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REDACTIE

WORD JIJ ONZE NIEUWE

COLLEGA?

BEN JE 14 JAAR OF OUDER
EN OP ZOEK NAAR EEN B BAAN?
ZOALS IN DE AFWAS, BEDIENING OF
SCHOONMAAK?
SOLLICITEER DAN NU SNEL B
BOEKELO

RESORT BAD

GOEDE LONEN. LEUKE COLLEGA'S. FLEX
WERKT DEN
STUUR EEN EMAIL NAAR: HRM@SHEETZ.NL
OF BEL NAAR: (053)4283005
WWW.SHEETZ.NL/RESORTBADBOEKELO/
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VAN DE REDACTIE
De meeste mensen gebruiken de vakantie om te ontspannen en te reflecteren. Waar sta ik,
vind ik nog leuk wat ik doe, wat zou ik eventueel willen veranderen? En soms besluiten ze
ook om hun leven radicaal om te gooien.
Op dit moment heb ik nog geen vakantie en zit ik in mijn eentje dit stukje te typen aangezien
mijn lieve collega’s van een welverdiende vakantie aan het genieten zijn. Een mooi moment
voor mij om eens een kijkje te nemen in de keuken van mijn collega’s, want hoewel we een
echt team zijn, hebben we ook ieder onze eigen taken. Zo kom ik er nu pas achter dat ik
eigenlijk helemaal niet wist wat onze hoofdredactrice allemaal deed buiten ons zicht om.
Ik had al veel respect voor haar, maar dat is nu alleen nog maar meer geworden. En ik hoef
geen vakantie te hebben om al tot een conclusie te komen: laat mij maar lekker de social
media doen en 1 keer in de maand bij de redactievergadering zitten, dan kunnen de andere
twee gewoon hun eigen taken blijven doen. Ik hoef niet te wisselen van taak. Gelukkig zijn de
dames volgende week weer terug en kunnen we deze Boekeloos alsnog samen afmaken!

Genoeg te lezen en te doen dus. We wensen je heel veel plezier!
De redactie

Coverfoto: Arent Kappelhoff
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Tegen de tijd dat jij dit leest, is de zomervakantie alweer voorbij en kun je hier lezen wat er
op stapel staat. En dat is nogal wat. Zo wordt de Zweede geopend met een concert, wordt
de Mans heringericht en wordt er een stuk bos uitgedund. Verder is het bijna de Week van
de ontmoeting en kunnen er computercursussen gevolgd worden in de “Huiskamer”. En heb
je wat extra kilootjes meegenomen van de vakantie waar je nu wat aan wil doen? Dan kun je
aansluiten bij de Boekelopers!
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6

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

Sinds de vorige Boekeloos zijn er 2 interne en 1 openbare DR-vergaderingen geweest.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.
Energietransitie
Op 20-7-22 heeft de DR gesproken met de nieuwe procesregisseur energietransitie van
de gemeente Enschede. Momenteel ligt er een door Twekkelo, Usselo en Boekelo ondertekende intentieovereenkomst om 150 TJ (is ongeveer 42.000 MWh) extra aan duurzame
energie op te wekken. Daar deze overeenkomst per 31-1-22 is verlopen, wil de gemeente
weten of de nieuwe DR deze overeenkomst opnieuw wil tekenen. Tijdens het overleg heeft
de procesregisseur het één en ander toegelicht en vragen beantwoord. Afgesproken is dat
de DR zal bespreken wat te doen en in september zal er een overleg komen met de voorzitters van Twekkelo, Usselo en Boekelo en de wethouder.

Opvang Oekraïense vluchtelingen op Tesinkweide
De gemeente Enschede heeft op 1 juli de sleutel gekregen van de gebouwen op Tesinkweide.
Hiervoor zijn ook ervaren kwartiermakers aangesteld. Als Dorpsraad hebben we in de
vakantieperiode kennisgemaakt met de kwartiermakers en zijn we bijgepraat over de laatste
stand van zaken. Als je dit leest is men druk bezig met de verbouwing en inrichting van de
eerste gebouwen zodat rond deze tijd, begin september, de eerste vluchtelingen kunnen
worden ontvangen. Vervolgens zullen in volgende fase meer paviljoens worden aangepakt
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Noordtak Betuwelijn
Eind juni ontvingen we het volgende bericht van de Stichting ‘Stop de Noordtak’. “De Tweede
Kamer is door de Regering geïnformeerd over de uitkomsten van de landelijke OV- en Spoortafel. De afhandeling van het goederenvervoer is hiervan een onderdeel. Uit de reactie kan
worden opgemaakt dat de Noordtak nog geen uitgemaakte zaak is en evenmin van tafel is.
Er lijkt wel een stap terug te worden gezet in het proces, namelijk; met lokale, regionale en
landelijke bestuurders en vertegenwoordigers van deelbelangen wordt opnieuw gekeken
naar de reikwijdte van de probleemdefinitie en de inrichting van het planvormingsproces.
De Stichting ‘Stop de Noordtak’ zal de staatssecretaris aan haar toezegging houden dat de
Stichting ‘Stop de Noordtak’ op dezelfde wijze betrokken zal worden in het vervolgproces als
andere bewonersvertegenwoordigers zoals RONA. Verder moeten we de weerstand tegen
de Noordtak bij het publiek onder de aandacht blijven brengen.”

WWW.BOEKELO.INFO
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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

zodat in de loop van de tijd plaats is voor 200 vluchtelingen. De gemeente streeft ernaar
om vooral gezinnen met kinderen te huisvesten in Boekelo. Er zijn straks zo’n zes woonbegeleiders voor de opvang, waarvan er dagelijks twee aan het werk zijn in de opvang. Daarnaast
is er 24/7 toezicht en bewaking georganiseerd. In de loop van de komende maanden, nadat
de eerste bewoners gesetteld zijn, zal geleidelijk duidelijk worden met welke initiatieven en
op welke wijze we als dorp passend ondersteuning en hulp kunnen bieden. We houden je op
de hoogte en het zal zeker een onderwerp zijn op volgende openbare dorpsraadvergadering
van 20 september.
Carillon
Nader onderzoek van het carillon heeft geleerd dat er vocht binnenkomt via losse voegen in
het dak. Ook is contact geweest met de leverancier van het carillon over het programmeren
van de tijdstippen dat het carillon speelt. Op basis van de ingewonnen informatie heeft de
Dorpsraad besloten de voegen af te laten dichten, in overleg met omwonenden te bepalen
hoe vaak per dag en op wat voor tijdstippen het carillon zal spelen en dan de leverancier
opdracht te geven deze tijdstippen te programmeren. Dit alles zal na de vakantie in
september worden opgepakt.

Dokter De Jongstraat
Tijdens de openbare vergadering hebben een aantal bewoners van de Dokter De Jongstraat
hun beklag gedaan over de slechte staat van de bestrating. De wortels van de grote acacia’s
drukken de bestrating (klinkers en asfalt) omhoog en veroorzaken schade aan de riolering.
De bewoners zijn al zes jaar in overleg met de gemeente. Medewerkers van de gemeente
proberen zo goed mogelijk de schade te herstellen maar een rigoureus plan om de ‘bron’
aan te pakken blijft uit. De DR heeft beloofd dit probleem bij de gemeente aan te kaarten.
Twentse Radio Modelvliegtuig Club (TRMC)
TRMC vloog tot voor een aantal jaren geleden met haar modelvliegtuigen op vliegveld
Twente. De gemeente heeft TRMC een alternatief aangeboden aan de Badweg. Op 7-122020 heeft de gemeenteraad besloten tot verhuur van dit terrein over te gaan ondanks drie
negatieve adviezen, zienswijzen en een bezwaarschrift van de DR.
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Herinrichting Boekelosestraat
De gemeente heeft een extern bureau gevraagd dit project opnieuw op te pakken. Het eerste
gesprek met de DR is geweest. Afgesproken is dat het extern bureau met andere belanghebbenden zoals de aanwonenden zal gaan overleggen en dan met een conceptplan zal
komen.

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

Een voorwaarde en volgende stap in de procedure was de aanvraag van een omgevingsvergunning door TRMC. Deze is op 8 september 2021 aangevraagd en uiteindelijk afgelopen 13 juni verleend. In reactie daarop hebben omwonenden actie ondernomen om een
bezwaarschrift op deze vergunning in te dienen. De DR steunt dit bezwaarschrift.
Herinrichting terrein achter de Mans/tennisbaan
Begin juli meldde de gemeente dat er geld is voor de herinrichting van het terrein achter de
tennisbaan. Men wil dit jaar nog beginnen met de aanleg. Elders in de Boekeloos is een impressie van het plan te vinden dat in overleg met een klankbordgroep tot stand is gekomen.
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 spreekuur is 13 september om 19.00 uur in De Zweede. Als je
op het spreekuur wil komen moet je dit vooraf (uiterlijk 24 uren van te voren) 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

11
JAARGANG 44 | SEPTEMBER 2022 | NR. 459

Openbare vergadering Dorpsraad
De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 20 september om
20.00 uur in De Zweede. Voor de agenda zie: https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/
agenda-komende-vergadering-2/ .

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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OFFICIËLE OPENING SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE
Eindelijk is het zover: de nieuwe hal van de Zweede is in gebruik! Na de oplevering van de
hal in juli is er voorzichtig gestart met de eerste activiteiten. Alle materialen en toestellen
vanuit de oude gymzaal aan de Diamantstraat zijn inmiddels verhuisd. De afgelopen
week hebben de kinderen van de basisscholen hun eerste gymlessen in de nieuwe zaal
gekregen. Ook GV Unisson heeft hun nieuwe honk betrokken en is het begin van het nieuwe
seizoen gestart met een feestweek voor hun leden. Nu is het tijd voor de officiële opening!
Lange adem, trots op het resultaat
Na een traject van 18 jaar is uiteindelijk de Zweede afgerond met een hal zoals het ons vanaf
het prille begin in 2004 voor ogen heeft gestaan. Al die jaren gesteund door de gemeenschap, vanaf de eerste spraakmakende gemeenteraadsvergadering West in 2004. En zoals
we (alweer) in 2019 hebben laten zien met de succesvolle fundraising. Het laatste zetje dat
nodig was. We zijn trots op het resultaat. Hiermee is voor Boekelo, Usselo en Twekkelo op
een centrale plek een prachtige accommodatie gerealiseerd.

Programma
14.30 – 15.00 uur 		
15.00 uur 		
16.30 – 18.30 uur 		
17.00 – 18.00 uur 		

Inloop
Start officiële opening
Afsluiting met een hapje en een drankje
Vertrek ballonvaart vanaf de Zweede

Bekijk de Zweede eens van boven. Maak kans op een ballonvaart
Voor wat hoort wat! Omdat velen ons tijdens de fundraising financieel hebben ondersteund
en alle vrijwilligers tijdens de bouw, bij het beheer of in verenigingswerk van onschatbare
waarde zijn, willen we een blijk van waardering geven. We verloten daarom 3 ballonvaartplekken aan de bezoekers van de opening! Die dezelfde middag nog de lucht in gaan!
Tot de 24e,
Bestuur MFA de Zweede
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Officiële opening zaterdag 24 september
Voor de officiële opening nodigt het bestuur van MFA de Zweede iedereen uit die de realisatie mogelijk heeft gemaakt, waaronder natuurlijk alle bewoners van Boekelo, Usselo en
Twekkelo. Je bent van harte welkom op zaterdagmiddag 24 september.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362

WWW.BOEKELO.INFO
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OPENINGSCONCERT DE ZWEEDE
Titel:
“Opening Zweede Concert”
Vrijdag: 23 september 2022.
Locatie: De Zweede Boekelosestraat 273,Enschede
Tijd:
20.00 - ± 21.00 uur.
		
Toegang: gratis
Ter gelegenheid van de officiële opening van de multifunctionele evenementenhal van de
Zweede grijpen Muziekvereniging Unisson en Brasso ensemble deze gelegenheid aan om
samen muziek te maken. De 20 musici tellende Muziekvereniging Unisson onder leiding
van dirigent Folkert Buis en het 13 musici tellende Brasso ensemble onder leiding van Wim
Booij kijken er met plezier naar uit om op vrijdagavond 23 september de evenementenhal
in gebruik te nemen voor een sprankelend concert. De toegang is gratis en we hopen jullie
daar te verwelkomen.

GROLSCH, BOEKELO EN USSELO
DOOR: GERRIT-JAN HUNTING, RONDJE USSELO

Grolsch, Boekelo, Usselo en Jaap Hulshof: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Officieel
staat Koninklijke Grolsch op Usseloos Grondgebied, maar de bierbrouwerij voelt zich ook
zeker verbonden met ons dorp. Als ‘goede buur’ blijft de Grolsch graag op de hoogte van
ons wel en wee in relatie tot hun bedrijfsactiviteiten, zo staat op de advertentie die in elke
Boekeloos pronkt. De afzender is de afdeling Corporate Affairs. Daar blijkt Jaap Hulshof
achter te zitten, voor veel Boekeloërs en andere Twentenaren het gezicht en aanspreekpunt van Grolsch. ‘Wie kent hem niet’, zou je bijna zeggen.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel
Jaap Hulshof (56) is geboren in Enschede, getrouwd met
Mirjam en vader van twee volwassen zoons. Inmiddels
werkt hij al meer dan 20 jaar bij onze Twentse trots: Grolsch.
Jaap is medeverantwoordelijk voor het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen van de bierbrouwerij, de Public
Relations en is lid van het Duurzaamheidsteam. Hij is nauw
betrokken bij de duurzaamheidsplannen van Grolsch om in
2025 energieneutraal te zijn.
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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

“Een ontwikkeling die ik omarm. Ten eerste omdat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid
moet nemen. En ook omdat de maatschappij steeds in ontwikkeling is en jezelf mee moet
ontwikkelen zodat je niet vastroest in je werk”, aldus Jaap.
Waar mogelijk staat Grolsch midden in de regio
De brouwerij probeert een goede werkgever te zijn en waar mogelijk midden in de regio te
staan door regionale leveranciers en noabers te betrekken en te informeren. Jaap: “Ik neem
ieders mening serieus. Wat niet wil zeggen dat ik daarmee ook iedereen kan helpen. Zo is en
blijft Grolsch een commercieel bedrijf dat ook geld moet verdienen. Ik ontkom er helaas niet
aan om soms minder leuke gesprekken te voeren als het bijvoorbeeld om sponsoring gaat
van activiteiten of evenementen in de regio. Zeker het afgelopen jaar hebben de budgetten
van Grolsch onder druk gestaan en moesten we minder populaire beslissingen nemen.”

Klankbordgroep
Daarnaast maakt Jaap deel uit van de klankbordgroep, een overleg dat twee keer per jaar
plaatsvindt en waarin deelnemers - omwonenden of anderszins betrokkenen- zich kunnen
uitspreken over hun gevoelens, meningen en informatiebehoeften ten aanzien van Grolsch.
Grolsch draagt zelf ook onderwerpen, ontwikkelingen en ideeën aan, met het doel daarop
een reactie te krijgen (klankbordfunctie). “Het overleg met de klankbordgroep moet ervoor
zorgen dat wij als brouwer een zo goed mogelijke noaber kunnen zijn, daar hechten we veel
waarde aan. Via dit overleg krijgen we veel inzicht in wat er speelt en hoe er over bepaalde
zaken wordt gedacht. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor Grolsch? Neem dan
gerust contact met me op via j.hulshof@grolsch.nl of 06 55 398 112.”
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De Koepel adviseert Grolsch over maatschappelijk rol
“Ik heb regelmatig contact met Stichting de Koepel, die initiatieven initieert die het sociale
leven in Usselo en Boekelo ten goede komen. Deze instelling adviseert ons ook over de
invulling onze maatschappelijke rol. Via de Koepel kunnen projecten en initiatieven voor
sponsoring aangedragen worden. Als die voldoen aan de criteria en bijdragen aan het bevorderen van het maatschappelijke leven in Boekelo of Usselo komen ze in aanmerking
voor een donatie vanuit de brouwerij’, meldt Jaap. Inmiddels zijn er in Boekelo zoal de volgende donaties verstrekt: bijdrage Welkomstbeukske, bijdrage realisatie Stichting Natuurlijk
Spelen in Boekelo, bijdrage sfeerverlichting tijdens feestdagen voor BOV, bijdrage aanschaf
biddingboxen Bridgeclub Boekelo, bijdrage bouw website Fotogroep Boekelo, bijdrage Sint
& Pietenpakken Sinterklaascommissie Boekelo, website Buurtbus Boekelo, Televisie voor
huiskamer van het dorp, een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van AED’s en
bijdrage in training, bijdrage inrichting portiersloge Historische Kring, etc, etc.

WWW.BOEKELO.INFO
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SPRINGKUSSEN NODIG?

BUURT HEEFT GROTE BEZWAREN TEGEN KOMST
MODELVLIEGCLUB NABIJ LANDGOED DE WEELE
Afgelopen juni heeft de gemeente Enschede een vergunning verleend voor het oprichten van een modelvliegtuiglocatie in de directe nabijheid van Landgoed de Weele.
Alle direct omwonenden zijn tegen de komst van een vliegclub op deze locatie en
hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Het bezwaar wordt
mede ondersteund door Stichting Edwina van Heek, Natuur- en Milieuraad Enschede
en de Dorpsraad Boekelo. In het voortraject heeft de Dorpsraad al drie keer negatief
geadviseerd, echter heeft de gemeente toch besloten de vergunning te verlenen.

Het huisvesten van een modelvliegclub
past niet in het groene karakter van het
buitengebied, wat juist in stand gehouden
en versterkt zou moeten worden. We vrezen
voor verstoring van flora en fauna, waaronder broedende (weide)vogels zoals kievit en oeverzwaluw, dit blijkt ook uit onderzoek.
Ook vee zal verstoord worden door het vliegen met modelvliegtuigen.
Een gebied waar ook veel inwoners van Boekelo genieten van het buiten zijn, moet onaangetast blijven. De gekozen locatie is ons inziens dan ook niet geschikt voor het vliegen met
modelvliegtuigen en levert geluidsoverlast op, alsmede inbreuk op privacy voor bewoners
en recreanten.
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De vergunning is tijdelijk verleend voor de
duur van 2 jaar, maar dit lijkt slechts een
opmaat naar meer. Gezien de investeringen in infrastructuur en de bouw van een
schuilplek, maar ook het recht op 1e koop
van de gronden, bevestigen dit gevoel. De
afgegeven vergunning staat ook haaks op
de verlegging van het tracé van de nieuwe
N18. Daarbij werd juist rekening gehouden
met de natuurwaarden van Landgoed de
Weele, de Teesinklanden en het Teesinkbos.

20

Daarom hebben we de gemeente gevraagd het genomen besluit te herroepen en de
verleende vergunning alsnog te weigeren. Mocht de gemeente hier niet in mee gaan, dan
ligt het voor de hand dat we verdere gerechtelijke stappen ondernemen tegen de afgifte van
deze vergunning.
Hierbij de oproep ons te steunen middels het tekenen van
een petitie. Deze is te vinden op de volgende website:
www.behoud-buitengebied-boekelo.nl of scan de QR-code.
Namens alle direct omwonenden van de Weele,
de Teesinklanden, de Baltinkweg en de Badweg,
Fam. A. Kappelhoff
Fam. D. Hering
Bij vragen graag mailen naar: behoud.buitengebied.boekelo@gmail.com
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AFSPRAAK BUITEN WERKTIJD
Wil je buiten werktijd naar de fysiotherapeut?
Op maandagavond en dinsdagavond kun je een afspraak
inplannen. ‘s Morgens om half 8 zijn we er ook. Vraag er naar
bij de receptie!
Neem voor meer informatie en/of advies contact met ons op.
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

GEWOON BOOKEL
DOOR: ELS LAROY

Sinds 2 augustus heeft het van oudsher bekende cafetaria ‘’t Spoor’ aan de Beckumerstraat 10 nieuwe eigenaren en een nieuwe naam: “Gewoon Bookel”. Maaike Kamp en Ruud
Megelink uit Hengelo zijn er blij mee dat de vorige eigenaars Elly en Henk ten Asbroek
hen heel plezierig hebben ingewerkt: “We vinden het fijn dat ze ons ook nu nog steeds
ondersteunen, het zijn gewoon heel aardige mensen”.
Maaike was hiervoor werkzaam in de zorg en Ruud werkte in de speelautomaten-business.
Ze zijn allebei 43 jaar oud en vormen een samengesteld gezin. Maaike heeft een zoon van
16, die regelmatig in “Gewoon Bookel” komt werken. En Ruud heeft twee dochters van 17
en 7 jaar oud. Ook zijn oudste dochter werkt al vaak in het cafetaria. Het is de bedoeling dat
ze over enige tijd boven de zaak gaan wonen, maar daarvoor moet het woongedeelte eerst
nog wel worden verbouwd.
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Er staan nog meer verbouwingen op het programma, want om te beginnen is er een
vergunningsaanvraag de deur uit om de snackbar uit te bouwen op de nu nog lege
plek, rechts naast het eetcafé. En het enthousiaste stel heeft nog meer plannen: “We denken
er over om in de toekomst een winterterras te openen, met name voor de jeugd. Dat zou in
een behoefte voorzien van de jongelui die daarvoor nu naar Hengelo of Enschede gaan”.
Ruud vertelt bedachtzaam: “In de komende jaren zullen we stap voor stap alles gaan
aanpakken”. Op dit moment wordt er nog gezocht naar personeel om parttime in de
snackbar te werken. Maaike en Ruud voelen zich echt welkom in Boekelo: “We zijn heel
warm ontvangen door klanten en
ook door andere ondernemers in
het dorp. Bij de opening kregen
we planten, bloemen en kaartjes.
Dat geeft ons een heel fijn
gevoel. Het bewijst dat noaberschap voorop staat in Boekelo!”

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

OPEN TUIN DAGEN TUIN BECKELO
Zoals al eerder vermeld in de Boekeloos doet Tuin Beckelo van Lambertus Hoogeveen
en Elly Roelvink aan de Beckumerstraat 460 dit jaar ook weer mee aan de open tuin dagen.
En net als vorig jaar is er buiten een route uitgezet.
Elly: “Op een perceel van 2400 m2 zijn we 10 jaar geleden stukje voor stukje begonnen met
het aanleggen van een tuin. Van een weide met brandnetels hebben we een siergrassentuin
gemaakt. Verder hebben we borders op kleur: rood-wit, blauw-wit, blauw-geel-oranje, overwegend rood en een geel-witte border. Hoe verder het seizoen hoe meer er bloeit.
De entree is gratis, maar een vrije gift wordt op prijs gesteld. Ze zijn geopend van 10.00 tot
17.00 uur. In verband met het krappe parkeren aan de openbare weg word je verzocht om
met de fiets te komen.
Je kunt de tuin van Lambertus en Elly bezoeken op 18 september en 16 oktober.

(oftewel “Penny van de Mans”)
DOOR: INGRID KLEINSMAN

In de nieuwe rubriek ‘10 vragen aan’
vertelt een inwoner van Boekelo zijn of
haar verhaal. Zo leren we elkaar beter
kennen. Vandaag ben ik te gast bij
Penny Hope op het historische erf van Ali van de Mans. Penny is bijzonder vriendelijk
en spraakzaam. Ze vertelt met humor en enthousiasme in een mooie combinatie van
haar moedertaal en de Nederlandse taal. We hebben een fijn gesprek in de schaduw
van de oude boerderij.
Wie ben je
“Mijn naam is Penny Hope, ik ben geboren in Bolton, Engeland. Ik heb lang in China
gewoond, woon sinds een aantal jaren in Nederland en sinds december vorig jaar in
Boekelo. Mijn Nederlands is nog niet zo heel goed (noot van de interviewer: daar ben ik
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10 VRAGENAAN... PENNY HOPE
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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)

het dus niet mee eens) maar ik ben al wel van de Nederlandse lifestyle gaan houden:
lekker gezond leven, fietsen en ‘fun’”.
Waar woon je in Boekelo
“Samen met mijn man woon ik antikraak in de boerderij van de Mans. Dat is voor ons én voor
de Mans een heel fijne tijdelijke oplossing. Want we houden de Mans een beetje in de gaten,
de deuren gaan weer open en dicht, er is reuring op het erf en dat is altijd goed. En voor mij
is het wonen op de Mans ‘Fun en Adventure’.
Ik hou van oude gebouwen, van historie en verhalen. Hoe bijzonder is het bijvoorbeeld dat
we, na het flink terugsnoeien van een boom door de medewerkers van de gemeente, een
‘graffiti’ op de boom ontdekten: ‘11 mei 1940 Jo Holtkamp’. Een dag na de Duitse inval heeft
Jo zijn persoonlijke stempel gedrukt op het erf van de Mans”.

Daarnaast was het soms ook best lastig om bij mensen thuis, op een warme zolder, hoog
op een ladder, met een boor boven je hoofd de werkzaamheden uit te voeren. Gelukkig
heb ik veel rugby-ervaring, ben ik goed in conditie en werd ik op mijn allereerste werkadres
heel vriendelijk geholpen door de bewoner. Dat alles gaf me veel vertrouwen. En hoewel
sommige bewoners echt verrast waren dat de monteur een vrouw bleek te zijn, heb ik de
klus met heel veel plezier uitgevoerd. Wie weet kan ik na de vakantie weer terugkomen
bij Kroep. Niet meer voor de rookmelders, die zijn inmiddels allemaal wel geplaatst, maar
wellicht voor een andere leuke klus”.
Hoe lang woon je hier al en ben je van plan hier lang te blijven wonen
“Net voor de kerst van 2021 zijn wij naar de Mans verhuisd. Hoe lang we blijven? Dat weten
we niet. We weten in ieder geval wel dat het tijdelijk is, maar voorlopig genieten we volop”.
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Wat doe je in het dagelijks leven
“Ik ben docent Engels en heb jaren gewerkt als Cambridge examinor. Tegenwoordig geef ik
online Engelse les aan Chinezen. Maar door de Corona-pandemie zijn er voor Chinezen veel
reisbeperkingen, daardoor is er minder behoefte aan het bijspijkeren van hun basisvaardigheden Engels. Daarom heb ik tijdelijk ook een andere baan gehad bij Kroep Techniek aan
de Marssteden als installateur van rookmelders in huurwoningen. Een rol die wel voor de
nodige uitdaging zorgde. Niet zozeer qua techniek, want een boor hanteren dat lukt me wel
(zeker met de ‘tips and trics’ van mijn man), maar ik had al 15 jaar niet meer zelf in een auto
gereden en dan rijden jullie hier ook nog eens aan de (voor mij) ‘verkeerde kant’ van de weg.
Dat was wel even wennen: zeker met al die fietsers in het verkeer.

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

Wat vind je mooi van Boekelo
“Ik geniet van de natuur, het buitenleven en de prachtige wandel- en fietspaden rondom het
dorp. Op mijn allereerste wandeling had ik direct een heel bijzondere ervaring. Op de oprijlaan van de Weele zag ik, net voor de beek links, iets groots liggen. Ik dacht eerst dat het een
grafsteen was, maar het bleek een stuk gietijzer, een deel van een machine. De bewoonster
van de villa vertelde me dat het een deel van een machine van de Boekelose Stoomblekerij
was en dat het op deze plek was geplaatst om het verleden te blijven herinneren.
Voor mij doet het dat zeker, want op het gietijzer lees ik: ‘Jackson & Brother, wharf foundry
Bolton 1898’. Dit machineonderdeel komt uit Bolton, net als ik. Het brengt me terug bij mijn
jeugd. Dagelijks kwam ik langs de fabriek van Jackson & Brother. De fabriek was al jaren
gesloten en ik heb me altijd afgevraagd wat daar vroeger gemaakt werd. Hier, op mijn eerste
dag in Boekelo, kreeg ik zomaar ineens antwoord op deze vraag en dat antwoord maakt me
trots op mijn geboortestad. Zo zorgde mijn eerste wandeling direct voor verbinding en een
warm thuisgevoel: ‘I’m meant te be in Boekelo’”!

Waar komen we je tegen in Boekelo
“Op het erf, in het dorp en lopend of fietsend rondom het dorp”.
Wat beteken je voor Boekelo
Ook nu is Penny even stil, ze neemt de tijd. En dan vertelt ze met veel enthousiasme:
“De Mans is ‘amazing’. Het past bij ons en misschien passen wij ook wel bij de Mans.
En ondanks dat het afgelopen winter af en toe zo koud is geweest dat de gordijnen zaten
vastgevroren tegen de ramen en het bier op de deel bevroren was, genieten wij van deze
unieke plek. En doordat we er met zo veel plezier wonen, kost het ons ook geen enkele
moeite de Mans te beschermen en er goed voor zorgen. Zo wordt voorkomen dat de Mans
in verval komt en daarmee leveren we voor de toekomst van de Mans én voor de toekomst
van het dorp een mooie bijdrage”.

29
JAARGANG 44 | SEPTEMBER 2022 | NR. 459

Wat zou je willen veranderen in Boekelo
Penny denkt lang na en dan zegt ze: “Eigenlijk niets, of ja, misschien toch wel iets: een
klein ding, meer een suggestie van mijn kant. Misschien is het een idee om bij de ondergrondse containers voor glas en verpakkingen die precies achter de Mans staan, een bordje
te plaatsen met een aanbeveling om geen afval te komen brengen na 22.00 uur en liever ook
niet op zondagmorgen rond 06.00 uur”. Ze zegt het met een knipoog.

… 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.

Wat mis je in Boekelo
“Dat zou ik zo niet weten. Boekelo heeft veel, zelfs een mooi dorpsblad. Ik vind de Boekeloos
vooral mooi omdat het gaat over de Boekeloërs, over de mensen van het dorp. Daarnaast
is het ook nog eens gedrukt op kwalitatief goed papier, heeft het een prima lay-out en zijn
zelfs de advertenties heel zinvol. Boekeloos wijst je als inwoner van het dorp op deze manier
mooi de weg. Maar de vraag was wat ik mis in Boekelo”. Met een grote glimlach op haar
gezicht komt het antwoord: “Een treinstation”. Daarna een vette knipoog van Penny: daar
sluiten we deze mooie ontmoeting mee af.

ONDERHOUD (STUKJE) BOS LANGS
FIETSPAD TEESINKWEG

Door gericht te dunnen, behouden we zoveel mogelijk verschillende boomsoorten in het bos
en ontstaat meer ruimte voor nieuwe bomen, struiken en kruiden. Hoe groter de variatie, hoe
aantrekkelijker het bos voor dieren en recreanten. Waardevolle bomen voor bijvoorbeeld
vogels of vleermuizen en karakteristieke bomen blijven behouden.
Groepenkap
Naast een dunning worden groepjes bomen weggehaald om meer licht op de bodem te
creëren voor de groei van nieuwe bomen, struiken en kruiden. Eén van de groepjes bomen
bestaat uit fijnspar, een soort die niet goed tegen de droogte kan en gevoelig is voor de
aantasting van een insect, de letterzetter.
Meer licht voor de heide
In het bosperceel bevindt zich een stukje heide. Rondom de heide staan grote bomen die
zorgen voor schaduw. Heide is een natuurtype die veel licht nodig heeft om gezond te
blijven. Rondom de heide worden daarom enkele bomen verwijderd.
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Ten zuiden van de Teesinklandenweg, langs
het fietspad Teesinkweg in Boekelo vindt eind
september (begin oktober) een dunning plaats.
Er worden bomen weggehaald om licht en lucht te
geven aan de bomen die blijven staan. Zo krijgen
deze bomen meer ruimte om verder te groeien.
Ook worden zieke of onveilige bomen verwijderd.

WWW.BOEKELO.INFO

32

Blessen
De te verwijderen bomen zijn oranje gemarkeerd
(geblest). Voor aanvang van de werkzaamheden
worden bijzondere flora- en faunasoorten geïnventariseerd. Hier wordt vervolgens rekening mee
gehouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, o.a. door bepaalde bomen te markeren met
een rood/wit lint.
Bosgroep Noord-Oost Nederland
(https://bosgroepen.nl/bosgroep-noordoost-nederland) begeleidt de werkzaamheden.
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Erik Sonder via e.sonder@bosgroepen.nl of
0650670182 (of bij de eigenaar John Quast, telefoonnummer bij de redactie bekend).

TERUG OP HET OUDE NEST
DOOR: PATRICIA SLEPER

We waren erg blij met de vakmensen die het dorp rijk is. Denk bijvoorbeeld maar eens
aan harde werkers zoals Roy de stukadoor, Bert de meubelmaker en Joost de tuinarchitect.
Zij hebben van onze woning echt een paleisje gemaakt.
Het “Welkomsbeusken” met bloemen was een enorme verrassing. Zo gastvrij!
Ook hebben we al kennis gemaakt met de locale horeca, zo hebben we bijvoorbeeld meegedaan aan de whiskey-proeverij bij de slijterij van Monique en Sebastiaan. De weekmarkt
is een favoriet. Het dorp heeft wat dat betreft veel te bieden. En wat een grote aanwinst is
de nieuwe ijssalon zo aan het eind van de Boekelosestraat!
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Hoe leuk is Boekelo! Na 30 jaar in de randstad te
hebben gewoond, ben ik teruggekeerd naar mijn
geboortegrond, samen met mijn man uit Haarlem.
Bijna een jaar later kunnen we volmondig zeggen
dat we helemaal gesetteld zijn. Een warm welkom
van onze buren en de overige bewoners uit de
straat hebben daar zeker aan meegeholpen.

ONDER BEGELEIDING TRAINEN → VEILIG EN RESULTAAT
ALTIJD OP AFSPRAAK → GEEN WACHTTIJDEN
KORT TRAINEN → MAKKELIJK INPLANNEN
NIET ZWETEN → DUS NIET OMKLEDEN



 
     
      

KOM NU GRATIS PROBEREN!
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 te
 vragen


  
via www.TurtL.nl/proberen
       
        
TurtL Oldenzaal
     TurtL
 Enschede
   IMPROVED
085 - 0220 366
085 - 0220 439
enschede@turtl.nl
oldenzaal@turtl.nl
  by
     

Bruggertstraat 350
Eekboerstraat 62
 
7545 PJ Enschede
7575 AZ Oldenzaal
   









TurtL personal training, voor een lang gezond leven!

Kortom we voelen ons al echt thuis. Na de laatste Boekeloos zijn we nog wel door diverse
buurtbewoners aangesproken of wij “die personen met een westers accent” waren die het
de verkeersregelaars op de Pinkstermarkt zo moeilijk hebben gemaakt! Nee, dat waren we
niet! De onvervalste Twentse “oooo” ontbreekt nog na zoveel jaren in het westen, maar voor
de rest voelen we ons al echte Tukkers.

WEEK VAN DE ONTMOETING
Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 vindt weer de nationale week tegen de eenzaamheid plaats. Boekelo heeft deze week enkele jaren geleden al omgedoopt tot de week
van de ontmoeting. Want dat is waar het omgaat, elkaar ontmoeten!
In 2019 maakten we een fietstocht naar Camping het Scharrelhoes, konden daar knuffelen
met honden en kregen een demonstratie schapendrijven van Wilmy van der Wilk van Honderons. In 2020 waren er beperkingen vanwege Corona. Gelukkig konden we toen wel 1 op
1 bezoekjes afleggen met wat lekkers en een werkje van één van de basisschoolleerlingen.
En toen was het 2021 en kon er helemaal niks!

Mocht je zelf een idee hebben, meld je bij de Dorpsraad op drboekelo@gmail.com
En houdt in september de publicaties in het dorp en je brievenbus in de gaten over het
programma-aanbod.
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Maar het goede nieuws is: we mogen weer! Bestaande initiatieven zullen verbonden worden
en er zijn inmiddels al diverse ideeën voor een programma in die week. Op dit moment
worden door de verschillende partners binnen Bookels Höltink al voorbereidingen getroffen.
Open Ouderenwerk, De Zonnebloem, de scholen en mogelijk ook de verenigingen en ondernemers zullen samen een aantal activiteiten gaan organiseren.

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

HERINRICHTING TERREIN ACHTER TENNISBAAN/DE MANS
DOOR: DE DORPSRAAD

Een tijd geleden heeft de Dorpsraad een oproep gedaan in de Boekeloos om mee te denken
over de herinrichting van het terrein achter de tennisbaan en de Mans (voormalig natuurlijk spelen).
Het terrein is wat verloederd en dringend toe aan een facelift. In een tweetal bijeenkomsten
heeft een groep enthousiaste bewoners gebrainstormd over uitgangspunten en wensen.
Vervolgens is onder leiding van Raimond Senger, onze wijkbeheerder, door deze groep een
moodboard gemaakt. Op basis hiervan is door een landschapsontwerper van de gemeente
het volgende schetsontwerp gemaakt.
De brainstormgroep heeft hier nog wat goede suggesties voor enkele aanpassingen op geleverd, maar in grote lijnen blijft dit het idee. In het kader van de gewenste “vergroening” van
de omgeving is hier door de gemeente budget voor beschikbaar gesteld en de hoop is dat
de werkzaamheden dit najaar nog kunnen aanvangen.

BOEKELOOTJE: HUIS GEZOCHT
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Hendrik van Beek, ik ben 36 jaar oud en
werk als landschapsontwerper bij Eelerwoude in Goor. Boekelo is het dorp waar ik ben
geboren en getogen en waar mijn vrienden wonen.
Na lange tijd in Arnhem te hebben gewoond en gewerkt, woon ik sinds ongeveer anderhalf
jaar weer bij mijn ouders in Boekelo. Ik ben dus wat je zou kunnen noemen, een economische vluchteling. Sindsdien ben ik op zoek naar een woning in Boekelo. Helaas is de
situatie op de huizenmarkt momenteel zo onzeker, dat de kans op een eigen woning rond
Boekelo voor mij als alleenstaande nagenoeg nihil is. Daarom heb ik besloten om er een
stukje in de Boekeloos aan te wagen. Ben of ken je iemand die van plan is een starterswoning in de verkoop of verhuur te doen in Boekelo (of omgeving), dan zou ik graag een
gesprek met je willen aangaan. Hopelijk spreken we elkaar snel!
Hendrik van Beek
06 - 5351 9696 - hendrikvanbeek86@hotmail.com
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Haafkes bouwt.

Goor | Deventer

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

haafkes.nl

JAARGANG 44 | SEPTEMBER 2022 | NR. 459

39

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

BEGINNEN MET HARDLOPEN BIJ DE BOEKELOPERS!
Je kunt in je eentje beginnen met hardlopen, maar je kunt je ook aanmelden bij de Boekelopers
voor de hardloopclinic.

De clinic hardlopen voor beginners start op 3 oktober 2022 op Sportpark De Zweede.
Tijdens de eerste training zal onder andere ingegaan worden op het trainingsschema,
kleding, schoeisel en andere zaken die van belang zijn voor het hardlopen. Ook kun
je hier alle vragen die je hebt stellen, we zullen proberen deze te beantwoorden.
De gezamenlijke trainingen worden afgewerkt op sportpark De Zweede in Boekelo, waar
je veilig kunt trainen op een verlichte 400 meter hardloopbaan. Kleed- en doucheruimte
zijn aanwezig. Na de training drinken we gezamenlijk koffie/thee in de kantine. Goed voor
het groepsgevoel en een mooie gelegenheid de trainingen en de voortgang met elkaar te
bespreken.
Aanvang trainingen 19.30 uur, wel vragen we je minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig
te zijn en een flesje water mee te nemen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen,
mail dan naar lopers@bscunisson.nl.
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Het hardlopen in een groep werkt voor veel mensen motiverend en is gezelliger dan in je
eentje hardlopen. Maar het belangrijkste is dat je bij de Boekelopers op een verantwoorde
gestructureerde manier gaat leren hardlopen. In deze hardloopclinic van 12 weken ga je
kennis maken met de hardloopsport. Tijdens de clinic bieden we je gevarieerde trainingen.
Je traint uithoudingsvermogen, beweeglijkheid, looptechniek, spierkrachtontwikkeling en
snelheid. Dit onder begeleiding van een enthousiaste, deskundige, door de Atletiekunie
gediplomeerde trainer.

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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STAD ONTMOET PLATTELAND
Op zondag 18 september aanstaande van 10.00 - 17.00 uur is het weer hoog tijd voor
een hernieuwde ontmoeting tussen stad en platteland in het Enschedese Ledeboerpark.
Voor de achtste keer organiseren wij een bruisend evenement: De Twentse Landdag. Een
jaar later dan gepland, maar daardoor extra enthousiast om het platteland met de stad te
verbinden.
Boeren-en andere plattelandsorganisaties (ruim 75 deelnemers) nemen je op de Twentse
Landdag mee in de wereld van veekeuringen, marktpresentaties, educatieve activiteiten,
streekproducten en vele doe- en kijkdemonstraties. Er zijn proeverijen en voor kinderen
leuke en educatieve activiteiten.

De organisatie van de Twentse Landdag is in handen van de vereniging Wageler Samen.
Deze vereniging bestaat uit zeven organisaties die met elkaar samen werken in het
Ledeboerpark en wordt deze editie ondersteund door Stichting duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel) en Green Grid Consultancy- duurzaam maatwerk.
Ook dit jaar verwachten we meer dan 75 standhouders en 15.000 bezoekers. De toegang is
voor iedere bezoeker gratis! Voor meer informatie kijk op www.twentselanddag.nl.
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Je kunt luisteren naar of deelnemen aan dialoogsessies, we horen graag je mening over
hoe we in de toekomst duurzame voedselvoorziening, woningbouw, energieopwekking en
recreatie samen een plek kunnen geven op het platteland.

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
 
 

NIEUW IN BOEKELO OF USSELO?
Al meer dan 10 jaar worden nieuwe inwoners van Boekelo en Usselo welkom geheten door
overhandiging van een ‘Welkomstbeuksken’ en een kleine attentie.
In het boekje word je op de hoogte gebracht van de plaatselijke verenigingen en activiteiten.
Het boekje wordt in de meeste gevallen overhandigd door een van onze ambassadeurs.
Dit zijn medebewoners uit Boekelo of Usselo. Alleen nieuwe bewoners komen voor het ‘
Welkomstbeuksken’ in aanmerking; bewoners die binnen Boekelo en/of Usselo zijn verhuisd niet. Heb je nog niemand aan de deur gehad en wil je dit leuke informatieve boekje
ontvangen? Laat het ons dan weten!
Ja, ik wil een ‘welkomstbeuksken’!
Woon je in Boekelo of omgeving? Meld je dan bij Gonny ten Veen.
gonnytenveen@hotmail.com of 053 - 428 1738.
Woon je in Usselo of omgeving? Meld je dan bij Miranda Meerman.
info@makelaardij-meerman.nl of 053 - 428 2444.

WIGBOLDROUTE: WANDELEN LANGS
EEN HISTORISCHE GRENS IN ENSCHEDE
De Molenstraat is vernieuwd en heb je die zandstenen palen zien staan? Eén tegenover
het Stadskantoor en één bij de kruising met de Oldenzaalsestraat. Dat zijn wigboldpalen,
historische grensmarkeringen.
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) “vertelt” je er alles over in
een stadswandeling langs de Wigboldroute (van paal naar paal). De wandeling is ca. 5 km
lang en voert langs de zes wigboldpalen die Enschede rijk is.
De wandelroute is te vinden op de website van de SHSEL:
http://www.shsel.nl/shsel/wandel-en-fietsroutes/ en en in de wandel- en fietsapp van
Landschap Overijssel: https://www.landschapoverijssel.nl/tips-voor-op-stap.
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Namens de commissie Welkomstgeschenk Boekelo - Usselo

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

KNOOPPUNTEN
DOOR: INGRID KLEINSMAN

Het is maandagmorgen, zomer in Boekelo.
Op de Oude Deldenerweg, tussen knooppunt 37 en 36 zet ik de kilometerteller van
mijn elektrische fiets op nul. Vandaag ga ik
dezelfde knooppuntenroute fietsen die ik
gisteren samen met Jaap fietste. Gisteren was het zondag, zonnig en druk. We zagen veel
fietsers én veel uitingen van het boerenprotest. Vandaag zijn er veel minder mensen, maar
de protesten zijn er nog en ik ga ze fotograferen.

Zonder antwoorden stap ik weer op mijn
fiets. Een paar honderd meter verder
stap ik weer af en maak een foto van een
omgekeerde vlag. Hij hangt op een groot
boerenerf voor een schuur. Wanneer ik mijn
camera nog aan het instellen ben, huppelt er
een vrolijk meisje in een roze zomerjurkje en
met een dansende paardenstaart over het
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Bij Knooppunt 41 staat een bankje. Ik ben
nog niet eens 6 kilometer onderweg en toch
stap ik af om even te gaan zitten en mijn
gedachten te ordenen. Ik heb allerlei vragen.
Wat maakt dit landschap zo bijzonder,
waarom geniet ik er zo van en hoe lang kan
dat eigenlijk nog? Geniet ik omdat het zo
mooi groen is of geven de rode zakdoeken
en de omgekeerde vlaggen juist kleur aan
het landschap? Hier op het bankje bij knooppunt 41 denk ik terug aan het landschap van
mijn jeugd, aan de boerderij, aan de lange dagen die ik als kind buiten doorbracht, in het bos
en op het land, spelend of meewerkend, altijd lekker buiten. Ik denk aan het zandpad over de
es achter onze boerderij. Het zandpad is al jaren geleden verdwenen, mijn jeugd overigens
ook. Gaat er binnenkort meer verdwijnen? Of komen er juist dingen terug? Niet uit nostalgie
maar misschien omdat het de toekomst is? Ik weet het niet.

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
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Prettig
kleinschalig

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

erf. Van het huis rechts naar het huis links. De huizen staan niet op de foto, maar ze zijn er
wel. Het meisje staat ook niet op de foto maar ze is er wel, ik was alleen niet snel genoeg
om haar “te vangen”.
Verderop spreek ik twee dames. Ze komen
uit Scheveningen en zijn op fietsvakantie in
Twente. Ze vragen mij of ik misschien weet
waar ze een boerenzakdoek kunnen kopen
hier in de buurt. Een van de de dames vertelt
dat ze thuis wel een boerenzakdoek heeft,
maar die is nog van haar oom geweest
en ook nog gebruikt door haar inmiddels
overleden man. Dat maakt dat ze deze zakdoek niet aan haar auto wil knopen. Dat begrijp ik denk ik wel. En dan komt ze, tijdens ons
gesprek, op een prachtig idee: “Misschien moet ik mijn tante eens vragen of zij nog meer
boerenzakdoeken heeft. Binnenkort ga ik maar eens bij haar op de koffie, dat is sowieso al
veel te lang geleden.”
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Ik fiets terug naar het beginpunt van mijn
route en maak een foto van hetzelfde
paaltje, maar nu vanaf de andere kant. Dat
brengt me op de gedachte dat het voor mij
goed zou zijn om wat vaker de dingen ook
van de andere kant te bekijken.
De kilometerteller staat op 34.08 kilometer.

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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Voor u: gratis
voetscreening!

Last van pijnlijke voeten?
Wij van RondOm Podotherapeuten bieden alle inwoners van
Boekelo en omgeving een gratis voetscreening aan!

Onze praktijk in Boekelo bevindt zich binnen de muren van Fysiotherapie
Tieberink aan de Boekelose Stoomblekerij 15. Heeft u klachten of bent u
benieuwd naar de conditie van uw voeten? Kom langs!

Om u kennis te laten maken met podotherapie kunt u tot 1 november
2022 een afspraak maken voor een gratis voetscreening. Na de
screening hoort u hoe het met uw voeten gesteld is en of er een
volledig voetenonderzoek of behandeling nodig is.

Deelnemen aan de gratis voetscreening? Ga naar
rondompodotherapeuten.nl/voetscreening/boekelo of
bel naar 088-1180500 en meld u aan!

RondOm Podotherapeuten | Boekelose Stoomblekerij 15 | 088-1180500
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Uw podotherapeut in Boekelo
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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

COMPUTERCURSUSSEN EN
INLOOPSPREEKUREN IN DE HUISKAMER

Drie computercursussen
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van smartphones, computers en het internet.
Om deel te kunnen nemen aan deze digitale wereld worden cursussen aangeboden die
hiervoor goed van pas komen. De volgende cursussen worden aangeboden:
Windows 10 – Basis
Op heel veel computers en laptops staat Windows 10. Om hier prettig op te kunnen werken
is een beetje kennis van Windows 10 mooi meegenomen. In de cursus wordt o.a. aandacht
besteed aan het beheer van mappen en bestanden, het gebruik van internet en e-mail en het
veilig gebruik van de computer niet vergeten.
•
•
•

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op 9, 16, 23 en 30 september.
In de Huiskamer staan computers met Windows ter beschikking,
maar je kunt ook je eigen laptop meenemen voor deze cursus.
De kosten bedragen € 20,- (incl. lesmateriaal).
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Het Open Ouderenwerk Boekelo organiseert dit najaar weer computercursussen en
inloopspreekuren in de Huiskamer van het Dorp.
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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

iPad – Basis
Veel mensen vinden het prettig om met een iPad te werken. Je kunt een iPad makkelijk
meenemen en overal gebruiken. In de cursus leer je hoe je apps installeert op je iPad. Ook ga
je de apps voor e-mail en internet leren gebruiken en voor het maken en beheren van foto’s.
•
•
•

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op 7, 14, 21 en 28 oktober.
Voor deze cursus moet je je eigen iPad meenemen.
De kosten bedragen € 20,- (incl. lesmateriaal).

Digisterker
Ook de overheid maakt steeds meer gebruik van internet. In deze cursus leer je verder hoe
je de digitale overheid kunt gebruiken om allerlei zaken te regelen en hoe je informatie
kunt vinden bij de overheid. Vaak heb je hiervoor je DigiD nodig. Als je nog geen DigiD hebt,
vragen we deze voor je aan in de 1e les. Voor deze cursus moet je wel kunnen omgaan met
toetsenbord en muis en bekend zijn met internet.

•

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op 7, 14, 21 en 28 oktober.
Je kunt een computer gebruiken die in de Huiskamer staat,
maar je mag ook je eigen laptop meenemen (geen tablet).
De kosten bedragen € 12,50 (incl. lesmateriaal).

Voor alle cursussen geldt het volgende:
•	De cursussen worden gegeven in de Huiskamer van het Dorp, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo op vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur. (De Berke)
• Alle cursussen en data zijn onder voorbehoud van Coronamaatregelen.
• Voor deze cursussen kun je je opgeven bij Marcel Kroeze, e-mail: mkroeze@gmail.com.
Inloopspreekuur
Maandelijks wordt een inloopspreekuur gehouden voor gebruikers van een computer, tablet
of smartphone. Je kunt er terecht voor al je vragen en problemen op het gebied van computers,
tablet en smartphones.
Het Inloopspreekuur wordt elke 2e dinsdag van de maand gehouden in de Huiskamer
van het Dorp (De Berke) van 14 tot 16 uur. Er geen kosten verband aan je bezoek van het
spreekuur.
Neem gerust je laptop, tablet of smartphone mee. In de Huiskamer is wifi aanwezig.
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•
•

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

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
De vorige keer konden we melden dat het Halifax monument aan de Kwinkelerweg in
Boekelo wordt gerenoveerd. Het plan is zeven bomen te (laten) planten (vijf lindebomen
en twee esdoorns) rondom het monument om daarmee tot uitdrukking te brengen de
nagedachtenis aan twee overledenen bij de crash en de vijf bemanningsleden die het
gered hebben. In deze bijdrage willen we graag meer melden over de renovatie en over de
onthulling van het gerenoveerde monument (zie foto).
Het esdoornblad symboliseert het blad
in de vlag van Canada. Op 4 mei jl. hebben
we namelijk om 10 uur ‘s ochtends het
monument zoals het er nu uitziet in gebruik
genomen door vader en zoon Heijink de
vlaggen van Nederland en Canada halfstok
te laten hijsen.
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Op 29 september aanstaande willen we het
gerenoveerde monument, inclusief bomen,
laten onthullen door Sherry Horne, dochter
van de staartschutter, die speciaal overkomt
vanuit Canada.

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
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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.

SEPTEMBER
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

10.15 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. 8 sept.

Bingo, 4 euro, opgave Joke 4282659

14.00 uur

9.00 uur & 10.15 uur

14.00 uur

do. 21 sept. Mantelzorgcafé

19.30 uur

do. 22 sept. Effkes dŕ oet

13.30 uur

do. 29 sept. Nieuwe najaarsmode Ruben Janssen

14.00 uur
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wo. 15 sept Lezing over Twentse natuur
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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 Op zondag 4 september en zondag 9 oktober is er om 10:00 uur
een gebedsdienst in de Marcellinuskerk (gebouw Momentum). Verdere bijzonderheden kun
je vinden in de rubriek “Op Weg” van het weekblad Rond Haaksbergen en op de website van
de Franciscusparochie Haaksbergen, Boekelo, Buurse: www.franciscusparochie.nl.
Pancratiuskerk Haaksbergen Elke zondag is er om 09:30 uur een eucharistieviering. Bijzonderheden kun je vinden in de rubriek “Op Weg” van het weekblad Rond Haaksbergen en op
de website van de Franciscusparochie Haaksbergen, Boekelo, Buurse: www.franciscusparochie.nl. Via de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326, kun je de eucharistieviering
in deze kerk volgen. Op NPO2 wordt elke zondagmorgen van 10:00 uur tot 11:00 uur een
eucharistieviering uitgezonden.
Protestantse kerk Usselo Elke zondag is er om 10:00 uur een dienst in deze kerk. Deze
dienst kun je ook online volgen via de website: www.kerkdienstgemist.nl. Bij ‘Zoek kerk’
typ je Usselo in. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we graag naar de website: www.
protestantsegemeente-usselo.nl.

KALENDER SEPTEMBER
vr. 9 sept.

Start cursus Windows 10 | De Huiskamer

za. 10 sept. Tuckerville Festival | Het Rutbeek. Kijk voor informatie op www.tuckerville.nl
di. 13 sept. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede.
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30
do. 15 sept. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com
zo. 18 sept. Open Tuin Dagen | Tuin Beckelo

10.00

zo. 18 sept. Twentse Land Dag		

10.00

di. 20 sept. Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede

20.00

vr. 23 sept. Opening Zweede Concert		

20.00

za. 24 sept. Officiële opening De Zweede		

14.30

do. 29 sept. Week van de ontmoeting
ma. 3 okt. Start clinic hardlopen voor beginners | Boekelopers

19.30

do. 6 okt.

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

vr. 7 okt.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

vr. 7 okt.

Begin cursus Ipad Basis | De Huiskamer van het Dorp

vr. 7 okt.

Begin cursus Digisterker | De Huiskamer van het Dorp
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COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
(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
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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

