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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
Eens in de zoveel tijd krijgen wij een reactie op een artikel. Dat kan van iemand zijn die een
andere zienswijze heeft of van iemand die graag in contact wil komen met de schrijver of
de persoon waar het artikel over gaat. Dat laatste vinden wij erg leuk en daar zullen we dan
ook altijd aan proberen mee te werken. Uiteraard delen wij geen privacygevoelige informatie
tenzij we er toestemming voor hebben, maar een mailtje doorsturen kan natuurlijk altijd.
Soms krijgen we ook mailtjes die voor de Dorpsraad bestemd zijn. Daar kunnen we zelf
niets anders mee dan naar hen doorsturen. We snappen de verwarring die hierdoor soms
ontstaat. Op de omslag van Boekeloos staat dat het een uitgave is van de Dorpsraad, maar
wij zijn een onafhankelijke redactie, losstaand van de Dorpsraad. Uiteraard plaatsen we
altijd het nieuws van de Dorpsraad en houden we rekening met hun wensen, maar voor de
rest is er geen inmenging. Dus wil je iets voorleggen aan de Dorpsraad, dan kun je ze het
beste rechtstreeks benaderen. Dit kan zowel telefonisch als via de mail. De gegevens van de
nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester vind je op bladzijde 62 van de Boekeloos.

Tenslotte wordt er uiteraard stilgestaan bij het recente overlijden van Fleur ter Kuilevan Heek, voor de meesten een bekend gezicht in Boekelo. Fleur was erg betrokken bij
ons dorp en heeft vanuit verschillende rollen veel inspanningen verricht voor Boekelo. Ze zal
worden gemist.
We wensen je een heel fijn Pinksteren!
De redactie
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En wat vind je nog meer in deze editie? Het bruist gelukkig weer en we hebben mooie
evenementen in het vooruitzicht. In de vorige uitgave hadden we het al over het Pinksterfestival en Soundgardens die plaatsvinden op Tweede Pinksterdag, maar er is nog meer
leuks te doen in de maand juni. Zo is er het Open Tuinen Weekend, de Boerderijdag en
het Vaderdagconcert en eind van de maand de Popfeesten in Usselo. Verder opent het
Tegelhuys Twenthe eindelijk zijn deuren en hebben we een mooi ingezonden stuk over
de Veteranen Sociëteit Enschede.
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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

In de nieuwe Dorpsraad zijn alle dossiers verdeeld en alle verantwoordelijke contactpersonen
zijn benoemd. Iedereen is druk bezig zich in te werken in de lopende dossiers. De Dorpsraad
komt langzaam maar zeker op stoom en de eerste openbare vergadering is geweest. De
kop is eraf. Het is geen stille periode: op veel onderwerpen zijn ontwikkelingen. Onderstaand
een overzicht van belangrijke onderwerpen die de laatste maand aan de orde zijn geweest.
Noordtak Betuwelijn
Een aantal Dorpsraadleden heeft de bijeenkomst "Stop de Noordtak" op woensdag 11 mei
in Haaksbergen bijgewoond. Namens 53 organisaties en stichtingen, verdeeld over de
Achterhoek en Twente, waren er bijna 70 personen aanwezig. De Dorpsraad Boekelo heeft
zich bij dit actiecomité aangesloten. Op dit moment is er sprake van een zogenaamde
verkenningsfase waar 4 alternatieven bekeken worden. Maar eigenlijk is er al voorgesorteerd op de Noordtak als beste alternatief. De havens van Rotterdam en Amsterdam zijn de
grootste pleitbezorgers voor de aanleg van de Noordtak.
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Allereerst willen we stilstaan bij het overlijden van ons oud-Dorpsraadlid Fleur ter Kuilevan Heek. Fleur was naast de drijvende kracht achter de Historische Kring, de laatste jaren
ook een regelmatige en kritische bezoeker van de Dorpsraadvergaderingen. We zullen
haar inbreng missen.
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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

Een medestander hebben ze gevonden in de stichting RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) die opkomt voor de belangen van de aanwonenden van bestaand spoor in
Oost-Nederland. De stichting ‘Stop de Noordtak’ richt zich op de volgende aandachtsvelden:
1. Politiek-bestuurlijk: belangen van Twente en de Achterhoek behartigen.
2. Geopolitiek: concurrentiestrijd havens; aansluiting Duits achterland?
3. Verdelingsvraagstuk: grote publieke investeringen. Winst voor weinigen.
4. Maatschappelijk: natuur en noaberschap opgeven voor economische groei.
5. Technisch: inpasbaarheid van de spoorlijn vereist een landschappelijke transformatie.
Namens Boekelo hebben we problematiek van instabiele zoutcavernes in relatie tot laagfrequente trillingen veroorzaakt door zware goederentreinen ingebracht.
Het wachten is nu op het nieuwe zogenaamde APPM-rapport ‘Nut en noodzaak van de
Noordtak’. De haven van Rotterdam en RONA beschouwen dit rapport als vaststaand.
Echter, door de actie ‘Stop de Noordtak’ en Pieter Omzigt is hier kritisch naar gekeken en
wacht een nieuw rapport voor nut en noodzaak. Het traject zit dus nog in de beginfase
en op korte termijn worden er nog geen besluiten genomen. Het actiecomité is bezig om
betrokken te worden in de APPM- studie.

Opvang Oekraïense vluchtelingen op Tesinkweide
Zoals iedereen ondertussen wel uit de pers zal hebben vernomen bestaat het voornemen om
200 Oekraïense vluchtelingen op te vangen op Tesinkweide. Dinsdag 17 mei zijn de direct
omwonenden hierover geïnformeerd. In de komende weken zal de locatie moeten worden
verbouwd en geschikt worden gemaakt voor opvang. De vluchtelingen worden gehuisvest
in de paviljoens en het hoofdgebouw. Het gaat hierbij alleen om Oekraïense vluchtelingen.
De duur van de opvang is in eerste instantie voor één jaar, met de mogelijkheid om nog een
jaar te verlengen. Vanaf juli/augustus worden de eerste vluchtelingen verwacht.
De gemeente is nu druk bezig veel zaken in te regelen, en er zijn natuurlijk nog veel
vragen. Meer zal de komende tijd duidelijk worden en is ook afhankelijk van de samenstelling van de vluchtelingengroep. De regie ligt bij de gemeente. Vanuit de Dorpsraad
zullen we daar waar nodig aanhaken en ondersteunen. We verwachten dat Boekelo
positief zal reageren op de opvang op Tesinkweide. Tekenend daarvoor is dat de
eerste vragen van dorpsbewoners over hoe ze kunnen helpen ons al hebben bereikt.
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De presentatie van de bijeenkomst van 11 mei hebben we op onze website beschikbaar
gesteld: https://www.boekelo.info/stopdenoordtak.

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

Meer algemene informatie en antwoorden op vragen is te vinden op de gemeentelijk
website: https://www.enschede.nl/oekraine.
Bestemmingsplan wijk Teesinkbos
Het bestemmingsplan dat de wijk Teesinkbos aanwijst als beschermd dorpsgezicht is
op 16 mei door de gemeenteraad aangenomen. Vanuit de Dorpsraad hebben we advies
gegeven om dit bestemmingsplan om de 5 jaar te evalueren. We willen voorkomen dat de
regels te knellend worden, zodat nieuwe ontwikkelingen niet of nauwelijks mogelijk worden.
Denk daarbij aan het plaatsen van laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen. Helaas is
dat advies niet overgenomen. Wel is toegezegd dat er ruimte is voor aanpassingen als daar
op termijn aanleiding toe ontstaat. We zullen daar zo nodig gebruik van maken. Daarnaast is
een brochure toegezegd met voorbeeld oplossingen, aandachtspunten, tips en verwijzingen
voor aanpassingen. Deze zomer zal de brochure worden uitgebracht.
Onderdeel van het bestemmingsplan is een beheerplan. Op basis van het beheerplan
wordt nu een inrichtingsplan voor de openbare ruimte (bomen, beplating, verhardingen)
uitgewerkt. We hebben aangeven hierover tijdig geïnformeerd te willen worden.

Werkzaamheden Nobian
We krijgen regelmatig vragen over werkzaamheden van Nobian in ons werkgebied, zoals
aan de Kwinkelerweg. Dit betreft het definitief uit productie nemen van cavernes en boorputten. Het zogenaamde abandonneren. Vanuit de Dorpsraad houden we een vinger aan de
pols en zoeken actief contact met Nobian.
Renovatie Boekelosestraat
Op dit vlak is er weinig beweging. Om tot een definitief plan te komen komt er een werkgroep
met twee ambtenaren, twee leden van de Dorpsraad en twee omwonenden. De gemeente
zou het initiatief daartoe nemen. Vanuit de Dorpsraad hebben we navraag gedaan naar de
status en gevraagd om nu daadwerkelijk de werkgroep te starten. In het verlengde hiervan
willen we ook de herinrichting van de Beckumerstraat meenemen in de plannen. Die straat
zal ook in de nabije toekomst worden aangepakt en de problemen zijn vergelijkbaar ten
aanzien van straatbreedte en doorgaande verbinding.
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Scooteroverlast
Een aantal dorpsgenoten heeft opmerkingen over de ogenschijnlijke wildgroei van scooters
in het dorp. Vanuit de Dorpsraad hebben we de gemeente hierover een aantal vragen gesteld zoals: wat is het gemeentelijke beleid in deze en wie bepaalt eigenlijk de afzetplaatsen.
We houden je op de hoogte zodra we antwoorden hebben.

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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Dorpsbudget
Uit het Dorpsbudget is €450 verstrekt aan Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns voor
verkeersveiligheidskosten.
Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via
dorpsraad@boekelo.info. Het volgende maandelijkse spreekuur is 14 juni om 19.00 uur in
De Zweede. 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

UPDATE SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE

Eind op weg met afwerking en inrichting
Afgelopen maand is er veel werk verzet en zijn we met de afwerking een goed eind op weg.
Bosan Sportinstallaties heeft alle toestellen geleverd en geplaatst en technische installaties,
zoals de warmtepomp, de zonnepanelen, de luchtverversing en de brand- en beveiligingsinstallaties, zijn operationeel. Midden juni worden ze nog ingeregeld.
Oude en nieuwe gymmaterialen
De bestrating rondom de hal en van de
parkeerplaatsen is bijna klaar, net als de
inrichting van het buitenterrein. Ook zijn
de nieuw bestelde gymmaterialen bijna
allemaal binnen.
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Eindelijk, na bijna een jaar bouwen komt het einde in zicht. De laatste fase loopt zoals
gepland en de eerste oplevering is geweest. We kunnen ons nu langzaam richten op de
ingebruikname en de opening.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362

WWW.BOEKELO.INFO
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We nemen zoveel mogelijk gymmaterialen
mee uit de oude gymzaal, maar omdat er nu
twee zaaldelen zijn en er met twee groepen
tegelijkertijd wordt gesport, hebben we veel
meer materiaal nodig.

Help mee met de laatste loodjes!
Vanaf nu beginnen we met de laatste afwerking en aankleding; er moet nog wat geschilderd
en schoongemaakt worden. Al met al meer werk dan gedacht. Om het af te krijgen hebben
we vrijwilligers nodig. Vele handen maken immers licht werk. Dus als je een paar uurtjes
kunt helpen: heel graag! Laat het weten via Gerrit Waanders: 06 - 5022 3497.
Bijna een 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. Op dit moment zijn we een
‘sport’-opening en officiële opening aan het plannen en voorbereiden. Hierover informeren
we je later, eerst is er nog werk aan de winkel! Heb je initiatieven die in de hal kunnen plaatsvinden? Laat het dan weten aan Ben ter Stal: mail@warmstal.nl of 06 - 1250 8149.
Bestuur MFA de Zweede
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Schoolkinderen hebben de primeur om de
hal te testen
Zo langzamerhand is de hal klaar om
de eerste gebruikers te verwelkomen. De
leerlingen van OBS Molenbeek Boekelo en
Usselo en de Marcellinus hebben, als alles
meezit, op 3 juni de primeur tijdens hun
sportdag op De Zweede. Naast het buitenterrein maken ze dan ook gebruik van de hal.
Een mooie eerste gebruikerstest. Er zullen
vast kinderziektes boven water komen, die
we dan in alle rust kunnen oplossen voordat
we de hal na de zomer vol in gebruik nemen.

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
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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

COLUMN: KLEIN GELUK
DOOR: INGRID KLEINSMAN

Het is maandagmorgen. Mijn prachtige elektrische fiets staat volledig opgeladen in
de schuur terwijl ik zelf met de auto onderweg ben naar een afspraak. Op slechts 12
kilometer van ons huis. En ik had me nog zo voorgenomen te gaan fietsen.
Maar ja, een slechte planning, nog van allerlei dingen te doen en dus is daar geen tijd meer
voor. Hoezo geen tijd? Dat vraag ik mezelf af wanneer ik al voor de derde keer voor hetzelfde
verkeerslicht sta te wachten. Enschede is fietsstad. Fietsers krijgen, daar waar mogelijk,
voorrang op automobilisten. Was ik op de fiets sneller geweest dan met de auto?
Maakte ik mijn keuze misschien meer uit gemakzucht? Hoe dan ook, terwijl deze gedachten
door mijn hoofd gaan, zie ik aan de overkant van het kruispunt een enorme vrachtwagen
met oplegger langzaam tot stilstand komen. Zo’n stoere truck met een gezellig gehaakt
gordijntje en twee nummerbord-naamplaten achter de voorruit “Bianca” en “Wesley”.

Fietsers hebben voorrang in Enschede.
De volgende keer ga ik op de fiets.
Maar dit moment van klein geluk neemt niemand me meer af.
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De voetgangers mogen oversteken: een hoogzwangere vrouw en haar (neem ik aan)
zoontje van (denk ik) 2 jaar op een trap-driewieler steken over. De moeder loopt stevig door.
Het mannetje kan haar nog niet bijhouden. Het is een groot contrast: dat kwetsbare
mannetje op de driewieler en de krachtige truck. Dan kijkt het mannetje omhoog naar de
vrachtwagen. Hoog in de cabine ontmoeten zijn ogen die van de chauffeur. De chauffeur
zwaait. Het mannetje zwaait terug en blijft even staan. Midden op het zebrapad. Zijn moeder
is inmiddels aan de overkant van de straat en heeft het allemaal niet gezien. Ze draait zich
om en roept haar zoontje, hij moet opschieten, dadelijk gaat het licht op groen en rijdt die
grote vrachtwagen zomaar door. Het mannetje trapt met alles wat hij in zich heeft richting
zijn moeder. Op de stoep is hij veilig. Hij kijkt om. De chauffeur heeft hem nog niet uit het oog
verloren en zwaait nog een keer. Het mannetje zwaait weer terug en dat tovert een prachtige
glimlach op het gezicht van zijn moeder. Misschien ontroert de intense glimlach van de
chauffeur me nog wel meer.

WWW.BOEKELO.INFO
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SPRINGKUSSEN NODIG?

OPEN TUINEN WEEKEND: 18 EN 19 JUNI
Ook dit jaar wordt er weer een open tuinen weekend gehouden en wel op zaterdag 18 en
zondag 19 juni. Op deze dagen kun je in de omgeving van Boekelo de tuin van Gerrit en
Thea Kleine Wiecherink bezoeken aan de Teesinklandenweg 90.
Gerrit: “In mei was het alweer drie jaar geleden dat wij de sleutel kregen van ons nieuwe huis
met forse tuin. De eerste jaren hebben we ons vooral beziggehouden met het onderhoud
van de tuin. Dit voorjaar hebben wij de tuin wat meer naar onze eigen smaak veranderd.
Wij stellen onze tuin nu voor de tweede keer open voor bezoek, dus wil je eens bij ons achter
de heg kijken dan ben je van harte welkom. Vanaf 10.00 uur is de koffie klaar en we sluiten
om 17.00 uur. Graag tot ziens aan de Teesinklandenweg 90!”

JAARGANG 44 | JUNI 2022 | NR. 457
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BOERDERIJDAG FAMILIE AALPOL-PASMAN
Op Tweede Pinksterdag, 6 juni, stellen wij van 10.00 - 16.00 uur ons melkveebedrijf weer
open voor publiek. De toegang is gratis.
In 2018 deden we voor het eerst mee, en met succes. Het was een fantastische dag. De
Boerderijdag is leuk voor iedereen die wel eens wil zien wat er zoal op een boerderij gebeurt
en wil weten “hoe het gras in het glas komt”. De dag is bij uitstek geschikt voor (groot)ouders
met jonge kinderen. Een heel team van vrijwilligers geeft uitleg over ons duurzame bedrijf.
We hebben in 2014 een emissie-arme stal gebouwd, we gebruiken geen gas, het dak ligt vol
zonnepanelen en we gebruiken mest als biobedding. Ook zijn er activiteiten zoals kalfjes
aaien, koe knuffelen, zuivel proeven, schminken, kruiwagenrace en er is een springkussen.
We hopen op mooi weer! Je kunt ons vinden aan Haaksbergerstraat 1006, 7548 PC in Usselo.
Tegenover Wissinks Möl.
Graag tot ziens!
Familie Aalpol-Pasman

Geen Idee voor Vaderdag?

VADERDAGCONCERT
Op zondag 19 juni, Vaderdag, geven
muziekvereniging Unisson en het
Boekelose koor Inspiration gezamenlijk
een ‘Vaderdagconcert’.

Kom gezellig genieten van het
Vaderdag concert!

Locatie: eetcafee De Buren,
Beckumerstraat 2,
7548 BG Enschede
Toegang : Vrije gift

Het ‘Vaderdagconcert’ vindt plaats bij Café
De Buren in Boekelo. Van 15.00 tot 16.30
uur nemen MV Unisson en Inspiration je
mee in de prachtige nummers die gekozen
zijn voor dit concert. Dus kom met je vader,
man, vriend en iedereen die zin heeft, lekker
genieten en luisteren op het terras bij
De Buren. De entree is gratis, maar een vrije
gift voor onze onkosten is altijd welkom.
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VADERDAG CONCERT

Nog enkele plekken vrij voor Coaching op Leefstijl (CooL)

Een gezonde leefstijl, we weten allemaal hoe belangrijk dat is, maar hoe
doe je dat, waar begin je? Onze leefstijlcoach Laureen Maathuis helpt je
graag. Je gaat aan de slag met je voedingspatroon maar ook beweging,
slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid komen aan bod. Jij als
deelnemer staat aan het roer. We zijn inmiddels gestart met 2 CooL
groepen en binnenkort start de 3e. Er zijn nog enkele plekken vrij!
Wil je ook graag mee doen? Kijk op onze website of neem contact met ons op.
www.fysiotherapie-tieberink.nl/coaching-op-leefstijl
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

MV UNISSON ZOEKT MUZIKANTEN
Vind jij ook dat er in Boekelo een muziekvereniging moet zijn, die het dorp kleur geeft
tijdens evenementen en die het muziek maken voor de jeugd betaalbaar maakt? Een
vereniging die ook tradities, zoals het eieren zoeken met Pasen, in ere houdt?
Dat vinden wij ook! Om dit mogelijk te blijven maken zijn wij op zoek naar nieuwe
muzikanten. Heb je vroeger al muziek gemaakt en wil je graag weer beginnen of wil je
het graag leren, meld je dan nu aan! Want: samen muziek maken is het leukste dat er is!
Kom eens vrijblijvend langs tijdens onze repetitie op donderdagavond in De Zweede om
te kijken of het iets voor je is. Heb je vragen of wil je reageren, dan zijn deze welkom op:
mvunisson@hotmail.com.
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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

DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

Op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, opent Tegelhuys Twenthe aan de Beckumerstraat 30A voor het eerst de deuren om iedereen de gelegenheid te geven een
nieuwsgierige blik te werpen in de nieuwe showroom van Tegelhuys Twente, voormalig
woonwinkel Het Pakhuys.
Het is duidelijk dat hier in de afgelopen maanden enorm veel werk verzet is. De winkel is omgetoverd tot een grote overzichtelijke showroom met een ruime keuze aan tegels en sanitair
en een mooi aantal badkameropstellingen als inspiratie. De achterkant van de showroom
heeft een fraaie lichtinval gekregen door het plaatsen van een kozijn met ramen en openslaande deuren die toegang geven tot de tuin, die nog aangepakt gaat worden als showtuin.
De afgelopen weken zijn de laatste puntjes op de I gezet en vanaf dinsdag 7 juni is de
showroom geopend voor de verkoop. Niek en Ingrid Langenburg kunnen dan terugkijken op
een hectische tijd waarin de verbouwing in Boekelo gecombineerd moest worden met de
normale activiteiten in hun showroom aan de Haaksbergerstraat waar ze al 13 jaar zitten.
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TEGELHUYS TWENTHE TEGELS EN SANITAIR OPENT DE DEUREN

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)

Ingrid vertelt: “De verbouwing moest voornamelijk in privétijd gebeuren. Het gebrek
aan vakmensen is op dit moment enorm,
dat was een drama. De verbouwing heeft
dus lang geduurd, maar we wilden geen
concessies doen. Het moest helemaal
worden zoals wij dat wilden.” Ook op
persoonlijk vlak heeft Ingrid de laatste
tijd het een en ander meegemaakt.
Ze zit er stralend bij, maar ze vertelt nuchter dat ze verleden jaar een hartinfarct kreeg. “Dat
kwam als een totale verrassing, want ik ben altijd fit geweest. Ik vroeg me daarna af hoe
ik verder zou gaan. Ik had een praktijk voor huidverbetering in het Klokhuys en daar ben ik
mee gestopt. Natuurlijk mis ik het contact met mijn klanten van vroeger. Maar het laatste
jaar heeft me geleerd: je gezondheid is het voornaamste!

Niek en Ingrid zijn ook al jaren lid van de BOV (Boekelose Ondernemers Vereniging), waarin
met name Ingrid actief is bij de organisatie van de Kerstmarkt en het Pinksterfestival. Verder
is Ingrid bezig om badkamertextiel en -accessoires uit te zoeken voor de verkoop ervan in
de showroom als een soort van shop in shop. “Daarbij moet je denken aan mooie trendy
handdoeken en stijlvolle accessoires als wasmanden en zeepdispensers. Om cadeau te
geven of gewoon voor jezelf. Als ondernemers in Boekelo vinden we het belangrijk dat we
de loop erin kunnen houden in het dorp en we hopen hier op deze manier een waardevolle
bijdrage aan te kunnen leveren.”
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Ik vind het heel erg leuk om nu met de nieuwe zaak bezig te zijn. Niek en ik houden allebei
van Boekelo. In het verleden hebben we hier ook een paar jaar gewoond, nu wonen we in
Twekkelo, maar onze jongste van de drie zit nog op de Marcellinusschool en voetbalt bij
BSC Unisson, net als de oudste.”
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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

2022

H et
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UNITE
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vr 24 juni

foute uur van Q-music
Gladjakkers

za 25 juni coverband unite
BeacHsoccer // VogelscHieten //
’s fairpreum’n

zo 26 juni oer hollandse familiedaG
familiedag // BeacHVolleyBal //
BuikscHuiVen // Verrassingsact
Hele weekend: Black ligHt sHowtecHniek

popfeesten-usselo.nl
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GladJakkers

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

36 optredens

van 12 bands

in 12 Boekelose tuinen
MAANDAG 6 JUNI 2022
tussen 13.00 en 17.00 uur
gratis entree - TWEEDE PINKSTERDAG
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Live-muziek in 12 tuinen in en rond Boekelo
Op maandagmiddag 6 juni, 2e pinksterdag, tussen 13.00 en 17.00 uur wordt
in Boekelo alweer de derde editie georganiseerd van het zo succesvolle
muziekfestijn Soundgardens. Dit jaar in samenwerking met de BOV die
gelijktijdig het Pinksterfestival organiseert.
Op 12 plekken verspreid in en om het dorp stellen muziekliefhebbers hun tuin
ter beschikking voor optredens van zeer uiteenlopende live-acts. Het publiek
mag in elke tuin gratis binnenlopen om te komen kijken en luisteren.
Als je er de vorige edities niet bij was: mis het niet nog eens!! De derde editie
van dit unieke festival heeft een geheel vernieuwd tuinenaanbod! Met behulp
van dit programmaboekje kun je vast je ideale tuinenroute uitstippelen.
Je kunt ervan op aan dat je zo van het ene muzikale pareltje naar het
andere fietst, loopt, skate of hoe dan ook. De acts treden 3 keer met korte
tussenpozen in dezelfde tuin een half uur op. Like, deel, reageer, nodig al
je vrienden uit en hou verdere informatie-updates in de gaten via media en
vooral onze website en Facebook!
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www.soundgardens.nl / www.facebook.com/tuinenfestivalboekelo
Entree is overal gratis. Voor drankjes wordt gezorgd. Vrijwillige bijdragen
hiervoor en voor de organisatie worden zeer gewaardeerd. Er wordt tijdens de
optredens met de pet rondgegaan en er staat een pot in elke tuin om een duit
in het zakje te doen. Dus neem zeker een handje kleingeld mee!
Soundgardens Boekelo wordt mede mogelijk gemaakt door de Dorpsraad,
Initiatiefkracht Gemeente Enschede & Stichting de Koepel

Organisatie

Bert Bennink (bertbennink@gmail.com), Rick Schenau, Jos Nijland en
Christian Borgers.

SPONSOREN

GEBOTTELD
BOEKELO

‘camping ‘t Scharrelhoes’

12 - Kwinkelerweg 351

11 - Kwinkelerweg 223

10 - Kwinkelerweg 169

9 - Kwinkelerweg 74

8 - Topaasstraat 34

7 - Teesinklandenweg 213

6 - Teesinklandenweg 150

5 - Wiecherinksweg 16

4 - Weleweg 4

3 - Boekelose Stoomblekerij 121

2 - Boekelose Stoomblekerij 140

‘de Mans’

13.15

13.30

New Colors

14.45

New Colors

15.15

16.00

New Colors

16.30

Dark Fluid

het T.H.E. duo

Backroad

Johan Aldenkamp

Nelles

Joey & Jonina

SirUs

16.15

Joanne en Erik

Ellys Acoustics

Maanlander

Dark Fluid

het T.H.E. duo

15.45

‘Band onbekend’

15.30

Backroad

Johan Aldenkamp

Nelles

Joey & Jonina

SirUs

15.00

16.45

Gardens
Genre
Guilty pleasures in een nieuw jasje, covers, akoestisch & vrolijk
Country/jazz/pop
Jazz achtige kleinkunst
Akoestische grunge
Semi-acoustische folky meerstemmige covers & eigen werk
Blues

Joanne en Erik

Ellys Acoustics

Maanlander

Dark Fluid

het T.H.E. duo

14.30

Tuin
7
8
9
10
11
12

‘Band onbekend’

14.15

Backroad
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SirUs

14.00

Johan Aldenkamp

Nelles

Joey & Jonina

Maanlander

13.45

Joanne en Erik

Ellys Acoustics

‘Band onbekend’

13.00

Genre
Akoestische covers in een eigenwijs jasje
Pop- en rock klassiekers gebracht op een unieke akoestische manier!
Akoestische classicrock covers met akoestische gitaar en keys
Dialect- & Nederlandse poëtische liedjes met gitaarbegeleiding
Rock covers
Nederlandtalige rock met een ongezonde Genesis-fixatie

1 Beckumerstraat 51

Tuin
1
2
3
4
5
6

SOUNDS
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ALLES
ONDER HET
EEN
GENOT VAN JE
RANK
HAPJE & D

VETERANEN SOCIËTEIT ENSCHEDE:
DOOR EN VOOR VETERANEN!
DOOR: JOOP DE LANGE

In Boekeloos van april dit jaar las ik het artikel over
veteraan Leendert en zijn hulphond Bilan. Als oudberoepsmilitair en veteraan werd ik geraakt door het
artikel. Ook viel het me na onze komst naar Boekelo in 2015 op hoeveel oud- en ook
actieve militairen en veteranen er in ons dorp wonen.
Onlangs ben ik lid geworden van de Veteranen Sociëteit Enschede, een vereniging door
en voor veteranen uit regio Enschede en omgeving. Tijdens een aantal ontmoetingen en
gesprekken met oud-militairen en veteranen uit Boekelo kwam ik er al snel achter dat het
nauwelijks bekend is dat er een veteranenvereniging in onze gemeente bestaat. Ook het
verhaal over Leendert uit de Boekeloos van april geeft aan dat er te weinig bekendheid is
over deze vereniging. Daar breng ik met dit artikel graag verandering in!

Ervaringen delen en elkaar helpen
De inloopmomenten van de Veteranen Sociëteit Enschede zijn bedoeld om de Enschedese
veteranen met elkaar te verbinden. Zo kunnen veteranen met elkaar in gesprek om hun
ervaringen met elkaar te delen of om gewoon een gezellig praatje te maken. Ze zijn op
allerlei verschillende plekken geweest en toch herkennen ze vaak iets in het verhaal van
een ander. Dat is heel bijzonder aan het contact tussen veteranen.
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Toen ik zelf de eerste keer hoorde van de Veteranen Sociëteit Enschede, zei me dat niet
veel en vooral het deel “sociëteit” klonk me iets te deftig. Maar het gaat niet om de naam
maar juist om het doel, nut en belang waarvoor deze veteranenvereniging is opgericht: door
en voor veteranen. Graag wil het nieuwe bestuur van de Veteranen Sociëteit Enschede,
onder voorzitterschap van dorpsgenoot Arie Blokland graag meer veteranen bereiken en
motiveren om naar onze inloopmomenten (2x per maand) te komen.

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

Daarnaast heeft de vereniging nog een doel en dat is om hulp te bieden. Er lopen veel
veteranen rond die niet weten waar ze heen moeten met hun persoonlijke uitdagingen.
Wij kunnen ze dan steunen en bijvoorbeeld doorverwijzen naar het Nederlands Veteraneninstituut of andere instanties die daar speciaal voor in het leven zijn geroepen. Bovendien is
ook wetenschappelijk bewezen dat oud-militairen en veteranen onder elkaar meer vertellen
over hun ervaringen tijdens uitzendingen dan in hun eigen privé-omgeving.
Sinds de oprichting van de Veteranen Sociëteit Enschede in 2000 is het standaard moment
om samen te komen de maandagmiddag geweest. Echter was het tijdstip op de maandag
voor werkende veteranen een struikelpunt. Daarom daalt de opkomst. We vonden het dus
nodig om een extra moment te realiseren, zodat de nog werkende veteranen ook kunnen
komen. Daarom hebben we nu iedere derde vrijdag van de maand een inloopavond, die
duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur. De verwachting is dat dit een tijdstip is waarop meer
werkende veteranen kunnen. We hebben er vertrouwen in dat dit succesvol wordt.
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Voorzitter Arie Blokland (links) en secretaris John de Jong (rechts) van de Veteranen
Sociëteit Enschede - © Annina Romita

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

Kom langs op een van onze inloopmomenten
Veteranen Sociëteit Enschede organiseert twee inloopmomenten voor veteranen:
•	Elke eerste maandag van de maand is er een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de
Zuiderspeeltuin, Kuipersdijk 83, 7512 CB Enschede.
•	Elke derde vrijdag van de maand is er een inloopavond van 19.30 tot 22.00 uur in het
gebouwtje aan de Bruggertstraat 48, 7545 AX Enschede.
Er is een flyer gemaakt die we gaan verspreiden op onze jaarlijkse gemeentelijke veteranendag Enschede op 18 juni aanstaande. Alle veteranen krijgen daar persoonlijk bericht
van. Ook zijn we bezig met een eigen website en Facebook-pagina om meer bekendheid te
verwerven. Hier kunnen we ook nog hulp bij gebruiken.
Voor meer informatie of het aanbieden van hulp, kun je mailen naar:
veteranen.enschede@gmail.com.

STAWEL

Stawel is een stichting met als officiële naam: Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede. Voor de agrariërs onder ons geen onbekende naam, maar veel Boekeloërs
zijn geen agrariër (meer). Waarom zouden we dan over Stawel schrijven? Omdat ook
niet-agrariërs te maken krijgen met ontwikkelingen en beslissingen van onder meer de
gemeente over het buitengebied. Stawel speelt hier een belangrijke rol in.
Een leefbaar, vitaal en veerkrachtig platteland
Stawel heeft een redelijk lange historie. De stichting is opgericht in 1966 vanwege de
grote landhonger van de stad Enschede, zoals voor de bouw van de wijk Wesselerbrink
en Universiteit Twente en later ook voor de ontwikkeling van Stroinkslanden, de Helmerhoek,
de N35 en de nieuwe N18. Omdat boerenbedrijven hiervoor moesten wijken, werd door het
stadsbestuur een ruilverkaveling aangevraagd bij de landelijke overheid. Dit werd geweigerd.
Maar de toenmalige wethouder Van Dragt vond dat agrariërs op een nette manier behandeld
moesten worden. Zo ontstond Stawel, opgericht door de plaatselijke landbouworganisaties
én in nauw overleg met de gemeente Enschede.
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DOOR: ELSBERTH DIRKZWAGER, RONDJE USSELO

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.
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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

Een van de doelstellingen van Stawel is om
een leefbaar, vitaal en veerkrachtig platteland te behouden. En om een sterke
verbinding van stad en platteland en een
inrichting van een toekomstbestendig
platteland te bewerkstelligen. Stawel probeert om problemen op te lossen door
samen te werken. Alle inwoners van het
buitengebied van Enschede kunnen aankloppen bij Stawel voor advies, coördinatie
en uitleg.

Gerrit Meutstege

Stawel is betrokken bij twee belangrijke nota’s
Vorig jaar stelde de gemeente twee belangrijke nota’s vast: de ‘Visie Landelijk Gebied’
en de ‘Energievisie’. De ‘Visie Landelijk Gebied’ beschrijft waardevolle en historische
stukken land in het landelijk gebied en hoe om te gaan met de toekomstige uitdagingen,
zoals duurzame landbouw (kringloop), natuur en biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook
verdroging/wateroverlast. Stawel is hierbij betrokken.
41
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De ‘Energievisie’ beschrijft de ambities van Enschede voor wat betreft het opwekken van
duurzame energie, waaronder zonnevelden en windmolens. Hier is een belangrijke taak
weggelegd voor Stawel, uiteraard in samenspraak met diverse partijen. Er is bijvoorbeeld
nu een discussie gaande met de bewoners van Broekheurne over een aangevraagd zonnepark van 40 hectare (bijna 30 voetbalvelden). Vragen hierover zijn bijvoorbeeld: ‘Kan dat niet
wat kleiner?’ En ‘Kun je hier nog spreken van inpassen in het landschap?’ 50% van het park
moet lokaal eigendom zijn, volgens de gemeente. Hoe gaan we dat doen? Hier schuift onder
andere energiecoöperatie Enschede Energie bij aan. Stawel bemiddelt ook tussen Enschede
Energie en (agrarische) bedrijven die hun asbestdak willen vervangen door zonnepanelen.
Voor het saneren van een asbestdak bestaat de mogelijkheid om een kleine subsidie te
krijgen, zonnepanelen worden echter niet gesubsidieerd. Toch zien sommigen mogelijkheden, zeker als het gecombineerd kan worden met verhuur van het dak aan derden, die dan
eigenaar van de zonnepanelen zijn.

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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Provinciaal project ‘Toekomstgerichte erven’
In het kader van dit provinciale project is Gerrit Meutstege, consulent van Stawel en inwoner
van Boekelo, actief als erfcoach. Hij bespreekt met de erfeigenaren waar zij tegenaan lopen
en wat de mogelijkheden zijn waardoor er (weer) zicht op een bestendige toekomst is.
Stawel is bekend met alle regelingen (en hindernissen) die elk jaar over hen heen dalen.
Ook is er het project ‘Twentse Erven’. Dit is een samenwerking tussen bewoners van oude
en nieuwe erven om de oorspronkelijke streekeigen beplanting (bomen en struiken) als
inrichting te kiezen. Vaak wordt een ontwerp gemaakt voor de eigenaar. Dit project wordt
onder de vlag van een andere stichting uitgevoerd, het Landschapsfonds Enschede.
Namens dit fonds coördineert Gerrit Meutstege ook het project ‘Bloemrijke randen’.
Je hebt vast rondom Boekelo en Usselo wel eens de ingezaaide bloemenranden langs
landbouwpercelen gezien. Ook dit jaar is eind april/begin mei weer een flinke oppervlakte
bloemenranden langs percelen ingezaaid.

Kortom, er is heel veel te doen rond Enschede voor Stawel. Want deze stichting zit ook aan
tafel bij de ‘Herinrichting en het pachtbeleid Usseler Es’.
Stawel en consulent Gerrit Meutstege zijn te bereiken via info@stawel.nl of op 06 - 5137 2588.
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De Twentse Landdag
Eens in de twee jaar organiseert Stawel de Twentse Landdag waarbij onder andere boerenorganisaties, milieuorganisaties, kunstorganisaties en lokale voedselproducenten betrokken
zijn. Dit jaar is de landdag op 18 september in het Ledeboerpark. De nieuwe vereniging
‘Wageler Samen’ die in het gebied Ledeboerpark/Wageler actief is, is mede-organisator.

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
7548
BOEKELO

RM
Tel.:
(053)
428 13 24
  
Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
7554
MG
BECKUM
   
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65
 
 

PANDJE GEZOCHT
Wegens verhuizing naar Boekelo zoekt Theo Schildkamp in Boekelo of buitengebied een
leuk pandje/atelierruimte/galerie. Je reactie graag op contact@theoschildkamp.com
of op 06 - 3388 2929.

(H)EERLIJKE PALING BOEKELO
(H)eerlijke paling Boekelo
‘JACQUELINE’
Beckumerstraat 48, Boekelo
06 - 3086 3895

VOORSTELLING ‘MEER DAN 90 JOAR MET DE TIED MET!’
Op zaterdag 16 juli speelt Toneelvereniging Jong Lonneker tijdens haar jubileumavond
de voorstelling ‘Meer dan 90 joar met de tied met!’. Aanvang is 20.00 uur op erve
Derkink, Derkinkweg 50, Enschede.
Entree is €20, inclusief koffie/thee, drank en hapjes. Tevens is er een uitvoering op
zondag 17 juli om 14.00 uur. Entree is €12,50, inclusief koffie/thee. Drank is niet gratis.
Opgave via inasmelt@hotmail.com of 053 - 477 6033.
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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
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Wist u dat….
… in Nederland 1 op de 12 kinderen in armoede le eft.
Daarom heeft Different Bikes Enschede er voor gekozen om sociaal
maatschappelijk betrokken te zijn bij Stichting Leergeld.
Samen zorgen we er voor dat kinderen een fiets kunnen uitzoeken,
waarvan de ouders niet voldoende inkomen hebben om dit te
bekostigen (heeft u vragen hierover, bel ons via 074-2340111).
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

10 VRAGEN AAN…
COR SCHURING
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

In de nieuwe rubriek ‘10 vragen aan’ vertelt
een inwoner van Boekelo zijn of haar verhaal. Zo leren we elkaar beter kennen. Dit
keer is het de beurt aan Cor Schuring, die
sinds 1977 samen met zijn vrouw Ine aan
de Beckumerstraat woont.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik val van verbazing bijna van mijn stoel, als Cor me naar zijn leeftijd laat raden. Niet te geloven dat hij 89 jaar is! Tot verleden jaar september was hij nog de oudst spelende tennisser
van de Boekelose Tennis Club (BTC). Helaas maakte een knieblessure daar een einde aan.
Na medisch advies stopte Cor met de actieve tennissport. Maar net zoals zijn vrouw doet hij
nog steeds vrijwilligerswerk voor de tennisvereniging, iets waar hij na zijn pensionering mee
begon. Zoals hij zelf bescheiden zegt :”Ik help er een handje”.
Afgezien van zijn ‘voor tennis afgekeurde’ knie verkeert Cor verder zo te zien en te horen
voor iemand van tegen de 90 in een bewonderenswaardig goede conditie. Je kunt hem dan
ook regelmatig – alleen of samen met Ine – in de wijde omgeving op de fiets tegenkomen.
“We doen alles in de omgeving, naar Hengelo, Enschede en Haaksbergen op de fiets. Verder
gaan we vaak een paar dagen met vakantie om te fietsen in Nederland of in het buitenland.”
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In de eerste twee-onder-een kap woning aan de Beckumerstraat, gelegen naast de historische boerderij De Mans, word ik vriendelijk ontvangen door Cor Schuring. Samen met
zijn echtgenote Ine betrok hij dit huis in 1977, dat ze vanaf de bouwtekening kochten.
Het maakte deel uit van een nieuwbouwcomplex van in totaal 26 woningen: 10 aan de
Beckumerstraat, 10 parallel daaraan aan de Meester de Wolfstraat en 6 dwars daarop.
De huizen werden gebouwd door Scholten en Hofstee, in opdracht van het bouwbureau
Twents Gelderse Textielindustrie. Cor herinnert zich nog goed hoe de omgeving eruit zag
voor de nieuwbouw: “Er liepen hier koeien. Het niveau van het weiland lag meer dan een
meter hoger dan nu, die grond is voor de nieuwbouw afgegraven.” Anno 2022 worden nog
4 huizen van het nieuwbouwproject van weleer bewoond door de eerste bewoners. Schuring
bewaart mooie herinneringen aan hun begintijd: “We kregen een hele goede band met
elkaar. De saamhorigheid van vroeger is nu verminderd. Maar ik heb er geen last van.”

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

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Pas sinds drie jaar rijdt hij op een elektrische fiets. Voor die tijd werd hij voorafgaand aan
fietstochten in Italië en Duitsland nogal eens gewaarschuwd voor steile hellingen. Waarop
hij standaard reageerde met: “Ik heb geen e-bike nodig, ik heb een goede conditie en als ik
niet boven kom, dan loop ik wel”. En zo gebeurde dat dan ook, altijd zonder problemen.
Hoe ben je in Boekelo terecht gekomen?
In 1933 werd Cor in Amsterdam geboren. Toch waren zijn ouders echte Tukkers, afkomstig uit Glanerbrug. In Amsterdam werkte vader Schuring als politieagent, waar hij tijdens
de Tweede Wereldoorlog zwaar gewond raakte bij een vergissingsbombardement op een
politiebureau. Als gevolg daarvan raakte hij onder andere het grootste deel van een van zijn
benen kwijt. In 1946 verhuisde het gezin terug naar Twente. De overgang van Amsterdam
naar de toentertijd geïsoleerd liggende buurtschap Oele was wel even wennen voor Cor, die
toen 13 jaar oud was. “Maar na drie maanden wilde ik niet meer terug”, herinnert hij zich. In
Hengelo ging hij naar de ULO en na die schoolopleiding aan het werk.

Ben je van plan om hier te blijven wonen?
De dochter van Cor en Ine, die in 1967 in Hengelo werd geboren en in Emmen opgroeide, is
getrouwd en woont op dit moment in De Meern bij Utrecht. Dat is dus niet naast de deur. Drie
kleinkinderen zijn inmiddels volwassen en het huis aan de Beckumerstraat biedt, zo nodig,
genoeg logeerruimte. Maar de vraag of hij hier wil blijven wonen kan Cor op dit moment nog
niet beantwoorden. Verschillende overwegingen spelen hierbij een rol. Want een verhuizing
naar een levensloopbestendige woning, met minder onderhoud aan huis en tuin, zou ener-
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In 1957 solliciteerde Cor bij de Boekelosche Stoombleekerij (BSB), waar hij een administratieve functie kreeg. Daar ontmoette hij ‘zijn’ Ine, die werkzaam was op hetzelfde kantoor.
Zij was afkomstig uit Haaksbergen, de plaats waar het jonge stel in 1964 in het huwelijk
trad. Ze gingen wonen in Hengelo en daarvandaan fietsten ze heen en weer naar de BSB.
“Ik heb me daar als een vis in het water gevoeld”, vertelt Cor. “Ik eindigde bij de BSB als chef
van de expeditie. Precies tien jaar na mijn indiensttreding – op 20 februari 1967 - ben ik
er weggegaan, na de fusie met Texoprint.” Het gezin, inmiddels was een dochter geboren,
verhuisde naar Drenthe, waar Cor een administratieve baan kon krijgen. Eerst bij Honeywell
en daarna bij Kip Kampeerwagens. Daar bleek de energiecrisis in de jaren ’80 ook voor de
familie Schuring grote gevolgen te hebben. Cor vertelt: “De verkoop van 600 caravans per
week liep terug tot vrijwel niets en 450 werknemers werden ontslagen. Ook ik raakte werkloos. Ik heb nog een vuistdikke map met kopieën van alle sollicitatiebrieven die ik daarna
door heel Nederland schreef. Gelukkig kon ik na acht maanden in 1977 een baan krijgen in
Hengelo. En keerden we terug naar Boekelo om er te gaan wonen!”
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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

zijds voordelen bieden. Maar daar staat het belang van het behouden van de goede sociale
contacten in Boekelo tegenover. Als je informeert naar welke van de omliggende plaatsen
Cor (en Ine) het vaakst gaan en waarom, ligt na het gezellige en uitvoerige vraaggesprek
het antwoord voor de hand: “Naar Haaksbergen, Hengelo en Enschede. Ik ga zelf het liefst
naar Haaksbergen, want daar vind ik het veel rustiger, kleinschaliger en plezieriger om te
winkelen. Het is ook goed binnendoor aan te fietsen. Al is het autoverkeer op die route de
laatste tijd wel veel drukker geworden.”
Wat zou je willen veranderen aan Boekelo?
Over het antwoord op deze vraag hoeft Cor niet lang na te denken: “Ik zou de verkeersveiligheid in onze straat willen bevorderen. Want er wordt nu regelmatig door auto’s veel te hard
gereden. En niet alleen door vreemden hoor. Merendeels zijn het inwoners van Boekelo zelf,
die te hard rijden! Met name waar voor ons huis fietsers van de fietsstrook op de rijbaan
terechtkomen, ontstaan vaak gevaarlijke situaties. Ik zou het rijwielpad laten weghalen en
de straat opnieuw en anders inrichten volgens het idee van ‘auto te gast’. Een paar mannen
uit de straat zijn al bij de gemeente geweest om een dergelijk plan te bepleiten. Maar ik ben
bang dat het er niet van zal komen. Want zo’n nieuwe inrichting zou natuurlijk aardig wat
moeten gaan kosten.”

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Op dinsdag 10 mei is Fleur ter Kuile-van Heek overleden. Fleur was de drijvende kracht
achter de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo.
Fleur van Heek is geboren op 26 november
1933 in de witte villa op de Weele in Boekelo.
Haar ouders, Ebs van Heek en Marietje van
Heek-Ebeling, waren in 1925 op de Weele
komen wonen toen de vader van Fleur
directeur werd van de Boekelosche Stoombleekerij. Het huis stond er al in 1913,
haar grootouders hadden het laten bouwen.

© Frans Nikkels
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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

Fleur groeide op temidden van een gezin
dat bestond uit oudere kinderen: Pem, Elisabeth, Bernard en Annet. Fleur was het enige
kind dat op de Weele geboren werd. De
kinderen gingen op de lagere school naar de
Enschedese Schoolvereniging (ESV), maar
door de oorlog kon dat niet meer en ging
Fleur naar de Boekelerschool van meester
Schierbeek. Na de oorlog, ze heeft de
oorlogsjaren op de Weele beschreven in een bijdrage aan een uitgave van de Stichting
Cultureel Erfgoed Enschede uit 2019, is ze naar Amsterdam gegaan waar ze op de
Montessorischool terechtkwam. Ze verbleef bij haar oudste zus Elisabeth. Na de middelbare school volgde Fleur een opleiding aan het Schoevers Instituut.
In 1968, nadat zij was getrouwd met Jan ter Kuile en met hem in Brussel, Parijs en München
woonde, kwamen zij uiteindelijk weer terecht op de Weele waar zij een houten huis lieten
bouwen met voor die tijd zeer revolutionair, een groen dak dat bestond uit mos en alles wat
er verder wilde groeien. De kinderen, Coen en Bjørn, waren geboren in 1965 en 1967.

Met het heengaan van Fleur ter Kuile gaan we een persoon missen die zich heeft ingezet
voor de geschiedenis van de drie dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo en altijd oog had voor
de menselijke maat in de geschiedenis. Dat kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in het gastvrouw zijn op de vrijdagochtenden. De Historische Kring en ook Boekelo zullen haar missen.
Namens het bestuur en vrijwilligers van de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo
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Fleur was vanaf het begin geïnteresseerd in de historie van de Weele, dus het is niet verwonderlijk dat zij, samen met haar broer Bernard, een groot aanjager was van het vastleggen van
de geschiedenis van Boekelo. Deze gedrevenheid heeft ertoe geleid dat wij als Historische
King een onderkomen kregen in het voormalige portiershuisje van de Boekelosche Stoombleekerij. Wij zijn daar bijzonder content mee omdat het de mogelijkheid biedt de werkzaamheden van de Historische Kring uit te voeren in een omgeving die van grote betekenis is voor
Boekelo, Usselo en Twekkelo. Niet alleen de Weele had haar bijzondere belangstelling, ook
voor de huizen in het Teesinkbos, het Zantinge project, interesseerde ze zich en ze zette zich
in voor een monumentenstatus.

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

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken

WWW.BOEKELO.INFO
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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.

JUNI
Ma.

Nordic Walking en wandelen rondom Boekelo

13.45 uur

Ma.

Gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Ma.

Huiskameractiviteiten door Livio

14.00 uur

Di.

Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

14.00 uur

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand PC-inloop

14.00 uur

Wo.

Huiskameractiviteiten door Livio

10.00 uur

Do.

Jeu de Boule

14.00 uur

Vr.

Huiskameractiviteiten door Livio

13.30 uur

Do. 9 juni

Bingo met leuke prijsjes. Kosten €4

14.00 uur

Do. 16 juni

Rummikub en sjoelen. Samen eten

14.00 uur

Do. 23 juni

Rummikub en sjoelen

14.00 uur

Do. 30 juni

Rummikub en sjoelen

14.00 uur

9.00 uur & 10.15 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.

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
Marcellinuskerk Boekelo
Zondag 12 juni om 10.00 uur is er een gebedsdienst in plaats van op de eerste zondag van de maand
juni. Tijdens deze dienst is er zang van het dames-en herenkoor. Op zondag 3 juli om 10.00 uur is er
eveneens een kerkdienst met zang van het koor. Verdere bijzonderheden vind je 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. 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.
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KALENDER JUNI
ma. 6 juni

Soundgardens Tuinenfestival Boekelo		

13.00 - 17.00

ma. 6 juni

Pinksterfestival Boekelo				

11.00 - 17.00

ma. 6 juni

Boerderijdag Familie Aalpol - Kleinsman |

		

Haaksbergerstraat 1006 Usselo		

di. 7 juni

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede

		

Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

do. 9 juni

Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

zo. 12 juni

Concert aan de vijver | Fietspad (Teesinkweg)

		

tussen Teesinklandenweg en Badweg		

14.30 - 17.00

za. en zo. 18 en 19 juni Open Tuinen Weekend | Teesinklandenweg 90

10.00 - 17.00

zo. 19 juni

15.00 - 16.30

Vaderdagconcert | De Buren		

vr. t/m zo 24 t/m 26 juni Popfeesten Usselo | Wissink’s Möl
vr. 1 juli

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

10.00 - 16.00
19.00 - 19.30

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 donderdag 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

André de Boer

06 - 2184 0342

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

Secretaris/Vice voorzitter
Ben ter Stal

06 - 1250 8149

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Bart Stokkers

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

06 - 1284 5310
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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

