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053 4304 304  
extramakelaars.nl

Jouw huis verkopen? 

Erik helpt je graag om het maximale 

uit de verkoop te halen!

KENNIS VAN 
EN HART VOOR 
BOEKELO

Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436
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te delen? Laat het ons weten. Jouw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!
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BOEKELOOS
Boekeloos is een uitgave van Stichting 
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag van de 
Dorpsraad. Daarnaast delen wij boeiende 
verhalen en nieuws voor - en door - de 
inwoners van Boekelo en omstreken.
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WORD JIJ ONZE NIEUWE 

COLLEGA?
B E N  J E  1 4  J A A R  O F  O U D E R

E N  O P  Z O E K  N A A R  E E N  B B A A N ?
 

Z O A L S  I N  D E  A F W A S ,  B E D I E N I N G  O F
S C H O O N M A A K ?  

 
S O L L I C I T E E R  D A N  N U  S N E L  B  R E S O R T  B A D

B O E K E L O
 

G O E D E  L O N E N .  L E U K E  C O L L E G A ' S .  F L E X
W E R K TD E N

 
S T U U R  E E N  E M A I L  N A A R :  H R M @ S H E E T Z . N L  

O F  B E L  N A A R :  ( 0 5 3 ) 4 2 8 3 0 0 5

 W W W . S H E E T Z . N L / R E S O R T B A D B O E K E L O /
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VAN DE REDACTIE

Het is alweer maart! De fijne periode van mooier weer zal hopelijk snel beginnen. In ieder 
geval start de lente eind deze maand. Een nieuw seizoen en genoeg nieuwe dingen om te 
doen. 

In dit seizoen komen voor de één tradities voorbij die ze niet anders kennen, maar voor de 
ander is het helemaal nieuw. Met ‘de ander’ doelen we op de nieuwe inwoners van Boekelo: 
de mensen uit Oekraïne die opgevangen worden op Tesinkweide. Tijdens onze redactie- 
vergadering hadden we het er met elkaar over hoe soepel ze samengaan in ons dorp. Maar 
ook de vraag ‘Hoe moet het zijn om ineens in een andere cultuur te verblijven en andere 
cultuureigen dingen te beleven?’ kwam bij ons op. Hoe ervaar je carnaval als je dat niet 
kent? Of de palmpasenactiviteiten die eraan komen? Gelukkig zijn er vrijwilligers die klaar 
staan voor deze groep mensen om ze tekst en uitleg te geven over de Nederlandse regels 
en gebruiken. Mocht je dit ook willen doen: ze zoeken nog meer vrijwilligers! Lees dan vooral 
het stuk ‘Buddy’s gezocht’ en meld je aan.

Waar ze ook vrijwilligers voor zoeken, is het nieuw samen te stellen Oranjecomité. Het 
Koningsfeest wordt nieuw leven ingeblazen in Boekelo! We hopen van harte dat het gaat 
lukken. Mocht je al druk zijn als vrijwilliger of überhaupt druk zijn in het dagelijks leven en 
even helemaal willen ontspannen? Dan is de nieuwe Float Spa Twente, gelegen net buiten 
het dorp, een aanrader! Wij hebben de eigenaren geïnterviewd nog voordat de Spa open ging 
en waren onder de indruk.

Verder zijn er veel aankondigingen te vinden in deze editie. Van de voorstelling Jesus Christ 
Superstar die opgevoerd gaat worden door ons eigen koor ‘Inspiration’, tot een nieuwe  
uitvoering van gezelschap ‘De Vriendschap’ met als titel Krom Recht. En ook erg belangrijk: 
MBS gaat van maandag 27 tot en met donderdag 30 maart bezig met de spoorwegover-
gang aan de Beckumerstraat. Hier kan verkeershinder uit voorkomen. 

Genoeg reden dus om deze editie weer van voor naar achter te lezen!

De redactie
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Op 14 februari is de maandelijkse interne Dorpsraadvergadering geweest. Hieronder  
een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen. Maar allereerst een belangrijke  
aankondiging van het thema van de openbare Dorpsraadvergadering op 21 maart.

Thema: Hoe ziet Boekelo eruit in 2050?
 Is het inwonertal van Boekelo in 2050 met minstens 50% toegenomen of is Boekelo 
dan een vergrijsd dorp zonder faciliteiten? Ligt er in 2050 een industrieterrein langs de 
N18 vanaf De Zweede tot de Badweg? Dit zijn onderwerpen die aan de orde komen in 
‘Omgevingsvisie, Ruimtelijke Ambities Enschede 2050’. Hierin staan vier zogenaamde 
‘toekomstverkenningen’. In drie van deze verkenningen wordt langs de N18 industrie- 
terrein voorzien van a. een klein stukje achter De Zweede of b. een groter stuk bij  
De Zweede of c. ook nog een groot stuk rond de Badweg. 
 
 In twee van de vier toekomstverkenningen is een woonwijk gepland in het gebied tussen 
de Kwinkelerweg en Molenveld. In de vierde toekomstverkenning worden alle investe-
ringen van de gemeente Enschede gedaan in het gebied rond de haven en de spoorlijn. 
In het buitengebied en dus ook in Boekelo wordt niet meer geïnvesteerd. Met de vier 
toekomstverkenningen als basis wil de gemeente Enschede in overleg met betrok-
kenen (bedrijven, inwoners, organisaties, wijk- en dorpsraden) om eind dit jaar met een  
definitieve omgevingsvisie komen.

Voor Boekelo staat er dus veel op het spel. Vandaar dat we dit als thema voor de openbare 
vergadering op 21 maart hebben gekozen. Jouw input is belangrijk, dus komt allen!

Achterliggende documenten en beleidsstukken zijn te vinden op: https://www.boekelo.info/
dorpsraad-boekelo/omgevingsvisie.

Energietransitie/Gebiedsgerichte aanpak
Op 19 januari is het overleg geweest tussen de gemeente, met onder andere wethouder 
Niels van den Berg, de Dorpsraad, de Buurtkring Boekelo-Rutbeek en de Buurtkring Usselo. 
De bedoeling is dat de gemeente samen met de Dorpsraad en de beide Buurtkringen een 
plan gaan opstellen waarin staat hoe zaken als energietransitie, stikstof, waterkwaliteit,  
klimaatadaptatie, etc. integraal in ons gebied zal worden aangepakt. Dit gebeurt in  
3 stappen, beginnend met een verkenningsfase. Als blijkt dat een Gebiedsplan haalbaar is, 
zal het daadwerkelijk worden geschreven (stap 2) en tot slot worden uitgevoerd (stap 3). 
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

Stucwerk (behang- of sausklaar) 
Renovatie 
Spackspuitwerk / Sierpleister 
Airless latex spuiten 
Gevelwerkzaamheden 
Restauratie 

OOookk  vvoooorr  vvaakkkkuunnddiigg  aaddvviieess  kkuunntt  uu  bbiijj  oonnss  tteerreecchhtt  

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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De planning is om de eerste twee stappen in één jaar te doen. Momenteel wordt overlegd 
over de start van de verkenningsfase. 
  
Oranjecomité
De Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV) en de Dorpsraad hebben overlegd over het 
Oranjecomité. Dit comité was tot voor de covidperiode actief. Inmiddels zijn de meeste 
leden van het comité om diverse redenen gestopt. Maar een paar nieuwe personen hebben 
zich gemeld om het Oranjecomité weer nieuw leven in te blazen. Bij het gesprek waren een 
van de nieuwe leden alsmede de oud-voorzitter aanwezig. Afgesproken is dat de nieuwe 
leden met ondersteuning van de BOV bekijken wat er nog kan worden georganiseerd voor 
komende Koningsdag.   

Renovatie Boekelosestraat
Het aangepaste ontwerp van de Boekelosestraat is klaar en door Royal Haskoning  
besproken met het kernteam van de gemeente. Nu ligt het bij de Interne beheersorgani-
satie van de gemeente. Verwachting is dat het plan begin maart wordt voorgelegd aan de  
Dorpsraad en omwonenden.  

Herinrichting terrein achter de Mans/tennisbaan
Het grondwerk is gereed. De volgende stap is gras inzaaien en het aanbrengen van  
beplanting. We verzoeken hondenbezitters die achter de Mans de hond uitlaten om ervoor 
te zorgen dat zodra het gras is ingezaaid de hond niet over het pas ingezaaide terrein loopt. 
Als alles gereed is, is er een apart afgescheiden stuk om de hond uit te laten. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen op Tesinkweide
De laatste stand van zaken kan men lezen op de speciale website van de gemeente: 
https://www.enschede.nl/gemeentelijke-opvang-oekrainers. De locatiecoördinatoren zijn 
Rianne Knippels en Ed Schuur. Zij zijn bereikbaar via 06 - 81 18 30 40. Vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden via M-pact. Het telefoonnummer is 053 - 432 33 04 en het e-mailadres is  
info@m-pact.nl.   
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BOVAGBOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

10



Contact met de Dorpsraad/Verandering spreekuur
Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info. De Dorpsraad heeft besloten geen vast spreekuur meer te houden. Als je  
de Dorpsraad wilt spreken word je verzocht een mail te sturen naar hetzelfde mailadres.  
Een van de Dorpsraadleden neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak 
te maken.

Openbare vergadering Dorpsraad
De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 21 maart om  
20.00 uur in De Zweede. Als thema zal in die vergadering de ‘Omgevingsvisie, Ruimte-
lijke Ambities Enschede 2050’ aan de orde komen. Onderdeel hiervan is wel of geen 
uitbreiding van Boekelo met een woonwijk en/of industrieterrein. Voor de agenda zie:  
https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/agenda-komende-vergadering-2/.

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

KAN BOEKELO DE BLOEMETJES NOG WEL BUITEN ZETTEN DIT 
VOORJAAR?
DOOR: EDITH ROBERS-JANSSEN

Het afgelopen jaar is het vooral door de gulle gaven van de inwoners van Boekelo gelukt 
het dorpshart wederom op te fleuren met hanging baskets aan de lantaarnpalen. Het  
ontbrekende bedrag is door de Dorpsraad wederom aangevuld vanuit het dorpsbudget.

Voor het komende seizoen is het helaas onzeker of we de bloemetjes weer buiten kunnen 
zetten. De Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV) kiest ervoor andere activiteiten te 
sponsoren en de Dorpsraad kan niet blijvend een groot deel van het dorpsbudget reserveren 
voor dit doel. Er zijn ook andere aanvragen die we graag willen honoreren. 

Tot nu toe hebben we zaken gedaan met de firma Oase Lease. Zij zijn gespecialiseerd in dit 
‘product’. De kosten voor een hanging basket zijn €150 per seizoen. Dit is een all-in bedrag 
voor het ophangen, de verzorging, bewatering, vervanging bij schade en afhalen. Er hebben 
elk jaar 21 baskets aan de lantaarnpalen gehangen.
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FINANCIËLE  
PLANNINGVERZEKERINGEN

Complexe zaken duidelijk maken, dat is waar wij voor staan!

ONAFHANKELIJK ADVIES IN:

www.premarce.nl
info@premarce.nl

Hellerweg 23, 7547 RK Enschede
053 - 4320334

(VERHUUR)  
HYPOTHEKEN

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

12



Mogelijk zijn er ondernemers en/of vrijwilligers die de organisatie en uitvoering van dit 
project over willen nemen. Dat zou de kosten aanzienlijk kunnen verlagen. De BOV wil wel 
zorgen voor het materieel zoals bakken, een tankwagentje met spuit en gebruik van een 
tractor. Wat we dan nodig hebben, zijn een paar mensen die er in 1 á 2 uur per week voor 
willen zorgen dat de planten water krijgen.

Help mee en laat Boekelo een Village Fleuri blijven!
Bij deze dan ook de oproep: wil je een rol spelen in de organisatie en uitvoering rondom de 
hanging baskets? Stuur een mailtje naar dorpsraad@boekelo.info.

Wil je al een bijdrage doen om de hanging baskets te behouden, dan kun je die overmaken 
op rekeningnummer NL69 RABO 0316 734 950 van de Stichting Dorpsraad Boekelo onder 
vermelding van: Village Fleuri. Bel voor meer informatie met Edith op 06 - 53 47 13 68.

10 VRAGEN AAN…  PETER WOLSINK

DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

In de rubriek ‘10 vragen aan…’ vertelt een inwoner van Boekelo zijn of haar verhaal. Zo leren 
we elkaar kennen. Vandaag stellen we onze 10 vragen aan Peter Wolsink.

Wie ben je?
Peter Wolsink is een van de enthousiastelingen die op 16 oktober jongstleden deelnam 
aan de Oude Voertuigendag in ons dorp. Op die stralend zonnige dag showde hij samen 
met zijn vrouw Marianne hun rode Citroën van bijna veertig jaar oud. Het viel hen op, hoe 
vaak zij (ook) bij die gelegenheid te horen kregen: “Ach wat leuk, wij zijn ook met zo’n eend 
begonnen”. Ja, zo’n voertuig blijkt niet alleen bij deze verslaggever nostalgische gevoelens 
op te wekken…
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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Waar woon je in Boekelo?
Peter woont met zijn vrouw in een een-
gezinswoning in de Henry Dunantlaan 
in Boekelo. Ze delen hun huis met twee 
Norfolk terriërs. “Gezellige huisdieren, 
die ook graag buiten zijn”, zegt Peter. Hun 
achtertuin is een eldorado voor diverse 
soorten vogels en zelfs voor eekhoorns. 
Voor die pluimstaarten hangt er een 
speciale nestkast in een grote conifeer.  
“We hebben ervan genoten om te zien hoe 
moeder eekhoorn haar kleintjes een zetje 
gaf om voor het eerst de wereld te gaan 
verkennen.” 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Sinds 11 jaar kan Peter beamen: “Het leven ziet er anders uit na je pensioenleeftijd”.  
Hij werkte daarvoor met heel veel plezier in de autobranche. Als hobby had en heeft hij nog 
steeds een oude Mercedes cabrio, waarmee hij als lid van een autoclub toerritten in diverse 
delen van ons land maakt. Op verzoek van Marianne werd het wagenpark een jaar geleden 
uitgebreid met de prachtig gerestaureerde ‘eend’. 
 
Als hobby doet Peter nog steeds regelmatig freelancewerk voor een onderzoeksbureau, 
onder andere in de autobranche, maar ook daarbuiten. “Dan word ik bijvoorbeeld ingezet 
bij examens van jonge autoverkopers in heel Nederland. Heel leuk werk om te doen. 
Je proeft weer even aan het vak.” “Verder gaan we graag samen een paar keer per jaar naar 
Zuid-Frankrijk. Dat vinden we heerlijk. En onze zoon en twee kleinkinderen zijn regelmatig 
in Boekelo. Dat zijn leuke dingen.”

Hoe lang woon je hier al en ben je van plan om hier lang te blijven wonen?
Het bevalt Peter en Marianne prima in Boekelo sinds zij zich hier in 2009 vestigden.  
“We willen hier zo lang mogelijk blijven. We wonen in een heerlijke wijk. Het is echt uniek 
hoeveel groen er in en rondom onze wijk is!”
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Thuys 

Vul je

met bloemen

Bezoek nu 
ook onze 

online bloemist

thuys-boekelo.nl

Thuys
Bloemen, drogist en meer.

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!

Welkom bij Thuys

Mis niets!  
Volg onze socials @thuysboekelo

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

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

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

Volg ons op Facebook en Instagram!
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Hoe ben je in Boekelo terecht gekomen?
“Oorspronkelijk kom ik uit Enschede”, vertelt Peter. “We waren daar destijds bezig met een 
bouwplan voor een bungalow. Tijdens de kredietcrisis liep dat plan vertraging op. Toen 
hebben we twaalf jaar geleden in deze wijk onze kans gegrepen. Een huis met een niet  
al te grote tuin, maar wel in het groen. Daar hebben we beslist geen spijt van gehad!” 

Wat vind je mooi van Boekelo?
“Om te beginnen natuurlijk het prachtige buitengebied. Maar wij waarderen vooral het 
dorpse karakter, met name de gemoedelijkheid. Een enorm verschil met een grote stad  
als Enschede.”

Wat mis je in Boekelo?
“Ik mis hier niet zoveel. Ik ben juist blij met wat we hier allemaal hebben. Een verscheidenheid 
aan horecagelegenheden, lekkere terrassen en een plezierig winkelbestand. Uit onze ken-
nissenkring in Enschede komen nogal wat mensen naar Boekelo voor de bloemenwinkels,  
de slager en de slijter. Je kunt hier prima je auto parkeren, beter dan in de grote stad. Laten 
we blij zijn dat we al die mensen naar Boekelo krijgen! Zelfs met de stoomtrein”, lacht Peter.

Zou je nog iets willen veranderen in Boekelo?
“Nee, eigenlijk niet.”

Waar komen we je tegen in Boekelo?
“Met onze honden wandelen we bijna dagelijks het Teesinkbos in of op landgoed De Weele. 
Al doen we dat nog zo vaak, het verveelt ons nooit.”

Doe je nog iets voor Boekelo?
Peter zit in het bestuur van buurtvereniging Teesinkbos. Een keer per twee jaar organiseert 
die een buurtborrel in een tent in de wijk. “Met name voor nieuwe bewoners is dat een leuke 
gelegenheid om contact te leggen. De laatste paar jaar zijn er nogal wat wisselingen in de 
buurt geweest, dus onder het genot van een wijntje van de lokale slijter en een hapje van de 
slager raken nieuwkomers hier snel thuis.” En last but not least: Peter is een van de trouwe 
vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de Boekeloos op tijd in de brievenbussen belandt.
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SPRINGKUSSEN NODIG?SPRINGKUSSEN NODIG?
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GEZOCHT: BUDDY’S VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

Een ‘bliepje’ laat weten dat er een WhatsApp-berichtje binnenkomt op mijn telefoon. 

“How can I find a bicycle for my mother. She needs one to go to work.  
And the ones we find are very expensive.” 

Het is een vraag van een van de Oekraïense bewoners van de Tesinkweide, die we zo af en 
toe helpen met het vinden van de juiste weg in Nederland. Een gezin dat bestaat uit een 
oma, moeder en twee zoons. We helpen hen als ‘buddy’ zoals dat officieel heet. De dingen 
waar we het gezin mee helpen zijn heel verschillend: helpen om de jongste zoon mee te 
laten voetballen (en dat is gelukt!), zoeken naar een fiets en uitleggen hoe en waar je een 
telefoonabonnement afsluit. Het zijn kleine vragen. Maar voor het gezin hebben ze groot 
effect.

Via Marktplaats vinden we samen met de oudste zoon een fiets voor moeder binnen  
haar budget. En we halen die samen op in Glanerbrug. Als we de fiets afleveren is er volop 
blijdschap. Fijn om zo een gezin hier en daar op weg te helpen!

De begeleidster op de Tesinkweide vertelt ons dat ze blij en trots is hoe welkom de  
Oekraïense bewoners zijn ontvangen door de mensen uit Boekelo. Er zijn volop spullen 
aangeboden. Hartverwarmend. Nu de organisatie en het woongebouw op orde zijn, gaat 
een volgende fase in: het helpen van de bewoners in het dagelijks leven. En daarvoor zijn 
vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld buddies voor gezinnen. Uit ervaring kunnen de begeleiders 
daarover vertellen dat het leuk is om mensen met die heel verschillende vragen op weg  
te helpen.

Het kost je zoveel tijd als je er zelf in wil en kan stoppen. En ook de taal is door Engels en een 
vertaalapp geen probleem. Tot nu toe zijn de begeleiders een vraagbaak geweest. Maar wie 
weet drinken we over een poosje een kop koffie met elkaar: alles is mogelijk en alles is goed!
 
Ook zin om te helpen? Alle hulp is welkom! 
Meld je aan bij Ria Bos, woonbegeleider  
Tesinkweide via r.bos@enschede.nl.
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AFVALCONTAINER  

OF ZAND/GRIND

 BESTELLEN?

www.van-herpt.com

- Container verhuur
- Leveren van zand & grind
- Transport
- Bestratingen
- Grondwerken

20



PALMPASENVIERING EN -OPTOCHT

Zondag 2 april is het Palmzondag en wordt er in Boekelo Palmpasen gevierd. Er is  een 
viering in Momentum en ook de traditionele Palmpasenoptocht door Boekelo vindt weer 
plaats.

De kinderviering in Momentum (Marcellinuskerk) is van 14.00 tot 14.30 uur. Tijdens de  
viering wordt het prentenboek “Vogeltje lief” van Kristien Aertssen voorgelezen. Een verhaal 
over geluk, liefhebben, verliezen en elkaar terug vinden. Na afloop staan er bij Momentum 
open wagens klaar om de kinderen naar de start van de Palmpasenoptocht te brengen.

De optocht start om 14.45 uur bij basisschool Molenbeek aan de Dirk Papestraat.  
Alle kinderen tussen 1-9 jaar kunnen, met hun versierde Palmpasenstok, zittend plaats-
nemen op de platte wagens. Ouder(s)/verzorger(s) en begeleiders lopen naast en achter 
de wagens een rondje door het dorp mee. Het eindpunt is bij goed weer de tuin van  
de familie Hulscher (hoek Kwinkelerweg/Windmolenweg) en bij slecht weer De Zweede. 
Daar zal de jury prijzen uitreiken voor de mooiste, meest traditionele of juist meest origi-
nele Palmpasenstok én voor de mooiste kleurplaat. Alle jonge deelnemers worden op iets  
lekkers getrakteerd.

Kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s), maar ook belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
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Heb je schouderklachten en wil je naar een fysiotherapeut, die
gespecialiseerd is in de behandeling van schouder klachten? Dan kun 
je vragen naar Elles Witbreuk en Paskal Hermanns.  Voor hand en pols 
klachten vraag je naar Niki van Eijck, onze handtherapeut. 

Wilt u meer informatie en/of advies, neem dan contact met ons op.
www.fysiotherapie-tieberink.nl  |  info@fysiotherapie-tieberink.nl  |  

053 – 428 80 11

Kinderdagverblijf en Peuteropvang  
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27 
Boekelo

www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling 
voor ieder kind.

Buitenschoolse Opvang 
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo
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FLOAT SPA TWENTE

DOOR: ESTELLE VULTINK

Terwijl ik het erf opdraai, overvalt me de 
rust die de plek uitstraalt. Het is prachtig 
weer en het huis staat midden in de natuur. 
Als je niet beter wist, zou je denken dat het 
volgende dorp kilometers ver weg is, maar dat klopt niet. Float Spa Twente is op nog geen 
twee minuten rijden van Boekelo te vinden. 

Om precies te zijn: aan de Oude Deldenerweg 505. Laura de Bruijn-Kroeze vangt me op als 
ik uit de auto stap en nog voordat ik ook maar iets kan vragen, begint ze al enthousiast te 
vertellen.

Maar laten we beginnen bij het begin: Laura (30 jaar) en Gert de Bruijn (34 jaar) en hun 
dochter Loek van 2 jaar en zoon Jip van 6 maanden wonen in een net verbouwd huis dat 
ze vier jaar geleden over hebben kunnen nemen van de ouders van Laura. Voor haar ouders 
was de combinatie van hard werken en het onderhoud van het huis, het land en de bijbeho-
rende paardenstallen te veel geworden en dus hebben ze plaatsgemaakt voor het jonge stel. 
Laura en Gert hebben het huis verbouwd en de tuin aangepakt. 

Een nieuwe bestemming voor de oude paardenstallen
Ongeveer 1,5 jaar geleden bedachten Laura en Gert dat ze wel iets met de oude paarden-
stallen wilden doen, maar wat? Zo is er gedacht aan een Bed & Breakfast, maar daar hebben 
we er al heel wat van in de omgeving. Op een ochtend zat Gert samen met Loek naar een 
tv-programma te kijken waar ze het hadden over floaten. Dit is het gewichtloos drijven in een 
laag zout water. Door het ontbreken van zwaartekracht voelt het alsof je zweeft. 

Gert was direct enthousiast en zag het al helemaal voor zich. Laura is meer van de cijfers en 
wilde eerst weten of het wel rendabel zou zijn. Tijdens haar onderzoek kwam ze erachter dat 
de dichtstbijzijnde float spa’s in Deventer en Zwolle zaten, wat ze een goed teken vond. Na 
wat cijferwerk en een uitgebreide floating sessie in Naaldwijk was ook Laura om. In oktober 
vorig jaar is begonnen met de verbouwing van de stallen en per 1 maart van dit jaar heeft 
Float Spa Twente haar deuren geopend.
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)

T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl
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Op de vraag waarom ze per se iets aan huis wilden, antwoordt Laura: “Toen ik vroeger klein 
was, waren mijn ouders in mijn beleving altijd thuis. Ze werkten knetterhard, maar dat kreeg 
ik niet mee. Zo kwam mijn moeder mij iedere woensdagmiddag met paard en koets bij 
de Marcellinusschool ophalen. Geweldig vond ik dat. Dat wil ik ook voor mijn kinderen.” 
Laura werkt fulltime bij TDC als planner en Gert is net gestopt als Supply chain planner bij 
Raab Karcher. Laura blijft werken, maar werkt veel thuis en Gert gaat fulltime met het bedrijf 
bezig. Dat moet ook wel want de spa gaat vijf dagen in de week van 9.00 tot 21.00 uur open.

Maar hoe is dat nu, zo’n uurtje floaten? 
Als ik zelf in bad ga, ben ik er na 10 minuten al helemaal klaar mee. In gedachten probeer ik 
het uit… Als ik binnenkom in de verbouwde ‘schuur’ zie ik links een gezellig zitje waar je na de 
sessie bij kunt komen met koffie of thee. Je zou er zelfs een heerlijke sweet tea bij kunnen 
boeken voor na de tijd. Verder is er een grote bar waar de wasmachines achter staan en die 
toegang geeft tot een klein keukentje. Aan de rechterkant zijn 2 float cabines. Ik word naar 
een float ruimte geleid die alleen voor mij toegankelijk is. Verbaasd kijk ik naar het een potje 
vaseline dat er staat. Het blijkt dat je dat voor kleine wondjes kunt gebruiken zodat het niet 
gaat prikken. 

Er is een kleine omkleedruimte, een douche en natuurlijk de cabine zelf. Ik had me voor 
het interview al wat ingelezen en zag online overal foto’s van een soort van grote eieren 
waar je in gaat liggen en waarvan de bovenkant dicht gaat. Persoonlijk leek me dat nogal 
claustrofobisch. Laura had hetzelfde idee en heeft daarom niet deze zogenaamde ‘pots’ 
aangeschaft, maar een complete cabine gebouwd waar zo’n 40 centimeter water in staat 
met daarin het magnesium. Ze gebruiken Zechstein magnesium, de meest zuivere natuur-
lijke magnesiumsoort ter wereld. Het zorgt ervoor dat je niet zinkt, het is goed voor de huid 
en werkt super ontspannend.

Nadat ik me gedoucht heb, stap ik wat onwennig in het overigens heerlijk lichaamswarme 
water. De eerste paar minuten vraag ik mezelf af waarom ik nou perse in een float wilde, 
maar dan ontspan ik en ervaar ik hoe het is om geen gewicht te dragen. Ik val zelfs even in 
slaap. Dat is overigens absoluut niet gevaarlijk, want hoe je ook je best zou doen, je kunt niet 
verdrinken in het water. Het is net als met de Dode Zee: je blijft erop drijven. De ruimte zelf 
helpt ook bij het ontspannen. Er zijn rustige kleuren gebruikt, de lichten zijn gedimd en er is 
zachte ontspannende muziek op de achtergrond. Als er bubbels verschijnen in het bad, weet 
ik dat dat mijn teken is dat het uur voorbij is en dat ik er helaas toch echt uit moet.
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      Architect:                    COURAGE architecten (courage.nl)
      Hoofdaannemer:       AIP partners (aippartners.com)
      Tekenbureau:            Draw Vision Europe(drawvision.nl)  
  

Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

F I S H I N G  A D V E N T U R E  
L A K E  7  D A G E N  P E R  W E E K  2 4  U U R  |  L A G O O N  7  D A G E N  P E R  W E E K  8 . 3 0 - 2 1 . 3 0

Leuke ViswedstrijdenBedrijfsuitjes en familiedagenVissen in combinatie met BBQ

Fishing Adventure is een gezellige plek waar je kunt vissen en genieten van de natuur. Er worden
diverse arrangementen aangeboden, zoals bedrijfsfeestjes, familiedagen, vissen met een BBQ en
georganiseerde wedstrijden. Het is een leuke manier om tijd door te brengen met anderen en te

genieten van de buitenlucht en het vissen.

www.fishingadventure.nl 06- 28 18 11 87  /  06-41 18 94 24info@fishingadventure.nl

Bij Fishing Adventure kunnen zowel de ervaren als beginnende visser terecht. Het Lake (40Ha) is 7
dagen 24 uur per dag geopend en op de Lagoon kun je elke dag van 8.30-21.30 uur vissen. Visgids

aanwezig.  Vissen op karper tot 32 kg, steur tot 2,45 meter, meerval en nog veel meer
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Ik schrik wakker uit mijn mijmering. Ze hebben zo levendig verteld hoe het eraan toegaat, 
dat ik me er zonder probleem een voorstelling van kan maken. Het lijkt me echt heerlijk!

Gert en Laura hebben me overigens nog veel meer verteld. Zo geven ze aan dat je in principe 
bloot in de cabine ligt. Wil je dit liever niet, dan mag badkleding natuurlijk ook. Verder hoef 
je geen handdoeken mee te nemen want die liggen al voor je klaar. En wil je liever geen of 
andere muziek? Geen probleem, dat wordt voor je geregeld!

Float Spa Twente werkt met een super geavanceerd filtersysteem dat zelfreinigend is, dus je 
ligt altijd in schoon water. Mocht er nood zijn, dan zal er hulp worden geboden door middel 
van een alarmkoord. Iemand van de spa komt dan direct naar je toe. En wat heel mooi is: het 
bedrijf draait volledig op zonne-energie. De float spa wordt door middel van zonnepanelen 
en een zonneboiler verhit, dus het is ook nog eens duurzaam.

Voor wie is een float spa geschikt?
Er zijn verschillende redenen waarom je naar een float spa zou kunnen gaan. Als je medische 
klachten hebt zoals migraine, spasmen, pijn in de rug, psoriasis of bijvoorbeeld een burn 
out. Daarnaast is het voor zwangeren ook heerlijk. Maar je kunt natuurlijk ook voor de 
gezelligheid en de totale ontspanning gaan. Als je het leuk vindt zelfs met een vriend(in),  
je moeder of je partner.

Hoeveel vertrouwen ze ook hebben in het concept, Laura en Gert vinden het toch behoor-
lijk spannend. Ze hebben veel geld uitgegeven en weten niet of het gaat lopen. Mensen 
uit het oosten staan toch wel bekend als nuchter, maar er is niets zweverigs of spiritueels 
aan floaten. Het jonge stel is heel trots op wat ze hebben neergezet en ook dankbaar dat  
ze dit hebben kunnen doen. Zoals Laura mooi zegt: “We maken een sprong in het diepe.  
Het voordeel is dat we zeker weten dat we in dit zoute water niet verdrinken.”

Kom ook eens floaten!
Ook enthousiast geworden? Kijk dan eens op www.floatspatwente.nl. Laura en Gert hebben 
een openingsaanbod waarbij je 20 procent korting krijgt op alle arrangementen als je in 
maart boekt. Je hoeft dan overigens niet in maart al te gaan floaten. Als je bij boeking in de 
opmerkingen zet dat je via de Boekeloos boekt, krijg je er ook nog een klein presentje bij.
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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

*

*

MMOONNOOBBLLOOCCKKSSPPEECCIIAALLIISSTT..NNLL

buitenaanzicht

aaiirrccoo  zzoonnddeerr  bbuuiitteenn  uunniitt

plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

ROBEAU v.o.f.   Boekelo       INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL                                             06 - 514 00 778

buitenaanzicht
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OPENLUCHTSPEL DE VRIENDSCHAP

De Vriendschap gaat in 2023 weer een openluchtspel opvoeren in het Teesinkbos. Schrijf het 
alvast in je agenda! Nadere informatie, zoals de start van de kaartverkoop, volgt binnenkort.

GEMENGD KOOR ZOEKT LEDEN
Gemengd koor OOK 2000 is een gezellige club die naast zingen ook veel aandacht heeft 
voor het sociale aspect. Wij zijn op zoek naar zowel dames als heren om ons koor te komen 
versterken.  OOK 2000 staat voor ‘Opera en Operette Koor 2000’. We zingen lichte muziek met 
onder andere Duitstalige liederen, maar ook liedjes uit films, opera en operette melodieën. 
Deze doen het goed bij het publiek. Dit alles op een laagdrempelige wijze, zodat een ieder kan 
meezingen. Ons streven is dat we indien mogelijk twee tot drie keer per jaar een optreden 
verzorgen. 
 
Kom je ook zingen bij OOK 2000?
Hebben wij je interesse gewekt om te gaan zingen in een koor? Kom dan geheel vrijblijvend 
een keer langs op een repetitie van ons koor, op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in 
het gebouw naast de Hervormde Kerk in Usselo aan de Lammerinkweg 1.

Mail voor meer informatie naar mjhav93@gmail.com of bel 06 - 45 49 04 75.

Wie: De Vriendschap
Wat: Openluchtspel 2023
Titel: Krom Recht
Waar: Teesinkbos in Boekelo  
  (Military terrein)

Data: Vrijdag 7 juli 2023
       Zaterdag 8 juli 2023
       Dinsdag 11 juli 2023
       Vrijdag 14 juli 2023
       Zaterdag 15 juli 2023
Website:  www.devriendschap.com
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Primera Winters
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

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

av
WENNINK

uw Audiovisueel partner
licht, geluid, podia & video

WENNINK

www.wenninkav.nl info@wenninkav.nl @wenninkav

av

Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.

Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 35,00 per uur in zijn aannemingssom.

Privé excl. 9% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.
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CARNAVAL 2023

Ook zo genoten van Carnaval? Of heb je het gemist? Geniet hier nog even (na) van de prachtige 
optocht van dit jaar. Er waren 31 startnummers vergeven en de uitslag was als volgt:

Hoofdprijs: CV De Veldduvelkes

Wagen 1e plaats: HCV De Weidemennekes
Wagen 2e plaats: Brookmarkers
Wagen 3e plaats: Brandweer Boekelo

Loopgroep 1e plaats: Loopgroep Waaitelmewaai
Loopgroep 2e plaats: De Beunhazen
Loopgroep 3e plaats: Gevolg P&A

Wagen jeugd 1e plaats: Marcellinus
Wagen jeugd 2e plaats: Bookels Busters

Loopgroep jeugd 1e plaats: Marcellinus
Loopgroep jeugd 2e plaats: De Molenbeek

Aanmoedigingsprijs: Soaltgang
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foto’s Roy te Lintelo
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KOM NU GRATIS PROBEREN!
aan te vragen via www.TurtL.nl/proberen

TurtL personal training, voor een lang gezond leven!

ONDER BEGELEIDING TRAINEN → VEILIG EN RESULTAAT
ALTIJD OP AFSPRAAK → GEEN WACHTTIJDEN

KORT TRAINEN → MAKKELIJK INPLANNEN
NIET ZWETEN → DUS NIET OMKLEDEN

IMPROVED 
    by

TurtL Oldenzaal
085 - 0220 439
oldenzaal@turtl.nl
Eekboerstraat 62
7575 AZ Oldenzaal

TurtL Enschede
085 - 0220 366
enschede@turtl.nl
Bruggertstraat 350
7545 PJ Enschede
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BIEDEN VLOEIWEIDEN TOEKOMSTPERSPECTIEF?

DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

“Alle instanties moeten doordrongen worden van het belang om water vast te houden”, 
stelt Lida Stork-Cromhoff gedreven. Als eigenaar van landgoed Hof te Boekelo is zij door-
drongen van de noodzaak om dit cultuurhistorische erfgoed zo goed mogelijk te beheren 
met het oog op de toekomst. De gevolgen van de klimaatverandering doen zich ook hier 
gelden, met de droge zomer van 2022 als waarschuwend voorbeeld. 

Op het Hof te Boekelo hebben eeuwenlang zogenaamde vloeiweiden bestaan. Een water-
beheersysteem zoals dat in heel West-Europa in gebruik is geweest. Lida vertelt: “Boeren 
gebruikten dit systeem al sinds de middeleeuwen om hooilanden in de omgeving van een 
beek te bemesten. In deze omgeving werden weilanden in de winter onder water gezet  
met water uit de Twekkelerbeek, dat rijk was aan kalk en andere voedingsstoffen. Dankzij 
die natuurlijke meststoffen kon er wel drie keer per jaar geoogst worden. Na de komst van 
kunstmest in 1920 werden vloeiweiden systemen overbodig.” 
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074 - 250 53 79 
www.leferink-wennink.nl

      Een afscheid
                    naar wens

 

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR

VAN TWENTE...

VIND JE GEWOON 
IN BOEKELO.

Boekelose Stoomblekerij 41  |  7548 ED Enschede      www.advocoeur-morsink.nl

 
Passie voor het recht 
en hart voor de mens. 

Voor ondernemer 
en particulier.

Met een scherp oog 
voor jouw recht.
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Hof te Boekelo kwam in de 19e eeuw in 
bezit van G.J. van Heek Senior (1837-1915), 
de overgrootvader van Lida. Hij was vanaf 
1893 voorzitter van de Staatscommissie van 
de bevloeiingen, die ten doel had Twente te 
ontginnen door het weer in werking stellen 
van vloeiweiden. Hij bracht de theorie in 
praktijk door op het Hof te Boekelo en het 
Landgoed Lankheet opnieuw vloeiweiden 

aan te leggen. Op het Lankheet vormde hij de middeleeuwse hooilanden om tot industriële 
vloeiweiden. Nadat daar in 1999 opnieuw is begonnen met het ‘op traditionele wijze bevloeien 
van graslanden’ is dit project inmiddels uitgeroepen tot immaterieel erfgoed van Unesco. 

Reconstructie van de vloeiweiden
Uit het rapport ‘Waterbeleving een nieuwe toekomst’, geschreven door Coenraad Stork, 
de zoon van Lida, blijkt eveneens de betrokkenheid van de familie met dit gebied. “Coen-
raad is bosbouwer en hij woont met zijn gezin op het landgoed. We zijn in 2009 samen 
begonnen aan de reconstructie van de vloeiweiden onder het motto: oude kennis bewaren 
en een nieuwe functie geven. Vloeiweiden lenen zich goed als waterbergingsgebied. Met 
het herstel van dit systeem is het mogelijk om tijdelijk water weg te zetten op de huidige 
circa vijf hectare grote vloeiweiden. Bij volledig herstel van alle vloeiweiden zou nog eens 
vier hectare aan water kunnen worden vastgehouden. De meeste van die weiden liggen aan 
de Kwinkelerweg. Jammer genoeg hebben we daar deze winter vrijwel geen water kunnen 
vasthouden, vanwege de sanering van de zoutboorinstallaties.”

Invloed op de natuur
“Wanneer het vloeiweidensysteem wordt hersteld, heeft dat ook invloed op de natuur in de 
omgeving. Door het bezinken van het water wordt het voedselarmer. En voedselarm water 
betekent goede leefomstandigheden in natte natuurgebieden voor bijzondere bloemen 
zoals orchideeën”, vervolgt Lida. “Bij extreme droogtes zoals die van het afgelopen seizoen 
kunnen we de grondwaterstand niet beïnvloeden. Op een gegeven moment is het water echt 
op. Maar in principe passen cultuurhistorische systemen als de vloeiweiden prima in het 
waterbeheer van deze eeuw.”

Oorspronkelijk werden de Boekelose weilanden bevloeid met water uit de Twekkelerbeek 
door middel van een stelsel van stuwen en sluizen. Daarbij werd gebruik gemaakt van het 
bestaande hoogteverschil in het landschap. Eerst werd het water in westelijke richting de 

JA
AR

G
AN

G
 4

5 
| M

AA
RT

 2
02

3 
| N

R.
 4

64

37



Haafkes bouwt.

Goor | Deventer haafkes.nl

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Gespecialiseerd in: 
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

MijnVrolijkeTaartjeshoek

MijnVrolijkeTaartjeshoek

06-41439510

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!
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lager gelegen weilanden op gestuwd. Nadat 
het water enige tijd op de weilanden had  
gestaan, bereikte het een sluisje in een af-
voerbeek, om tenslotte via de Boekelerbeek 
in noordelijke richting verder weg te stromen.  

Een sluisje in een watergang naast een van 
de vloeivelden.

NIEUW IN BOEKELO?

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.
 
Commissie Welkomstgeschenk Boekelo - Usselo

Landgoed Hof te Boekelo ligt ten Noordwesten van het dorp Boekelo, ten zuidwesten 
van de A35. Het landgoed wordt al genoemd in de 15e eeuw. Door diverse adellijke 
families werd vanaf 1570 tot 1820 een havezate met dezelfde naam bewoond, die in 
1820 werd afgebroken. Naast die plek staat nu boerderij ’n Plas aan de Boekelerhofweg. 
Sinds 1822 wordt het landgoed door afstammelingen van de familie Van Heek beheerd. 
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Uw Schilder in Twente 

 
Ook voor glas-, wand- en 

vloerafwerking! 

 
 

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand. 

Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij. 
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget. 

De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen 
ouder dan 2 jaar. 

Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
ouder dan 2 jaar. 
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%. 

Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze 
website: www.barinkschilderwerken.nl 

Wij brengen vrijblijvend een offerte uit. 

 
Barink Schilderwerken 

  Loodsstraat 18  
7553 ED Hengelo 
Tel: 074 - 2783436 
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl 
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WERKZAAMHEDEN OVERWEG BECKUMERSTRAAT 

Eind maart wordt in het centrum van Boekelo gestart met benodigde onderhouds-
werkzaamheden aan de spoorwegovergang in de Beckumerstraat, ter hoogte van café  
De Buren. Deze overweg zal volledig vernieuwd worden. Dit zorgt tussen maandag 27 en 
donderdag 30 maart voor verkeershinder, omdat de overweg gedurende deze dagen wordt 
afgesloten voor alle verkeer. 

Wat gaat er gebeuren 
De overweg wordt compleet vernieuwd, omdat de onderliggende spoorconstructie aan ver-
vanging toe is. Daarnaast is de overweg niet vlak, wat voor onveilige situaties kan zorgen. De 
betonplaten die nu in het spoor op de overweg liggen, worden verwijderd en vervangen door 
dezelfde klinkers als in de rest van de Beckumerstraat. Niet alleen beperken we hiermee 
hoogteverschillen en bevorderen we de veiligheid, maar het komt ook de uitstraling van de 
straat ten goede.  

Dit houdt in dat de straat en het spoor op de overweg worden opgebroken en dat alles  
opnieuw wordt aangelegd. Daarnaast worden de waarschuwingslampen vervangen 
en krijgen de overwegbomen een ander, meer historisch verantwoord uiterlijk. De overweg-
bomen zijn inmiddels al verwijderd en worden in de werkplaats in Haaksbergen geschilderd 
door vrijwilligers van Museum Buurtspoorweg.  
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    Alles voor uw computer 
   Het vertrouwde adres in Boekelo 

 
Computers op maat gemaakt 

 
 Reparatie       
 Printers 
 Aanleg van netwerk, telefoon 
 Verkoop computers 

 
 

Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo Mob 0643107802, 
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it 
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EXPOSITIE FOTOGROEP  
BOEKELO

Fotogroep Boekelo zit niet stil en kondigt 
nu haar tweede expositie van dit jaar aan. 
Vanaf 6 maart is de expositie te zien bij 
Autobedrijf Hulscher.

In de afgelopen tijd hebben de leden zich 
laten inspireren door de auto. In dit geval 
door auto’s die al wat ouder zijn, maar foto-
grafisch gezien zeer de moeite waard zijn. 
Je vindt er uiteraard foto’s van auto’s op de 
Oude Voertuigendag in ons dorp, maar ook 
foto’s van rally’s. Ook zijn er interieurs van 
antieke auto’s te zien. Alles bij elkaar een 
mooie mix.

De expositie is te zien van 6 maart tot 1 juni 
in de showroom van Autobedrijf Hulscher  
tijdens de openingstijden. De toegang is 
gratis.

Omleiding doorgaand verkeer 
Van maandag 27 tot en met donderdag 30 maart zal de overweg geheel zijn afgesloten  
voor verkeer. In samenwerking met de gemeente Enschede wordt een omleiding verzorgd, 
die door middel van verkeersborden wordt aangegeven. Voor voetgangers wordt een  
tijdelijk overpad ter hoogte van het MBS-perron gemaakt. 

Veiligheid staat voorop. Dat geldt zowel voor omwonenden en weggebruikers als  
de medewerkers en vrijwilligers van Museum Buurtspoorweg. We proberen de overlast  
tot een minimum te beperken en hopen op een ieders medewerking hierbij. Zondag 2 april 
start het seizoen van Museum Buurtspoorweg en zal de stoomtrein via de vernieuwde 
overweg weer veilig station Boekelo binnen kunnen rijden.
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www.buitenhoff.nl

Lid Register Belastingadviseurs 
Kantoor Boekelo 
Mr. G.J.H. Lefers RB 
Wiecherinksweg 5 
7548 RM  BOEKELO 
Tel.: (053) 428 13 24 
Email: lefers@grootwiecherink.nl 

Kantoor Beckum 
A.J.H. ten Dam RB 

Pastoor Geertmanstraat 22 
7554 MG  BECKUM 

Tel.: (074) 367 65 49 Email: 
info@leferstendam.nl 
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NIEUWS VANUIT DE TANDARTSPRAKTIJK

Vanaf vrijdag 10 maart gaan we iedere twee weken een prothesespreekuur organiseren bij 
ons in de praktijk. Er is dan een prothesespecialist aanwezig die kijkt welke zorg je nodig 
hebt en die de mogelijkheden bespreekt. Het prothesespreekuur is bedoeld voor patiënten 
met protheseklachten, patiënten die toe zijn aan een nieuwe gebitsprothese of informatie 
willen over een gebitsprothese op implantaten.

Ook als je geen patiënt bent bij ons in  
de praktijk, ben je van harte welkom!
Je kunt je telefonisch aanmelden via  
053 - 428 27 93. Wij zijn bereikbaar  
van maandag t/m donderdag van 8.15  
tot 17.00 uur en op vrijdagochtend van  
8.15 tot 12.00 uur.

Graag tot ziens bij ons in de praktijk! 
 

VOORAANKONDIGING VIJVERCONCERT
Ook deze zomer organiseren we ons jaarlijkse Vijverconcert. Dit keer op zondagmiddag  
10 september om 14.30 uur.  Zoals ieder jaar vindt het concert plaats bij de vijver gelegen aan 
het fietspad tussen de Teesinkweg en de Badweg. Met traditiegetrouw het combo Corine & 
Friends en dit jaar voor de tweede keer het Jong NBE (Nederlands Blazers Ensemble).We gaan 
er weer een spetterend concert van maken. De toegang is gratis, inclusief een drankje na afloop.

Graag tot ziens!
Pauline & Hajé Nordbeck JA
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• Loonwerk 
• Grondwerk
• Straatwerk 
• Rioolwerk 
• Fourage
• Containers  

 Graszaden
 Tuinaanleg
 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 
loonbedrijfroossink@live.nl 

ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDRIJF

 LOONBEDRIJF

ROOSSINK

Steeds vernieuwend bezig!

Ook in 2023 staan we 

weer achter jullie!



KONINGSDAG 2023

Op donderdag 27 april 2023 is er eentje jarig: Koning Willem-Alexander! De Boekelose 
Ondernemers Vereniging wil de activiteiten van Stichting Oranjecomité Boekelo eo nieuw 
leven inblazen en ervoor zorgen dat deze bijzondere dag weer als vanouds gevierd wordt 
in het centrum van Boekelo. 

Een enthousiaste groep mensen heeft een start gemaakt om een gezellig feest te organiseren 
met activiteiten voor jong en oud. Om dit mogelijk te maken hebben we jouw hulp nodig!

We zijn op zoek naar leden voor het comité en vrijwilligers die graag willen helpen op  
de dag zelf. Hiervoor is geen ervaring nodig: iedereen is van harte welkom om te helpen. 
Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld activiteiten begeleiden, de inschrijvingen coördineren, 
muntjes verkopen, of meehelpen bij het op- en afbouwen. 

Ben je net zo enthousiast als wij? Meld je dan aan via info@ondernemendboekelo.nl. Je hulp 
wordt gewaardeerd! Heb je liever eerst wat meer informatie? Neem dan telefonisch contact 
op met Fred Goosen, penningmeester BOV via 06 - 53 21 49 72, of met Chris Dinkla-van der 
Wilk, vrijwilliger Stichting Oranjecomité Boekelo eo via 06 - 25 35 92 31. 

We kijken uit naar je reactie!

Met vriendelijke groet,
BOV & Stichting Oranjecomité Boekelo eo
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www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

En tóch het complete zorgpakket!

Prettig 
kleinschalig

Maak uw 
eerste 

afspraak!

 

Tismo Folie heeft voor elk raam 
de juiste folie … 
 
 
- Zon- en warmtewerende folie 
- Inbraakwerende folie 
- UV-werende folie 
- Privacy folie 
 
 
 

Tismo Folie 
Marssteden 126  Enschede 
053-4282929 www.tismofolie.nl 
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                                                                         Onder leiding van dirigent en pianist 
                                                                           Han Schokker 
 
                                                                          Basgitaar  
                                                                           Peter van der Meulen 
 
 
 
                    In samenwerking met Rutger de Vries als Jezus 
 
 
 
 
 
Aanvangstijd: 19.30 uur 
Locatie: Momentum Boekelo 
Entree: €12.50  (€10 voorverkoop via koorleden) 
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Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Op dinsdag 14 februari zijn er bomen geplant bij het Halifax-monument. Hovenier  
Koppelman heeft in overleg met het Overijssels Landschap zeven forse bomen geplant  
bij het monument: twee esdoorns en vijf kastanjebomen.

De esdoorns zijn geplant ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden Bertram 
Scudder en William Bellinger, die kort na de crash aan zijn verwondingen is overleden. Het blad van 
de esdoorn zien we ook terug in de vlag van Canada. En omdat het een Canadese bommenwerper 
betrof leek het ons gepast de twee omgekomen bemanningsleden te eren met de esdoorns. 

De vijf kastanjebomen zijn geplant ter nagedachtenis aan de vijf bemanningsleden die de 
crash hebben overleefd: piloot Jackson Clary, die wist te ontkomen en terugkeerde naar 
Engeland, navigator George Hastings, schutter Ivan Lockhart, schutter Richard Stuart en 
staartschutter Clarence Hovey. Zij zijn allen krijgsgevangen genomen door de Duitsers.  
De dochter van Clarence Hovey, Sherry Horne-Hovey, was aanwezig op 29 september 2022, 
toen het gerenoveerde monument onthuld werd.Wij zijn als Historische Kring Boekelo  
Usselo Twekkelo trots op deze mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid en we willen 
hen graag eren met het monument en de bomen.

En dat doen we onder het motto: 
"Laten wij nooit onze bevrijders vergeten, die solidair waren met ons en bereid waren grote 
offers te brengen in de strijd voor de vrijheid" 

Wij nodigen iedereen uit een kijkje bij het monument te nemen en de bomen te aanschouwen.

De bomen en het monument in de avondzon
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 



DIT VOORJAAR COMPUTERCURSUSSEN EN  
INLOOPSPREEKUREN IN DE HUISKAMER

Het Open Ouderenwerk Boekelo organiseert dit voorjaar weer computercursussen en  
inloopspreekuren in de Huiskamer van het Dorp.

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:

Basis cursus Windows 10
Op veel computers en laptops staat Windows 10. Om hierop prettig te kunnen werken is 
een beetje kennis van Windows 10 mooi meegenomen. In de cursus wordt onder andere 
aandacht besteed aan het beheer van mappen en bestanden, het gebruik van internet en 
e-mail en wordt het veilig gebruiken van de computer niet vergeten.
 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op 13, 20, 27 maart en 3 april. In de Huiskamer staan 
computers met Windows ter beschikking, maar je kunt ook je eigen laptop meenemen voor 
deze cursus. De kosten bedragen €20 (inclusief lesmateriaal).
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR

•  Pijn, zowel acuut als chronisch

•  Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen, 

urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten, 

zwangerschap,

•  Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen, 

mentale problematiek, infertiliteit, etc.

 Staat uw klacht er niet tussen?

Neem gerust contact op om te overleggen.

Fenanja Bouman  •  Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378  •  info@taiyin.nl  •  www.taiyin.nl

OOK
GESCHIKT

VOOR 

 BABY’S EN

KINDEREN
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Basis cursus iPad
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 applicaties (apps) installeert  
op je iPad. Ook ga je de applicaties voor e-mail en internet leren gebruiken en voor het 
maken en beheren van foto’s. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op 17 en 24 april  
en 1 en 8 mei. Voor deze cursus moet je je eigen iPad meenemen. De kosten bedragen  
€20 (inclusief lesmateriaal).

Digisterker
Ook de overheid maakt steeds meer gebruik van internet. In deze cursus leer je 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 eerste les. Voor deze cursus moet je wel kunnen omgaan met een 
toetsenbord en muis en bekend zijn met internet. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten  
op 22 en 29 mei en 5 juni. 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 (inclusief 
lesmateriaal).

Voor alle cursussen geldt:
•  De cursussen worden gegeven in de Huiskamer van het Dorp (De Berke),  

Jan van Elburgstraat 111, Boekelo op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
•  Alle cursussen en data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
•  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 
computer, tablet en smartphone. Het Inloopspreekuur wordt elke tweede dinsdag van de 
maand gehouden in de Huiskamer van het Dorp (De Berke) van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn 
geen kosten verbonden aan je bezoek van het spreekuur. Neem gerust je laptop, tablet of 
smartphone mee. In de Huiskamer is wifi aanwezig.
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www.slijterijgebotteld.nl
Beckumerstraat 19

Whiskey

Wijn
Bier

Geschenken
Gedestilleerd

TEL. 085 - 06 07 908

> Teambuilding
> Team ontwikkeling
> Persoonlijke ontwikkeling

Wilmy van der Wilk
06 16 10 86 47
Edith Robers
06 53 47 13 68

info@hondenwerk.nu

KIJK EENS 
IN DE SPIEGEL 
VAN DE HOND
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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.

MAART
Ma. Nordic Walking en wandelen rondom Boekelo 13.45 uur

Ma. Gym door een fysiotherapeut 14.00 uur

Ma. Huiskameractiviteiten door Livio 14.00 uur 
 Vrije inloop met een praatje, spel en koffie

Di. Tai chi in twee groepen 9.00 uur & 10.15 uur

Di. Elke twee weken samen handwerken 14.00 uur

Di. Elke 2e dinsdag van de maand PC-inloop 14.00 uur 
 Voor problemen met uw PC, laptop, tablet of smartphone

Wo. Huiskameractiviteiten door Livio 10.00 uur 
 Vrije inloop met een praatje, spel en koffie                                    

Do. Jeu de Boule 14.00 uur

Vr.  Huiskameractiviteiten door Livio 13.30 uur 
 Vrije inloop met een praatje, spel en koffie 

Ma. 13 mrt. Windows 10 cursus (zie artikel hiervoor) 10.00 uur

Do. 16 mrt. Sjoelen en Rummikub. Vrij entree 14.00 uur

Ma. 20 mrt. Windows 10 cursus (zie artikel hiervoor) 10.00 uur

Do. 23 mrt. Sjoelen en Rummikub & samen lekker eten 14.00 uur 
 Opgeven: Marianne: 06 - 42 73 56 31 of Gerrie: 06 - 38 68 48 19  Kosten €5

Ma. 27 mrt. Windows 10 cursus (zie artikel hiervoor) 10.00 uur

Do. 30 mrt. Ruben Jansen voorjaarsmodeshow 14.00 uur

Vr. 31 mrt. Filmavond - Kosten €3,50  19.30 uur

Woe. 5 apr. Berkezangers 14.00 uur

Do. 6 apr Paasbrunch Opgeven: Joke: 053 - 428 26 59 of  12.00 uur 
 Marianne: 06 - 42 73 56 31 - Deelname €8 (voor 3 april opgeven)
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Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

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

 
 
 
 
 
 
 

  Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur 
 

  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
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO

Marcellinuskerk Boekelo
Bekijk de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en de website 
www.franciscusparochie.nl.
 
Pancratiuskerk Haaksbergen
Elke zondag is er om 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 eucharis-
tieviering 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.

 
 
ZATERDAG 18 MAART  
VIOLENACTIE OBS MOLENBEEK
 
Zaterdag 18 maart houdt OBS Molenbeek in 
Boekelo, Twekkelo en Usselo een violenactie. 
We verkopen dan mooie violen ten behoeve 
van activiteiten voor de leerlingen. 
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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KALENDER MAART

ma. 6 mrt. Tweede expositie Fotogroep Boekelo | Hulscher  Tot donderdag 1 juni

za. 11 mrt. Potgrondactie Marcellinus

za. 11 mrt. Opschoondag | Start bij De Zweede 09.00 - 12.30

do. 16 mrt. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com  12.00

za. 18 mrt.  Violenactie OBS Molenbeek

vr. 17 mrt. Folkclub Twente |D’Irish Folk | St. Patricks’ Day | De Buren |  
 www.folkclubtwente.nl   20.30

ma. 27 mrt Werkzaamheden MBS - overweg afgesloten 
 Tot en met donderdag 30 maart Hele dag

zo 2 apr. Start nieuw seizoen MBS

zo. 2 apr. Palmpasenviering:  Kinderviering | Marcellinuskerk 14.00 - 14.30 

 Palmpasenoptocht | OBS de Molenbeek 14.45

do. 6 apr.  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 apr.  Bezorgers Boekeloos | De Zweede

vr. 7 apr. Jesus Christ Superstar - Inspiration | Momentum Boekelo.  
 Entree: €12,50 (€10 voorverkoop via koorleden) 19.30
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COLOFON

ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
www.boekelo.info/Boekeloos
(archief vanaf 2006)

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere tweede donderdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op:
www.boekelo.info/Boekeloos

BOEKELOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad 
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien  
voorzien van naam en adres, vallen wanneer 
geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid  
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:  BindingDesign, Hengelo

STICHTING DORPSRAAD 
BOEKELO

Boekelosestraat 275
7548 AS Boekelo

Bank:  NL69 RABO 0316734950
K.v.K.  nr.: 41028185
Mail:  dorpsraad@boekelo.info
Site:  www.boekelo.info

Voorzitter
André de Boer 06 - 2184 0342

Secretaris/Vice voorzitter
Ben ter Stal 06 - 1250 8149

Penningmeester
Bart Stokkers 06 - 1284 5310
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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