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BOEKE-LOOS 
November 2014 

Met deze keer o.a.: 
Voorlichtingsavond Energiebesparing 

Verloren fotograaf 
Lampionnenoptocht Sint Maarten 

Polleke Kinderwinkel 
Lichtjesavond Usselo 
't Verborgen Theater 

Programma Muziektheater 
Rectificatie Welkomstbeuksken 

Wedstrijduitslag Fotoclub Boekelo 
Bladkorven in de wijk 

Op en Daalfeest De Soaltkloetn’s 
Brook Duo in Usselerkerk 
Wandelpaden en faunafort 
Najaarsconcert MV Unisson 

Sinterklaas in Boekelo 
Groenteam Burendag Jan van Elburgstraat 

Terugkijken op Nacht van de Nacht  

http://www.boeke-loos.nl/
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POLLEKE KINDERWINKEL 
 
Polleke Kinderwinkel al weer 10 jaar in Boekelo met goed speelgoed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat in 2004 begon als een klein winkeltje met houten speelgoed is in de 
afgelopen 10 jaar een begrip geworden in Twente. Klanten komen uit de 
wijde omgeving van Boekelo, en door de webshop bedienen we nu het 
hele land. Service, een eerlijk advies en goed speelgoed, daarvoor ben je 
bij Polleke Kinderwinkel aan het juiste adres. Doordat Boekelo geen 
boekhandel meer heeft, hebben we het assortiment uitgebreid met mooie 
ansichtkaarten voor diverse gelegenheden, Stabilo pennen, stiften, 
enveloppen, schrijfblokken en klein kantoormateriaal.  
 
We danken iedereen voor de felicitaties 
die we hebben mogen ontvangen voor 
ons 10-jarig jubileum! 
 
Ria en Jaap,  
Polleke Kinderwinkel 

http://www.boeke-loos.nl/
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (21 OKTOBER 2014) 
 
Van 22 mensen en een luchtje… 
 
De complete Dorpsraad (alle 13 leden aanwezig!) en 9 belangstellenden, 
waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen 
(Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (politie), horen en zien om 
klokslag acht uur Jeroen Verhaak de oktobervergadering van de 
Boekelose Dorpsraad openen. Hij verwelkomt allen en heeft een aantal 
mededelingen: - Complimenten aan de BOV voor de organisatie van de 
Oude Voertuigendag, zondag jl.; - In het ziekenhuis liggen/lagen  
Greetje van der Valk (gewaardeerd beheerster van Kwinkelerweg 5) en 
Gerrit ter Horst (gevallen tijdens het bezorgen van Boeke-loos).  
Beiden hebben we intussen een attentie gestuurd. “Beterschap!”; - 
Maandag 27 oktober zal de Dorpsraad aanwezig zijn op de Motiemarkt 
van de Enschedese Gemeenteraad voor het realiseren van het wegvak 
tussen Dorpshart en  Bleekerijplein; - Op de novembervergadering, (18-
11) zal Hans van Agteren, coördinerend wethouder voor de wijken, acte 
de présence geven. 
 
Het verslag van de vergadering van 16 september jl. wordt onveranderd 
vastgesteld. Met dank aan Joost Brunink, waarnemend notulist.  
Naar aanleiding van dit verslag meldt Jan ten Elzen dat de hekken op het 
voetpad bij de oversteekplaats naar De Zweede beter geaccentueerd zijn. 
Ben Bel vraagt of de commissie R.O.M. de (on)veiligheidssituatie daar 
goed in de gaten houdt. Antwoord: “Uiteraard, eind dit jaar wordt de 
huidige situatie geëvalueerd”. 
 
Ben ter Stal licht de lijst van in- en uitgaande post toe. Het betreft mail of 
brieven over zaken die vanavond op de agenda staan: In- en uitritten  
De Bleekerij, Rioollucht Past. Schneiderstraat en de bezuinigingen in de 
Openbare Ruimte. 
 
Het nieuws vanuit de commissies en vertegenwoordigingen:  
De commissie R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu) stelt, bij monde 
van haar voorzitter Kas de Vries, voor positief te reageren op de 
uitnodiging van de Gemeente Enschede om via een brainstorm invulling 
te geven aan de bezuinigingen in de Openbare Ruimte. We gaan akkoord 
met dit voorstel; wat de aansluiting van de in- en uitritten van De Bleekerij 
op de Boekelosestraat betreft, stemmen wij in met het voorstel daarvan 
gelijkwaardige kruisingen te maken; op het Rutbekerveld is de 
verontdieping gestart, via de Klankbordgroep voor dat project houden we 
e.e.a. goed in de gaten; in de Pastoor Schneiderstraat is de herkomst van 
de rioollucht vastgesteld, aan dit probleem wordt gewerkt.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 



Thuiszorg van Livio

Zorg nodig?

Bel ons direct

en we regelen

het!

Meer informatie?

Bel 0900-9200
of kijk op onze website

www.livio.nl

(lokaal tarief)

Het Livio thuiszorgteam is al jaren werkzaam in Boekelo. Vele inwoners 
van Boekelo kennen ons al en zien ons regelmatig rijden of hebben reeds 
zorg van ons. Ons team bestaat uit één wijkverpleegkundige en negen
wijk(zieken)verzorgenden.

Wij staan voor klantgerichtheid, gemoedelijkheid, deskundigheid, 
verantwoordelijkheid en collegialiteit.

Voor iedereen in Boekelo is onze thuiszorg dichtbij!

Wijkverpleegkundige hulp 
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

Nachtzorg
Acute zorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Diverse andere thuiszorg-vormen
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 oktober 2014) 
 
Ben Bel vraagt naar onze betrokkenheid bij de plannen voor de bouw van 
bungalows bij Het Rutbeek . Antwoord: “R.O.M. heeft contact met de 
betrokken actiegroep.” Wordt vervolgd.   
 
R.S.C.J (Recreatie Sport Cultuur Jeugd). De (net aangetreden) voorzitter 
van deze commissie, Jeanet van Offenbeek, zegt dat R.S.C.J. voorstelt 
niet deel te nemen aan het project “Kern met pit”, wel zullen we via 
Facebook bekendheid geven aan deze actie; over de aanleg van 
Natuurlijk Spelen op De Bleekerij is woensdag 22 oktober een werkgroep-
vergadering; Ben Schoppert doet verslag van de bespreking van  
22 september jl. waar een aantal betrokkenen overlegd heeft over de 
Wandelpaden en het Faunafort (zie artikel elders in deze Boeke-loos); 
Gonny ten Veen meldt dat de Bankencommissie bijeen is geweest.  
Er kunnen bij de Dorpsraad suggesties worden gedaan voor plekken waar 
wellicht een bank geplaatst zou kunnen worden; op den duur willen we 
een groep(je) vrijwilligers voor het onderhoud van de banken formeren. 
 
Wat de MFA (Multi Functionele Accommodatie) betreft heeft Ben ter Stal 
de verheugende mededeling dat de oplevering van de 2

e
 fase rond  

1 december a.s. zal zijn en dat het er naar uitziet dat we de januari-
vergadering (2015) dus aan de Boekelosestraat kunnen houden. 
Intussen wordt al stevig nagedacht over de aanpak van de 3

e
 fase,  

de Sporthal. Bart Stokkers vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de 
verlichting van de toegangsweg naar De Zweede. Jan ten Elzen 
antwoordt dat er op zeer korte termijn (één tot twee weken) een tijdelijke 
voorziening zal worden aangelegd. 
 
De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) is nog op zoek naar een 2

e
 

buitenlid (niet Lid van de Dorpsraad). Er worden ter vergadering enkele 
suggesties gedaan. 
 
Over Bookels Höltinks (Platform van meeste zorgaanbieders in Boekelo 
e.o.) meldt Ben Bel dat deze groep vandaag, 21 oktober, bijeen geweest 
is. Het onderwerp was: THUISZORG. Met de aanstaande veranderingen 
in zicht (W.M.O.) baart deze zaak zorg! Via de wijkteams zal ook de 
Dorpsraad bij deze veranderingen worden betrokken. Om in stijl te blijven: 
“Wij houden de vinger aan de pols!” 
 
Jeroen Verhaak laat ons weten dat Beheercommissie Kwinkelerweg 5, 
met het oog op het kunnen betrekken van de M.F.A., contact op zal 
nemen met de Kerkrentmeesters over het per 1 januari 2015 beëindigen 
van onze huur (en daarmee van onderhuurders) van het voormalig 
kerkgebouw. De Dorpsraad gaat akkoord met die opzegging. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 oktober 2014) 
 
De status van B.A.R.T (Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme) is die 
van “slapend”. We zullen op termijn met de B.O.V. overleggen over 
voortzetting van de B.A.R.T.-activiteiten door een andere “club”.  
 
Minder interessant voor niet-Dorpsraadleden, maar daarom niet minder 
noodzakelijk, is het vaststellen van het Redactiestatuut voor Boeke-loos 
en Boekelo.info. Er is de laatste tijd veel contact geweest over dit 
onderwerp zodat we vanavond de definitieve tekst zonder 
gedachtewisseling of aanvullingen goedkeuren. Desgevraagd zegt  
Ben ter Stal dat het Statuut op de site gepubliceerd zal worden. 
 
Ook deze vergadering heeft als laatste agendapunt: rondvraag.  
Hierin komen aan de orde: 
Gerard Roossink: illegale vuilstort in buitengebied. Jan ten Elzen dringt er 
nogmaals op aan dit vooral telefonisch te melden via 481 76 00! 
Ben Bel: is budget voor Open Ouderenwerk Boekelo al bekend? 
Antwoord: “Nee, we weten niet per wanneer dat budget via de Dorpsraad 
gaat lopen”. 
Fleur ter Kuile en Arend Stokkers: Bleekerijplein-ontwerp? 
Jeroen Verhaak zal over de stand van zaken contact opnemen met de 
gemeente. 
Henk Post: parkeren van fietsen op trottoir tussen de overweg en  
De Buren is problematisch en dat terwijl er parkeergelegenheid 
geschapen is aan de overkant van de Beckumerstraat. Spreker zal 
hierover zelf gaan praten met “De Buren”. 
De voorzitter sluit de vergadering om twee minuten over negen! 
 
Ben Schoppert   
  
 

UITNODIGING. 
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 

dinsdag 18 november a.s., 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). 

 
 

www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo 
 



www.btkzorg.nl of bel 088- 238 37 37

24 uur per dag bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijsten
Snelle en flexibele zorgverlening
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074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

U bedenkt, wij bouwen!

“Ik kies Aannemersbedrijf 
Mulder omdat ik wil 

(ver)bouwen zonder zorgen!”

074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder

.aannemersbedrijf-mulderwww

U bedenkt, wij bouwen!
7

.nlsbedrijf-mulder
.nlsbedrijf-mulder

wij bouwen!
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GROLSCH LADIES NIGHT 
 
Dinsdag 11 november organiseert Grolsch een speciale Ladies Night. 
Tijdens deze avond kun je proeven van een lekker biertje met een 
smaakje, of gewoon lekker pils, en genieten van lekkernijen.  
Daarnaast mag je een kijkje nemen in de brouwerij, en praten twee 
leading ladies van Grolsch je bij over het actuele biernieuws, de rijke 
historie en de innovatiedrang van Grolsch. Ook zijn er standhouders die 
leuke producten presenteren. En natuurlijk kun je ook wat kopen voor 
thuis. Vergeet aan het eind van de avond niet de goodie bag mee naar 
huis te nemen, zodat ze thuis toch een beetje meegenieten… 
Kosten voor deze avond zijn € 10,- per persoon, de avond duurt van 
19:30 tot ca. 22.30 uur.  
Reserveren voor deze avond, of voor een Brouwerij Tour, kan via de site: 
www.grolsch.nl/#Brouwerij-tour of via 483 32 90 
 
 

NOG ÉÉN KEER HET DAK ERAF! 
 

 
Op zaterdag 15 november geeft 
Muziekvereniging Unisson haar 
jaarlijkse najaarsconcert in het Kerkje 
aan de Kwinkelerweg 5.  
Dit jaar is het extra bijzonder!  
De bouw van ons nieuwe onderkomen 
in De Zweede is in volle gang en wij 
zullen vóór ons volgende concert gaan 
verhuizen. Daarom gaat nog één keer 
“het dak eraf!”. 
Wij nodigen jullie hierbij allemaal uit om 
naar ons concert te komen.  
Wij brengen een gevarieerd programma 
van harmoniewerken tot Skyfall, 
bijzondere slagwerkstukken en 
natuurlijk komen ook onze leerlingen 
aan bod! 
 

Het concert begint om 20:00 uur, de toegang is gratis.  
De koffie staat voor u klaar.  
We hopen u te zien! 
 
Muziek Vereniging Unisson 

http://www.boeke-loos.nl/
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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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VOORLICHTINGSAVOND ENERGIEBESPARING 
 
Maandag 10 november zal er een voorlichtingsavond georganiseerd 
worden over energiebesparende maatregelen in huis. Huiseigenaren in 
Boekelo zijn daarvoor vanaf 20:00 uur uitgenodigd in De Buren. 
Directeur Frank van Hunsel van Geas Energiewacht geeft deze 
voorlichting. De gemeente Enschede juicht dit initiatief van harte toe.   
De avond wordt verzorgd door Geas Energiewacht in samenwerking met 
Energie Besparing Twente. Energie Besparing Twente is een 
samenwerking van enkele gerenommeerde en vertrouwde bedrijven uit de 
bouwsector in Twente met veel kennis en ervaring, te weten: 
aannemingsbedrijf H. Groen BV (Enschede), W.J. Haafkes en Zonen 
(Goor en Boekelo), Gebr. Meijerink (Lonneker), Siers BV (Enschede) 
en Bouwbedrijf Stokkers BV (Boekelo). 
Dit initiatief van het bedrijfsleven helpt de huizenbezitter op weg om de 
woning te verduurzamen. Dit kan met een uitgebreid Energie Prestatie 
Advies waarbij de eigenaar/bewoner een praktisch advies krijgt hoe hij 
zijn woning energiezuiniger kan maken. Welke maatregelen zijn in de 
eigen woning bijvoorbeeld het hardst nodig? En wat leveren deze 
maatregelen op?  
Inmiddels blijkt dat het echt loont om de woning goed te isoleren  
(spouw, vloer, dak) en/of HR++-glas te plaatsen. Of indien nodig een 
nieuwe cv-ketel, een ventilatiewarmtepomp of zonnepanelen.  
Zo wordt niet alleen de energienota lager, ook het comfort in huis stijgt 
door bijvoorbeeld minder vocht of tocht in huis.   
De rijksoverheid heeft onlangs d.m.v. het zogenaamde Energieakkoord 
stappen gezet om energiebesparing en verduurzaming te stimuleren. 
Voor particuliere woningeigenaren zijn er nu zeer aantrekkelijke kansen 
om de energienota fors te verlagen. Zo zijn er zeer gunstige leningen die 
worden aangeboden door de provincie Overijssel of door het Nationaal 
Energie Bespaarfonds.  
De provincie Overijssel investeert tot en met 2014 extra in de Overijsselse 
woon-, leef- en werkomgeving. Overijssel gebruikt daarvoor de opbrengst 
van de verkochte aandelen Essent. Het gaat om projecten die provincie 
en gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. 
 
Han Hannink, 
Energie Besparing Twente 

http://www.boeke-loos.nl/
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FOTO OMSLAG 2015 
 
Aan onze oproep om foto’s in te zenden voor de omslag Boeke-loos 2015 
hebben weer diverse personen gehoor gegeven, waarvoor dank! 
Helaas zijn we van 1 inzender de naam kwijt.....  
Het betreft de foto van het carillon + zonnewijzer op het dorpsplein met 
mooie gele bloemen ervoor. 
Zou die persoon zich bij de redactie willen melden?  
Denkt u ook nog een geschikte foto voor de omslag te hebben? 
Dan kunt u deze nog deze maand aan de redactie mailen: 
redactie@boeke-loos.nl 
 

BOEKELOSE VLAG 
 
Voor iedereen die trots is in Boekelo te wonen en dit wil laten zien:  
De Boekelose vlag is verkrijgbaar bij: 
 Thuys, Beckumerstraat 11 
 Tweewielers Ten Brincke, Windmolenweg 48  
Prijs: € 15,- incl. BTW. Een leuk cadeau-idee voor de feestdagen!  
Bij het boren naar goed drinkwater ontdekte men in 1887 dat er veel zout 
in de bodem in en rond Boekelo zit. Van oorsprong was hier zee. 
Zo is de Boekelose vlag ontstaan, met de kleuren van onder naar boven: 

 Blauw: ooit was hier de zee 
 Wit: in die zee sloeg het zout neer 
 Groen: daarboven kwam grond waarop het bos groeide 
 Geel: het gewonnen zout bracht de welvaart, ook gesymboliseerd 

door de gouden munt met daarin de boortoren 
 

RECTIFICATIE: WELKOMSTBEUKSKEN 
 
In de vorige uitgave van Boeke-loos stond bij het artikel  
‘Welkomstbeuksken’ een onjuist opgaveadres vermeld. 
De juiste adressen voor het aanmelden van nieuwe bewoners 
in Boekelo en Usselo zijn:  
Gonny ten Veen, Mr. de Wolfstraat 14, 7548 AX Boekelo. 
tel. 053 - 428 17 38, e-mail: gonnytenveen@hotmail.com  
Miranda Meerman, Usselerhofweg 1, 7548 RZ Usselo. 
tel. 053 – 428 24 44, e-mail: info@makelaardij-meerman.nl 
 
Namens de werkgroep “Welkomstgeschenk Boekelo-Usselo”,  
Henk Scholte in ‘t Hoff 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:redactie@boeke-loos.nl
mailto:gonnytenveen@hotmail.com
mailto:info@makelaardij-meerman.nl


De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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LAMPIONNENOPTOCHT SINT MAARTEN 
 
Op Sint Maarten, dinsdag 11 november, is weer de Lampionnenoptocht 
in Boekelo.  
De optocht start om 17:30 uur bij het speeltuintje op ‘De Bleekerij”,  
hoek Boekelose Stoomblekerij/Roelof Blokzijlstraat. Hierbij gaat een 
aantal drummers van Muziekvereniging Unisson voor richting de 
Marcellinuskerk.   
Daar kun je aansluitend naar een viering waarbij het verhaal van  
Sint Maarten wordt verteld met hedendaagse muziek en beelden.  
Dit samenzijn begint om 18:00 uur en zal ongeveer een half uurtje duren. 
Kinderen, hun ouder(s) en verdere belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd door de werkgroep Sint Maarten.  
Na de optocht kunnen de kinderen met hun lampionnen langs de deuren 
gaan en daar aanbellen waar buiten een lichtje brand. Mocht u de 
kinderen welkom willen heten dan willen wij u vragen een kaars of licht 
buiten aan te steken zodat de kinderen weten dat ze bij u mogen 
aanbellen voor een kleine traktatie.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
deelname.  
Voor meer informatie:   
Werkgroep Sint Maarten  
Hester Assink-Roordink 
T: 074 -242 06 04 
 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 
 

Dankzij de bijdrage van alle gulle gevers uit Boekelo, 
Usselo en Rutbeek, en de enthousiaste inzet van de 
collectanten, heeft de collecte voor de Nierstichting dit 
jaar ruim € 100,- méér opgebracht dan vorig jaar!  
Het totaalbedrag is maar liefst € 2.123,77 geworden.   

Graag wil ik voor dit goede resultaat iedereen heel hartelijk danken!  
 
Namens de Nierstichting, 
Fred Groothuis 

http://www.boeke-loos.nl/
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DE PADEN OP, DE LANEN IN, HET FAUNAFORT BEKIJKEN… 
 
De oplettende wandelaar zal ze al hebben ontdekt:  
de recent aangelegde wandelpaden op de rand van 
Boekelo-dorp en buitengebied.  
Deze zijn, in combinatie met nieuwe natuurgebieden,  
de afgelopen jaren aangelegd in het kader van de 
landinrichting Enschede-Zuid, waarbij ze meestal zijn 
gerealiseerd op de overgang van natuur en 
landbouwgebied. Op deze wijze kan optimaal worden 
genoten van de aspecten natuur, landschap en 
landbouw. De meeste wandelpaden zijn niet verhard, 
maar de verwachting is dat er door het gebruik vanzelf looppaden 
ontstaan.   
De afzonderlijke aangelegde wandelpaden maken onderdeel uit van een 
routenetwerk of gaan dat binnenkort doen. Om tot goed ingerichte 
“Dorpsommetjes” te komen zullen de nieuwe paden in overleg met o.a.  
Regio Twente worden bewegwijzerd en zo mogelijk worden 
“vastgeknoopt” aan de bestaande wandelmogelijkheden.  
Een andere ontwikkeling in het kader van diezelfde landinrichting 
Enschede-Zuid is de aanleg van een zgn. faunafort op een perceel tussen 
de Beckumerstraat en de Stemlandenweg. Het faunafort bestaat uit een 
poel van ongeveer 2 meter diepte met daarbij een door struiken omzoomd 
“faunahotel”, bestaande uit: 1] zand met stobben en (duiker)buizen voor 
zoogdieren; 2] muur voor insecten; 3] nestkasten voor vleermuizen en 
vogels.  
De wandelpaden zijn intussen aangelegd, de realisatie van het faunafort 
krijgt dit najaar zijn beslag.  
De Dorpsraad is door de initiatiefnemers van de aanleg van wandelpaden 
en faunafort, t.w. de Landinrichtingscommissie Enschede-Zuid en  
de Dienst Landelijk Gebied, benaderd met de vraag een rol te spelen bij 
het organiseren van een groep vrijwilligers die zich bezig gaat houden met 
de advisering m.b.t. de bewegwijzering van de wandelpaden en 
beheer/onderhoud van zowel de paden als het faunafort.   
Hierbij de oproep aan allen die zich willen gaan inzetten voor deze 
buitenactiviteiten, om zich hiervoor aan te melden via het e-mailadres: 
dorpsraad@boekelo.info. Ook voor informatie over dit onderwerp kunt u 
via dit adres contact opnemen met de Dorpsraad. De commissie RSCJ 
van de Dorpsraad zal dan als samenroeper en aanjager gaan 
functioneren.  
 
Ben Schoppert 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:dorpsraad@boekelo.info


Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie

In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor 
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten, 
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een  aantrekkelijke korting. 
De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart. 

Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie =  € 25 per man/per dag! 

Profiteer nu
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal 
3 mandagen werk bestaat.
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak. 

De schilder valt onder het lage 6% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.

Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

Barink Schilderwerken
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl

wen Tirredlhicw SU ente

ovebnaamraW

nd-wa,-saglroovkoO
ng!irkweffweraeolv

eimeprretniwde;neol

ned-

dnI
ezno

ned
rnI

eD

aP
aZ

greutzinednaameduoked
ennibutbehsDu.sredlichse
netsilaciepskavednaanadk
ewredlichsnennibwuroovliu

ednitdlegemierpretnwi

=eimeprretniwerulieictra
€=eimerpretniwekjileka

tdlegtaD.jibsejppjmrawgaar
ognahebnekrewredlichsne
nekrewredliSchkniraBnavn
kkertnaaneeutgnavtnokre
mm/trembevonnedmaan

g!adrep/namrpe05€=
g!adrpe/namrpe52€

roovkoot
,netchardp

.
.gnitrokekjilek

.tmaar

!

orP
eeD

m3
elB

seD
ouder

ooV
jiW

unreetiof
estewiededraawrooveigne

.aattsebkrweneagdan
hcSkniraBetmgongaadnav

6eglatehrednoltavreildhsc
.aardan 2 jer

weznoeizeitamroffonieermr
efferfffoeendenvjilbjirvengenrb

mituthcardpowutadisnllee

arpsffsaeenroovenkerwerdlih

eginnowroovfierat-wtb%6

etisebw edlihcskniarbwww.
tiueter

laaiminm

.kaa

n

ln.nekrwere
jiW

raB
illyW

557
:lTe

m-E

efferfffoeendenvjilbjirvengenrb

nerkerwedlihcSknri
8taartistrelbAly

olegneHZ8 Z5
6438327-740:

wredlhicsknirab@onf: ilima

.tiueter

nln.ekrew



www.boeke-loos.nl  

boeke-loos          november 2014        36e jaargang, nr. 376            blz. 21 

LICHTJESAVOND: “HERDENKEN IN HET LICHT” 
 

Vrijdag 19 december om 19:00 uur, Begraafplaats Usselo  
De afgelopen jaren is er een toegenomen behoefte waarneembaar van 
mensen om samen stil te staan bij verdriet en rouw. Het samen delen in 
verdriet, dat door een ieder op eigen wijze wordt ervaren, geeft een 
gevoel van herkenning en daardoor van verbondenheid.   
Caroline Doornbos (op de foto links) en Riëtte Wissink organiseren, vanuit 
hun achtergrond als uitvaartbegeleidster resp. ritueel begeleidster, voor 
de eerste keer een herdenkingsbijeenkomst op 19 december op de 
begraafplaats in Usselo. De bijeenkomst, de Lichtjesavond, is bedoeld om 
troost te geven aan al die mensen die hun dierbare zo missen.  
Iedereen, jong en oud, is welkom om mee te maken hoe in de donkere 
dagen voor Kerst mensen samen steun, herkenning en troost kunnen 
vinden. Ook wanneer een dierbare elders is begraven of gecremeerd 
bent u van harte welkom. U moet bij dit alles overigens niet denken aan 
een loodzware bijeenkomst.  
De begraafplaats zal die avond sfeervol met fakkels verlicht worden.  
Op een waardige en respectvolle wijze herinneren we uw dierbaren door 
middel van passende woorden met muzikale omlijsting. U krijgt een 
kaarsje aangeboden om op het graf van uw dierbare te zetten of op een 
algemene gedenkplek op de begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid 
om samen na te praten met een kopje warme chocolademelk. 
Kosten zijn er niet aan verbonden en u hoeft zich niet van te voren aan te 
melden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op 
met de organisatoren:   
Caroline Doornbos  06 41 46 55 90, info@caroline-uitvaart.nl 
Riëtte Wissink-Roossink 06 23 72 67 29, oetdetied@hotmail.com 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:info@caroline-uitvaart.nl
mailto:oetdetied@hotmail.com
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BLADKORVEN IN DE WIJK 
 
Geleidelijk aan vallen de bladeren weer. Een teken dat het late najaar  
en de winter weer in aantocht zijn, en een teken voor ons om weer de 
bladkorven in stelling te brengen, maar….  
Zo langzamerhand weten wij allen dat de gemeente Enschede 
bezuinigingsmaatregelen aan het doorvoeren is. Om daar enig gehoor 
aan te geven gaan we pas na week 46 de bladkorven plaatsen.  
Ook zijn de aantallen te plaatsen bladkorven aangepast.   
Op de volgende plekken wordt dit jaar één bladkorf geplaatst:  
 Boekelosestraat in Usselo  
 Boekelosestraat nr. 399 
 Dirk Papestraat, schoolplein OBS De Molenbeek 
 De Mans, hoek Meester de Wolfstraat 
 Beckumerstraat, op kerkplein  
 Smaragdstraat, ter hoogte van de Marcellinusschool 
 Boterdijk, hoek Windmolenweg 
 Lammerinksweg, ter hoogte van de Usselerschool  

Deze bladkorven dienen alleen te worden gevuld met blad dat wordt 
opgeveegd van de straat, trottoirs en opritten. Bladkorven die gevuld 
worden met zwerfafval, snoeitakken of zand worden direct opgeruimd.  
Als een bladkorf tot boven aan toe vol zit met blad kunt u dit melden  
bij het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC), 053 - 481 76 00.  
Wij zorgen dan dat deze zo spoedig mogelijk geleegd wordt. 
Bladhopen die langs de straat gemaakt worden zullen langer blijven 
liggen en niet direct worden opgeruimd door de medewerkers van 
Onderhoud Enschede, ook als hiervan een melding gemaakt is naar 
GCC. Onderhoud Enschede zal tijdens de reguliere ronde in Boekelo  
dit blad meenemen.  
Belangrijke tip: 
De tijd breekt ook weer aan dat we de tuinen op orde brengen voor de 
winter. In overleg met Twente Milieu is er dit jaar weer de mogelijkheid  
om snoeiafval gratis te storten op één van de afvalbrengpunten.  
Dit kan in de periode van 13 oktober tot 13 december 2014.  
Voor de periode 2015 hebben we nog geen datum.   
Wij hopen ondanks de veranderingen op een goede samenwerking om 
Boekelo weer schoon door de winter krijgen, en danken u alvast voor  
uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan ten Elzen, Wijkbeheerder 

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


André Mondria | Broekmaatweg 50 Usselo | 053  42 82 177 | 06 13 55 40 47 | wilhelm-tell@planet.nl

Nog geen studiekeuze gemaakt?
 Voorkom dat je een jaar weggooit en ontdek wat bij jou past.

VEEL KLACHTEN VERDWIJNEN DOOR ONTSPANNING!

Voetreflex
behandelingen

Reiki-behandelingen

Rug-, nek- en
schoudermassages

Praktijk:

Jolanda Lefers
Bruggertstraat 457
7545 PJ Enschede
Tel.: 06 13 07 51 12

Js-voetreflexmassage:

www.js-voetreflexmassage.nl js-voetreflexmassage@ziggo.nl

�

�

�

Engelbertsweg 3
7554 SN Beckum
Tel. 074-3676533
Fax 074-3676175

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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SINTERKLAAS INTOCHT 
 
Zaterdag 22 november komt 
Sinterklaas naar Boekelo. Ook zullen 
vele Zwarte Pieten, waaronder enkele 
Stuntpieten, Boekelo deze middag op 
stelten zetten. De intocht begint om 
13:00 uur bij Slijterij Breukers, vanwaar 

Sint onder begeleiding van Muziekvereniging Unisson richting het carillon 
zal lopen.   
Pietendisco 
Van 14:00-16:00 uur is er Pietendisco bij De Buren. Hier kunnen de 
kinderen dansen met de Pieten en mogen ze bij Sinterklaas komen voor 
een presentje. Er wordt dan ook een foto gemaakt. Een groot feest voor 
jong en oud!  
Sinterklaas blijft logeren in Boekelo, maar wanneer? 
Blij verrast waren wij toen de ondernemers in Boekelo ook dit jaar weer 
een brief kregen van Logeerpiet, waarin hij vroeg of Sinterklaas een 
nachtje in Boekelo kon logeren. Maar wanneer hij er slaapt is een 
verrassing, dus kom elke avond even spieken….En natuurlijk hangt de 
brievenbus er weer voor alle tekeningen en verlanglijstjes!!  
Like ons op voor de laatste nieuwtjes!! 
 
Boekelose Ondernemers Vereniging 
 

KINDERKERSTVIERING IN USSELO 
 
Op Kerstavond, 24 december, zal een Kinderkerstviering gehouden 
worden bij de familie Leefers aan de Haaksbergerstraat 962 in Usselo.  
We beginnen om 18:30 uur bij het verenigingsgebouw van de 
Protestantse Kerk aan de Haaksbergerstraat 821.  
Daar krijgen alle kinderen een lampion en dan lopen we onder 
begeleiding naar de boerderij aan de overkant van de straat.  
Van 19:00-19:30 uur is daar op de deel een levende stal met schapen, 
koeien en een ezel.  
Ook wordt een toneelstuk opgevoerd door kinderen uit de buurt.  
We zingen Stille Nacht en het Ere zij God, en krijgen nog een boekje mee 
en wat lekkers dat de oude bakker heeft gemaakt.  
Komt allen tezamen. 
 
Vriendelijke groet, 
ds. Olaf Haasnoot, Protestantse gemeente Usselo 

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



PIZZA LA MAMA 2.98 PER STUK
GEBRADEN SPARERIBS 500 GRAM 4.95
VARKENS FRICANDEAU 500 GRAM 2.95
RUNDER GEHAKT MAGER 500 GRAM 2.95
KIP IN BAKKIE 20 MIN IN OVEN 300 GR. 2.98
MAZZELTJE VAN DE MAAND : STAMPPOT
ZUURKOOL BOERENKOOL HUTSPOT P. KILO 3.95

NUTTIG CADEAU?  
GEEF EENS EEN LEUK VLEESSCHOTELTJE

ROLLADE 1000 GRAM
RUNDER - HALF OM HALF VARKENS KIP

IN DOOSJE MET HARDE 3.95
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“BROOK DUO” IN USSELO 
 
Op zondag 14 december zijn er in de al in kerstsfeer gehulde 
Protestantse Kerk in Usselo optredens van het “Brook Duo”, bestaande 
uit Gert Jan Oplaat en Henny Tijink uit Markelo. 
 

 
Zij zullen op deze 3e adventszondag ’s middags om 15:00 uur 
“Mirreweenter op het plattelaand” ten gehore brengen, een verhaal dat 
speelt in de oorlogsjaren, en ’s avonds om 19:30 uur “Stille nacht op de 
Brookhoeve” over twee oud-Indiëgangers.  
Beide keren is de kerk een half uur voor aanvang open. 
De verhalen duren elk ongeveer een uur en drie kwartier en worden in het 
dialect verteld. Ze worden verweven met door henzelf geschreven liedjes 
en een aantal klassieke, ons allen bekende kerstliederen.  
U bent van harte welkom.  
Entree € 7,50. Kaartjes te krijgen bij: 
Riëtte Wissink, 053 – 477 30 98, w.gh.wissink@kpnplanet.nl 
Erna Roossink, 053 – 428 15 95, bergroos@planet.nl 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 

 
TE KOOP: GARAGEBOX 

aan de Henry Dunantlaan 25 in Boekelo. 
Tel.: 053 - 428 21 91 

 
 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:w.gh.wissink@kpnplanet.nl
mailto:bergroos@planet.nl
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

VOOR AL UW :  
Centrale Verwarming Gas, Water  
en Sanitaire Werkzaamheden 

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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VRIJWILLIGERS MILITARY 
 
Parkeerbeheer op de Military; ruim 100 vrijwilligers BSC Unisson  
 
Sinds jaar en dag is BSC Unisson betrokken bij de organisatie van de 
Military Boekelo-Enschede als verantwoordelijke voor het parkeerbeheer. 
De organisatie vanuit de club werkt nauw samen om elk jaar de teams bij 
elkaar te krijgen en er samen een geweldig evenement van te maken.  
In het weekend van de Military zorgt de KNVB er zelfs voor dat er geen 
voetbalwedstrijden zijn zodat iedereen zich op zijn manier kan inzetten 
voor het grootste Business to Business Outdoor event.  
 
De voorbereiding begint al in het voorjaar wanneer het Kernteam 
Logistiek de plannen en verbeteringen bespreekt en uitwerkt. Vlak na de 
zomervakantie wordt de werving van vrijwilligers binnen de club op een 
zeer positieve manier geregeld; elk jaar weer een bijzondere happening!  
Op de Military zijn onze vrijwilligers de hele week aan het werk: vanaf 
woensdag tot en met zondag, op de avonden alsook op de opbouwdagen 
in de week voorafgaand aan de Military. 
Op de belangrijkste dag, de zaterdag met de cross country, verzamelen 
de teams vrijwilligers zich om 7:00 uur op diverse plekken, om als echte 
gastheren en –vrouwen de eerste bezoekers een warm welkom te heten. 
 
Een super evenement met dito vrijwilligers! Dit blijkt wel uit het feit dat het 
vrijwilligersteam inmiddels is uitgegroeid tot ruim 100 personen.  
Voor de A- en B-jeugd zijn dit zelfs teambuilding dagen.  
Ook de Boekelopers spelen een belangrijke rol in dit succesvolle team. 
De club heeft naast parkeerbeheerders sinds dit jaar ook 10 
gecertificeerde evenement verkeersregelaars. Clubleden melden zich 
spontaan aan en laten weten dat ze een geweldig dag hebben gehad. 
Een reactie uit het bestuur van de Military: “Geweldig goed georganiseerd 
en geregeld, je hoeft er bij BSC Unisson niet achteraan”. Complimenten 
die ervoor zorgen dat iedereen 
zich met veel plezier inzet. 
 
En zoals te zien is op de foto 
van de fietsenstalling van dit 
jaar, kon er geen fiets meer bij. 
Echt een unicum en daarmee 
een record!!!  
 
Organisatie vrijwilligers  
BSC Unisson Military, 
Clemens Stemerdink en 
Richard Lijftogt 



Windmolenweg 30 - 7548 BM Boekelo - Tel. 053 4283036
www.formenprint.nl - E-mail: info@formenprint.nl

PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O. 
 

Nordic Walking: elke maandag van 13:45 – 15:30 uur.  
Alleen bij droog weer! Vertrek bij De Berke.  

Na afloop samen koffie/thee drinken bij De Berke. 
 

06 nov Slachtvisite. 3 dames nemen ons mee terug in de tijd en 
vertellen over het slachten en verwerken tot producten op de 
boerderij. Met slachthapjes en een borreltje. € 3,50. p.p. 

13 nov Activiteitenmiddag: Herfststukje maken, kosten € 7,50 p.p. 
12 nov Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur:  

Courgette crèmesoep, bami goreng, satévlees en –saus, 
rauwkost, toetje. Opgave tot 10 november 10:00 uur 

19 nov Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur:  
Heldere groentesoep, gebakken vis met hollandaise-saus,  
rode bieten, aardappelpuree, toetje. Opgave tot 17 november. 

20 nov Filmmiddag met leuke amateurfilmpjes.  
Gepresenteerd door Hans Busschers 

26 nov Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 
Koninginnesoep, gehaktbal, snijbonen, aardappeltjes, salade en 
toetje. Opgave tot 24 november 10:00 uur. 

27 nov Activiteitenmiddag: Knieperkes bakken 
 

Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk  
en beginnen om 14:00 uur tenzij anders vermeld! 

 
Opgave A. Eggers 428 28 01 J. Velthuis 428 26 59 
bij: J. Schoeman 428 17 84 H. Heskamp 476 42 04 
  Dienstencentrum 428 04 51 
 
Voor december kunt u de volgende data alvast noteren. 
 
03 dec Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur: 

Mozaïeksoep, Thüringer braadworst, gemengde salade, 
gebakken aardappeltjes, toetje. Opgave tot 1 december 10:00u 

04 dec Sinterklaasmiddag. Deelname € 7,50 p.p. 
17 dec Kerstmaaltijd 
18 dec Kerstmiddag 
 
 

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


Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 4283855
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl

Uw
Wijnspecia

list

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
Op 28 oktober, de misschien wel laatste stralende herfstzondag, schitterde 
het oude portiershuisje van de BSB, ons Historisch Centrum (HC), te 
midden van glanzend gepoetste kleine sportwagens; wat een variatie aan 
merken en kleuren rondom!  
Langs de Boekelosestraat stonden de Fiats 500 zusterlijk naast elkaar, 
regelmatig geflankeerd door de treinen van de MBS met de nostalgische 
kolendamp en stoomfluit. Het ruime terrein, nu nog van Ter Steege, 
leende zich uitstekend voor deze tentoonstelling. Met spanning wachten 
wij af wanneer de plannen tot inrichting van het Bleekerijplein verder 
uitgewerkt zullen worden. Dan zal er minder gelegenheid en plaats zijn 
voor de “oude voertuigen”.  
Omdat wij onze deur open zetten kregen wij ook menig bezoekers. 
Misschien wel geïnspireerd door al dat fraais en antieks om ons heen 
luisterden wij naar “oude verhalen” over vroeger.  
De filmcommissie is druk in de weer om de filmavond op woensdag 
19 november te organiseren. Ieder jaar weer slaagt zij er in om voor 
verrassingen te zorgen. Onze donateurs (en dat bent u natuurlijk!) hebben 
met partner of gezinslid gratis entree. Neemt u wel uw donateurskaart 
mee? Niet-donateurs betalen € 5,- entree. Bij De Buren gaat de zaaldeur 
om 19:30 uur open, vanaf 20:00 uur draait de camera. Graag tot ziens!  
Op de filmavond neemt u een duik in het verleden, ook in Delden in het 
Zoutmuseum kunt u dat! Tot en met 14 februari 2015 is daar de expositie 
“Bad Boekelo 1934 – 2014. Een duik in het verleden” ingericht: 80 jaren 
geschiedenis over ons Bad Boekelo. Voor meer informatie en de 
openingstijden kunt u kijken op de website: www.zoutmuseum.nl of bellen 
met het Zoutmuseum: 074 – 376 45 46.  
Formeel werden op 29 september jl. de grond en het monumentje aan de 
Kwinkelerweg overgedragen aan de Historische Kring Boekelo-Usselo-
Twekkelo. Herinnert u zich nog hoe één jaar geleden dit monument 
gerealiseerd werd door de initiatiefnemers Ronnie Heijink, Rob Lanting, 
Harold Pot en Erik Schaddelee? Samen memoreerden wij die bijzondere 
dag. In TC Tubantia zag u een foto van de overdracht. Na afloop dronken 
wij een glaasje in het HC. De ouders van Ronnie werden na de oproep in 
Boeke-loos verblijd met 16 kleine maaimachientjes! Nog leuker was het 
aanbod van een noaber van het monumentje om hen te helpen bij het 
onderhoud van het stukje grond rondom.  
Voorlopig genoeg nieuws van de Historische Kring. U weet het: iedere 
maandagavond en vrijdagochtend zijn wij aanwezig in het HC, zoals altijd 
bereid uw vragen, voor zover mogelijk, te beantwoorden.   
Fleur ter Kuile 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.zoutmuseum.nl/


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

www.autohulscher.nl

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

Bosch car service

� KLEINE VERHUIZING
� TUIN MATERIAAL OPHALEN
� KINDEREN NAAR EEN STUDENTENHUIS

WIJ HEBBEN DE OPLOSSING
HUUR BIJ ONS EEN BUS-MET TREKHAAK

VOOR MAAR € 30.00 (NORMAAL € 40.00)

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

100 KILOMETER PER DAG VRIJ
MEER GEREDEN KILOMETERS 15 CT. PER KILOMETER
GEEN BORG-VOLLE TANK MEE-VOLLE TANK TERUG

WIJ ONDERHOUDEN OOK UW LEASE AUTO.

LEASERIJDERS OPGELET

WIJ WERKEN AL JAREN SAMEN MET DIVERSE LEASE MAAT-
SCHAPPIJEN O.A. LEASE-PLAN, NOORD LEASE, ATHLON CAR
LEASE, ARVAL, MOBILITY SERVICE NED. en ALD AUTOMOTIVE.

STAAT UW MAATSCHAPPIJ ER NIET TUSSEN, NEEM CONTACT OP EN WIJ ZORGEN
SAMEN MET UW MAATSCHAPPIJ VOOR EEN OPLOSSING. ALS SERVICE HALEN EN

BRENGEN WIJ UW AUTO EN REINIGEN DEZE VAN BINNEN EN BUITEN.

Wij heten u
van harte
welkom!!

BOSCH
Service

HUUR EEN BUS
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INSPIRATIENACHT GROOT SUCCES! 
 
Het oude boerenerf van de InspiratieHoeve was 25 oktober, in het kader 
van de landelijke Nacht van de Nacht, omgetoverd tot een lichtzee van 
kaarsjes, verlichte pompoenen en vuurkorfjes. Een bijzonder sfeervol 
entree onder een prachtige sterrenhemel! 
Het talrijke publiek kon genieten van diverse muzikale verrassingen.  
Zo was er de ontvangst met het getrommel van Djembe Akoma, brachten 
sing-a-songwriters Koen en Marijke prachtige liederen ten gehoor, werd 
door Tante Keet de Nightfair van muzikale ondersteuning voorzien en 
zong het koor Inspiration onder leiding van Han Schokker een aantal 
prachtige stukken. Een unieke belevenis in kaarslicht! In de workshop 
ruimtes maakten de kinderen volop lampionnen en werd in een duistere 
ruimte met lichtgevende verf zeer bijzondere kunst gecreëerd.  
Ook kregen bezoekers de kans een korte Reikibehandeling te ervaren 
tijdens 'Reiki bij kaarslicht', een initiatief van Reiki Twente, de praktijk van 
Mirjam Top-Termaat in Boekelo. Reiki is een methode voor jong en oud 
om zich goed te voelen. Dit resulteerde in mooie ontmoetingen. 
Om het geheel af te maken kon je je laten schminken met lichtgevende 
schmink en was van alles te proeven in het donker. 
Volgend jaar op 24 oktober de 2e InspiratieNacht tijdens de landelijke 
Nacht van de nacht van 2015! Mis dit niet en kom ook genieten! 
 
Renate Haarman, www.inspiratie-hoeve.nl 
Mirjam Top-Termaat, reikitwente.nl 
 

CONCERTSERIE RONALD MOELKER 
 
In het landelijk gelegen Johanneskerkje te Twekkelo is de Boekelose 
musicus Ronald Moelker in oktober een eigen concertserie begonnen.   
De nog volgende concerten uit de reeks vinden plaats op onderstaande 
data om 15:00 uur, en worden gegeven door Ronald Moelker (blokfluit)  
en bevriende musici: Bassano Blokfluit Quartet, harpiste Marlies van Oort, 
klankschaalspeler Karin van Wezel en saxofonist Niels Bijl.  
De musici staan garant voor spannende programma’s met blokfluiten  
van 10 cm tot 3 meter lang, pedaalharp, klankschalen uit Tibet, en 
sopraan-/alt-/tenor- en baritonsaxofoon.  
30 november 2014 
Marlies van Oort (harp), Ronald Moelker (Eagle blokfluit) 
Andriessen, Pärt, Bach en Fauré.  
Voor meer informatie en de volgende concerten zie: 
www.concertentwekkelo.nl 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.inspiratie-hoeve.nl/
http://www.concertentwekkelo.nl/
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GROENTEAM BURENDAG 2014 
 
De ochtend begint met een blik over ’t plein: 
Nog niemand te zien, maar even voor 10 uur het sein. 
Met schoffel en hark, met bezem en snoeischaar, 
Een groet en een lach, het juiste gebaar. 
Na wat geneuzel en gepraat 
Begint men te werken aan perk en straat: 
Elk grasje wordt hardhandig geplukt, 
Met wortel en al uit de grond gerukt. 
Niets wordt vergeten, ook niet de klimop 
Die opnieuw wordt geleid tot in de top. 
Tussendoor een kopje leut gedronken, 
Door enkele dames vers geschonken. 
Het gras weer kaarsrecht langs de randen. 
Het werk vlot snel door de vele handen! 
Een paar uur zijn dan ook vlug voorbij, 
Het gaat perfect, zo zij aan zij. 
Een blijk van waardering wordt gegeven 
Door hen die uit nood op het balkon zijn gebleven. 
Een keurig plein, verzorgd en schoon 
Dat zet voor de toekomst de juiste toon. 
Op naar “De Berke” voor ’t vervolg van de morgen. 
Daar gingen weer enkele mensen voor zorgen: 
De inwendige mens komt nu aan bod. 
De werkers vinden er heus geen hond in de pot. 
De broodjes en soep met zorg bereid 
Hetgeen een heerlijke geur verspreidt. 
Ook zij die slechts toe konden kijken 
Zullen hiervoor dan zeker bezwijken. 
Met elkaar dus gezellig aan de dis: 
Het schept een band, dat is gewis. 
Te hopen dat dit lang zal blijven bestaan, 
Een voorbeeld voor menig plein en laan! 
Groenteam, houdt het net en groen, 
Koffieteam, weet wat ge moet doen, 
Keukenbrigade, blijf roeren en doorgaan, 
De dankbare buren schuiven heel graag aan… 
Als Jan van Elburg dit had kunnen beleven 
Hij zou denken: mijn naam is aan de juiste buurt gegeven! 
 
Mini Welink 

http://www.boeke-loos.nl/
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CARNAVAL IN BOEKELO 
 

Een feest voor iedereen! 
Afgang Prins Arjan I en opkomst Prins?? in De Buren 

De “11e van de 11e” is dit jaar op zaterdag 8 november 2014  
De start van het nieuwe carnavalsjaar is zoals gebruikelijk het grote  
Op- en Daalfeest op zaterdag 8 november bij residentie De Buren.   
Van de Prinsengarde hebben we gehoord dat er al druk gewerkt wordt 
aan een spectaculaire afgang en afvoering van Prins Arjan I.  
Hij heeft een fantastisch jaar gehad, maar aan alles komt een einde.  
Zo ook aan zijn regeerjaar.  
Vervolgens zal onze nieuwe Hoogheid, Prins Carnaval der “Soaltkloet’ns” 
en van Bookel, Twekkel, Eul, Össel tot Beckum antoo op een ludieke  
en oogstrelende wijze aan u worden voorgesteld, om 11 minuten over 11 
uiteraard. In de oktober uitgave van Boeke-loos heeft “Pietje” alvast een 
tipje van de sluier die nu nog over hem hangt opgelicht.  
De avond zal verder ingevuld worden met live muziek van de  
Ooster Blaaskapel, DJ Bert en een optreden van onze eigen 
onovertroffen Dansmarietjes. Als u alles wilt meemaken is het  
raadzaam op tijd in de zaal te zijn.  
Aanvang 21:00 uur.  
Entreeprijs: leden gratis, niet-leden € 5,-.  
Driemaal Alaaf!   
NB: (Nog) geen lid van de vereniging of onbekend met 
carnaval?  
Het Op- en Daalfeest is een leuke avond om kennis te 
maken met het carnaval in Boekelo. Carnavalskleding is 
niet nodig. Kom kijken en maak het mee!   
Lid worden kan overigens door opgave van naam, adres, e-mailadres, 
geboortedatum en telefoonnummer via info@carnavalinboekelo.nl.  
Aanmelden tijdens het Op- en Daalfeest is ook mogelijk, dan is de entree 
gratis!  
De contributie bedraagt per jaar: 
€ 5,- voor een jeugdlid jonger dan 15 jaar 
€ 11,- voor een jeugdlid van 15 tot 21 jaar  
€ 25,- voor een enkellid en € 45,- voor een echtpaar 
Ledenvoordeel: Gratis toegang tot alle carnavalsavonden, 
met uitzondering van de Boekelo-avonden (wél ledenkorting!).  
Leden hebben bovendien voorrang bij het bestellen van kaarten voor de 
Boekelo-avonden.  

http://www.boeke-loos.nl/
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NATIONAAL MS FONDS ZOEKT EXTRA COLLECTANTEN 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek nog steeds extra 
collectanten. Er zijn meer handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen 
aanbellen. Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de 
overheid en is volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoren. 
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken 
naar giro 5057 te Maassluis.  
Meer info of aanmelden via www.nationaalmsfonds.nl,  
mail: pamela@nationaalmsfonds.nl of bel: 010 – 59 19 839. 
 
Pamela Zaat, landelijk coördinator van de MS collecteweek 
 
 

OPBRENGST COLLECTE DIERENBESCHERMING 
 
Ook deze keer heeft u met uw bijdrage de Dierenbescherming,  
het dierenasiel, de dierenambulance, de diereninspectie etc. in Enschede 
geweldig gesteund. Ik dank alle collectanten namens de 
Dierenbescherming Enschede voor hun inzet.  
De opbrengst in Boekelo in 2014 was: € 1.352,61. In 2013 was het  
€ 1.241,68, dus ook nu weer een beetje meer! De totaalopbrengst in 
Enschede was: € 14.054,05, iets minder dan vorig jaar.  
Alle collectanten en inwoners van Boekelo heel hartelijk dank! 
 
Namens de Dierenbescherming Enschede, 
Anke Kampinga 
 
 

VERHUIZING 
 
Het is zover: 
Per 1 januari gaat de Dorpsraad verhuizen naar MFA De Zweede.  
Vanaf die datum is het huurcontract van het vertrouwde Kerkje aan de 
Kwinkelerweg 5 opgezegd. 
Dit betekent ook dat de onderhuurders hier geen gebruik meer van 
kunnen maken. De afgelopen weken zijn zij daarvan op de hoogte 
gebracht. 
 
De Dorpsraad 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
mailto:pamela@nationaalmsfonds.nl
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BEZOEK TVO HANDBAL 
 
Het was weer een keer wat anders dan een gewone gymles: 
Onlangs waren twee van onze handbaltrainers op 
bezoek in Boekelo waar zij een handbalclinic mochten 
geven aan de leerlingen van basisschool Marcellinus. 
Op deze manier wilden we hen kennis laten maken 
met handbal. 
Vond jij dit heel erg leuk en lijkt handbal je wel wat? 
Dan ben je van harte welkom om een keer bij ons op 
bezoek te komen om naar een wedstrijd van Dames 1 
te kijken. Dit geldt overigens voor iedereen die 
belangstelling heeft. Kom gezellig met de hele familie 
kijken hoe het spelletje in de hoofdklasse wordt gespeeld.  
Je bent van harte welkom bij één van de volgende wedstrijden in  
Sporthal De Marke te Hengevelde: 
 
• 15 november, 19:30 uur: TVO DS1–Bornerbroek DS1 
•   6 december, 19:30 uur: TVO DS1–Zenderen Vooruit DS1 
• 20 december, 19:30 uur: TVO DS1–Stevo DS1  
 
Uiteraard ben je ook altijd welkom om een keer mee te trainen!  
Dat geldt overigens niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. 
TVO Handbal heeft naast diverse jeugdteams drie seniorenteams en twee 
recreantenteams.  
Kijk voor het actuele wedstrijdschema van Dames 1 en de 
trainingsschema’s van de diverse teams op onze site www.tvohandbal.nl. 
Volg ons ook op Facebook!  
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Angelique Nijland, 
info@tvohandbal.nl.  
 
Graag tot ziens in Beckum! 
 
Bestuur TVO Handbal 
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 
Gratis entreebewijs thuiswedstrijd TVO Dames 1 in De Marke in 
Hengevelde (onbeperkt aantal personen) 
(Neem deze strook mee naar de wedstrijd) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65
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POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59

         Voor sfeervolle live-music (niet overheersend).  
         Tijdens receptie, diner, huwelijksfeest, evenement. 
            OOK OUDERENPROGRAMMA.  

       

Peter-Jan Knape     :06  222 474 55 
            www.pjknape.nl  
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KERSTMARKT 
 

Zaterdag 13 december van 17:00 – 20:00 uur. 
 
Het zijterras van De Buren bij de zoutboortoren en een gedeelte van het 
perron van de MBS vormen wederom het prachtige decor van een 
gezellige kerstmarkt .  
Tal van personages uit de tijd van Charles Dickens. 
Scrooge, Oliver Twist, weeskinderen, dronkaards, kantoorklerken, deftige 
lieden: u kunt deze personages allemaal ontmoeten op de Kerstmarkt in 
Boekelo. Er zijn diverse kraampjes van de plaatselijke middenstand en 
overige deelnemers uit Boekelo en omstreken. Natuurlijk ontbreken de 
versgebakken knieperkes en poffertjes niet en is er glühwein en warme 
chocolademelk. 
Het evenement wordt muzikaal sfeervol omlijst met medewerking van 
de zanggroep All Flavours. De kinderen kunnen ezeltje rijden, zich laten 
schminken en zich uitleven op een springkussen.  
Initiatief van de Boekelose Ondernemers Vereniging. 
De Kerstmarkt is een initiatief van de Boekelose Ondernemers Vereniging 
(BOV). De doelstelling is er een gezellige kerstmarkt van te maken en  
de saamhorigheid binnen het dorp te versterken. 
Alle bewoners van Boekelo en omgeving, van jong tot ouder, zijn van 
harte welkom. En wees gerust ook zelf creatief.  
Met andere woorden: we zijn benieuwd in welke Charles Dickens outfit u 
zaterdag 13 december verschijnt!  
Wie mee wil doen met een kraam kan zich opgeven bij: 
Het Pakhuys: tel. 053 - 428 21 12, e-mail: info@hetpakhuys.nl  
 
De Boekelose Ondernemers Vereniging 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 

 
TE KOOP: Topaasstraat 42, Boekelo. 

Deze leuke, ruime tussenwoning is gelegen aan een rustige straat  
in een prettige buurt. De neutrale keuken, geplaatst medio 2008  

is voorzien van alle gemakken. Op de 1e verdieping 3 slaapkamers en 
badkamer met bad, op de 2e verdieping een ruime zolder/slaapkamer.  

De tuin is gelegen op het zuiden. Vraagprijs: € 165.000,- 
Voor meer informatie of voor het maken van een bezichtigingsafspraak 

kunt u contact opnemen via 06 11 58 03 77 of 06 31 76 80 38  

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:info@hetpakhuys.nl


Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l

Brinkstraat 234
7541 AV Enschede
Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren

NLP 
Mindfulness 
Present ChildMethod 
EMDR 

Begeleiding in het ontwikkelen van je talenten en het bereiken van je doelen! 
 
Korte begeleidingstrajecten, langdurige effecten.                   
Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei.     
Aandacht voor wat er nu speelt. 
Oplossen vanuit de kern. 
 

Site: www.speakwise.nu Tel: 06-134 8555 1 
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LIVE MUZIEK BIJ DE BUREN 
 

Ook in het najaar zullen verschillende spetterende live-optredens 
plaatsvinden in café De Buren. Deze optredens zijn gratis te bezoeken.  

Vrijdag 21 november 2014, aanvang 21:30 uur: TRICKLEBOLT  
De Sallandse formatieTricklebolt maakt Engelstalige rockmuziek met als 
grote inspiratiebronnen Led Zeppelin, DeepPurple, en Black Sabbath.  
De heren lijken in het verkeerde tijdperk geboren, want gemiddeld zijn ze 
nog maar 18 lentes jong! Sinds de oprichting heeft de band veel 
optredens gedaan tijdens onder meer HobNob, Pedro Pico Pop, Melkweg 
Amsterdam, Stone Rock en het Bevrijdingsfestival Overijssel.  
En of dat niet voldoende is wonnen ze in 2014 ook Kunstbende Overijssel 
en de bandcompetitie de Wraak van Salland.   
De band gaat hard. Onlangs zijn ze de studio ingedoken bij Hillroad 
Records, de eerste EP met eigen werk is eind september verschenen en 
wordt gevolgd door een korte tour. Volop mogelijkheid om de heren live te 
aanschouwen dus! 
Tricklebolt bestaat uit: Bastian Pen (zang en gitaar), Jim Zwinselman 
(sologitaar), Roy Scholten (toetsen), Daan Pen (basgitaar) en David van 
Keulen (drums). 

Foto: Facebook  
Noteer alvast in de agenda: zaterdag 14 december: Pekelpop 

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


Profiteer en bel ons.

Voordelig 
bouwen 

met 6% BTW! 

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 



Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl
www.verhaaktuinverzorging.nl

Wat wij doen:
Tuinontwerpen

Bestratingen
Schuttingen

Beplantingen
Tuin onderhoud

levering materialen



Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt helpt u graag verder en is 

bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!
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’T VERBORGEN THEATER 
 

11 NOVEMBER 2014 
ROEL C. VERBURG – DAT SOWIESO (première Oost-Nederland) 

 
Roel C. Verburg is fulltime flierefluiter.  
Vroeger werkte hij één dag in de week zodat hij 
zes dagen weekend had, maar daar is hij mee 
gestopt want die dag werken maakte altijd zo’n 
gat in z’n weekend. Meer tijd om gitaar te spelen, 
meer tijd om in de kroeg te hangen en meer tijd 
om onderhouden te worden door zijn vriendin. 
  

28 NOVEMBER 2014 
COMEDY EXPRESS  

 
Spreekstalmeester Thijs Kemperink neemt 
drie bevriende comedians mee naar 
’t Verborgen Theater en zorgt samen met 
hen voor een onvergetelijke avond 
onvervalste humor op hoog niveau. 
 
 
  

9 DECEMBER 2014 
RONALD SNIJDERS – ONE MAN SHOW  

Speciaal voor normale mensen 
presenteert absurdist Ronald Snijders 
een groots opgezette split personality 
show. Het showballet, de kandidaten,  
de gastartiesten en de gestoorde 
nieuwsbulletins….. 
het komt allemaal uit zijn hoofd. 
De pers over One Man Show: “De show staat als een huis en bevat een 
onophoudelijke stroom leuke (taal)grappen die qua onverwachte 
wendingen doen denken aan die van Herman Finkers, maar dan gebracht 
in een Randstedelijk moordtempo”. (De Volkskrant).  
Aanvang: 20:30 uur 
Entree: € 12,50 (incl. koffie/thee) 
Boekelo in a Box: € 125,- (12 voorstellingen) 
Reserveren: www.trioticket.nl/t_verborgen_theater.html 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.trioticket.nl/t_verborgen_theater.html
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TREFPUNT NIEUWS 
 
In oktober hebben we een interessant en verhelderend verhaal gehoord 
over de jacht, verteld door de heer A. Mondria. 
Op 18 november hopen we weer een mooi verhaal te horen over de 
“Steenbakkerijen rondom Enschede”. Deze lezing wordt verzorgd door 
Adri Roding, bekend bij ons door zijn lezing vorig jaar over 
“Vliegbewegingen tijdens de oorlog” rondom Enschede. 
Locatie: De Zevenster.  
Aanvang:17:00 uur. 
Na afloop kunnen we genieten van een stamppotbuffetje.  
Opgave graag voor 14 november bij: 
Jenny Wevers tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl 
Nettie Overzee tel. 428 21 38 e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58  e-mail: jhaven@ziggo.nl  
23 december: Kerstdiner bij ‘t Hagen in Haaksbergen. Nadere info volgt. 
 

DE ZONNEBLOEM 
 
Actie “Zon in de Schoorsteen” 
De dagen korten, de bladeren vallen en het wordt kouder: dan zal het niet 
lang meer duren voor Sinterklaas weer in het land is. 
Wij willen u vragen om ook dit jaar (weer) mee te werken aan onze actie 
“Zon in de Schoorsteen”, om voor een zieke of iemand die een moeilijke 
periode doormaakt een pakje te maken en zo wat zon door de 
schoorsteen te laten schijnen. 
Wilt u hieraan meewerken dan kunt u zich, graag voor 12 november, 
opgeven bij Hannie Haarman, 428 26 30 of Rita Smelt, 428 27 83. 
Bent u als gever niet in de gelegenheid om dit jaar een pakje te maken, 
wilt u dit dan ook voor 12 november aan ons doorgeven?  
U kunt ons ook financieel steunen door een (kleine) bijdrage over te 
maken op ons banknummer: NL23 RABO 031 67 79 040 t.n.v.  
De Zonnebloem, Boekelo. Met uw gift kunnen wij dan zelf iets voor de 
mensen in Boekelo, Usselo en Twekkelo doen.  
Samendoen-dag 
Op dinsdagmiddag 25 november vind weer de jaarlijkse Samendoen-dag 
van Het Rode Kruis plaats van 14:00 - 18:30 uur. Gasten die graag willen 
deelnemen aan deze gezellige middag, kunnen zich aanmelden via  
053 - 431 19 21. Doet u dit snel, want de ervaring leert dat het snel 
uitverkocht is. 
 
Vrijwilligers van De Zonnebloem Boekelo, Usselo en Twekkelo 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:redder@planet.nl
mailto:nettie.overzee@kpnmail.nl
mailto:jhaven@ziggo.nl
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Tel. 0611755569 / 053-8513032

Pollmann Schilderwerken.
Uw schilder voor Boekelo en Enschede. Wij verzorgen al het binnen en

buitenwerk. Pollmann kan een laag uurtarief
van € 20,- berekenen in zijn aannemingssom,

Privé excl. 6% BTW en zakelijk 21% BTW. Exclusief materialen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan met kleuradvies.

Jan Pollmann (eigenaar), Meuienboerweg 14, 7546 PX Enschede.
Tel: 053 - 428 30 20 Mobiel: 06 - 510 511 14

E-mail: jannie.talens@hotmail.com
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 
 
09 nov. Johanneskerk, Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente  
11 nov. Marcellinuskerk, Boekelo 

aanvang18:00 uur 
Sint Maartenviering voor alle 
kinderen 

16 nov. Hervormde Kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente  
23 nov. Hervormde Kerk, Usselo 

Johanneskerk, Twekkelo 
Kerkdienst Protestantse Gemeente  
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

30 nov. Hervormde Kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente  
03 dec. Hervormde Kerk, Usselo 

aanvang19:30 uur 
Oecumenisch avondgebed m.m.v. 
Oecumenische Cantorij 

07 dec. Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Hervormde Kerk, Usselo 

Gebedsdienst m.m.v. dames- en 
herenkoor 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 

 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 

112 Alarmnummer: wanneer elke seconde telt! 
politie, brandweer, ambulance, AED kasten 
 

0900 88 44 Politie Twente (ook wijkagent Anton Brinks) 
 

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 
Politie:                      www.politie.nl (mijn Buurt) 
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KALENDER NOVEMBER 
 

za-08 Soaltkloetn’s,Op en Daal, De Buren, 21:00 uur. 
ma-10 Voorlichtingsavond Energiebesparing, De Buren, 20:00 uur 

di-11 Sint-Maarten optocht, speeltuintje Bleekerijplein, 17:30 uur 
di-11 ’t Verborgen Theater, Roel C. Verburg, 20:30 uur 

do-12 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
za-15 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
za-15 Concert MV Unisson, 20:00 uur, Kerkje, Kwinkelerweg 5 
zo-16 Najaarsproeverij Breukers Dranken, Spielehof, 14:30-18:00 u  

ma-17 De Zonnebloem, winkelen bij V&D, ochtend 
ma-17 t/m 22 collecteweek Nationaal MS Fonds 

di-18 Trefpunt, lezing Adri Roding, Zevenster, 17:00 uur 
di-18 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje 20:00 uur 

wo-19 Filmavond Historische Kring, De Buren, 20:00 uur 
vr-21 Live muziek: Tricklebolt, De Buren, 21.30 uur 
za-22 Open Dag Dierenkliniek De Hagmolen, Beckum, 11 – 16 uur 
za-22 Sinterklaasintocht, vanaf Breukers Dranken, 13:00 uur 
za-22 Pietendisco, De Buren, 14:00 – 16:00 uur 
di-25 ●●●● Laatste dag inleveren kopij december●●●● 
di-25 Whiskyproeverij, Breukers Dranken, 19:30 uur 

wo-26 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
do-27 Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17:30 uur 
vr-28 ’t Verborgen Theater, Comedy Express, 20:30 uur 
zo-30 Concert Ronald Moelker, Johanneskerk Twekkelo, 15:00 uur    

Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 33. 
 

VOORINFORMATIE DECEMBER 
 

vr-05 Bezorgers ophalen Boeke-loos 
za-06 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-07 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-07 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
di-09 ’t Verborgen Theater, Ronald Snijders, 20:30 uur 

wo-10 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
za-13 Kerstmarkt, zijterras De Buren, 17:00 – 20:00 uur 
zo-14 Brook Duo, Kerk Usselo, 15:00 uur en 19:30 uur 
di-16 Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje 20:00 uur 

wo-17 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
vr-19 Lichtjesavond, Begraafplaats Usselo, 19:00 uur 
za-20 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-23 ●●●● Laatste dag inleveren kopij januari●●●● 

  
• Historisch Centrum: ma. 20:00 - 22:00 uur en vr.10:00 tot 12:00 uur. 
• Spreekuur wijkagent: dinsdag 19:00 - 20:00 uur (naast kerkje). 
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

Beckumerstraat 11 7548 BD Boekelo
Tel. 053-4282670 info@thuys-boekelo.nl
www.thuys-boekelo.nl

DE HANDIGE WINKEL
IN HARTJE BOEKELO

ThuysThuysThuysThuys
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UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 
 
Met veel plezier heeft Fotogroep Boekelo de ingezonden foto's van de 
eerste fotowedstrijd voor alle Boekeloërs en Usseloërs met als thema 
“vakantie” bekeken en beoordeeld. Hoewel het aantal inzendingen nog 
wat tegenviel waren de ingeleverde foto's van goede kwaliteit. 
De foto's zijn door de fotogroep beoordeeld op technische kwaliteit, 
compositie en opbouw, originaliteit en creativiteit. Dit alles heeft er toe 
geleid dat de volgende mensen in de prijzen zijn gevallen:  
1e prijs: Nienke de Haan met een foto van een schoolbus in Houston USA 
2e prijs: Sandra Wevers met een foto van haarzelf, gemaakt met een 
 zelfontspanner in Italië 
3e prijs: Nico van der Veen met een foto van vissende kinderen, gemaakt 

in Doesburg  
Een aanmoedigingsprijs is gegaan naar de 11-jarige Karin Hoenink  
die mooie foto's heeft gemaakt op Terschelling met als titel "de meeuw" 
en "vrije bloem". Haar foto’s zijn te zien op www.boekelo.info. 
We feliciteren de winnaars! De prijzen zijn 3 november uitgereikt tijdens 
een clubavond van de fotogroep. De 3 winnende foto’s zijn te bewonderen 
op pagina 65 van deze Boeke-loos, en eveneens op www.boekelo.info. 
 

NIEUWE LEDEN WELKOM 
 
Fotogroep Boekelo bestaat alweer bijna drie jaar. Met veel enthousiasme 
komen we elke eerste maandag van de maand bijeen en bespreken dan 
onze gemaakte foto's van een vooraf besproken thema.  
Maar we doen meer, we organiseren een jaarlijkse wedstrijd, fotograferen 
voor non-profit instellingen als we daarvoor gevraagd worden.  
Komend jaar willen we ook proberen meer de natuur in te gaan.  
Onze foto's zullen dan worden becommentarieerd door een externe 
fotograaf. Ook willen we meer exposities bezoeken. 
Eén van de doelstellingen van onze fotogroep is proberen (nog) betere 
foto's te maken, meer oog hebben voor compositie en detail.  
Door verloop hebben we ruimte voor enkele nieuwe leden met een passie 
voor fotografie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij of vragen 
stellen aan Edith Howard, tel. 428 35 52, of ondergetekende. 
 
Namens Fotogroep Boekelo, 
Roelant Lawerman 
tel. 428 20 35 

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


Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo

Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85

info@dorrestijnmakelaardij.nl

aan– en verkoopbemiddeling

bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren

De make
laar

die meer
voor

u doet
!
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WINNENDE FOTO’S WEDSTRIJD FOTOGROEP BOEKELO 
 
 
 
De winnende foto: 
 
“Schoolbus bij Houston 
USA”, gefotografeerd 
door Nienke de Haan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Een mooie tweede 
plaats voor  
Sandra Wevers. 
 
Deze foto is gemaakt 
in Italië met de 
zelfontspanner. 
 
 
 
 

 
 
En als derde deze foto 
waarin het heerlijke 
zomerweer bij Doesburg 
is vastgelegd door 
Nico van der Veen. 

 

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