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BOEKE-LOOS 
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Met deze keer o.a.: 

Foto omslag 2014 
Het Portiershuisje 

Update Energiek Boekelo 
Verkiezingen Dorpsraad maart 2014 

Leren mediteren 
Stand van zaken De Marke 

Opbrengst Alzheimercollecte 
Kaartverkoop Boekelo avonden 

De Zonnebloem 
Bedankje 

De Voedselbank heeft het moeilijk 
Kruispunt Boekelo 

Rectificatie gezondheidszorg 
Inzameling oud papier 2014 

Volleybal in Boekelo 
Computercursussen 

Een historische gebeurtenis 
Belangrijke telefoonnummers 

AED’s in Boekelo 
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FOTO OMSLAG 2014 

 
Het was voor ons moeilijk een keuze te maken uit de vele mooie foto’s die 
wij ontvangen hebben voor de omslag Boeke-loos 2014.  
Uiteindelijk hebben we de foto van het portiershuisje aan de 
Boekelosestraat, gemaakt door Jan Willem Kappelhoff, als basis voor de 
omslag gekozen, omdat het een zeer karakteristiek gebouw is en door 
iedereen wordt herkent. 
 
Alle foto’s die wij ontvangen hebben kunt u vinden op de website 
www.boeke-loos.nl en www.boekelo.info. 
 
De redactie 
 

TOELICHTING DOOR DE FOTOGRAAF 

 

 

De redactie van de Boeke-loos heeft 
gevraagd of ik een toelichting wilde 
maken bij de opname die gebruikt is 
voor de omslag voor het jaar 2014.  
Fotograferen is voor mij een manier 
van bewust kijken en ik leg al meer 
dan 60 jaar vast wat ik zie en wat me 
opvalt. 
Door lid te zijn van Fotogroep Boekelo 
word ik gestimuleerd om bezig te zijn 
met de fotografie en om steeds 
opnieuw met een frisse blik om me 
heen te kijken.  
Op deze wijze is ook de opname van 
de “portiersloge” ontstaan. 

 
Fietsend over de Boekelosestraat zag ik tussen twee grote eiken door het 
gebouwtje, waarbij alle omringende extra’s even niet zichtbaar waren en 
waardoor voor mij een klein maar karakteristiek gebouw “het beeld” was. 
Je kunt je dan voorstellen hoe mooi en aantrekkelijk het gebied er uit kan 
gaan zien als de ontwikkelaar en de gemeente de omgeving hebben 
ingevuld en ingericht met bijvoorbeeld een grote waterpartij, speel- en 
zitgelegenheden en hoogwaardige sierbeplanting. 
 
Jan Willem Kappelhoff 
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EEN NIEUW JAAR 

 
Namens de Dorpsraad Boekelo wens ik u allen een goed,  

voorspoedig en vooral gezond 2014. 
 
Het afgelopen jaar is er weer het nodige gebeurd in ons dorp en ook in 
2014 zullen de ontwikkelingen niet stilstaan.   
De grootste en belangrijkste verandering het afgelopen jaar was volgens 
velen ons nieuwe dorpshart. De afgelopen maanden is dat door Abbink 
BV gerealiseerd en hoewel het nog niet helemaal gereed is, mogen we 
trots zijn op het resultaat. Samen met de BOV heeft de Dorpsraad er veel 
energie ingestoken om dit project voor elkaar te krijgen. Een woord van 
dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt is dan ook op zijn plaats. 
Natuurlijk zijn er al enkele verbeterpunten geconstateerd, zoals het beter 
aangeven van de verschillende opritten. Naar verwachting wordt half  
januari het nog ontbrekende straatmeubilair geplaatst (fietsenrekken, 
banken, bloembakken). Over enige tijd volgt nog een officiële opening..  
 
Een ander belangrijk punt is dat, na eveneens vele jaren van 
voorbereiding, de bouw van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) bij 
het nieuwe sportcomplex “De Zweede” is gestart. Voor een klein deel van 
de financiering is een beroep gedaan op onze inwoners. Op het resultaat 
van deze actie “Draag een steentje bij” mag het hele dorp trots zijn.  
Medio 2014 zal het sportcomplex annex MFA ongetwijfeld groots geopend 
worden en kunnen onze voetballers en hardlopers daar terecht.  
 
Een derde groot project, de aanleg van het Bleekerijplein, start hopelijk in 
het voorjaar van 2014. Met de gemeente zijn we in overleg om dan ook 
het weggedeelte tussen dit plein en het spoor, aansluitend aan het 
dorpshart, opnieuw in te richten zodat het centrum van ons dorp een mooi 
geheel wordt.  
 
Waarschijnlijk weet u dat in 2014 de zittingsperiode van de huidige 
Dorpsraad eindigt. Op 19 maart a.s. zullen er, tegelijk met de 
verkiezingen voor de gemeenteraad, verkiezingen voor de dorpsraad 
worden gehouden. Elders in deze Boeke-loos leest u een (herhaalde) 
oproep van de verkiezingscommissie om u kandidaat te stellen.  
Van de huidige 13 dorpsraadleden hebben zich inmiddels 7 herkiesbaar 
gesteld. Ook hebben zich al enkele nieuwe kandidaten aangemeld. 
Om de belangen van Boekelo goed voor het voetlicht te brengen is een 
sterke Dorpsraad van voldoende omvang noodzakelijk. Schroom niet om 
u kandidaat te stellen! Voor de tijd die u er in stopt, krijgt u veel 
voldoening terug.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Een nieuw jaar 

 
De afgelopen jaren is gebleken dat de gemeente Enschede duidelijk 
rekening houdt met onze adviezen. 
 
Natuurlijk is er het afgelopen jaar veel meer in de Dorpsraad besproken 
dan alleen bovenstaande projecten. Dat zal ook het komend jaar het 
geval zijn, b.v. advisering over verschillende bestemmingsplannen, 
natuurlijk speelplekken bij De Mans en De Bleekerij en ons “eigen” 
dorpsbudget.  
Via Boeke-loos en de website www.boekelo.info blijft u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom tijdens onze maandelijkse 
dorpsraadvergadering (meestal de derde dinsdag van de maand).  
De juiste datum staat altijd in Boeke-loos en op de website 
www.boekelo.info. Daar staat ook de agenda vermeld. 
Uw komst en inbreng wordt erg op prijs gesteld. 
 
Jeroen Verhaak,  
voorzitter Dorpsraad Boekelo 
 
 

UPDATE ENERGIEK BOEKELO 

 
De resultaten uit de enquête zijn inmiddels verwerkt en besproken, dus wil 
ik graag de conclusies met u delen.  
Er waren ongeveer 50 respondenten, waarvan er 34 aangegeven hebben 
op de hoogte gehouden te willen worden. Elf van hen hebben zelfs 
aangeboden om een actieve rol te willen gaan vervullen in één van de op 
te starten initiatieven. Dat geeft Energiek Boekelo het vertrouwen om 
maar liefst zes subcomités te formeren, voor de thema's Zonnepanelen, 
Inzicht in energieverlies, Regenton, Voedsel, Kinderopvang en Zorg.  
Indien u interesse getoond heeft in één van deze thema's, heeft u 
inmiddels waarschijnlijk al correspondentie van de 'trekker' van het 
betreffende thema mogen ontvangen. 
 
We hopen dat we samen met de nieuwe actievelingen een aantal mooie 
initiatieven voor Boekelo kunnen gaan ontplooien. Als u alsnog wilt 
aanhaken, kan dat uiteraard: een mailtje naar info@energiekboekelo.nl 
met uw interessegebied en uw contactgegevens volstaat! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marnix de Bil, 
voorzitter Energiek Boekelo 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (17 DECEMBER 2013) 
 
23 mensen zijn er getuige van dat Jeroen Verhaak, voorzitter, de laatste 
openbare Dorpsraadvergadering van 2013 om exact 20:00 uur opent (1). 
Zijn gehoor bestaat uit 11 leden (afwezig zijn Brenda Tiecke en Henk 
Abbink) en 12 actieve toehoorders, waaronder Marrianne van den Berg, 
Corrie Jaran-Harbers (beiden Stadsdeelmanagement-West), Peter Colijn 
(wijkagent) en Margriet Visser (Gemeenteraadslid). Jan ten Elzen 
(Stadsdeelbeheer-West) komt later. 
Corrie Jaran-Harbers wordt speciaal welkom geheten. Zij zal vanaf januari 
a.s. Marrianne van den Berg opvolgen als senior medewerker in ons 
Stadsdeel en als zodanig zullen wij als Dorpsraad veel met haar 
samenwerken. “Succes”! De voorzitter kondigt aan later in de vergadering 
op dit onderwerp terug te zullen komen.  
Mededeling: Roelant Lawerman is bereid als reservelid van de 
kascommissie op te treden. De aanwezige leden gaan akkoord met zijn 
benoeming! 
Na punt 3 (Postlijst), zal als punt 3B aandacht aan de verkiezingen van 
maart a.s. geschonken worden. 
 
Over de notulen (2) van de novembervergadering wordt door Gonny ten 
Veen opgemerkt dat de feestelijke openstelling van het heringerichte 
Dorpshart niet op 23 november, maar de dag daarvoor plaatsvond.  
Verder zijn er geen wijzigingsvoorstellen en wordt het verslag vastgesteld. 
Naar aanleiding van de novembertekst (punt 4) wordt opgemerkt dat de 
Buurtkring Usselo heeft laten weten dat de Marssteden historisch gezien 
tot Usseloos grondgebied behoort; (punt 2) Marrianne van den Berg heeft 
Stadsdeel-Zuid opmerkzaam gemaakt op ons adviesrecht m.b.t. de 
ontwikkelingen in het recreatiegebied Het Rutbeek; (punt 7) Peter Colijn 
heeft aandacht geschonken aan de parkeerproblematiek op de keerlus 
aan het eind van de Jan van Elburgstraat. De door hem toegezegde 
criminaliteits-statistieken over 2012 en 2013 komen nog.  
Het spreekuuronderdak voor de wijkagent, na ons vertrek naar de M.F.A., 
is nog niet geregeld. Er zijn meerdere opties. Peter Colijn onderneemt 
actie, Ben Schoppert is zijn contactpersoon in deze. Gonny ten Veen 
vraagt of er ook leden naar de bijeenkomst “Politie in de wijk” op  
18 december gaan. Nog geen aanmelding! 
 
Bij de postlijst (3) worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
Het ingelaste agendapunt betreft de Dorpsraadverkiezingen (3B) van  
19 maart 2014. De verkiezingscommissie is druk bezig met de 
voorbereidingen. Jeroen Verhaak meldt daarover het volgende: er zal met 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 december 2013) 
 
(2500) stempassen gewerkt worden, daarmee kan gestemd worden op de 
bureaus in Boekelo en Usselo. De kosten van de operatie bedragen plm. 
€ 4.000,-. Zich kandidaat stellen voor de Dorpsraadverkiezing kan tot en 
met 14 januari 2014.  
 
Uiteraard is er Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen (4). 
Dorpsbudget. (Ben Schoppert/Jeroen Verhaak). De adviescommissie stelt 
voor € 100,- elk bij te dragen in de gladheidbestrijding van Doolhof e.o. en 
de Meester Schierbeekstraat, met de aanvraagsters van een bedrag voor 
een schommel op de Doolhof in gesprek te gaan, de adviescommissie uit 
te breiden met niet-Dorpsraadleden en het punt leeftijdseis aanvrager(s) 
in de volgende vergadering te behandelen. Aldus wordt besloten! 
De hoogte van het Dorpsbudget 2014 is bekend (ruim € 19.000,-).  
De korting van de dorps- en wijkbudgetten is onlangs door de 
gemeenteraad afgeblazen.  
Dorpsplan+. (Jeroen Verhaak). De herinrichting van het Dorpshart is 
nagenoeg afgerond, het wachten is nog op het straatmeubilair en enig 
“schaafwerk”, aan de inritten, de parkeervakken en het Meester 
Schierbeekplein dat nu ten onrechte gebruikt wordt als rotonde en 
parkeerplek. Natuurlijk Spelen (Saskia Duesmann). Bestemmings(plan)- 
wijzigingsprocedure loopt. 
Ontmoetingsplek/banken (Gonny ten Veen). De drie weken geleden aan 
de Rutbekerveldweg (onverhard) geplaatste bank is verdwenen!  
We hebben aangifte gedaan. Een niet-geüniformeerde politiefunctionaris 
in de zaal mompelt iets van “Grootschalig rechercheonderzoek”, dat zal er 
niet van komen vrezen wij, maar zonde blijft het! Over de naam van de 
Ontmoetingsplek wordt nog diep nagedacht; wordt vervolgd!  
R.O.M. (Joost Brunink/Jeroen Verhaak) Voorstel geen bezwaar aan te 
tekenen tegen de gasolieopslag in uitgeëxploiteerde zoutcavernes.  
We hebben o.i. voldoende aandacht aan deze zaak gegeven, een 
beroepsprocedure in deze bij de Raad van State heeft zeer weinig kans 
op succes. Vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Het bevreemdt ons 
dat de gemeente op haar aanvankelijke standpunt m.b.t. het vervoer van 
de olie (via een pijpleiding en niet over de A35) is teruggekomen.  
Dat is ook ons standpunt! Wij betreuren het dat de gemeente geen 
overleg met ons gevoerd heeft over deze wijzing van haar standpunt! 
Voorstel om geen bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning 
voor de zouthuisjes Ganzebosweg e.o.. Na toelichting gaat de 
vergadering akkoord. Over de instabiele zoutcavernes weet Joost Brunink 
te melden dat er in januari 2014 een nieuwe Milieu Effect Rapportage 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 december 2013) 
 
verschijnt, daarop kunnen we eventueel een zienswijze indienen.  
Spreker zal naar gemeentelijk standpunt in deze zaak informeren. 
Rutbekerveld (Jeroen Verhaak). Er is eind november een overleg geweest 
tussen de betrokken partijen (inclusief Dorpsraad). We concluderen 
daaruit dat: Waterdichte[!] garanties [op het gebied van vervuiling door 
grondstorting] niet zijn te geven, maar dat de beschreven- en te 
handhaven procedures o.i. degelijk zijn. Dit geldt ook voor de periodieke 
en incidentele controles van het waterschap. Wij zullen t.z.t. zitting nemen 
in de klankbordgroep. 
Bestemmingsplan Noordwest. Het betreft hier de bespreking van dit 
Bestemmingsplan in Stadsdeel-West. Jeroen Verhaak hierover: actuele 
ontwikkelingen maken gesprek over ontwikkelingen in m.n. buitengebied 
noodzakelijk; Familie Van Heek heeft verplaatsing van tuinhuis op  
De Weele aangevraagd; Fa. Stokkers heeft verbouwplannen.  
Wij hebben laten weten hiertegen in principe geen bezwaar te hebben; 
Wat betreft de recreatiewoningen aan de Nieuwe Beekweg: provinciale 
eisen aan het maximale volume zijn voor een aantal bewoners wel erg 
zuur! Bleekerijplein (Henk Guchelaar). Eind november was er een 
uitgebreid overleg tussen alle betrokkenen, daarin werd het voorlopig 
ontwerp gepresenteerd. Aan de orde waren o.a. uitbreiding 
parkeermogelijkheid, voetgangersbescherming en aansluiting 
overweg/ingang Bleekerijplein. Ter Steege werkt plan nu verder uit. 
Aanleg van het plan is voorzien in het voorjaar van 2014. 
Bungalowpark op Het Rutbeek (Ben Bel). Het betreft hier een activiteit 
van de Regio Twente. Het gaat om de bouw van 250 bungalows.  
De procedure om dit te realiseren moet nog starten. We hebben  
(en krijgen) adviesrecht! Wordt vervolgd. 
M.F.A. De indeling van de vergaderruimte voor o.a. de Dorpsraad is iets 
aangepast waardoor de Dorpsraad een eigen archiefruimte krijgt.  
Ouderencommissie (Ben Bel). Na klachten heeft de Rabobank een 
oplossing aangeboden voor het opheffen van de brievenbussen in het 
voormalige kantoor aan de Beckumerstraat. Er liggen nu enveloppen voor 
gratis verzending bij de COOP en (zo heeft Jan Groothuis, aanwezig als 
belangstellende, ervaren) ook is de bank genegen deze naar het 
huisadres te sturen. 
Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel). Er was kortgeleden een bijeenkomst 
van de klankbordgroep. Grolsch liet daar weten niet blij te zijn met de 
rechtszaakperikelen (FC Twente/Grolsch). Men zal alerter zijn bij 
milieuklachten; Viering 400 jaar Grolsch is aanstaande; Grolsch doet veel 
aan duurzaamheid en heeft daar een verslag over gepubliceerd. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 december 2013) 
 
B.A.R.T. (Carry Hilbink). Men is bezig de mogelijkheden voor de 
inrichting/opzet van een T.I.P. (Toeristisch Info Punt) en een T.O.P. 
(Toeristisch Opstap Punt) te onderzoeken. 
 
Ook vanavond is de rondvraag (5) weer de uitsmijter. 
Carry Hilbink vraagt naar de bloembakken voor de Dokter De Jongstraat. 
Er wordt actie ondernomen voor een snelle plaatsing. 
Ben Schoppert informeert naar de verdere gang van zaken rond de 
aanleg van het voetpad langs de Boekelosestraat. Het aanvankelijk  
te mulle oppervlak wordt nu verstevigd met een soort granulaat.  
Ben Schoppert vraagt of een deel van de € 6 miljoen die de Regio Twente 
heeft uitgetrokken voor verbetering van 30 km-zones ook in Boekelo 
terecht zal gaan komen? Onbekend! 
Saskia Duesmann vraagt aandacht voor de onprettige actie/reactie tussen 
auto’s en de verkeersdrempel voor Van der Peet. Jan ten Elzen zegt dat 
de drempel volgens de deskundigen verkeerstechnisch in orde is.  
Ook vraagt zij (S.D.) naar de oorzaak van de aangekondigde 
verkeershinder op de Windmolenweg. Gabby Stokkers (aanwezig als 
belangstellende) laat weten dat dit te maken heeft met een bouwactiviteit, 
later deze week, aan de Kwinkelerweg. 
Ben Bel kondigt het artikel over de herbestemming van de 
Marcellinuskerk aan dat in Boeke-loos zal verschijnen. Onlangs ontving 
de Stichting Mortuarium € 50.000,- van de Provincie Overijssel.  
(Zie artikel op bladzijde 31 van dit blad! Red.) 
Last but not least: Jeroen Verhaak bedankt Marrianne van der Berg voor 
de jarenlange goede samenwerking. Zij gaat als senior medewerker aan 
de slag in Stadsdeel-Centrum. Alle goeds! Uiteraard onderstreept de 
Dorpsraad de dank vanavond met een kruik waarin een speciaal 
Boekeloos (bitter) drankje!  
Nadat hij een ieder goede feestdagen heeft gewenst sluit (6) de voorzitter 
om 21:43 uur de vergadering. 
 
Ben Schoppert 
 

 
UITNODIGING 

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 
dinsdag 21 januari 2014, aanvang 20:00 uur in het voormalig 

kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5. 
 

U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de 
gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen. 

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website 
www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad). 

 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.boekelo.info/
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HET PORTIERSHUISJE 

 
Het portiershuisje van de Boekelose Stoombleekerij (B.S.B.), waarvan de 
foto verkozen is om een heel jaar lang de omslag van Boeke-loos te 
sieren, werd gebouwd in 1937 en ontworpen door het architectenbureau  
Van de Lyke en Mink.  
In hetzelfde jaar werd ook de garage, nu Het Klokhuys, op het 
bedrijfsterrein gebouwd, ontworpen door dezelfde architecten.  
 
Het portiershuisje stond aan de Boekelosestraat in een vijver. 
Daarnaast sloot een hek het fabrieksterrein af; men moest echt langs de 
portier om naar binnen te kunnen gaan. 
 

 
Plaatsing beeld (cadeau personeel) in de vijver t.g.v. het 75-jarig jubileum   

(foto: boek Boekelosche Stoombleekerij, door Bart Stuiver) 

 
Toen de sloop van de fabrieksgebouwen zich aankondigde nam Bernard 
van Heek contact op met Ter Steege Vastgoed, informerend naar de 
bestemming van het portiershuisje. Toen bleek dat er nog geen invulling 
aan gegeven was, werd hem de gelegenheid geboden om voor een 
schappelijke prijs het gebouwtje te kopen en aldus geschiedde.  
In 2007 waren de eerste besprekingen, in 2011 werd de akte gepasseerd 
en ook in 2011 kon de Stichting Historische Kring Boekelo Usselo 
Twekkelo de ruimte betrekken en als centrum inrichten.   
 
Zo had Bernard het zich voorgesteld. Hij stierf in 2008 en heeft dus 
jammer genoeg niet meer meegemaakt hoe functioneel en dienstbaar het 
portiershuisje een centrale rol speelt in Boekelo. Behalve als herinnering 
aan B.S.B. en Texoprint is het, net als vroeger, de entree naar de nieuwe 
woonwijk De Bleekerij.” 
 
Fleur ter Kuile 
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VAN DE WETHOUDER 

 
 

  

 
De feestdagen zijn alweer achter de rug.  
We leven inmiddels in 2014.  
Graag wens ik u daarom bij deze een heel gelukkig 
Nieuwjaar toe.  
Een jaar met alle geluk en gezondheid.  
Ik hoop dat u het nieuwe jaar goed bent begonnen. 
‘Een goed begin is het halve werk’ hoor je vaak 
zeggen. Misschien een cliché, maar juist de grootste 
clichés zijn ontstaan vanuit een kern van waarheid.  

 
Gezien de mooie dingen die in het afgelopen jaar in Boekelo hebben 
plaatsgevonden, is het fundament voor een bijzonder 2014 in 2013 reeds 
gelegd. 
 
Voor mij persoonlijk staat 2014 voor een belangrijk deel in het teken van 
de gemeenteraadsverkiezingen. In maart gaat u weer naar de stembus, 
om te bepalen wie onze mooie gemeente in de komende vier jaar mag 
besturen. Ik heb het in de afgelopen twee jaar met veel plezier en 
enthousiasme mogen doen. En voor mijn gevoel heb ik daarmee een 
mooi fundament gelegd om daar nog eens vier jaar aan vast te plakken. 
Maar uiteraard bent u degene die daarover komend voorjaar beslist. 
 
De agenda voor Boekelo is in 2014 goed en rijk gevuld. Tegelijk met de 
gemeenteraadsverkiezingen vinden de dorpsraadverkiezingen van de 
dorpsraad Boekelo plaats. In de afgelopen jaren heeft de dorpsraad zijn 
meerwaarde al vaak bewezen. Ik twijfel er dan ook niet aan, dat u op  
19 maart bij beide verkiezingen uw stem laat gelden. 
 
2014 betekent ook de oplevering en ingebruikname van de 
Multifunctionele Accommodatie De Zweede en de oplevering herinrichting 
van het dorpshart. Maar ook bijzondere activiteiten als de uitvoering van 
het project ‘Natuurlijk spelen’ op De Mans en De Bleekerij en het 
organiseren van een Oude Voertuigendag door de Stichting BART. 
Kortom; het jaar 2014 wordt bepaald geen zoutloos jaar voor zoutdorp 
Boekelo. 
 
Goodgoan! 
 
Patrick Welman    
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KLEIN ZAKELIJK 
 
 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE 
Annelie Nijland (RH) 

Windmolenweg 151, 7548 BL Boekelo 
Tel. 053 – 428 02 00 (lid NVKH) 
www.homeopathie-boekelo.nl 
info@homeopathie-boekelo.nl 

 

 
KLEINSCHALIGE KINDEROPVANG IN BOEKELO 

Sinds 1 dec. 2013 is het mogelijk uw kinderen op dinsdag en donderdag 
onder te brengen bij Loes Baltink, Spieleweg 26, Boekelo. 

Ik heb vele jaren ervaring in de kinderopvang en ben in het bezit van alle 
benodigde diploma's. De locatie is landelijk gelegen, maar wel dicht bij het 

dorp. De registratie is geregeld via gastouderbureau Snoesje.  
Voor meer informatie kunt u mailen naar: kov.ervewiechert@kpnmail.nl 

of bellen met 06 34 52 59 29 
 

 

TEKENPRAKTIJK TOOS STURM  

Start zondag 12 januari het nieuwe jaar met  “stilte ervaren”. 

Een dag in stilte en aandacht voor jezelf. 
Met meditatie, een stiltewandeling en creatieve expressie. 

Van 10:00 tot 16:00 uur. Kosten € 60,- incl. lunch. 
Boekelosebleekweg 146, 7548 RD Boekelo. 

Opgave en voor meer info: tel. 06 12 27 02 96. 
 
 

 
 

 
STUDIO MONIQUE 

Natuurlijke voetverzorging 

Monique Busscher, PEDICURE en meer....  
Past. Eppinkstraat 58, Beckum 

tel. 074 - 367 65 77 of 06 23 55 08 50 
Behandeling na afspraak 
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VERKIEZINGEN DORPSRAAD 

 

 
 

 

Bent u niet iets vergeten? 

Zoals wij in de vorige afleveringen van Boeke-loos reeds schreven zijn op 
19 maart 2014 verkiezingen voor de Dorpsraad. Wij vroegen u daarbij te 
overwegen om u kandidaat te stellen voor de Dorpsraad. 
Wellicht is het er door alle feestdrukte of andere beslommeringen nog niet 
van gekomen de knoop door te hakken. Welnu, het is nog niet te laat om 
u op te geven, het kan nog tot en met dinsdag 14 januari. 
U kunt zich bij uw beslissing nog wat laten ondersteunen door het 
aanvragen van een map met informatie over het werk dat u wacht, mocht 
u lid van de Dorpsraad worden. Voor zo’n informatiemap kunt u zich 
wenden tot één van de leden van de Verkiezingscommissie Dorpsraad; 
ook als u zich wilt opgeven als kandidaat, of als u anderszins nog iets te 
vragen heeft kunt u bij hen terecht: 
 
Tanja Dijkstra-Tibbe 
Weleweg 100, 7548 BC Boekelo 
053 – 430 00 05 
tanja.dijkstra26@gmail.com 

Jaap Hilbink 
Boekelosestraat 387, 7548 AT Boekelo 
053 - 428 2331 en 06 53 89 97 11 
j.hilbink@home.nl 

Roelant Lawerman 
Mr. De Wolfstraat 63, 7548 AK Boekelo 
053 - 428 20 35 en 06 53 18 16 11 
r.lawerman@wxs.nl 

Roel Bruinsma 
Beckumerstraat 207, 7548 BE Boekelo  
053 - 428 17 53 
roelbruinsma@home.nl 
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LEREN MEDITEREN? 

 
Sinds iets meer dan een jaar beoefen ik heel actief Vipassana meditatie.  
Ik heb daar in mijn dagelijks leven heel veel aan. Wat sport is voor het 
lichaam is meditatie voor de hersenen.   
Mediteren heeft een goede invloed op onze gezondheid en dagelijkse 
functioneren. Hier is op veel universiteiten over de hele wereld onderzoek 
naar gedaan. Als u op internet zoekt kunt u allerlei overzichten vinden van 
de lichamelijke en psychische voordelen van meditatie.   
Er is echter maar een manier om er achter te komen wat de voordelen 
werkelijk voor u zijn, en dat is door zelf te mediteren.  
 
Je kunt op heel veel manieren mediteren. De twee bekendste vormen zijn 
ontspanning en inzicht meditatie. Ook wel samatha en vipassana 
meditatie genoemd. Vipassana meditatie is een concentratie en 
inzichtmeditatie die gericht is op het vergroten van het bewustzijn.  
Het is op een heel eenvoudige manier te leren.  
Vanuit mijn eigen ervaring en enthousiasme wil ik dan ook graag andere 
mensen helpen om te leren mediteren. 
 
Ik organiseer daarvoor een aantal avonden waarop u kunt kennismaken 
met Vipassana meditatie. Ik mag daarvoor de speelzaal gebruiken van de 
OBS Molenbeek, locatie Boekelo. Aan eventuele deelnemers vraag ik een 
vrijwillige gift, die ik vervolgens zal afdragen aan de school voor het 
gebruik van de ruimte.  
 
De eerste training zal worden gehouden op maandagavond 13 januari, 
om 20:00 uur.  
De overige data zijn 17 januari, 20 januari, 24 januari en 27 januari.  
Eveneens om 20:00 uur.  
Per avond zullen we ongeveer 1 a 2 uur bezig zijn.   
Wilt u deelnemen? Geef u dan a.u.b. op via het volgende e-mailadres: 
jmvanrees@kpnmail.nl 
 
Jan Martin van Rees 
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STAND VAN ZAKEN ‘DE MARKE’  

 
Vanaf september 2007 is de DR betrokken bij de realisering van een door 
het dorp gewenste voorziening, t.w. een mortuarium met twee  
24-uurskamers. Met een zekere regelmaat is over de voortgang c.q. 
tegenslag verslag gedaan.  
Begin 2011 nam Stichting Diacon als uitvaartcentrum in Enschede deel 
aan het overleg, daar zij wel willen investeren in het gedeelte tussen 
pastorie en kerk en dit ook willen kopen. 
In 2012 werd het Haalbaarheidsonderzoek tijdens een openbare  
DR-vergadering getoond, dat was in het Dienstengebouw van De Berke. 
Voorzieningen met een groot draagvlak in de gemeenschap dragen bij 
aan de leefbaarheid en vitaliteit van een kleine kern als Boekelo.  
Het mortuarium is daarmee een welkome aanvulling.  
We hergebruiken een bestaand monument door het een nieuwe functie te 
geven die past bij het karakter van het pand. Door de inzet van 
vrijwilligers laten we eigentijdse noaberschap zien en versterken we de 
sociale cohesie in het dorp.  
Stadsdeelbeheer West zette ons op het spoor om bij de Provincie gebruik 
te maken van een subsidieregeling voor “Sociaal Kapitaal Overijssel”. 
Begin december 2013 ontvingen wij de beschikking op onze aanvraag. 
Voor dit nog uit te voeren project kunnen wij over een substantieel bedrag 
beschikken. 
De intentie is om eind januari 2014 definitieve stappen te kunnen zetten, 
samen met het parochiebestuur en Diacon. Het parochiebestuur in 
Haaksbergen ziet nu met ons mogelijkheden om belangrijke zaken te 
gaan regelen.  
Ten aanzien van de RK-begraafplaats achter de kerk wordt gewerkt aan 
een blijvende oplossing voor de toekomst.  
 
Namens de Stichting Mortuarium Boekelo, 
Ben Bel  
 
 

OPBRENGST ALZHEIMERCOLLECTE 

 
Heel Boekelo bedankt! 
 
De Alzheimercollecte 2013 heeft dankzij uw gulle gaven € 1.135,60 
opgebracht. 
 
De collectanten. 
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KAARTVERKOOP BOEKELO AVONDEN 

 
Op maandag 20 januari a.s. vindt bij De Buren de voorverkoop van 
kaarten voor de Boekelo avonden plaats. Inmiddels een begrip in Boekelo 
en omstreken!  
Op deze avonden kunt u genieten van vele optredens met zang, dans, 
buuts en andere meer of minder humoristische optredens.  
Ook komend jaar zijn er weer 3 uitvoeringen en wel op: 
13, 14 en 15 februari. 
 
Voor leden van Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns start de 
voorverkoop om 19:30 uur en voor niet-leden om ca. 20:15 uur.  
Vanaf 19:00 uur worden volgnummers uitgegeven.  
Locatie: De Buren.  
LET OP: de deur wordt niet eerder dan 19:00 uur geopend! 
 
Ieder lid kan maximaal twee kaarten kopen in de leden-voorverkoopronde 
en daarnaast maximaal twee kaarten in de eerste ronde van de niet-leden 
verkoop.  
Niet-leden kunnen maximaal twee kaarten kopen in de eerste ronde van 
de niet-leden verkoop. In de tweede ronde van de niet-leden verkoop kan 
een ongelimiteerd aantal kaarten worden gekocht door zowel leden als 
niet-leden. Uiteraard geldt voor elke ronde: zolang de voorraad strekt.  
Bent u nog geen lid?  
U kunt zich tot 19:30 uur aanmelden als lid en dan direct gebruik maken 
van de voordelen. 
Eventuele overgebleven kaarten kunnen vanaf 21 januari gekocht 
worden bij De Buren. 
 
Toegangsprijs: 

Leden: € 7,50 (deze prijs geldt voor max. 1 kaart per lid) 
Niet-leden: € 12,50. 
 
Lidmaatschap: 

€ 25,- per jaar voor een enkellid 
€ 45,- per jaar voor een echtpaar/partnerlidmaatschap. 
Bedrijfslidmaatschap: € 115,- per jaar, geeft recht op 2 kaarten voor een 
Boekelo avond naar keuze.  
 
Meer informatie staat binnenkort op de website www.carnavalinboekelo.nl 
Secretariaat: info@carnavalinboekelo.nl 
 
Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns 
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DE ZONNEBLOEM 

 
 
 
 
 
 
Wij wensen iedereen een fijn 2014 toe! 
Hierbij nodigen wij u uit om aan de Wintermiddag deel te nemen. 
 

Wintermiddag 

Op donderdag 30 januari houden we in De Berke een gezellige 
Wintermiddag. In Boeke-loos van december staat dat het zal zijn van 
14:30 – 16:30 uur, maar het zal zijn van 14:30 – 17:00 uur. De zaal is 
open vanaf 14:15 uur. 
Deze middag zal met een muziekaal optreden van de Plattelandsvrouwen 
worden opgevrolijkt. Na dit geweldige optreden zal er een heerlijke High 
Tea voor u klaarstaan. 
De toegang is gratis; een vrije gift wordt erg op prijs gesteld. 
 
Graag opgeven voor 23 januari bij: 
Gerda Floors          tel. 428 15 47 of 
Thea Agelink  tel. 428 21 20 
 

Vooruitblik 

Op 28 maart zal de jaarlijkse dagboottocht vanuit Hengelo naar Eefde (en 
terug) plaatsvinden. U kunt deze datum in uw agenda vastleggen. 
In februari zal hierover meer informatie gegeven worden. 
 
De Zonnebloem Boekelo, Usselo en Twekkelo 
 
 

BEDANKJE 

 
Beste vrijwilligers van De Zonnebloem,  
 
ontzettend bedankt voor de mooie verrassing die we van Sinterklaas 
mochten krijgen!  
Mooi om te mogen voelen dat er mensen met je meeleven! 
 
Rolf & Wendy 
Lynn, Suze en Quinten 
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DE VOEDSELBANK HEEFT HET MOEILIJK 

 
In Enschede is de vraag naar voedselpakketten groot, meer dan 500 
aanvragen zijn er. Door de crisis zijn fabrikanten en supermarkten 
zuiniger geworden met hun bijdragen. Houdbare producten zijn hard 
nodig, zoals koffie, thee, macaroni, spaghetti, rijst, blikgroenten, 
schoonmaakartikelen, closetpapier. Wij willen daar graag aan bijdragen. 
 
Per 1 januari 2014 komt er iedere eerste zondag van de maand tijdens 
de gebedsdienst achter in de Marcellinuskerk een mand te staan, waarin 
u houdbare producten kunt doen. Op deze wijze willen wij ons steentje 
bijdragen voor deze groep mensen.  
Om ook mensen die niet naar de kerk komen een kans te geven te 
doneren, staat de mand iedere eerste zondag van de maand aan de 
overkant van de Marcellinuskerk bij huisnummer 168 onder de carport, 
ook daar kunt u uw bijdragen inleveren. 
 
Doet u ook mee? 
 
Bedankt namens alle mensen die het zo hard nodig hebben. 
 
De pastorale raad 
 
 

RECTIFICATIE / AANVULLING 

 
Betreffende het overzicht ‘Gezondheidszorg in Boekelo’ (december 2013): 
 
diensten in het Medisch Centrum De Windmolen: 
• Spoednummer: 06 13 03 46 39 (428 35 95 is vervallen !!) 
• e-mailadres: assistente@dewindmolen.nl 
• GGZ-verpleegkundige: alleen op verwijzing/advies van de Boekelose 

huisarts. 
 
diensten in Kruispunt Boekelo: 
• Tai Chi wordt gegeven door Marian Prins, tel. 06 38 55 67 37 op 

dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 uur. 
 
De redactie 
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 ‘KRUISPUNT BOEKELO’ 

 

Aan de Mr. de Wolfstraat staat het gebouw waarin het Kruispunt Boekelo 
is gevestigd. Sinds begin jaren ’70 wordt het pand beheert door de  
Stichting Gezondheidszorg Boekelo. Dit is een stichting zonder 
winstoogmerk, die is opgericht teneinde een nagelaten vermogen te 
beheren ten behoeve van de gezondheidszorg in het algemeen, thans 
geleid door vijf bestuursleden.  
De doelstelling van het Kruispunt Boekelo is vanaf het begin geweest om 
alle mensen in Boekelo en omgeving dienstverlening aan te bieden op het 
gebied van sociale zorg: gezondheid, welzijn en cultuur. Dat dit alleen 
kostendekkend kan gebeuren is een belangrijk winstpunt voor Boekelo!  
In de eerste jaren zat in het gebouw Het Groene Kruis (de naam 
Kruispunt voert onder meer hier naar terug), waarin Zr. Schoenmaker vele 
Boekeloërs behulpzaam is geweest. Zij heeft de opening nog mee mogen 
maken, maar is drie weken daarna helaas overleden. 
 
Voor een heleboel mensen is de locatie gemakkelijk lopend, per fiets of 
per scootmobiel te bereiken. Mocht je wat meer op afstand wonen en met 
de auto komen, dan is parkeren ook geen probleem.  
Het pand is helemaal verbouwd en van alle gemakken voorzien.  
Op dit moment wordt er door verschillende dienstverleners gebruik van 
gemaakt. De tandarts heeft er zijn praktijk (die binnenkort uitgebreid en 
volledig vernieuwd gaat worden), en verder vindt u er een homeopaat, 
een osteopaat, een logopediste en pedicure (zie voor het complete 
overzicht Boeke-loos december 2013). 
Naast bovenstaande praktijkruimten heeft het Kruispunt ook een 
prachtige zaal die per uur te huur is. Momenteel worden er lessen 
gegeven in yoga, groepslessen goed bewegen en tai-chi. Ook oefenen de 
dansmarietjes er voor de carnaval en is er volksdansen.  
Op de meeste avonden zijn er activiteiten, maar er zijn nog mogelijkheden 
op de vrijdag en enkele uren door de week. Verder heeft het Kruispunt 
nog een kantoor dat heel handig als flexplek gehuurd kan worden. 
Ook is er een mooi ruim atelier dat heel goed voor diverse soorten 
workshops gebruikt kan worden. Ook deze ruimtes zijn weer per uur 
beschikbaar. 
 
Mocht u vragen hebben over het Kruispunt Boekelo, dan kunt u contact 
opnemen met Marjon Morsink: 06 46 16 68 85. 
 
Monique Voulon, reporter Boeke-loos 
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FOLKCLUB TWENTE 

 
Vrijdagavond 24 januari: The Lasses. 

Na een jaar lang veel op straat te hebben gespeeld zocht folkduo 
The Lasses afgelopen zomer de podia op, beginnend bij een goed 
ontvangen optreden op het Keltisch Midzomerfestival.  
Hun tweestemmige liedjes uit de Schotse, Ierse en Amerikaanse traditie 
vallen in de smaak bij liefhebbers van oorspronkelijke Ierse folk, maar ook 
bij bluegrass- en countryadepten. 
 
Sophie ter Schure en Margot Limburg ontmoetten elkaar eind 2011 bij de 
‘back room session’ in het Ierse muziekcafé Mulligans in Amsterdam. 
Daar ontdekten ze hun gedeelde liefde voor het zingen van harmonieën 
en het vertellen van verhalen door muziek. Bovendien blijkt dat Sophies 
sprankelende, emotionele sopraan en Margots licht-hese alt elkaar 
bijzonder goed aanvullen. Niet lang daarna nemen ze in eigen beheer een 
cd op en veroveren ze stukje bij beetje de harten van folkliefhebbend 
Nederland. 
 
The Lasses begeleiden zichzelf op akoestische gitaar (vooral 
fingerpicking-stijl) en bodhrán. 
 
 

 

Wanneer: vrijdag 24 januari om 20:30 uur. 
Waar: Café De Buren. 
 
Entree: volwassenen: € 13,-  
Donateurs en studenten: € 10,-  
Jeugd tot 18 jaar: € 6,50;  
kinderen t/m 12 jaar: gratis. 
 
Reserveren: via website www.folkclub.nl of 
bel 053 – 476 62 83 of 06 53 87 33 90 
 

 
 



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos        januari  2014       36e jaargang, nr. 367            blz. 45 

INZAMELING OUD PAPIER 2014 

 
Ook in 2014 verzorgt de muziekvereniging weer de papierinzameling in 
Boekelo, zowel op de donderdagen als op de zaterdagen. Hieronder ziet 
u een overzicht van de data waarop dat zal zijn.  
Op de donderdagen wordt het papier in de dorpskern opgehaald.  
U kunt uw papiercontainer vanaf 17:30 uur aan de straat zetten.  
Op de zaterdagen kunt u het papier tussen 9:00 en 12:00 uur brengen 
bij de grote container voor de voormalige N.H. Kerk, aan het begin van 
Kwinkelerweg. Wij zijn erg blij met uw papier, de opbrengst is belangrijk 
voor de clubkas. 
 
 

 

 

 

 

Donderdag:   Zaterdag: 
  9 januari   18 januari 
  6 februari   15 februari 
  6 maart   15 maart 
  3 april   12 april 
  1 mei    17 mei 
  5 juni    21 juni 
  3 juli    19 juli 
  7 augustus   16 augustus 
  4 september   20 september 
  2 oktober   18 oktober 
30 oktober   15 november 
27 november   20 december 
 
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met  
Judith Veldhuis, e-mail: h.p.veldhuis@kpnmail.nl 
 
Muziekvereniging Unisson 
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VOLLEYBAL IN BOEKELO 

 

  
 

ZIN OM TE VOLLEYBALLEN? 

 
Kijk op: www.gv-unisson.nl/stratenvolleybal,  
of kom gewoon langs, alleen of met z’n 2-en of als groep.   
Je bent altijd welkom in de gymzaal in het dorp. 
Wij starten weer op 9 januari. 
 
Voor meer info: 
Lauri ten Cate, lauritencate@gmail.com  
Alice Vossebeld, vosstal@me.com  
Marjon Dijks, marjon229@hotmail.com 
Hans Schuurink, scharkzn@hetnet.nl  
of bel met Henny van Ulzen: 428 25 98 
 
 

’t VERBORGEN THEATER 

 
14 januari: Max van den Burg  -  Schlemiel. 

In zijn tweede avondvullende show dendert Max weer als een ongeleid 
projectiel over het podium en geeft ie ruim baan aan zijn innerlijke 
‘schlemiel’: De verliezer, de sukkel, de loser. 
Gewoon… omdat dat veel leuker is dan al die mensen die de beste, de 
snelste en de strakste willen zijn! 
Met absurde verhalen, rake types, hilarische conferences, mooie liedjes 
en nog veel meer leuks heeft de winnaar van de Publieksprijs Cameretten 
2008 maar één doel voor ogen: een theaterfeestje bouwen, samen met u! 
 
’t Verborgen Theater in Boekelo. 
Aanvang: 20:30 uur. 
Kaarten via www.trioticket.nl . 
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O. 
 
15 jan Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Chinese groentesoep, satévlees in satésaus, bami goreng, 
rauwkostsalade, kroepoek, vla . 
Opgave vóór 13 januari 10:00 uur. 

16 jan Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
22 jan Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.  

Heldere kippensoep, kibbeling, remouladesaus, wortelen, 
gebakken aardappelen, rauwkostsalade, vla.  
Opgave vóór 20 januari 10:00 uur. 

22 jan Filmavond, aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. 
23 jan Voorlichting over wat het reisbureau “Efkes d’r Oet” dit jaar  

te bieden heeft. 
29 jan Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.  

Bruine bonensoep met rookworst, meloen, vla.  
Opgave vóór 29 januari 10:00 uur. 

30 jan Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
 
Opgave aan één van onderstaande personen: 
 
A. Eggers 428 28 01 J. Groothuis 428 20 68 
J. Schoeman 428 17 84 J. Velthuis 428 26 59 
Of via het Dienstencentrum: 428 04 51. 
 

De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk, 
dus voor alle inwoners van Boekelo en omstreken. 

 
Voor de maand februari kunt u de volgende data noteren: 
 
05 feb Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.  

Toscaanse tomatensoep, houthakkerssteak, spinazie met ei, 
gekookte aardappelen, rauwkost salade, vla.  
Opgave vóór 3 februari 10:00 uur. 

05 feb Filmavond, aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. 
12 feb Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
13 feb Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
18 feb Optreden van “De Olde Deerns”, aanvang 14:30 uur.  

Dit is een middag georganiseerd door het VOW bestuur van 
Boekelo Decor. 

19 feb Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
19 feb Filmavond, aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. 
20 feb Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur. 
26 feb Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
27 feb Bezoek aan de firma Meijra in Hengelo. 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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COMPUTERCURSUSSEN OOW BOEKELO E.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In januari hervatten wij onze computercursussen in Dienstencentrum  
De Berke, Jan van Elburgstraat 111, 7548 DC te Boekelo, tel: 428 04 51. 
De cursussen bestaan elk uit 10 lessen á 2 uur. 
 
A. Cursus e-mail en internet (bezit PC of laptop is wenselijk). 

Op maandagmorgen van 09:00 tot 11:00 uur, start op 13 januari. 
 
B. Basiscursus (bezit PC of laptop noodzakelijk) 

Woensdagmorgen van 09:00 tot 11:00 uur, start op 15 januari. 
 
C. Cursus Fotobewerking (bezit PC of laptop noodzakelijk)  

Vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur, start op 17 januari. 
 
Aanmelding kan met onderstaande bon. 
Voor nadere informatie kunt u bellen met: de heer Jacq. Schoeman, 
tel: 428 04 51. 
 

--------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Naam en voornaam: dhr./mevr. ……………………………………………… 
 
 
Adres: ……………………………………………………………………….….. 
 
 
Tel.: ……………………………………………………………………..………. 
 
Heeft belangstelling voor de cursus: 
 
  E-mail en internet (€ 55,- incl. lesboek) 
 
  Basiscursus (€ 70,- incl. lesboek) 
 
  Cursus Fotobewerking (€ 70,- incl. lesboek) 

http://www.boeke-loos.nl/
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

 
112 Alarmnummer: wanneer elke seconde telt! 

politie, brandweer, ambulance, AED kasten 
 

0900 88 44 Politie Twente (ook wijkagent Peter Colijn) 
 

428 12 05 Doktersassistente / Prikpost 
428 02 50 Apothekersassistente / Receptenlijn 

06 13 03 46 39 Huisartsen: spoed op werkdagen (overdag) 
088 555 11 88 Centrale huisartsenpost: avond, nacht & weekend 

 
428 27 93 Tandartspraktijk Boekelo 

0900 12 82 632 Bij afwezigheid voor spoedgevallen: tandartsendienst 
 

481 74 33 Stadsdeelbeheer West: Jan ten Elzen, wijkbeheerder 
14 053 Algemene nummer Gemeente Enschede 

481 76 00 Openbare Ruimte Gemeente Enschede 
 

Meer info: 
huisartsen Boekelo: www.dewindmolen.nl 
Tandarts Boekelo:   www.tandartspraktijkboekelo.nl 
 
 

AED IN BOEKELO: BEL 112 

 
 
 

 

 

Waar vindt u een AED in Boekelo? 

• Slijterij Breukers, 
Beckumerstraat 173 

• Coop Compact ter Wengel, 

Beckumerstraat 13  

• Bouwbedrijf Stokkers, 
Kwinkelerweg 223 

• De Bleekerij 

‘Klokhuys Boekelo’ 

Boekelose Stoomblekerij 35 
 

Voor de exacte plaatsaanduiding: 
kijk op www.boekelo.info 
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TREFPUNT NIEUWS 

 
28 jan. Jaarvergadering bij De Zevenster in Oele. Aanvang 17:00 uur. 

Daarna eten we erwtensoep en Apfelstrudel. 
Opgave graag voor 24 januari. 

 
Opgave  bij: 
Jenny Wevers tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58 e-mail: jhaven@ziggo.nl 
Nettie Overzee tel. 428 21 38 e-mail: julien.overzee@kpnmail.nl 

 
Vooruitblik februari : 
25 febr Mozaïek lezing door dhr. T. Priekaar 
 
 

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 

 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 
zondag 05 januari 

10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te 
                Usselo 
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk  
                met aansluitend nieuwjaarsreceptie. 
 
zondag 12 januari 

10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te 
                Usselo 
 
zondag 19 januari 

10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te 
                Usselo 
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond in Johanneskerk te  
               Twekkelo 
 
zondag 26 januari 

10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te 
                Usselo 
 
zondag 02 februari 

10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk 
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk te  
                Usselo 
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KALENDER JANUARI 
 

zo-12 Winterwandeling FYON, 11:00 u., Usselo, Haaksbergerstr. 857 

ma-13 Cursus e-mail en internet OOW, De Berke, 9:00 uur 
ma-13 Leren mediteren, OBS Molenbeek, Boekelo, 20:00 uur 

di-14 Informatieavond De Zweede, 20:00 uur, De Buren 

di-14 Max van den Burg, ‘t Verborgen Theater, 20:30 uur 
di-14 Laatste dag kandidaat stellen voor Dorpsraad Boekelo 

wo-15 Basiscursus PC OOW, De Berke, 9:00 uur 
vr-17 Cursus Fotobewerking OOW, De Berke, 14:00 uur 
vr-17 Leren mediteren, OBS Molenbeek, Boekelo, 20:00 uur 
za-18 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 

ma-20 Voorverkoop Boekelo avonden, De Buren, 19:30 uur 
ma-20 Leren mediteren, OBS Molenbeek, Boekelo, 20:00 uur 

di-21 Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur  
di-21 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur 

wo-22 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
vr-24 Leren mediteren, OBS Molenbeek, Boekelo, 20:00 uur 
vr-24 Folkclub Twente, The Lasses, De Buren, 20:30 uur. 

ma-27 Leren mediteren, OBS Molenbeek, Boekelo, 20:00 uur 
di-28           ●●●● Laatste dag inleveren kopij februari●●●● 

di-28 Trefpunt 50+, jaarvergadering+snert, Zevenster Oele, 17:00 u 

do-30 Wintermiddag De Zonnebloem, De Berke, 14:30 uur 
 

VOORINFORMATIE FEBRUARI 
 

zo-02 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 - 17:00 uur 
di-04 Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur 

wo-05 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
do-06 Inzamelen oud papier, container klaarzetten v.a. 17:30 uur 
vr-07 Bezorgers ophalen Boeke-loos 

do-13 Boekelo avond, De Buren, 19:30 uur  
vr-14 Boekelo avond, De Buren, 19:30 uur 
za-15 Boekelo avond, De Buren, 19:30 uur 
za-15 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-18 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur 
di-25 ●●●● Laatste dag inleveren kopij maart●●●● 

 
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 49. 
 

• Wijkagent: peter.colijn@twente.politie.nl 
Spreekuur maandag 19:00 - 20:00 uur (gebouw naast kerkje). 

• Historisch Centrum: www.historische-kring-boekelo.nl 
Het HC is geopend op maandagavond vanaf 20:00 uur en 
vrijdagochtend vanaf 10:00 uur. 
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EEN HISTORISCHE GEBEURTENIS 
 
Bewoners van de Jan van Elburgstraat en medewerkers van de gemeente 
Enschede maakten op vrijdag dertien december jl. “een historische 
gebeurtenis” mee. Het waren de woorden van Jan ten Elzen die, in “De 
Postenzaal” in De Berke, de bijeenkomst opende waarin het zogenoemde 
Groenteam van deze sinds zeven jaar bestaande Boekelose straat en de 
gemeente Enschede een convenant ondertekenden.  
Dat “historisch” slaat op het feit dat het aangaan van zo’n overeenkomst 
tussen de gemeentelijke overheid en een bewonersgroep sporadisch 
voorkomt. Het was trouwens wel de tweede keer dat in Boekelo zo’n 
convenant werd gesloten: in december 2010 startte dit project waarbij de 
bewoners van de Jan van Elburgstraat toezegden de komende drie jaar 
de openbare ruimte te zullen onderhouden. 
Het Groenteam, bestaande uit vijf bewoners van zowel De Berke als de 
tegenoverliggende huizen, organiseert daarvoor vijf tot zes keer per jaar 
een Groendag, waarop dan ongeveer vijfentwintig bewoners gezamenlijk 
het onderhoud van met name het groen aanpakken, inclusief het 
zwerfvuil!  Als tegenprestatie heeft de gemeente de afgelopen jaren 
meststoffen geleverd en banken en een royale pergola geplaatst.  
De feestelijke convenantondertekening werd bijgewoond door ruim zestig 
bewoners, de gemeente Enschede werd vertegenwoordigd door 
Stadsdeelwethouder Patrick Welman (deze was namens de gemeente 
ook ondertekenaar), Stadsdeelmanager Hans Koning ter Heege, Jan ten 
Elzen en Benno Buursink, de laatste twee van Stadsdeelbeheer-West.  
De bijeenkomst werd deze keer gecombineerd met het intussen al 
traditionele ontsteken van de kerstverlichting in de naaldboom, onder het 
genot van daarbij behorende versnaperingen.  
Al met al een zeer geslaagde en gezellige activiteit waarvan één van de 
bewoners, de heer Graef, een videoverslag maakte dat op YouTube zal 
zijn te bewonderen. 
 
Het Groenteam van de Jan van Elburgstraat 
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