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Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

 Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie - Printers
- Aanleg van netwerk, telefoon - MKB, service op locatie
- ADSL internet aansluiting - Verkoop computers

Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl 

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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BOEKE-LOOS 
 

januari 2015: 
 

Met deze keer o.a.: 

Foto omslag Boeke-loos 2015 

Nieuwe route carnavalsoptocht 
Kaartverkoop Boekelo avonden 

Sprinklerinstallatie Boekelosche Stoombleekerij 
Repair Café 

Nieuwjaarsconcert Capriccio 
Kunstmuseum Picasso Münster 
Oproep collectanten Longfonds 

De Zonnebloem 50 jaar 
Kerstcrossloop  

 
 
 
 

WIJ WENSEN U EEN  

VOORSPOEDIG EN GEZOND 2015 

 

 



www.boeke-loos.nl  

boeke-loos          januari 2015          37e jaargang, nr. 378            blz. 4 

KERSTCROSSLOOP 
 
Dit sportieve hardloopevenement op Tweede Kerstdag startte dit jaar 
vanaf De Zweede, van waaruit de organisatie van de Boekelopers van  
BSC Unisson een geheel nieuwe route voor de 1 en een crossroute voor 
de 5 en 10 km lopers had uitgezet. 

Deze zonnige dag begon om 
10:00 uur met de 1 km voor de 
jeugd t/m 12 jaar, die de route 
via de loopbaan over de mooie 
grasmat aflegde met de 
enthousiaste deelnemers en dito 
ouders.  
Vervolgens gingen de 10 en 5 
km lopers van start. Men baande 

zich een weg over modderige bospaden en zandwegen, langs beken, 
door de mooie natuur van Het Teesinkbos. Bewonderende blikken van 
menig loper; recreant en prestatiegericht, op weg in deze schitterende 
omgeving van de cross, met aan de finish complimenten aan de 
organisatie. De ruim 160 deelnemers konden in de kantine genieten van 
een gezellige nazit met koffie en krentenwegge.   
De redactie 

http://www.boeke-loos.nl/
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (16 DECEMBER 2014) 
 
De allerlaatste keer …..  
Kas de Vries, vicevoorzitter, opent deze historische vergadering (de 
laatste in het kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5) om precies 20:00 uur.  
Drie leden hebben zich afgemeld: Henk Abbink (is naar een vergadering 
over glasvezelaanleg in het buitengebied), Henk Guchelaar en Jeroen 
Verhaak. Op de “publieke tribune” zitten aanvankelijk 2 mensen: Corrie 
Jaran (Stadsdeelmanagement-West) en Nico van der Veen (onze zeer 
gewaardeerde horecamedewerker, zie punt “rondvraag” in dit verslag.) 
Tijdens het eerste halfuur van deze vergadering komen daar nog 4 
personen bij: Anton Brinks (wijkagent), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-
West), Fleur ter Kuile (Historische Kring) en Ton Taselaar (College van 
Kerkrentmeesters PKN Usselo). 
Uiteraard schenkt de vicevoorzitter aandacht aan het feit dat de 
Dorpsraad vandaag, na een jarenlang vergaderverblijf in dit voormalig 
kerkgebouw, daarvan afscheid neemt om op 20 januari a.s.(Openbare 
vergadering) haar ruimte in de MFA De Zweede in gebruik te gaan 
nemen. 
Ook memorabel is het feit dat de Gemeenteraad maandag jl. besloten 
heeft dat met de aanleg van het Bleekerijplein ook het deel van de 
Boekelosestraat tussen Dorpshart en Bleekerijplein gerenoveerd wordt. 
(Met name het gemeenteraadslid Ben Sanders en onze voorzitter Jeroen 
Verhaak hebben zich hier de laatste maanden erg sterk voor gemaakt! 
Ben S)  
Verder meldt Kas de Vries dat: 

- de nieuwe beheerders van carillon en vlaggenmasten een heus 
vlagprotocol aangereikt hebben gekregen van de Dorpsraad; 

- hij afgelopen vrijdag de zeer druk bezochte afscheidsreceptie van 
burgermeester Peter den Oudsten heeft bijgewoond; 

- er op dinsdag 3 maart 2015 in MFA De Zweede een brainstorm 
gehouden zal worden waar in het kader van de gemeentelijke 
bezuinigingen de “Veranderingen in de Openbare Ruimte” 
besproken zullen worden.(Zie ook: 
www.enschede.nl/veranderingenindeopenbareruimte )(Ben S)  

Het verslag van de novembervergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding hiervan (Rondvraag) merkt Nico van der Veen op dat het 
wandelpad tussen De Mans en Sikkepad is aangelegd, maar erg nat is, 
hetzelfde geldt voor het terrein van Nat(uurlijk) Spelen. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

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


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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 december 2014) 
 
Met betrekking tot de in- en uitgaande post licht Ben ter Stal e.e.a. toe.   
Wat het nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen betreft: 
R.S.C.J.. Voor het beheer en onderhoud van de wandelpaden en het 
faunafort hebben zich intussen 5 mensen gemeld! Op maandag  
12 januari a.s. is er een bijeenkomst waarop deze vrijwilligers, samen met 
Stawel, Regio Twente en Dorpsraad, van gedachten zullen wisselen over 
de aanpak van een en ander. De aanleg van het faunafort aan de 
Beckumerstraat vordert gestaag (Ben Schoppert); Wat Natuurlijk Spelen 
op De Mans betreft: Grolsch heeft via De Koepel € 1.500,- bijgedragen  
aan de realisatie van dit project, waarvoor onze dank! (Jeanet van 
Offenbeek). 
Vanuit de werkgroep Publiciteit. Onze plaatsingen op Facebook worden 
veel gelezen/gezien. (Jeanet van Offenbeek/Bart Stokkers); de renovatie 
van de site Boekelo.info vordert; redactie van Boeke-loos is druk bezig 
over te schakelen op een ander opmaakprogramma. (Ben Schoppert). 
M.F.A.. Op 29-12 verhuizen Muziekvereniging Unisson en de Dorpsraad 
van Kwinkelerweg 5 naar de MFA; koffievoorziening op 
Dorpsraadvergaderingen in MFA is geregeld; SKE wordt waarschijnlijk 
medehuurder; de mogelijkheid bestaat dat bepaalde vergaderingen 
vanwege de Dorpsraad in een andere dan de “Dorpsraadruimte” 
gehouden moeten worden; punt van aandacht: een goed bewegwijzerde 
route naar de spreekruimte voor de wijkagent; over de aanleg van een 
beamer/scherm volgt nog overleg; Fleur ter Kuile vraagt of er ook een 
geluidsinstallatie komt. Wordt gevraagd aan bestuur MFA; intussen is er 
binnenkamers al voorzichtig overlegd over de realisatie van fase 3: de 
sportzaal; op de vraag of er al een beheerder is aangesteld moet de 
spreker het antwoord schuldig blijven. (Ben ter Stal). 
Stichting Mortuarium Boekelo. Deze Stichting zal per 1 maart a.s. worden 
opgeheven. (Ben Bel). 
Klankbordgroep Grolsch. Op Facebook plaatsen we ook mededelingen 
m.b.t dreigende overlast door werkzaamheden aan de bedrijfsinstallaties. 
(Ben Bel).  
Dorpsbudget. MV Unisson heeft een subsidie voor de inrichting van hun 
ruimte in de MFA gevraagd. Wij besluiten vanavond om die toe te kennen; 
Hetzelfde geldt voor de aanvraag van Open Ouderenwerk Boekelo;  
we constateren dat de financiële bijdrage die we eerder dit jaar aan de 
BOV gaven voor uitbreiding van de sfeerverlichting goed besteed is! (Kas 
de Vries).    
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 december 2014) 
 
Bookels Höltink. Via deze groep heeft het nieuw gevormde Wijkteam voor 
Enschede-West laten weten in het voorjaar een presentatie over hun 
werkwijze te willen verzorgen in een Dorpsraadvergadering.(Ben Bel). 
(Intussen is duidelijk dat dit in de februari-vergadering zal zijn. Ben 
Schoppert) 
Beheerscommissie Kwinkelerweg 5. Zoals al eerder opgemerkt hebben 
we de huur per 1 januari 2015 beëindigd. Ton Taselaar vraagt of alle 
onderhuurders/ -gebruikers wel weten dat zij vanaf die datum niet meer in 
dit gebouw terecht kunnen. Volgens ons hebben wij dit alle 
belanghebbenden laten weten. 
Last, but not least; R.O.M 

- Bleekerijplein: op 12-01-2015 is er een bijeenkomst waar  
Ter Steege de bijgestelde plannen presenteert; 

- Boekelosestraat, tussen Bleekerijplein en Dorpshart: zie 
mededelingen van de vicevoorzitter bij opening van deze 
vergadering; 

- Ben Bel zegt dat het wellicht goed is dat wij informeren naar de 
oorzaak van het feit dat de huidige aankleding van het 
Bleekerijterrein nog niet overal conform de oorspronkelijke 
plannen is; 

- Desgevraagd zegt de vicevoorzitter dat de plaatsing van het beeld 
in de vijver bij het Historisch Centrum nog niet in de plannen is 
opgenomen; 

- De resultaten van de gehouden verkeerstellingen aan 
Beldershoekweg en Bellersweg zijn met aanwonenden besproken. 
Geconstateerd moet worden dat de tellingen geen maatregelen 
eisen. Wel zal er een onderzoek gedaan worden naar de 
mogelijkheid om de Naamlozeweg (tussen Beckumerstraat en 
Beldershoekweg) af te sluiten voor vrachtverkeer. Vanavond 
stellen wij vast dat voor ons als Dorpsraad dit dossier gesloten is; 

- Er is overleg geweest tussen Stadsdeelbeheer-West, enkele 
ondernemers en de Dorpsraad (B.O.V. was helaas afwezig) over 
de te plaatsen bloembakken. Verzorging van dit groen is nog wel 
even een punt van aandacht; 

- De evaluatie van de terrasuitbreidingen moet nog plaatsvinden; 
- 17-12 is er een Expertmeeting over de voorgenomen 

gasolieopslag in lege cavernes. Kas de Vries, Joost Brunink en 
Henk Abbink zullen ons daarbij vertegenwoordigen.(Kas de Vries). 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 december 2014) 
 
Tijdens de rondvraag komt aan de orde: 
Gonny ten Veen: is er de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen aan te 
leggen aan de Meester de Wolfstraat? R.O.M. gaat dit aankaarten; 
Jan ten Elzen: zegt, naar aanleiding van de opmerking van mw. I. Kruse 
in de vorige Dorpsraadvergadering, dat de Klokhuysvijver in januari 2015 
onder handen genomen zal worden; 
Anton Brinks: in december gewijzigde (lees: vervallen) spreekuren 
wijkagent; komende periode zullen weer vuurwerkcontroles plaatsvinden; 
complimenten voor de kwantiteit en kwaliteit van de diverse (m.n. BOV-) 
activiteiten; 
Fleur ter Kuile: dank voor antwoordbrief n.a.v. vraag over plaatsing beeld 
in Bleekerijvijver; Commentaar op bijgestelde plan aanleg Bleekerijplein? 
Wellicht op of na presentatie van dit plan op 12-01; Vraagt naar status 
renovatie Boekelosestraat (Spreekster was niet aanwezig bij 
openingsmededeling van vicevoorzitter.) Stand van zaken wordt kort 
herhaald. Benadrukt wordt dat de Dorpsraad de laatste tijd erg druk 
geweest is met dit punt; 
Kas de Vries: bedankt Nico van der Veen hartelijk voor zijn jarenlange 
optreden als vrijwillig horecamedewerker tijdens de 
Dorpsraadvergaderingen. Een fles met inhoud en een tegoedbon voor 
een etentje bij een plaatselijk etablissement onderstrepen onze dank!.      
 
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur. 
 
Ben Schoppert   
 

UITNODIGING 
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 

dinsdag 20 januari 2015, aanvang 20:00 uur, in  
MFA De Zweede, aan de Boekelosestraat.  

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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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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FOTO OMSLAG 

 
Dit jaar een prachtige foto van de Zoutveste Boekelo op de omslag. 
De foto is gemaakt door de Boekeloër Ferdie Sachse. 
De redactie heeft deze foto gekozen omdat dit een recent en uniek 
'bouwwerk' is aan de Boekelosestraat. 
De foto's van de andere inzenders kunt u zien op de website 
www.boekelo.info. Ook hierbij zaten prachtige foto's, die we wellicht voor 
een van de komende jaren kunnen gebruiken. 
Inzenders, bedankt voor jullie reactie! 
 
De redactie 
 

TOELICHTING DOOR DE FOTOGRAAF 

 
Zo is het begonnen: Eerder, toen de Boekelose Stoom Blekerij nog 
bestond, was ik bij een fotoclubje van genoemde fabriek aangesloten en 
mocht zwart/wit foto’s ontwikkelen, vergroten en afdrukken in de 
zogenaamde Doka bij de fabriek.  
Als je ’s middags naar het laboratorium belde, stond ’s avonds de 
ontwikkelaar, fixeer etc. en benodigde apparatuur klaar voor gebruik. 
Toen de ontwikkeling van de kleurenfoto op gang kwam, is de club 
opgeheven.  
Aan de fotografie heb ik daarna verder weinig aandacht meer besteed en 
voor een andere hobby gekozen, n.l. het voetbal, waar ik ca. 32 jaar 
verschillende functies binnen de KNVB heb bekleed.  
Als je 70 jaar jong bent mag je bij de KNVB geen functie meer bekleden, 
bovendien vond ik dat het genoeg was geweest. 
We stopten in 2003 met onze zaak, ik zocht een andere hobby en besloot 
weer met fotografie te beginnen en maakte opnames van o.a. boerderijen 
in Boekelo, z.g. bouwsels die de mensen zelf hadden gemaakt alsmede 
gebouwen/gebouwtjes die op instorten staan. Ook heb ik enkele foto’s 
van de afbraak van Texoprint in mijn “collectie”. De foto’s  zijn bij het 
Historisch Centrum allemaal te zien.  
Opnames maken, scannen en afdrukken/bewerken doe ik zelf.  
Bij Edith Howard heb ik ooit twee avonden “op cursus” gezeten, de derde 
bijhorende avond moest ik verzuimen wegens ziekte.  
Bij een fotoclub heb ik mij overigens nooit aangesloten, mede omdat daar 
veel mensen rondlopen die professionelere foto’s maken dan mijn 
persoontje. Ik fotografeer niet met een spiegelreflexcamera, iets wat zij 
wel doen, maar met een compact camera/zoomlens kun je ook foto’s 
maken die aan mijn wensen voldoen.  
 
    (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: Foto omslag 
 
Ik ben niet iemand die constant een camera bij zich heeft, maar ga 
bewust naar een project dat mijn aandacht heeft met als resultaat dat ik 
naast de foto van mijn aandachtspunt ook wel eens met geheel andere 
foto’s thuis kom dan waarvoor ik oorspronkelijk op pad bent gegaan, alzo 
ook met de foto van de Zoutveste. Ik kwam er langs en fotografeerde de 
ontmoetingsplek zonder daar een speciale bedoeling mee te hebben. 
Wijlen Wim Sonneveld zou zeggen ”en zo is het gekomen”. 
 
Ferdie Sachse. 
 

VOORSPOEDIG EN VOORAL GEZOND 2015 
 
Traditiegetrouw kijken we vanuit de Dorpsraad Boekelo bij de 
jaarwisseling terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. 
In het afgelopen jaar is weer het nodige gebeurd in ons fraaie dorp en 
mooie buitengebied.  
Het was het jaar waarin een nieuwe Dorpsraad is gekozen. Het aantal 
leden bleef dankzij een groot aantal kandidaten ongewijzigd op 13, 
waarvan 5 nieuwe leden. Een mooie mix voor de noodzakelijke 
continuïteit en vernieuwing. Van de afzwaaiende Dorpsraadleden hebben 
we op een passende manier afscheid genomen en hen bedankt voor hun 
inzet. 
Overigens merken we in onze contacten met de gemeente dat aan de 
mening van onze door en uit de bevolking gekozen Dorpsraad een groot 
gewicht wordt toegekend. Een belangrijk punt om met succes voor 
Boekelo e.o. belangrijke onderwerpen bij de gemeente te kunnen 
bepleiten. 
 
Het afgelopen jaar werd zowel het vernieuwde dorpshart officieel geopend 
als het nieuwe sportcomplex feestelijk in gebruik genomen.  
Twee belangrijke mijlpalen waar velen hebben bijgedragen aan de 
realisatie. Ingaande 2015 gaan in ieder geval de Dorpsraad, de wijkagent, 
de Muziekvereniging Unisson, de Muziekschool (Kaliber) en de 
buitenschoolse opvang van de SKE de bij het sportcomplex gebouwde 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Zweede betrekken.  
Op 28 maart a.s. zal het feestelijk geopend worden. 
De overgang van de Dorpsraad naar het MFA betekent ook dat we 
afscheid genomen hebben van onze vergaderaccommodatie in het 
Kerkje. Meer dan 10 jaar heeft de Dorpsraad dit gehuurd van de 
kerkrentmeesters van de N.H. Kerk. Dank aan de kerkrentmeesters die 
steeds positief meegedacht hebben over de regelmatige verlenging van 
de huur als gevolg van vertragingen bij de bouw van de MFA.  
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 



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
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Verder: Voorspoedig en vooral gezond 2015 
 
Dezelfde dank geldt ook de leden van de beheerscommissie die zorg 
hebben gedragen voor de verhuur, de schoonmaak en het onderhoud van 
het kerkje. 
Een ander voor het dorp belangrijk project, de aanleg van het 
Bleekerijplein, is het afgelopen jaar nog niet gerealiseerd maar volgens de 
huidige planning start dit in maart 2015. Dankzij een door de 
gemeenteraad op 15 december jl. aangenomen motie wordt gelukkig ook 
het stukje Boekelosestraat tussen entree Bleekerijplein en de 
spoorwegovergang aangepakt, zodat straks het plein en de straat tot het 
kruispunt Beckumerstraat/Diamantstraat mooi aaneengesloten zijn 
vormgegeven. 
Hopelijk wordt in de loop van het jaar voor onze jeugd een Natuurlijk 
Speelplek gerealiseerd op De Bleekerij. Dat wordt dan de tweede plek 
naast die bij de tennisbaan op De Mans.  
Voor een leefbaar dorp zijn o.a. goede winkelvoorzieningen, een actief 
verenigingsleven en een min of meer evenwichtige bevolkings-
samenstelling van levensbelang. Met de laatste twee lijkt niets mis en ook 
de nodige winkels, zeker voor de eerste levensbehoeften, zijn 
beschikbaar. En het huidige winkelbestand willen we graag behouden en 
liefst uitgebreid zien voor een leefbaar dorp. Om inzicht te krijgen in de 
winkel- en horecabezoekers, zowel vanuit Boekelo als daarbuiten w.o. 
toeristen, hebben de BOV, Stichting BART en de Dorpsraad de 
Hogeschool Saxion opdracht gegeven hiernaar een onderzoek te doen. 
De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend en in 2015 gaan we 
overleggen hoe de verschillende aanbevelingen omgezet kunnen worden 
in acties. 
 
Het bovenstaande is slechts een opsomming van punten die in de 
Dorpsraad spelen. Ongetwijfeld zal de komende tijd aandacht besteed 
worden aan de N18, de uitbreiding en verontdieping van het 
Rutbekerveld, aanvragen in het kader van het dorpsbudget, 
sportzaal/gymnastieklokaal, betrekken jeugd bij de Dorpsraad, wijze van 
onderhoud openbare ruimte, etc. etc. 
Mocht u een onderwerp onder onze aandacht willen brengen of mee 
discussiëren over een agendapunt dan bent u van harte welkom op onze 
openbare vergaderingen (meestal de derde dinsdag van de maand). 
 

Namens de Dorpsraad wens ik u een voorspoedig  
en vooral gezond 2015. 

 
Jeroen Verhaak, 
voorzitter Dorpsraad Boekelo              www.boekelo.info en  
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VAN DE WETHOUDER 
 
Heeft u ook het gevoel dat de tijd vliegt?  
We leven inmiddels alweer in het jaar 2015.  
Ik wil u dan bij deze ook een heel gelukkig en gezond nieuwjaar  
wensen. Een jaar waarin we elkaar ongetwijfeld weer veel tegenkomen.  
Om samen te werken en ervoor te zorgen dat Boekelo een fijn dorp blijft 
of zelfs nog fijner wordt om te wonen. 
Er staat in ieder geval meer dan genoeg op de agenda voor Boekelo in 
2015. Ik denk aan de ingebruikname en opening van de tweede fase van 
de Multifunctionele accommodatie (MFA) De Zweede. Maar ook de 
aanleg van het Bleekerijplein of de realisatie van fase 2 herinrichting 
Dorpshart. Naast deze fysieke projecten wordt ook bekeken hoe de jeugd 
van Boekelo betrokken kan worden bij de Dorpsraad. En we gaan samen 
brainstormen voor het opstellen van een toeristisch masterplan met 
verbindingen tussen de toeristische voorzieningen, ondernemers en het 
dorp. 
 
Het is zomaar een greep van alle mooie activiteiten in Boekelo voor het 
komende jaar. John Lennon zei ooit dat ‘het leven je gebeurt, terwijl je 
druk bent met plannen maken’. Toch betekent het waarmaken van die 
plannen dat je het leven een stuk aangenamer maakt. En als we dat op 
grotere schaal bekijken, kun je stellen dat de leefbaarheid er door 
verbeterd wordt. Voor mij persoonlijk betekent het dé grote drijfveer in 
mijn werk als wethouder. 
Voor 2015 maak ik dan ook graag weer veel plannen en vooral veel 
plannen wáár. En dat doe ik graag samen met u. 
 
Goodgoan! 
 
Patrick Welman 
 

VOOR DE KUNSTLIEFHEBBERS 
 
Het Kunstmuseum Pablo Picasso Münster is het eerste en tot nu toe 
enige Picasso museum in Duitsland. Het bevindt zich in het oude 
stadscentrum van Münster en heeft binnen zijn muren een unieke 
collectie van ongeveer 800 lithografieën van Picasso ondergebracht. 
Bovendien vinden er leuke wisseltentoonstellingen plaats met oeuvres 
van kunstenaars, zoals Giacometti, Matisse of Chagall. 

 

 
Kunstmuseum Pablo Picasso Münster  
Picassoplatz 1  
48143 Münster  
T: +49 (0)251 41 44 713  
www.kunstmuseum-picasso-muenster.de 



Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 4283855
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl
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DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
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24 uur per dag bereikbaar
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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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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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KAARTVERKOOP BOEKELO-AVONDEN 
 

 
 
Op maandag 12 januari a.s. vindt de voorverkoop plaats van de kaarten 
voor de Boekelo-avonden. Inmiddels al 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:  
29, 30 en 31 januari.  
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. Bent u nog geen lid? U kunt zich tot 19:30 uur aanmelden als lid 
en dan direct gebruik maken van de voordelen.   
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.   
Eventuele overgebleven kaarten kunnen vanaf 21 januari gekocht worden 
bij De Buren.  
Toegangsprijs voor leden: € 7,50 (deze prijs geldt voor max. 1 kaart per 
lid). 
Toegangsprijs voor niet-leden € 12,50   
Lidmaatschap € 25,- per jaar voor een enkel-lid, € 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  
 

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


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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REPAIR CAFÉ IN DE BUURT 
 
Weggooien? Mooi niet! 
 
Het lijkt wel alsof onze maatschappij het weggooien van verouderde 
producten propageert. 
Is je mobieltje ouder dan twee jaar? Je telt echt niet meer mee!  
Telt je flatscreen-tv minder dan 32 duimen? Dan wordt het toch echt tijd 
voor een nieuwe.  
Natuurlijk denkt niet iedereen er zo over. Toch durven we te stellen dat 
bovenstaande opgaat voor veel mensen. Te veel mensen. 
 
Ging vroeger een apparaat stuk, dan liet je dat repareren.  
Wie handig was, ging zelf aan de slag. Tegenwoordig hebben we daar 
vaak geen tijd meer voor. Bovendien is weggooien en een nieuwe kopen 
vaak rendabeler dan de uren van een ‘reparatiemannetje’ te betalen. 
Maar dat hoeft niet. In het Repair Café werken vrijwilligers die je graag en 
vakkundig helpen.  
In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen 
te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt 
bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen 
enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. 
Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak 
heel makkelijk. Kom het ook eens proberen! 
Je betaalt geen kostbare uurprijs én je helpt het milieu een handje 
Dus laat ons de kapotte spullen zien. Wij kijken dan of we ze kunnen 
repareren of dat ze toch echt beyond repair zijn. 
In dat geval kunt je altijd nog naar de winkel. 
 
Kortom: heeft een apparaat het begeven? 
Kom naar het Repair Café. 
 
In de omgeving van Boekelo: 
Enschede:  
• De Zuiderspeeltuin, Kuipersdijk 83, woensdagmiddag 13:00 -15:30 uur 
• Stroinkshuis, Het Stroink 64, 1

e
 en 3

e
 zaterdag 10:00 - 12:30 uur 

Haaksbergen: 
• Kulturhus, Bouwmeester 8, 1

e
 woensdag v.d. maand 9:30 – 12:00 uur 

 
Of kijk op www.repaircafe.nl 
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COLLECTANTEN GEZOCHT 
 
Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en 
tegen longziekten.  
We komen op voor ieders longen, ziek en 
gezond. Daarbij speelt de patiëntenvereniging 
van het Longfonds een belangrijke rol.  
Met een longziekte staat u niet alleen!  
Om te zorgen dat het werk van het Longfonds 
door kan blijven gaan zoeken we extra 
collectanten.  
De collecteweek is van 20 – 25 april 2015.   
Voor meer informatie of wanneer u zich aan wilt melden kunt u kijken op 
www.longfonds.nl, of contact opnemen met ondergetekende. 
 
J.W. Van Doorn, regiocoördinator 
T: 053 428 21 23 
E: agjan@home.nl  
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
In januari treffen we elkaar voor twee activiteiten: 
07 jan Nieuwjaarsreceptie met een hapje, drankje en eventueel kopje 

soep bij De Zevenster in Oele. Aanvang 17:00 uur. 
Opgave vóór 2 januari (zie Boeke-loos december) 

27 jan Jaarvergadering bij De Zevenster. Aanvang 17:00 uur. 
Zoals gebruikelijk eten we na afloop erwtensoep en een heerlijk 
toetje. Opgave graag vóór 23 januari.  

Opgave 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  
Vooruitblik februari: 
Let op!!  
10 feb Door overmacht gedwongen is het bezoek aan het Stadsarchief 

Enschede op 10 februari vastgelegd. De heer A. Roding, 
stadsarchivaris, zal ons daar informatie geven en een 
rondleiding verzorgen. 
Vertrek om 14:15 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren.  
Na afloop eten we bij Sprakel in Lonneker.  
Opgave graag vóór 6 februari. 

 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.longfonds.nl/
mailto:agjan@home.nl
mailto:redder@planet.nl
mailto:nettie.overzee@kpnmail.nl
mailto:jhaven@ziggo.nl
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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 
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SPRINKLERINSTALLATIE B.S.B. 
 
Sprinklerinstallatie van de Boekelosche Stoombleekerij.  
De brand, die in 2005 het dak van de toenmalige brandweergarage in de 
as legde, zorgde ervoor dat de brandweerauto tijdelijk werd gestald in het 
magazijn van de voormalige Boekelosche Stoombleekerij. 
  

  
Omdat ik wat meer vrije tijd had, was ik tijdens de sloop van de oude 
textielfabriek in 2006 regelmatig op het fabrieksterrein te vinden.  
Stukje bij beetje zag ik de oude gebouwen verdwijnen. 
Als voormalig vrijwillig brandweerman van de sectie Boekelo was mijn oog 
al gevallen op de fraaie oude Brandbel aan de buitengevel van het 
voormalige pakhuis. Deze mocht niet verloren gaan. Ik heb toen de 
uitvoerder van het sloopbedrijf gevraagd of we deze Brandbel voor de 
nieuw te bouwen brandweerpost van Boekelo mochten hebben. 
 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Sprinklerinstallatie B.S.B. 
 
De “klep” zorgde ervoor dat bij openen van een sprinklerkop het water 
werd aangevoerd door een leidingstelsel en zo ook de water-aangedreven 
Brandbel in werking zette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat slopen voor ons geen probleem was, hebben we, wederom in 
overleg, de gehele installatie ontmanteld: de “klep”,  
6-duims-, 4-duims- en 2-duims leidingen met de oude, authentieke meters 
en alles erop en eraan, samen circa 1.000 kg staal en brons. 
Snijbranders; snijapparatuur; breekijzers; vervoer; kraan; shovels, alles 
was in no-time in eigen beheer geregeld. Als er iets geklaard moest 
worden, dan stonden de collega’s er. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Sprinklerinstallatie B.S.B. 
 
De gehele installatie werd opgeslagen op het erve “De Moats” bij de 
familie Lippinkhof. De drukmeters, de sprinklerkoppen en alle overige 
koperen en bronzen onderdelen gingen mee naar huis, opdat ze niet 
zouden zoekraken.  
Ten tijde van de sloop hadden we er nog geen idee van dat we de op één 
na oudste nog in originele staat verkerende installatie in ons bezit hadden. 
Omdat Bart Stuiver het boek over de Boekelosche Stoombleekerij 
schreef, had hij inzage in het archief van de fabriek. Daaruit bleek de 
herkomst. Correspondentie met de toenmalige leverancier van 
Sprinklerinstallaties, Mather & Platt in Engeland, bracht aan de hand van 
serienummers de nodige informatie aan het licht. 
Tijdens de nieuwbouw van de Brandweerpost Boekelo werd het ons 
duidelijk, dat we de zo begeerde oude sprinklerinstallatie niet in het 
nieuwe gebouw konden plaatsen. Het warme pleidooi van Bart Stuiver, bij 
het openen van de Brandweerpost, heeft niet mogen baten. 
Goede raad was duur. Waar moesten we deze unieke installatie 
plaatsen? Wij wilden hem alleen plaatsen op de “oale” grond, waar hij 
honderd jaar in bedrijf is geweest.  
Na een tip van Fleur ter Kuile ben ik met de eigenaren van de voormalige 
brandweergarage, thans het zeer fraaie “Klokhuys”, Ben ter Stal en Gerrit 
Hofte Koesveld, gaan praten. Voor ik bij hen naar binnen liep, zag ik in 
gedachten de Sprinkler al staan: Daar links in de hoek op de plaats waar 
hij nu staat, “in de etalage”. 
Ik legde mijn plannen, voorzien van oude foto’s van de sloop, op tafel.  
Het werd een zeer constructief gesprek. En de kosten? “Daar komen we 
wel uit. Nu nog “even” restaureren en, o ja, nog wat geld lospeuteren en 
collega brandweermensen erbij betrekken”.  
Twee jaar zijn we ermee bezig geweest. “We”, dat zijn: John van der Bulk, 
John Schipper, Martin Zendman en schoonzoon Tom Scholten. 
Eerst moest alles gedemonteerd worden, bijvoorbeeld 6-duims pijpen uit 
T-stukken, die al honderd jaar in elkaar zitten. Dat is op zich al een hele 
klus. Daarna opslaan bij “De Moats” in de schuur, geholpen door Henk 
Lippinkhof met zijn kranen en een shovel. Vervolgens ontroesten, 
draadsnijden, slijpen, boren, lassen, draaien, frezen, stralen en 
schilderen. En dan zijn er steeds weer die mensen uit ons dorp, waarop je 
altijd voor van alles en nog wat een beroep kunt doen, als je iets moois 
voor het dorp wilt realiseren. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

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


www.boeke-loos.nl  

boeke-loos          januari 2015          37e jaargang, nr. 378            blz. 34 

Verder: Sprinklerinstallatie B.S.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is veel geschreven, gepraat, overleg gevoerd, maar ook hard gewerkt 
aan dit mooie project. Het resultaat mag er dan ook zijn. 
Het is unieke brandblusapparatuur, waarbij de combinatie van de 
gebruikte onderdelen getuigt van grote technische intelligentie van de 
ontwerpers. Vroeger kwam zo’n installatie in veel textielfabrieken voor.  
Nu heeft die zo langzamerhand museale waarde. 
De cultuurhistorische waarde is groot en is daardoor zeer waardevol 
Industrieel Erfgoed.  
Het project is ondersteund door: 
De Rabobank die via het Stimuleringsfonds € 3.000,- heeft bijgedragen. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel met een toezegging van  
€ 2.050,-, die wordt toegekend uit het Van Heek Boekelofonds.  
Ik wil mede namens ons team Ben ter Stal en Gerrit Hofte Koesveld 
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen om de sprinklerinstallatie in 
het prachtige “Klokhuys” tentoon te stellen. 
 
Martin Zendman 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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NIEUWE NATUUR IN DE CARNAVALSOPTOCHT 

 
De Soaltkloet´ns zitten met een probleem.  
Aan de Beckumse kant van de Boekelose beek, ook wel de Mansbek 
genoemd, wordt nieuwe natuur gecreëerd. Dit houdt in dat met groot 
materieel de bestaande, ouderwetse natuur op de kop wordt gezet om er 
nieuwe natuur voor terug te plaatsen. Reeën en andere schuwe dieren 
worden voor korte tijd een klein beetje weggejaagd.   
De, sinds de laatste kanalisering gevormde, natuurlijke oevers worden 
vervangen door mooie gladde kronkels, omdat onze oude beek dat zelf 
niet snel genoeg kan. Er wordt een faunafort gemetseld om nieuwe fauna 
aan te trekken en de inmiddels verjaagde fauna terug te lokken. En langs 
dit alles wordt een voetpad aangelegd om Boekelo de gelegenheid te 
geven de hond uit te laten en mens en natuur te laten integreren. 
Dit alles moet dan worden onderhouden door vrijwilligers.  
Vroeger onderhield de natuur zichzelf, maar dat is niet meer van deze tijd. 
Hoe dat ook zij, bij een dergelijke ontwikkeling past niet dat de aanvoer 
van veelkleurig materieel, dat regelmatig door de geluidsbarrière schiet, 
de vruchten van ons kostbare Europese subsidiegeld verstoort.  
We moesten dus op zoek naar een nieuwe startplaats voor onze 
carnavalsoptocht.  
Nu hadden we net het plan opgevat om Beckum wat meer te betrekken bij 
ons carnavalsgebeuren. Per slot van rekening reikt het rijk van onze prins 
Geert I van Ossel, via Twekkel tot Beckum an too. Echter, als we in 
Beckum zouden starten, zouden veel loopgroepen het nog niet redden tot 
Breukers. Zeker niet nu Michel van plan is zijn tap op carnavalzondag 
gesloten te houden. Beckum is als startplaats voor de optocht duidelijk 
niet de meest geschikte plek en dus hebben we er, na rijp beraad, 
uiteindelijk voor gekozen het begin van de optocht te verplaatsen naar de 
kant van Boekelo waar zo ongeveer alle overlast toch al geconcentreerd 
is. Tussen al het natuur verstorend geweld van Grolsch, sportpark en 
nieuwbouwwijk, zal onze optocht niet meer dan een kortstondige vrolijke 
oprisping betekenen. Bovendien hebben we op de toegangsweg naar  
Van Mercksteijn, de Verzetslaan genoemd naar Boekelo's belangrijkste 
verzetsstrijder Henk Afink, een prachtige ruimte om onze wagens op te 
stellen en vervolgens de achterste wagen het eerst te laten vertrekken.  
Zo kunnen ook de deelnemers aan de optocht de hele optocht zien. 
Bovendien betrekken we op deze wijze de Bleekscheten, de bewoners 
van De Bleekerij, wat meer bij de optocht. Als we namelijk op de oude 
voet verder zouden gaan, bestaat ons hele publiek straks alleen nog maar 
uit deelnemers. De rest gaat dan op carnavalszondag wandelen in onze 
nieuwe natuur.  
 
Carnavalsvereniging De Soaltkloet'ns 



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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CARNAVALSOPTOCHT 2015 
 
Optocht BOEKELO C.V. Soaltkloet’ns op 15 februari 2015 
 
Hier even een bericht van de Optochtcommissie. 
• Hebben jullie de datum allemaal al genoteerd? 
• Zijn de plannen al een beetje op orde m.b.t. een THEMA? 
• Je gaat toch wel weer meedoen komend jaar?  
• Dat kan niet anders met die gezellige en leuke optocht van Boekelo!  
• Wie weet val je in de prijzen … 
 
Aangepaste route. 
Op bladzijde 61 in deze Boeke-loos vindt u de nieuwe route van de 
optocht. Waarom deze aanpassing? Vanwege de nieuwe natuur, maar 
ook omdat deze iets korter is, twee keer langs De Buren gaat én, denken 
wij, dus LEUKER is!  
Het vertrekpunt is veranderd en we hopen dat door de nieuwe opstelling 
de Prins meer meekrijgt van alle mooie wagens en loopgroepen.  
We zien de inschrijfformulieren (te downloaden van onze website 
www.soaltkloetns.com , kies: diversen / optocht) graag weer op tijd 
binnenkomen en dan komen we met een gezellige delegatie langs!  
Tot dan. 
 
Met vriendelijke groet, ALAAF, 
de Optochtcommissie:  
Okke, Dennis, Henk, Eddy, John, Jeroen en Wouter! 
Voorzitter: Carolien Abbink-Kortman, tel. 06 58 92 34 00. 
 

 
 



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

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
�� VVIIOOLLEENN  �� PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  �� KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

�� HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  �� GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
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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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 
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STICHTING OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O. 
 

Nordic Walking: elke maandag van 13:45 – 15:30 uur.  
Deelname is gratis. Vertrek bij De Berke, alleen bij droog weer.  
Na afloop samen koffie/thee drinken bij De Berke.  
Tai-Chi: dinsdags van 10:00 – 11:00 uur. Gezond voor lichaam en geest. 
Altijd welkom voor een gratis proefles!  
14 jan Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur. 

Heldere groentesoep, kipsaté, bami goreng, kroepoek, rauwkost 
en toetje. Opgave tot 12 januari 10:00 uur. 

15 jan Activiteitenmiddag en voorlichting jaarprogramma  
Efkes d’r oet. Betalen voor bezoek aan Food Connect. 

20 jan Bezoek aan Food Connect maaltijdenservice Almelo met 
Efkes d’r oet. Met proeverij. 

21 jan Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.   
Kippensoep, kibbeling, remouladesaus, worteltjes, gebakken 
aardappelen, salade, toetje. Opgave tot 12 januari 10:00 uur. 

22 jan· Activiteitenmiddag met o.a. Oudhollandse spelletjes, 
Rummikub, kaarten. Voor elk wat wils. 

28 jan Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.  
Lekkere winterkost. Gevulde bruine bonensoep met rookworst, 
toetje. Opgave tot 12 januari 10:00 uur. 

29 jan Activiteitenmiddag g met o.a. Oudhollandse spelletjes, 
Rummikub, kaarten. Voor elk wat wils. 

 
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 de maand februari kunt u de volgende data alvast noteren:  
12 febr Voorlichting Homeopathie als aanvulling op de reguliere 

geneeskunde. Door Annelie Nijland. 
19 febr Cabaretmiddag samen met Boekelo Decor.  

Voor nadere info zie de flyers. 
26 febr Bezoek aan de Jachtopzienerij Twickel met Efkes d’r oet. 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Graf- en bruidswerk �Wij bezorgen ook
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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 

 
De Historische Kring heeft goede reacties gekregen op de laatste 
nieuwsbrief die in oktober bezorgd werd. 
Wij horen uiteraard graag, dat hier aan een behoefte voldaan wordt. 
Onze nieuwsbrief komt 3 x per jaar uit. 
In de loop van januari wordt een nieuwe nieuwsbrief bij u thuis bezorgd.  
Wij hebben in december een nieuwe tekening ontvangen omtrent het 
Bleekerijterrein. De besprekingen gaan tussen alle belanghebbenden te 
weten: bewoners en speciaal de bewoners van Het Magazijn, de 
Historische Kring, MBS en de Dorpsraad. 
Ons belang is natuurlijk: ”Hoe komt het HC na de renovatie van het plein 
erbij te staan”, hoe loopt de weg, hoe ziet de omgeving van de vijver met 
standbeeld er uit, de achterkant aan de kant van het spoor, het 
wandelpad langs en achter het HC etc. 
Aspecten als bomen, groen, stenen, tegels, afbakening, veiligheid, 
looppaden, kruispunt met de Boekelerstraat etc. worden belicht. 
Midden januari is er weer een bespreking met Ter Steege.  
Bij de Historische Kring hebben we een project, waarbij we de 
geschiedenis van winkels en bedrijven, en de personen die daarbij 
behoren beschrijven. Zoals wellicht bekend, hebben we inmiddels vijf 
boekjes klaar.   
OPROEP! 
Begin 2015 willen we een zesde boekje maken over een bedrijf.  
De keuze is gevallen op Café Breukers en de daaruit voortgekomen 
slijterij en wijnhandel. Voor een goed verhaal hebben we uw hulp dringend 
nodig. Wij zoeken uw verhalen, anekdotes, foto’s, oude rekeningen, films 
en andere herinneringen. Hoe ouder, hoe beter.  
Kunt u ons iets vertellen, neem dan a.u.b. contact op met Jaap de Boer 
via telefoon: (053) 428 89 09 of mail: jabo1941@planet.nl  
Hij verzamelt al uw bijdragen en maakt er een mooi verhaal van.  
Wees niet te bescheiden – ook uw informatie kan van belang zijn.  
Jacques van Baal, 
voorzitter 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:jabo1941@planet.nl


De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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Tel. 053-4283500
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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





www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          januari 2015          37e jaargang, nr. 378            blz. 47 

DAMESGROEP 40+ 
 
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van het Dorpshuis, gaan wij nu naar  

De Huiskamer van het Dorp, De Berke. 
Deze locatie is mooi dichtbij voor velen van ons. 

 
wo. 14 jan. 10:00 uur: Samenkomst in De Huiskamer van het Dorp 
 
 

 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE ONTVANGT U 
 10% KORTING!  

 
 

 
Nicole Punte Pedicure 

voetverzorgingpunte@gmail.com 
www.voetverzorgingpunte.nl 

Weleweg 21A, Boekelo 
tel. 06 25 33 88 46  

VOETVERZORGING TOT IN DE PUNTJES! 
 

 
 

WAT DOE JIJ DEZE WINTER? 
 

  
GITAAR SPELEN NATUURLIJK! 

www.muzieklesinboekelo.nl 
 
 

 
Heeft uw kind problemen met schrijven? 

Kinderfysiotherapie kan uw kind hierbij helpen. Schrijft het te groot,  
te klein, slecht leesbaar of krijgt uw kind kramp van het schrijven?  

Wij kunnen onderzoeken of er een motorische oorzaak voor is en zo ja, 
dan kunnen we dat behandelen. Hierbij hebben we regelmatig overleg 

met de leerkracht, ook over de vorderingen op school. 
Voor informatie kunt u contact opnemen: info@teesinkbeek-kinderfysio.nl 

of 06 45 54 14 66 (Nancy) / 06 33 64 94 50 (Ylva). 
 

 



P.ST      
CORDON BLEU   P.S 1.25 
KIP IN BAKKIE 300 GR. 2.95
BOTERHAMWORST 150 GR. 0.99
BOEREN VERSE WORST 5
SLAGERS ERWTENSOEP  
ROOKWORST FIJN+GROF 2E HALF GELD
BOERENKOOL STAMPPOT KILO

VOOR EEN UITGEBREID STAMPPOT BUFFET
MET ALLEMAAL ZELFGEMAAKTE PRODUCTEN

OF
VOOR ANDERE BUFFETTEN

ZIE ONZE SITE
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DE ZONNEBLOEM: 50 JAAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
De feestdagen zijn weer voorbij en onze blik is op dit nieuwe jaar 2015 
gericht. Dit jaar bestaat onze afdeling Boekelo, Usselo en Twekkelo 
50 jaar en dit willen we met onze gasten graag vieren. Er is al een datum 
bekend: donderdagmiddag 16 april.  
Wilt u dat alvast in uw agenda zetten? Meer details zult u later horen. 
 
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
Thea Agelink 
 
 

KERKDIENSTEN BOEKELO - USSELO - TWEKKELO 
 
Franciscusparochie-Protestantse Gemeente-Nederlandse Protestantenbond 

 
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 

 
 

11 jan. Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
18 jan.  Protestantse kerk, Usselo 

 
Johanneskerk, Twekkelo 

Oecumenische dienst m.m.v. 
oecumenische cantorij 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

25 jan. Johanneskerk, Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
1 febr. Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

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

 

 





Met onze wandeltocht hebben we € 1.000,- opgehaald voor de Stichting 
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:  

Blijven leven! 
Iedereen bedankt die meegelopen heeft! 
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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
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’T VERBORGEN THEATER 
 

13 JANUARI 2015  
MARTIJN KONING – CHAOS (try-out) 

 
In de tweede avondvullende voorstelling van 
Martijn Koning staat chaos centraal. De chaos 
in de wereld om hem heen, maar vooral de 
chaos in zijn hoofd. Martijn is hyper, soms 
knettergek, maar bovenal ontzettend chaotisch. 
Dit zorgt voor een hilarische voorstelling die 
iedere keer weer anders is. Martijn Koning 
speelt niet Koning Chaos, hij is Koning Chaos. 
 
 

 
 

9 en 10 FEBRUARI 2015  
ANDRÉ MANUEL – HET GEVAL APART  

In zijn 14e solovoorstelling breekt Manuel een 
lans voor de buitenbeentjes, de raddraaiers,  
de dwarsliggers en de dorpsgekken. Miskende 
artiesten en mislukte dichters. Een balletdanser 
die volkomen geflipt terugkeert na een stage bij 
het Groot Islamitisch Rolstoelballet in Syrië.  
Ze komen allemaal langs. Er is muziek, er is 
drank en er zal tot diep in de nacht gedanst 
worden. Want er valt wat te vieren. Manuel zit 
namelijk 25 jaar in het vak en nog steeds weet 
95% van de bevolking niet in welk vak en ja, 

dan beschik je over bijzondere eigenschappen.  
Nog nooit eerder in het bestaan van ’t Verborgen Theater moest het 
bordje uitverkocht (voor de voorstelling op 10 februari) zo snel worden 
opgehangen. Reden om een tweede voorstelling bij te boeken op 
maandag 9 februari 2015.  
Normaliter is De Buren op maandag gesloten, maar voor een extra show 
van André gaan ze op die dag met alle plezier open! 
 
Aanvang 20:30 uur 
Entree: €.12,50 (incl. koffie/thee)  
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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NIEUWJAARSCONCERT 'CAPRICCIO' 
 

 
 

Een muzikale nieuwjaarshappening met een vrolijk programma vol passie 
op zondagmiddag 11 januari 2015. 

 

 
            
De Twentse Vocalisten Capriccio uit Enschede, met als sopraan Elena 
Kopanychuk, tenor Herman Padberg, bariton Gerrit Hielkema en met aan 
de piano Cobi Prins, brengen ook in  2015 weer een muzikale 
nieuwjaarshappening met Strauss-melodieën, operette-klanken, Duitse 
Schlagers, Hollandse liederen en aan het eind van het program nemen zij  
de zaal mee naar Wenen, voor liederen van de Weense traditie. 
 
Graag tot ziens op zondagmiddag 11 januari a.s. bij De Buren inBoekelo! 
Aanvang 14:00 uur (zaal open om 13:00 uur). 
Entree: € 7,50. 
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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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KALENDER 
  

zo-11 Capriccio, De Buren, 14:00 uur. 
zo-11 Concert Ronald Moelker, Johanneskerk, Twekkelo, 15:00 uur 

ma-12 Kaartverkoop Boekelo-avonden, De Buren, 19:30 uur  
di-13 ’t Verborgen Theater, Martijn Koning, 20:30 uur 

wo-14 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
wo-14 Damesgroep 40+, samenkomst, De Berke, 10:00 uur 
do-17 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-20 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
di-20 ’t Verborgen Theater, Kalterflug, 20:30 uur 

wo-21 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
di-27 ●●●● Laatste dag inleveren kopij februari●●●● 
di-27 Trefpunt, jaarvergadering, Zevenster, 17:00 uur 

do-29 Boekelo-avond  I, 19:30 uur, De Buren 
vr-30 Boekelo-avond  II, 19:30 uur, De Buren 
za-31 Boekelo-avond III, 19:30 uur, De Buren 

   
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 41. 
 

VOORINFORMATIE FEBRUARI 
 

do-05 Inzameling oude papier, container klaarzetten, vanaf 17:30 uur 
vr-06 Bezorgers ophalen Boeke-loos 
vr-06 Soaltkloet’ns, cliëntencarnaval, De Buren, 20:30 uur 
za-07 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-07 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-07 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 

ma-09 ’t Verborgen Theater, André Manuel, 20:30 uur 
di-10 Trefpunt, bezoek Gem. Archief + eten, vertrek P.-Buren, 14:15 

wo-11 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
vr-13 Soaltkloetn’s, Kloet’n hijsen, Fleur de Sel, 20:30 uur 
za-14 Soaltkloetn’s, Thema avond circus, De Buren, 20:30 uur 
zo-15 Carnavalsoptocht, 13:30 uur start vanaf de Verzetslaan 

ma-16 Soaltkloetn’s, Kindercarnaval, De Buren, 15:00 uur 
ma-16 Soaltkloetn’s, Rosenmontag, De Buren, 20:30 uur 

di-17 Soaltkloetn’s, Kleintje carnaval (voor leden), 20:00 u, De Buren 
di-17 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
di-24 

 
●●●● Laatste dag inleveren kopij maart●●●● 

 Historisch Centrum openingstijden:  
ma: 20:00-22:00 uur en vr. 10:00 -12:00 uur. 

 Spreekuur wijkagent: iedere di., De Zweede, 19:00 – 20:00 uur  
 

http://www.boeke-loos.nl/
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COLOFON
Redactie:
Lilian Brunink 06 10 73 43 13
Ingrid Kuster 428 19 60
Zanja Monnink 428 33 92

Redactieadres:
redactie@boeke-loos.nl
Henry Dunantlaan 52
7548 AD Boekelo

Distributie:
Hans Formanoy 06 21 54 21 71
haforma@gmail.com

Advertenties:
Jolanda van Heertum, 06 25 00 71 96
redactie@boeke-loos.nl
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info/advertenties

Internet:
De digitale versie van Boeke-loos kunt u
vinden op: www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006).

Sluitingsdata:
In principe de 4e dinsdag van de maand.
Voor de exacte data: zie de ‘kalender’
achterin de papieren uitgave of op de
website: www.boekelo.info/boeke-loos

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

BOEKE-LOOS
verschijnt 11x per jaar
(juli/augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1.800 ex. per uitgave
Druk: Form+Print Boekelo

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185

Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter:
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter:
Kas de Vries 428 34 96

Secretaris:
Ben Schoppert 477 49 78

2e Secretaris:
Ben ter Stal 431 37 75

Penningmeester:
Henk Guchelaar 574 01 63



Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

 Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie - Printers
- Aanleg van netwerk, telefoon - MKB, service op locatie
- ADSL internet aansluiting - Verkoop computers

Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl 

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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Bouwbedrijf Stokkers BV, Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo, info@stokkers.nl

NIEUWBOUW | V ER BOUW | R EN OVAT IE |  R ES TAUR AT IE |  O NDER H OUD | SERV ICEBUS 

BOUWBEDRIJF STOKKERS

053 428 1389
www.stokkers.nl

100 jaar veelzijdig in bouwen
Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo is 

al vier generaties op veel terrei-

nen actief in de bouw. Of het nu 

gaat om nieuwbouwprojecten, 

kleinschalig onderhoud, verbou-

wingen of complexe restauraties, 

altijd staan bij Bouwbedrijf Stok-

kers betrouwbaarheid, vakman-

schap en oog voor detail voorop.

achterkant Boeke-loos 2015.indd   1 19-11-14   08:52


	voorkant boekeloos_2015
	jan-2015-compr1
	03 Met deze keer jan 2015
	04 Kerstcrossloop Boekelo.
	05 Nieuws uit de Dorpsraad.
	06 adv Hulscher per juni 2014
	07 Nieuws uit de Dorpsraad
	08 adv Maartje  Dorrestijn
	09 Nieuws uit de Dorpsraad
	10 Adv. Weterholt-Hoenink
	11 Nieuws uit de Dorpsraad
	12 adv Regina _ Scharenborg
	13 Foto omslag
	14 adv. Livio per juli aug 2014
	15 Foto omslag + Nieuwjaarswens DR
	16 adv Barink  Winter okt-mrt
	17 Nieuwjaarswens DR
	18 Adv. Sylva
	19 Van de Wethouder + Picasso museum
	20 Adv. Capt. Jack - Breukers standaard
	21 Adv. Sky Fly - Reiki
	22 adv Mulder, BTK per maart 2014
	23 Adv. Borggreve-EllenTibbe
	24 Adv. DrawV-Rebo-Heurman
	25 Kaartverkoop Boekelo-avonden
	26 Adv. FormenPrint -Elshof
	27 Repair cafe
	28 Adv. Els Tibbe,Face Body,Abbink Wonen
	29 collectanten Longfonds en Trefpunt
	30 Adv.. Ottink-Vogt-Stokkers kerst 2014
	31 Spinklerinstallatie B.S.B.-1
	32 Sprinklerinstallatie B.S.B.-1
	33 Sprinklerinstallatie B.S.B.-1
	34 Sprinklerinstallatie B.S.B.-1
	35 Nieuwe natuur carnavalsoptocht
	36 adv Jolanda, Mulder, Tell
	37 Carnavalsoptocht 2015
	38 adv Ter Brugge Knape Lefers ten Dam RB
	39 De Posten nieuwjaarswens
	40 Adv. Ezendam A5
	41 OOW januari
	42 Adv. Thuys-Deut_vanaf december 2014
	43 Nieuws van de Historische Kring
	44 Adv. Eurocleaning Hagmolen 2015
	45 Adv.. Monique-Michel-Dierenkl._Opmaak 1
	46 adv Rabobank per maart 2014
	47 Damesgroep + KZ
	48 Adv. Theo januari 2015
	49 De Zonnebloem Kerkdiensten
	50 Adv. Buren-Pakhuis
	51 Adv. 1-2 Joost -Fyon
	52 Adv. Grolsch
	53 Verborgen Theater
	54 Adv. Bel - Kim - Guas
	55 Capriccio
	56 Adv. Roossink
	57 Adv. Speakwise - Ben van 't Mos_Opmaak 1-1
	58 adv Schokker Batist Pollman
	59 Kalender
	60 adv. OnsICT- Kist-Scholten
	61 route carnavals optocht 2015
	62 Colofon_2015

	achterkant Boeke-loos_2015

