 6 dagen per
week voor je klaar. Tot snel!

Bezoek nu

ook onze

online bloemist
thuys-boekelo.nl

Mis niets!

Volg onze socials @thuysboekelo

Vul je

Thuys

met bloemen
Beckumerstraat 11 | 053 428 2670 | info@thuys-boekelo.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Gelegen in het hart van Boekelo
bevindt zich Beautysalon Lymone.
Een schoonheidssalon waar sfeer,
ontspanning en kwaliteit voorop staat.
Met onze expertise, ervaring en
hoogwaardige verzorgingsproducten
laten wij uw huid weer stralen!
Onze behandelingen bestaan
onder andere uit:
- Schoonheidsbehandelingen
- Wimper behandelingen
- Wenkbrauw behandelingen
- Manicure
- Pedicure
- Ontharen d.m.v. harsen
- Permanente make-up
- Lichaamsmassages
Volg ons op Facebook en Instagram!

Beautysalon Lymone | Beckumerstraat 24 | 06 38422689 | info@beautysalon-lymone.nl

CONCERT AAN DE VIJVER
Op zondag 12 juni vindt van 14.30 tot circa 17.00 weer een ‘Concert aan de vijver’ plaats
aan het fietspad (Teesinkweg) tussen de Teesinklandenweg en de Badweg. Er wordt
gewerkt aan een spectaculair en gevarieerd programma, met muziek voor oud en jong!
Jong Nederlands Blazers Ensemble
Zeer waarschijnlijk gaat het Jong Nederlands Blazers Ensemble optreden, kortweg jongNBE.
Een ensemble van jonge talentvolle musici van de Nederlandse conservatoria; sommige al
klaar, andere nog midden in hun opleiding. Het ensemble bestaat uit 10 musici op fluit, hobo,
klarinet, fagot, hoorn, trompet, saxofoon, trombone, slagwerk en contrabas/basgitaar.
Corine & Friends
Het tweede deel van de middag speelt het vertrouwde combo met zangeres Corine Leferink, die wordt begeleid door muzikanten uit Boekelo, Usselo en Haaksbergen. De repetities
zijn al in volle gang. Er wordt muziek gespeeld van onder andere Eric Clapton, Carly Simon,
Room Eleven en Bart Peeters.

Graag tot ziens op zondag 12 juni!
Fleur ter Kuile, Pauline & Hajé Nordbeck
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Na afloop wordt er een glaasje geschonken. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd. Aanbevolen wordt om een kussen of stoeltje mee te nemen. Bij slecht weer kunnen
we uitwijken naar de werkplaats van Bouwbedrijf Stokkers aan de Kwinkelerweg 223.

WWW.BOEKELO.INFO
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SPRINGKUSSEN NODIG?

WELKOM IN VERNIEUWD MUSEUM BUURTSPOORWEG

In Boekelo is er ook het een en ander veranderd. Zo is het horecapunt helemaal opnieuw
ingericht met een leuk binnenterras én is er een speelpleintje voor de kleinere kinderen gemaakt. Hiermee is een museale ontwikkeling in gang gezet die de komende jaren verder
wordt uitgebouwd en waarmee een bezoek aan Museum Buurtspoorweg meer dan ooit een
echte beleving wordt.
Ga terug in de tijd
Al bij binnenkomst in Haaksbergen waan je je in vroegere tijden en ervaar je de bijzondere
verhalen van de lokale spoorwegen op een levendige manier. Stationschef Laponder neemt
je direct mee in de boeiende wereld van het lokaalspoor en vertelt je wat je kunt verwachten
tijdens je bezoek. Zo maak je kennis met een unieke verzameling spoorwegmaterieel,
ontdekken kinderen tijdens een speurtocht samen met Jack de stationskat op geheel eigen
wijze alle geheimen van het museum én maak je als kers op de taart een onvergetelijke
stoomtreinrit. Vertrekken kan weer vanaf beide stations: Haaksbergen en Boekelo. Deze
stations worden verbonden door een stuk lokaalspoorweg dat een belangrijk onderdeel van
de industriële ontwikkeling van de regio Twente tastbaar maakt.
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Zondag 3 april is het seizoen voor Museum Buurtspoorweg weer gestart en hebben ze
haar deuren weer voor publiek geopend. De afgelopen maanden is er achter de schermen
hard gewerkt aan een vernieuwing van het programma. Zo kan het publiek in Haaksbergen
terecht in een compleet vernieuwde museumwinkel met Toeristisch Informatie Punt én
gaat ze voor het allereerst kennis maken met stationschef Laponder.
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Gepassioneerde vrijwilligers houden de bijzondere museumcollectie in stand en brengen
gedurende je bezoek het verhaal tot leven.
Bijzondere evenementen en activiteiten
Buiten de reguliere rijdagen om organiseert Museum Buurtspoorweg ook in 2022 weer
verschillende evenementen. Zo worden alle rijvaardige stoomlocomotieven ingezet tijdens
een uitgebreide dienstregeling op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) en kun je deze
dag een rondrit maken in een nostalgische bus of met paard en wagen. LEGO-liefhebbers
kunnen hun hart ophalen op 2, 3 en 4 augustus. Ook wordt alles uit de kast gehaald tijdens
de Najaarsstoomdagen op zaterdag 15 en zondag 16 oktober. Daarnaast kun je op een
aantal zondagen een rit maken in de bijzondere WISMAR Railbus, staan er gedurende het
seizoen weer smakelijke ritten met de Culi Express gepland, kun je met je bedrijf of familie
je eigen trein huren én is het mogelijk om zelf voor een dag machinist te zijn.

HET 200 DAKEN PROJECT STOPT
In 2021 startte de Dorpsraad met het project om op 200 extra daken zonnepanelen te
leggen. De Dorpsraad zet dit project niet voort. De markt voor zonnepanelen is geëxplodeerd.
De vraag is enorm en producenten en leveranciers kunnen de vraag niet aan. Dat komt veelal
doordat er niet voldoende personeel te krijgen is. Tegelijkertijd betekent die enorme vraag
dat het niet noodzakelijk is om vanuit de Dorpsraad extra initiatieven te nemen. In oktober
was de eerste bijeenkomst en op donderdag 14 april de tweede. Ook die tweede avond
werd door velen bezocht. Inwoners van Boekelo en Usselo die alsnog mee willen doen
kunnen zich ook de komende maanden nog melden bij de twee leveranciers: Schulte
Energietechniek en Triple Energie.
Joris van Staaden en Kas de Vries
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Perronkaart, Familiekaart en Museumkaart
Een kaartje voor een museumbezoek inclusief stoomtreinrit geldt vanaf dit seizoen weer
als dagkaart. Je hoeft dus niet meer voor een specifiek tijdslot te boeken, maar je kunt
op de dag van je bezoek met hetzelfde kaartje zoveel stoomtreinritten maken als je wilt.
Naast de reguliere tickets heeft Museum Buurtspoorweg ook een perronkaart voor een
museumbezoek zonder treinrit en een familiekaart, geldig voor maximaal 5 personen.
Museumkaarthouders bezoeken ons museum nog steeds gratis. Alle informatie over
rijdagen, evenementen en entreeprijzen is te vinden op www.museumbuurtspoorweg.nl.

Sporten onder begeleiding

Kom op een verantwoorde manier trainen onder begeleiding van
een van onze fysiotherapeuten of fitness trainers. De trainingen
worden aangepast aan jouw niveau en wensen. We bieden deze
trainingen ook in de avonduren aan. Wil je liever alleen of met
z’n tweeën sporten? Maak dan een afspraak voor personal
training. Vanaf april sporten we ook buiten achter het pand.
Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden!

www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

PINKSTERFESTIVAL
De Boekelose Ondernemers Vereniging organiseert weer een Pinksterfestival. Het
Pinksterfestival vindt plaats op 6 juni, Tweede Pinksterdag. Van 11.00 tot 17.00 uur
staan de kramen aan de Beckumerstraat in Boekelo.
Op het Pinksterfestival zal er als vanouds een Pinkstermarkt zijn. Op de Pinkstermarkt is
het aanbod van de kramen zeer divers. Er zijn bijvoorbeeld kramen met kunst en met lekkernijen en de Boekelose ondernemers hebben kramen. Ook jij kunt je nog aanmelden voor een
kraam. Er is live muziek en er zijn diverse straatartiesten aanwezig. Ook de rommelmarkt zal
traditiegetrouw weer plaatsvinden.
Reserveer een kraam
Naast dat je van harte welkom bent om het Pinksterfestival te bezoeken, kun je natuurlijk
ook een kraam reserveren. Commerciële kramen en kramen voor de rommelmarkt kun je
reserveren via www.ondernemendboekelo.nl.

Boekelose Ondernemers Vereniging
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Voor het Pinksterfestival zijn de Beckumerstraat en een gedeelte van de Diamantstraat afgesloten voor verkeer. Bezoekers kunnen parkeren aan de rand van het dorp. Het doorgaand
verkeer zal worden omgeleid. De bewoners van de Beckumerstraat, Meester de Wolfstraat
en een stuk van de Diamantstraat bij de gymzaal worden vriendelijk verzocht om hun auto’s
buiten het terrein van het evenement te parkeren. De Boekelose ondernemers gaan ervan uit
dat het een feestelijke dag wordt en wensen de bezoekers alvast veel plezier toe!

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

36 optredens

van12bands

in12 Boekelose tuinen
MAANDAG 6 JUNI 2022
tussen 13.00 en 17.00 uur
gratis entree

JAARGANG 44 | MEI 2022 | NR. 456
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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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)

KEN JE PADDENWERKGROEP BOEKELO AL?
Wij lopen met 13 vrijwilligers van februari tot en met april over de Teesinkweg om de padden,
een beschermde diersoort, over te zetten. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat
de padden doodgereden worden. We lopen nu alleen over de Teesinkweg, maar met genoeg
vrijwilligers zouden we zeker 4 wegen in en rondom Boekelo meer willen lopen. Want op veel
plekken in en rond ons dorp worden padden tijdens de paddentrek doodgereden. Dit willen
we voorkomen, dus zetten we de padden over en zetten we de berm af met gaas.
Klein begonnen
Anne te Koppele is doorgegaan met padden over te zetten nadat ze vorig jaar meer dan
250 padden in een avond heeft overgezet. In 2022 heeft Anne hulp gekregen en is de groep
gegroeid tot 13 vrijwilligers met een eigen Facebookpagina en een samenwerking met
stichting RAVON. Ook heeft Studio Noah ons logo gesponsord wat in dit artikel voor het
eerst wordt geïntroduceerd! We kijken er naar uit om ons nog beter vindbaar te maken en
te kunnen groeien zodat we meer padden in Boekelo kunnen redden. Ook willen we in de
toekomst educatie op de basisscholen in Boekelo gaan geven.

We blijven vol enthousiasme doorgroeien om de beschermde pad te helpen. Iedereen is welkom!
Paddenwerkgroep Boekelo
BOEKELO

Padden
werkgroep
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Kom je helpen?
Wij zijn voor de Paddenwerkgroep op zoek naar een penningmeester, secretaris en vrijwilligers
voor 2023. Word jij enthousiast van een fantastische werkgroep managen? Dan zoeken we jou!
Het kost niet veel tijd, misschien een uurtje per week, afhankelijk van hoe leuk je het zelf vindt.
•	Het meelopen als vrijwilliger is geheel vrijblijvend en wanneer het jou uitkomt.
Wandelen met de hond of een (sportieve) avondwandeling; je kunt het mooi
combineren met padden redden!
•	Je kunt je aanmelden via paddenwerkgroepboekelo@outlook.com of
door te bellen met Anne te Koppele: 06 - 8337 0236.
•	Met een grotere groep vrijwilligers is het mogelijk om meerdere wegen in Boekelo te
lopen, zoals de Haimersweg, Oude Deldenerweg en de Boekelosestraat richting de
Zweede.

WWW.BOEKELO.INFO
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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

PAASEIEREN ZOEKEN WEER GROOT SUCCES
Wat was het weer super om zoveel enthousiaste kinderen te ontvangen bij het traditionele
paaseieren zoeken op Tweede Paasdag jl. Na 2 jaar van afwezigheid is het weer top om
activiteiten te organiseren voor onze inwoners.
Vol energie stonden 78 kinderen om 9.45 uur voor de poorten van Teesinkweide te trappelen. Onder de bezielende leiding van onze paashazen zijn de kinderen in drie groepen naar
hun zoekveldje gegaan. Hier hebben ze gezocht naar de eieren waarna ze zijn getrakteerd
op een glaasje drinken en een cadeautje. Voor de aanwezige (groot)ouders en broertjes en
zusjes was er gezorgd voor een kopje koffie, thee of ranja.
En de winnaars zijn
Hierna hebben wij per leeftijdscategorie bekend gemaakt wie het mooist versierde mandje
bij zich had. En de prijswinnaars zijn:
Peuters:
Leah
Groep 1-2: Siem
Groep 3-4: Sofien

Muziekvereniging Unisson
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Het was een zeer geslaagde ochtend. Wij hopen je graag weer te zien bij een van onze
concerten. Wij spelen op 22 mei om 15.00 uur bij het Twickel College in Hengelo en op
19 juni samen met Inspiration om 15.30 bij De Buren.

… 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

WWW.BOEKELO.INFO
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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
€ 25,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 9% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

PLANNEN HANNINKSHOF
DOOR: DEBBIE VOOGSGEERD, RONDJE USSELO

Hanninkshof, het nieuwe hart van Usselo
Het openen van een nieuwe winkel is altijd spannend, maar bij de opening van landwinkel
‘Hanninks Dientje’ en bijbehorende ‘Bistro Hanninkshof’ in Usselo spelen ook persoonlijke
emoties bij Diane Roerink een rol. Voor haar is de cirkel hiermee rond: Johan Warrink en
Dientje Hannink, Diane’s opa en oma, runden tussen 1943 en eind jaren ’60 dorpscafé Hannink en de ernaast gelegen kruidenierswinkel. Met die laatste ging Johan nog tot eind jaren
’70 door. Daarna hielp hij Diane in het allereerste ‘Zuivelhoeve’-winkeltje aan de Haaksbergerstaat 501, nog net op Usseloos grondgebied. Diane verkocht er in een oude klompenschuur verse zuivelproducten, gemaakt door man Gerjhan, en dat werd al snel een succes.
Inmiddels zwaait Diane Roerink samen met haar gezin de scepter over het familiebedrijf ‘De
Zuivelhoeve’ in Twekkelo dat landelijk inmiddels 80 winkels telt en ook ‘De Dessert Meesters’ onder haar hoede heeft.
“De landwinkel en bistro worden het ontmoetingspunt van het dorp.”
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Het is je vast niet ontgaan: de bedrijvigheid bij het dorpsplein in Usselo. De familie Roerink,
bekend van ‘De Zuivelhoeve’, opent op het plein landwinkel ‘Hanninks Dientje’ en bijbehorende ‘Bistro Hanninkshof’. Debbie Voogsgeerd van Rondje Usselo sprak met de nieuwe
eigenaar Diane Roerink over de plannen.

WWW.BOEKELO.INFO
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Diane, vertel eens over landwinkel ‘Hanninks Dientje’.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
“In de landwinkel, die in de schuur naast Hanninkshof komt, gaan we versproducten
van de Zuivelhoeve verkopen, en daarnaast ook groente, fruit, vleeswaren, brood en streekproducten. Voor dat laatste zijn we nog op zoek naar leveranciers.” (zie kader). Diane
glundert als ze vertelt over de landwinkel die vernoemd wordt naar haar oma Dientje. “Ook
zal er in de zomer ijs worden bereid en
verkocht en komt er een lunchroom. Eindelijk weer een winkel in Usselo, die samen
met de bistro en het dorpsplein, voor
reuring, levendigheid en nieuw elan zorgt
in de dorpskern.”

Het was dus al jullie plan om Hanninkshof weer zelf te gaan exploiteren?
“In eerste instantie niet, maar omdat de laatste uitbaters Jojan Kersbergen en Sabine Hof
zich op nieuwe uitdagingen wilden richten, zijn we gaan nadenken over het concept, de
functie van Hanninkshof voor Usselo en onze historie op deze plek. Van daaruit is het idee
ontstaan om Hanninkshof weer in eigen beheer te nemen. Wat ook meespeelde zijn de
herinneringen aan de goede tijd toen mijn opa en oma achter het schap stonden. Dit viel
allemaal samen met de nieuwe plannen voor de dorpskern waarvoor de commissie ‘herinrichting dorpskern Usselo’ zich zes jaar lang heeft ingezet. Zij hebben gezorgd voor de basis;
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Waarom willen jullie dat zo graag?
“Nu Usselo na de herinrichting weer meer
een dorpskern heeft, voelde het voor ons als
eigenaar van het dorpsplein als een soort van
sociale, maar leuke ‘plicht’ om de dorpskern
nog meer in ere te herstellen. Het is enerzijds
natuurlijk een zakelijke investering, maar
we willen ook een maatschappelijke functie
vervullen om een ontmoetingspunt te
worden voor inwoners uit Usselo en omgeving. We staan dan ook erg open om een rol
te spelen in dorpsactiviteiten en -evenementen en gaan graag de samenwerking aan met
Usselose bedrijven, organisaties en stichtingen. Zo willen we bijvoorbeeld samen met de
kinderen van obs Molenbeek iets bijzonders organiseren en zijn we aan het nadenken over
een kunstmarkt. Wij willen graag de aanjager en facilitator zijn, de ideeën moeten van de
inwoners komen. Dus kom maar op!”
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van het complete straatwerk tot aan de bemiddeling tussen de gemeente, de wensen van
inwoners en ons, als eigenaar van het dorpsplein. Chapeau voor deze club betrokken Usseloërs die hier al die tijd bovenop heeft gezeten en ervoor gezorgd heeft dat er bijgestuurd werd
waar nodig en er ook op toe heeft gezien dat de plannen werden uitgevoerd. Nu is het aan
ons om de inrichting van het dorpsplein in te passen in de hernieuwde dorpskern.”
Hoe gaat het dorpsplein eruitzien?
“Om er echt een dorpsplein van te maken, moesten eerst wat eiken worden gekapt die
ook ziek bleken te zijn. Er komen nieuwe bomen voor terug, en er komen bloembakken en
zitbankjes. Het plein wordt bestraat met dezelfde gebakken klinkers als de straten om er
één geheel van te maken. Ook wordt er weer geparkeerd, daar ontkomen we niet aan. Wel
zijn we aan het kijken naar andere parkeermogelijkheden. Ook hiervoor werken we nauw en
goed samen met de gemeente, waarmee we het hele proces steeds afstemmen. Het plein
verbindt ook de landwinkel en de bistro met elkaar. Voordat het zover is, moet er nog best
wat gebeuren.”

Gaan we jou veel zien in de winkel en de bistro?
“Ja, dat denk ik wel, al zal het meer op de achtergrond zijn. Zowel de landwinkel als de bistro
krijgen een eigen bedrijfsleider om beide zaken professioneel te runnen. Ik ben meer degene
die de contacten zal hebben met inwoners, klanten en omwonenden. Als mensen-mens sta
ik graag midden in de samenleving om te horen en te zien wat er leeft en speelt en waar
behoefte aan is. Usselo heeft natuurlijk van oudsher een speciaal plekje in mijn hart, dus
ook daarom vind ik het leuk hier te zijn. Mijn middelste dochter Jorieke, waarmee ik de
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We zijn heel benieuwd, wat gaat er allemaal gebeuren?
“Passanten hebben vast al gezien dat we nu volop met de verbouwing van de schuur tot
landwinkel en ijssalon bezig zijn. Die willen we namelijk eind mei openen. Ondertussen wordt
Hanninkshof tot een ruim opgezette landelijke bistro verbouwd. Het pand bleek behoorlijk
gedateerd, dus al met al wordt het een grondige metamorfose. Zo wordt de voormalige
orangerie erbij getrokken om één grote huiselijke ruimte te creëren met een open keuken,
knusse hoekjes en een prominente bar. De entree komt aan de kant van het dorpsplein
en aan de zijkant (Boekelosestraat) komt een serre die in verbinding staat met het terras.
Ook verandert de uitstraling van het pand, met respect voor de historie. De hele verbouwing
vindt trouwens op de meest duurzame wijze plaats, een van onze kernwaarden. Net als
het leveren van kwaliteit; in de bistro gaan we het eten met zoveel mogelijk eerlijke verse
streekingrediënten bereiden tegen een schappelijke prijs. In het najaar hopen we de bistro
te kunnen openen.”

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

Zuivelhoeve winkels bestier, voelt zich ook erg betrokken bij dit nieuwe avontuur en zal hier
regelmatig te vinden zijn. Mooi dus, dat ook de volgende generatie verbonden blijft met
Usselo waar het ooit begon”, besluit Diane haar verhaal.

Historie en contact
Meer weten over de historie van Hanninkshof? De familie Roerink heeft in eigen beheer
een magazine uitgegeven dat online door te bladeren is via www.hanninkshof.nl.
Diane Roerink is te bereiken via info@zuivelhoeve.nl en 074 - 2424 907.

Bistro Hanninkshof
•	Opent in het najaar van 2022.
•	Eetgelegenheid tussen een restaurant en café in.
•	Twee bars, waarvan één eetbar.
•	Het eten wordt kwalitatief bereid met verse streekproducten, waaronder die uit de
landwinkel.
•	Voor een breed publiek toegankelijk, ook kinderen zijn welkom.
•	Activiteiten als een vrijdagmiddagborrel en een zondagse gezinsbrunch.
•	Circa 100-120 zitplaatsen, verdeeld over verschillende hoekjes, de serre en het terras.
•	Ook mogelijk feesten en partijen te vieren.
•	Zes dagen per week geopend van 11.00 tot 23.00 uur.
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Landwinkel Hanninks Dientje
Opent eind mei/begin juni 2022.
•	Verkoop versproducten van de Zuivelhoeve, groente, fruit, vleeswaren, brood, de Husselsaus van Jojan en streekproducten.
•	
Makers/kwekers van zelfgekweekte of (in)gemaakte producten (van honing tot
groente en van vlees tot jam) worden uitgenodigd hun producten te verkopen via de
landwinkel.
• In het weekend ook ’s ochtends verse broodjes.
• Inpandige ijssalon en ijsmakerij.
• Lunchroom met ca. 60 zitplaatsen.
• Zes dagen per week geopend van 08.00 tot 18.00 uur.

Haafkes bouwt.

Goor | Deventer

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

haafkes.nl

UPDATE SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE
Dat het nu echt opschiet met de bouw van de sport- en cultuurhal, konden ruim 350 bezoekers beamen tijdens de inloopochtend op zaterdag 12 maart jl. Deze was druk bezocht.
Onder de bezoekers waren ook veel oud-leden van de gymvereniging om te aanschouwen
waar ze hun energie en financiële bijdrage in hadden gestoken. Muziekvereniging Unisson
en Gymnastiekvereniging Unisson maakten van de gelegenheid gebruik hun verenigingen
onder de aandacht te brengen.
Er werd ter plekke ook gebadmintond in de Westerveldhal (genoemd naar de initiatiefnemer
Hennie Westerveld) met als resultaat dat 15 mensen zich spontaan hebben opgegeven voor
een badmintongroep die onder GV Unisson gaat vallen. Verderop in deze Boekeloos lees je
meer informatie over deze badmintongroep en waar je je kunt opgeven.

Help mee met de laatste loodjes
Als eind mei de bouwkundige oplevering is, kunnen we beginnen met de afwerking. Hier
hebben we best wat vrijwilligers voor nodig. Vele handen maak licht werk, dus als je een
paar uurtjes kunt helpen: heel graag! Laat het weten via Gerrit Waanders: 06 - 5022 3497.
Kloppend hart
In september zal het sport- en cultuurhart van Boekelo, Usselo en Twekkelo eindelijk gaan
kloppen en kunnen we met z’n allen trots zijn op het resultaat. Over de opening informeren
we je later, eerst is er nog werk aan de winkel! Heb je andere initiatieven die in de hal kunnen
plaatsvinden, laat het dan weten aan Ben ter Stal: warmstal@icloud.nl of 06 - 1250 8149.
Bestuur MFA de Zweede
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Update werkzaamheden
•	De sportvloer en gietvloeren zijn aangebracht. Bosan Sportinstallaties kan nu de
toestellen gaan plaatsen.
•	FysioMedics heeft de nieuwe ruimte op de eerste verdieping in gebruik genomen.
•	De gemeente heeft de meeste beplanting gepoot voor een mooie groene uitstraling.
•	Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de bestrating rondom de hal.
•	Eind mei is de bouwkundige oplevering en wordt er gestart met de afwerking.
•	Na de zomer is de hal klaar om volop te sporten en voor culturele activiteiten.

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

GV UNISSON START MET BADMINTON
Is het tijd voor een nieuwe uitdaging? Tijd om weer ergens aan te beginnen? Een nieuwe
sport te ontdekken? Dat komt goed uit, want GV Unisson biedt een nieuwe sport aan, die
ze graag willen introduceren: badminton!

Probeer badminton gratis, op 3 ochtenden en 3 avonden
Wanneer de Westerveldhal af is, gaan we gratis badminton aanbieden op 3 ochtenden en 3
avonden, om het te proberen. Iedereen is welkom. Omdat op dit moment nog niet duidelijk
is wanneer de sporthal helemaal klaar is en op welke dagen/tijden we met de introductielessen kunnen beginnen, informeren we je de komende maanden vaker over de voortgang
en de mogelijkheden.
Heb je interesse?
Geweldig! Stuur een berichtje naar badminton@gv-unisson.nl, dan houden we je op de hoogte.
GV Unisson
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Badminton is FAST.FIT.FUN
Iedereen kan badminton spelen op zijn/haar niveau. Puur voor de gezelligheid maar natuurlijk ook om fit te blijven en plezier te beleven.
FAST.	Badminton saai? Echt niet! Badminton is de snelste racketsport ter wereld.
Met badminton moet je snel beslissingen nemen, wordt je reactiesnelheid getest
en je voetenwerk op de proef gesteld.
FIT.	Veelzijdig bewegen houdt je jong en vitaal. Badminton is een workout voor je
hele lichaam en verhoogt je hartslag en hersenactiviteit. Tempowisselingen in
het spel zorgen ervoor dat je op een leuke manier kracht, snelheid, coördinatie en
uithoudingsvermogen ontwikkelt. Na het badmintonnen voel je je voldaan en zit
je lekker in je vel.
FUN.	De combinatie van snelheid, creativiteit, uithoudingsvermogen en bewegen maakt
badminton gewoon erg leuk. Badminton heeft een laag instapniveau en wordt niet
voor niets beoefend van op de camping tot op de Olympische Spelen. Plezier is de
basis en staat centraal bij het hele spelletje.
Voetenwerk, reactiesnelheid, coördinatie, snelheid. Haak je bij het lezen van deze woorden
af? Of vind je jezelf te oud? Niet nodig! Badminton kan gespeeld worden door jong en oud
en op alle niveaus. Een badmintontrainer en een aantal ervaren spelers helpen ons op weg,
zullen de spelregels uitleggen, de eerste slagen oefenen en een partijtje met je spelen.

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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ZONDAG 15 MEI:
NATIONALE MOLENDAG
Op zondag 15 mei vieren veel molens
in Nederland dat ze dit stukje cultureel
erfgoed in ere mogen houden. Ook
Wissink’s Möl in Usselo doet hier aan mee.
Tussen 10.00 en 16.00 uur kun je de molen
van binnen bekijken onder leiding van een
molenaar of gids. Ook worden er heerlijke pannenkoeken gebakken en staat koffie, thee of
limonade voor je klaar. Verder is er een markt met oude ambachten en andere kraampjes en
zijn er spelletjes voor de kinderen. Kom dus 15 mei langs om de trots van Usselo van dichtbij
te bewonderen!

ZONDAG 15 MEI: OPEN DAG CREMATORIUM USSELO

Na ruim twee jaar is een open dag eindelijk weer mogelijk en daarom opent het crematorium
op zondag 15 mei de deuren voor iedereen die eens een kijkje wil nemen. Houd de website
en social media kanalen van Crematoria Twente in de gaten voor meer informatie.
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Op 28 februari 2020 werd het crematorium in Usselo na een grondige renovatie heropend.
De geplande open dag kon vervolgens door corona en alle maatregelen niet doorgaan.

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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Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
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BOEKELO
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A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
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BECKUM
   
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65
 
 

CONCERT “NIEUW PROJECT”
DOOR VOCAAL ENSEMBLE
“DE TROUBADOURS”
Het vocaal ensemble is één van de weinige
A-koren (ensembles) van de Koninklijke
Nederlandse Zangers Bond. Ze heeft in ver
en recent verleden meegedaan aan diverse
concoursen in binnen- en buitenland en
daarbij prijzen en eervolle vermeldingen in
ontvangst mogen nemen.
Na een langdurige coronaperiode treedt het vocaal ensemble “De Troubadours” voor het
eerst weer op sinds ruim twee jaar. Dit concert is een afsluiting van 4 repetities met een
projectkoor, waarin het ensemble een aantal mooie muziekstukken presenteert, waaronder:

Met nieuwe energie laten wij je graag genieten van mooie samenklanken, waar het ensemble
zo om bekend staat. De dirigent deze avond zal Jurriaan Poese zijn.
Informatie
Het concert vindt op vrijdag 13 mei aanstaande plaats in de kerk van de Protestantse
Gemeente in Usselo (Haaksbergerstraat 819). De aanvang is 20.00 uur en de kerk is open
vanaf 19.30 uur. De entree is een vrije gift. Meer informatie is ook te vinden op de website
www.detroubadours.nl/nieuw
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• One last song van Michael McGlynn
• Ubi Caritas van Ola Gjeilo
• Aura Lee van Phil Embury
• Down to the river to pray van Philip Lawson
• Herinnering aan Holland van Max van Doorn

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDRIJF
•
•
•
•
•
•
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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 – 428 1595
Fax: 053 – 428 2782
06 - 308 716 86
06 - 534 132 70
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

WOUTER HAMMINK MAAKT JE BLIJ MET E-CHOPPERS!
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

Waarschijnlijk ben je in de afgelopen weken al eens een gekleurde E-chopper tegengekomen in of rondom Boekelo. Die tweewieler had dan hoogstwaarschijnlijk de Beckumerstraat als thuishaven. Want daar is Wouter Hammink op 1 april 2022 (het was geen grap!)
begonnen met de verhuur van dit soort elektrische choppers met dikke wielen.
Met de aanschaf van 21 exemplaren biedt Wouter de gelegenheid om deze E-choppers te
huren voor feesten en partijen. Hij vertelt: “Ik ga met de scooters naar de mensen toe. Ik
heb een truck met oplegger waarmee ik ze kan vervoeren. Dat biedt de mogelijkheid om ze
vanaf iedere locatie te kunnen gebruiken. Op die manier kan je er feestjes mee organiseren
vanaf je eigen huis, vanaf een bepaald bedrijf of met een horecagelegenheid als startpunt.
Na afloop kom ik de E-choppers weer ophalen. Dat kan op het punt van vertrek van die
dag zijn, maar ook op een andere plek. Alle mogelijke opties om er een leuke dag mee te
organiseren!”

Naast E-choppers ook springkussens en lasergames
Wouter heeft niet veel tijd gehad om onlangs zijn 39e verjaardag te vieren. Hij is bezig met
de eigenhandige verbouwing van zijn landelijk gelegen woning waar hij sinds 15 jaar woont,
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Om op een E-chopper te kunnen rijden moet je minimaal 16 jaar oud zijn en een brommer-,
motor- of autorijbewijs bezitten. Het is niet verplicht om op de chopper een helm te dragen.
De maximum snelheid is 25 kilometer per uur.

Wist u dat…
Different Bikes een samenwerking heeft met
het gezellige Eetcafé De Buren.
Bij aankoop van een nieuwe fiets krijgt u in de maand mei van
Different Bikes een cadeaubon voor een 12-uurtje (lunch) en een
kop koffie van Eetcafé De Buren.
BOEKELOSE STOOMBLEKERIJ 58A - 7548 EG BOEKELO
www.different-bikes.nl - info@different-bikes.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Prettig
kleinschalig

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

met zijn vrouw en twee kinderen, een zoon
van 10 en een dochter van 8 jaar. Als ICT-er
werkt hij 20 uur per week voor een evenementenbureau. Maar de meeste mensen in
Boekelo zullen hem kennen van de springkussens die hij verhuurt. En sinds drie jaar
verhuurt hij ook lasergames. Hij legt uit wat
je je daarbij moet voorstellen: “Ik organiseer
lasergames op bepaalde locaties in overleg
met de klant. Ik zorg voor de geweren en
de helmen met sensoren, die bij het spel
gebruikt worden. Als voorbereiding zorg ik voor de aankleding van de locatie en voor het
scheppen van een aansprekende sfeer, bijvoorbeeld door het maken van rook. Ik begeleid
het spel ook zelf en ik heb gemerkt dat mensen hiermee in hun eigen omgeving onvergetelijke ervaringen opdoen. En wat het belangrijkste is: dat ze heel veel plezier hebben!”

Als alles volgens Wouter’s plan gaat, zullen zijn E-choppers binnenkort niet meer weg te
denken zijn uit het Twentse landschap. Veel overlast zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet
veroorzaken: met hun maximumsnelheid van 25 kilometer per uur veroorzaken ze gegarandeerd geen lawaai en (benzine) stank. Nu nog mooi weer en je ziet vast alleen maar vrolijke
gezichten!
En dat laatste is precies het doel waarop Wouter zich met al zijn activiteiten richt: “Ik vind het
gewoon heel erg leuk om iets te doen waar mensen blij van worden!”
Als je Wouter ziet rijden, kan je de QR code op zijn chopper scannen en daarmee kom je
direct op zijn website www.e-chopperpleziertwente.nl.
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Voor alle activiteiten die Wouter Hammink aanbiedt geldt het voordeel van het werken op
andere locaties. “Omdat ik de E-choppers, de springkussens en de lasergames zelf naar
de klanten toe breng, zie ik de klant en de omgeving en kunnen we er zo iets moois van
maken. Op de locaties van de klanten, bijvoorbeeld bij bedrijven of bij horecagelegenheden,
is meestal ook al van alles aanwezig en kan ik een uitbreiding bieden op het al bestaande
assortiment. Het motto van Wouter is: “Een unieke beleving in je eigen omgeving”.

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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UNIEK CONCERT VAN ORATORIUMKOOR EIGENWIJS
“Fly me to the moon”. Frank Sinatra zong het en Oratoriumkoor EigenWijs zingt het op
zondag 22 mei in de Hervormde Kerk in Usselo.
Het in 2018 opgeheven oratoriumkoor heeft zich in haar 20-jarig bestaan altijd onderscheiden met eigenzinnig repertoire. Naast de klassieke werken als het Requiem van
Mozart en de Schöpfung van Haydn die bij ieder oratoriumkoor wel een keer voorbij komen,
was er bij Eigenwijs ook plek voor zelden gehoorde werken als het indrukwekkende Oratorium van de Armeense componist Avedissian en het schitterende Requiem van Saint-Saens.
Evergreens
Maar een repertoire van ‘evergreens’, nostalgische songs uit het midden van de vorige eeuw,
is toch wel totaal iets anders. En meteen de reden waarom het koor Eigenwijs nu weer
even bij elkaar komt. Met dank aan de gemeente Enschede die deze unieke gebeurtenis
subsidieert. In tijden van coronalockdowns heeft Eigenwijs-dirigent Pierre Schuitemaker
zich gestort op het arrangeren van de nostalgische songs voor oratoriumkoor - sopraan, alt,
tenor en bas - met een opmerkelijk resultaat.

m.m.v.

Anne Martha Schuitemaker sopraan
Hans-Pieter Herman bas
Project Orkest Twente
o.l.v.

Pierre Schuitemaker

Mis het niet!
Zondag 22 mei, om 15.00 uur in de
Hervormde Kerk in Usselo. Kaarten à €10
kun je alvast bestellen via eigenwijstwente@
studiodas.nl. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gratis toegang.

Aindtheay

lioffae

Zondag
22 mei 2022

fool

15.00 uur | Hervormde kerk Usselo

Kaarten à 10 euro verkrijgbaar
via eigenwijstwente@studiodas.nl
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En meer
Maar er valt nog meer te genieten. Voor liefhebbers van klassieke muziek klinken er ook
delen uit het Magnificat van Vivaldi en er zijn werkelijk fantastische solisten: Anne Martha
Schuitemaker en Hans Pieter Herman,
Nog één keer Oratoriumkoor EigenWijsTwente!
beiden professionele operazangers. Alleen
van oratorium naar evergreen
met nostalgische liederen gearrangeerd door Pierre Schuitemaker
die al zijn het bezoek meer dan waard! Het
en delen uit het Magnificat van Vivaldi
koor wordt terzijde gestaan door Projectorkest Twente onder leiding van Irene de
Bruijn. Tasco Silva, de vertrouwde pianist,
repetitor en koorbegeleider van Eigenwijs is
ook weer van de partij.
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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

SAVE THE DATE: POPFEESTEN USSELO

Het school- en volksfeest vindt dit jaar plaats van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni. Het
programma zal binnenkort via onze social media kanalen bekend worden gemaakt,
dus zorg dat je niets mist en volg ons op Facebook en Instagram!

BEDANKT!
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de fijne woorden, belangstelling en mooie
bloemen en fruitmanden, welke ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf en revalidatie
in het Roessingh ten gevolge van mijn herseninfarct. Ik ben weer thuis voor verdere
revalidatie en verder herstel.
Met vriendelijke groet,
Jaap ter Wengel
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Eindelijk weer feesten bij de molen! Na twee jaar van afwezigheid ziet het er naar uit dat
we eindelijk de Popfeesten Usselo weer kunnen organiseren! Wij hebben er in ieder geval
alle vertrouwen in en zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

WWW.BOEKELO.INFO
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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

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Nu er verdere versoepelingen getroffen zijn kunnen wij met groot plezier melden dat
ons Historisch Centrum geopend is voor bezoekers. Je bent van harte welkom op
vrijdagochtend in ons Historisch Centrum aan het toegangsplein van de Bleekerij.
Van 10 tot 12 uur zijn wij geopend en de koffie staat klaar.
Openstelling van het Historisch Centrum betekent ook dat wij mogelijkheden hebben
om een filmavond te organiseren. Daarover zullen we in een van de volgende uitgaven van
Boekeloos meer melden.
We hebben een avond georganiseerd voor onze donateurs met een optreden van Dolf
Ruesink, oud-journalist bij onder andere Tubantia, om te vertellen over de jaren ’50 en ’60
en ons daarbij ook voorwerpen te tonen die toen heel gewoon waren maar nu uit de mode
zijn. Een feest der herkenning voor velen van ons. De avond was een groot succes.
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Halifax monument
De vorige keer konden we melden dat het
Halifax monument aan de Kwinkelerweg
in Boekelo wordt gerenoveerd. Dankzij bijdragen in financiële en materiële zin kan een
begin worden gemaakt. Het plan is zeven
bomen te (laten) planten (vijf lindebomen
en twee kastanjes) rondom het monument
om daarmee tot uitdrukking te brengen de
nagedachtenis aan de twee overledenen
bij de crash en de vijf bemanningsleden die
het gered hebben. In deze Boekeloos willen
we graag meer melden over de renovatie
en over de onthulling van het gerenoveerde
monument. De lindenbladeren symboliseren het blad in de vlag van Canada. De
ene foto laat de grondwerkzaamheden zien en de andere foto laat de ‘maple leaf’ zien die
behoort tot de Canadese vlag. Deze ‘maple leaf’ komt in de vloer van het monument.

Beckumerstraat 19
www.slijterijgebotteld.nl
TEL. 085 - 06 07 908

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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Bermmonument Haaksbergerstraat
Op 2 oktober 2021 is het bermmonument onthuld ter nagedachtenis aan de door de
Duitsers op 23 september 1944 vermoorde verzetshelden Johannes ter Horst en Roelof
Blokzijl. Op vrijdag 21 januari jl. is het bermmonument op zijn definitieve plek aan de
Haaksbergerstraat even buiten Usselo in de richting van Haaksbergen terechtgekomen.
Het is de plek waar kerkgangers op zondagochtend 24 september 1944 de lichamen
van Roelof Blokzijl en Johannes ter Horst hebben aangetroffen. Wij zijn de Dorpsraad
Boekelo, Buurtkring Usselo en Dove Natuursteen te Enschede erkentelijk voor de sponsoring ervan en de medewerkers van Dove hebben het eveneens mogelijk gemaakt dat
het bermmonument op zijn definitieve plek kwam.

Meer informatie
Voor vragen over onze activiteiten kun je mailen naar info@historische-kring-boekelo.nl.
Of bezoek onze website www.historische-kring-boekelo.nl of onze Facebook-pagina: www.
facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo.
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Onthulling infopaneel Olga Lowina
Op 21 maart jl. waren we getuige van de
onthulling van het infopaneel van Olga
Lowina, de bekende jodelaar uit Boekelo.
De onthulling geschiedde door Herman
Finkers die ook nog wat jodelen ten beste
gaf. De Historische Kring was erbij door de
informatie die wij hebben aangeleverd. Na
afloop was er een gezellig samenzijn in en
bij ons Historisch Centrum. Vooraan in deze Boekeloos staat een artikel over de onthulling.
Zie de foto’s die Hans Klaver maakte van de onthulling.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur

WWW.BOEKELO.INFO
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Alles op afspraak, geen wachttijden

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapboekelo.nl
De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag

Slagerij Mark Wagelaar

Beckumerstraat 18, Boekelo, 053-4281216
info@slagerijwagelaar.nl, www.slagerijwagelaar.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.

MEI
Ma.

Nordic Walking en wandelen rondom Boekelo

13.45 uur

Ma.

Aangepaste gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Ma.

Huiskameractiviteiten door Livio

14.00 uur

Di.

Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

Wo.

Huiskameractiviteiten door Livio

Do.

Jeu de boule

14.00 uur

Vr.

Huiskameractiviteiten door Livio

13.30 uur

Do. 12 mei Samen kletsen uit de kletspot en samen eten
Opgeven bij Joke Velthuis: 053 - 428 2659

14.00 uur

Do. 19 mei Wedstrijd sjoelen met Boekelo Decor. Kosten €4

14.00 uur

9.00 uur & 10.15 uur
14.00 uur
9.30 uur
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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.
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
Bekijk de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en 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. Via de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326 kun
je de eucharistieviering in deze kerk volgen. Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van
10.00 - 11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.
Protestantse kerk Usselo
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. Je kunt de kerkdiensten van de
protestantse kerk Usselo ook online volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Bij ‘Zoek kerk’
typ je Usselo in. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we je naar de website:
www.protestantsegemeente-usselo.nl.

za. 7 mei

Sam’s Kledinginzamelingsactie | Plein voor Momentum

11.00 - 13.00

di. 10 mei

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede

		

Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

do. 12 mei

Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

19.00 - 19.30

vr. 13 mei

Concert vocaal ensemble De Troubadours | Protestantse Gemeente

		

Usselo | Kerk open 19.30				

zo. 15 mei

Nationale Molendag | Wissink’s Möl Usselo

10.00 - 16.00

zo. 15 mei

Open dag crematorium Usselo		

11.00 - 16.00

di. 17 mei

Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede

20.00

zo. 22 mei

Concert Oratoriumkoor Eigenwijs | Hervormde Kerk Usselo

15.00

do. 2 jun.

Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt 		

		

mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl

vr. 3 jun.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

20.00

17.00
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KALENDER MEI

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
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62

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




































63

d huis?
Inbraakwere�n� w� � �n � ��

��
W�� c�n �r�� ��
� ��
� � �i � �� m �
�n
�� �ra � �� ��
n
�� �� � .
�� �� � a � � pas
� � n �o�z� � �

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

