


Computer Service Twente

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

 Het vertrouw de 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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OMSLAGFOTO 
 
Ook dit jaar prijkt op de omslag van Boeke-loos weer een prachtige, 
karakteristieke foto. Wij hebben veel foto’s ontvangen, en daarbij viel op 
dat "De Familie" van Marie van Eijl-Eitink een geliefd object was.  
Voor ons was duidelijk dat dit beeld op de omslag zou komen.  
De keuze uit de diverse foto’s die de redactie, met dank aan de 
fotografen/inzenders, heeft ontvangen was moeilijk.  
Op de valreep stuurde Nico van der Veen een foto, waarop niet alleen 
het beeld te zien is, maar ook het Bleekerijplein plus nog de 
zoutboortoren. Mede door de mooie lichtinval hebben wij voor deze 
opname gekozen. Zijn eigen toelichting kunt u lezen op blz. 5. 
 
Hieronder een kleine greep uit de ingezonden foto’s voor de omslag 
2016. U kunt alle foto's bekijken op de website www.boekelo.info bij 
‘Nieuws’ (op de homepage, onder 'evenementen'). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie 
 

http://www.boekelo.info/
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OMSLAGFOTO 
 

Toelichting door de fotograaf 
 
De zon stond laag die dag, vroeg in december vorig jaar. Ik reed op de 
Boekelosestraat op weg naar mijn fotohandelaar in Haaksbergen.  
Het beeld van "De Familie" in de Bleekerijvijver leek in dit licht mooier dan 
ooit. Ik had er al eerder foto’s gemaakt maar toen waren de 
lichtomstandigheden slechter. En dus…; de camera lag toch naast me. 
Auto aan de kant, camera gepakt, foto’s gemaakt, vooral van achter het 
Historisch Centrum vandaan. En ze waren inderdaad beter dan die 
eerste keer. Zouden ze nog mee kunnen doen voor de omslagfoto van 
Boeke-loos? Ja, nog net.  
 
Ik heb wat met dat beeld, ik herinner me nog dat het in de vijver voor de 
fabriek stond, en later op het droge. Tot de fabriek verdween.  
Gelukkig bleef het bewaard dankzij de inspanningen van, onder anderen, 
Arend Stokkers en Edith Howard. Als trouw bezoeker van de 
Dorpsraadvergaderingen kon ik het overleg over de inrichting van het 
plein goed volgen. En af en toe mee doen in het koortje van degenen die 
pleitten voor herplaatsing van "De Familie" in de nieuwe vijver.  
Mooi gerestaureerd (door Bert Nijenhuis) staat het daar, en met deze foto 
óók voor op Boeke-loos. 
 
Fotograferen doe ik al lang, het wordt al gauw lang als je in de tachtig 
bent. In 1960 kwam mijn eerste “echte” camera. Ik ging ook zelf 
ontwikkelen en afdrukken. Het werd echt anders toen ik in 2000 lid werd 
van Fotoclub Borne. Ik maakte toen voornamelijk kleurendia’s, die lieten 
zich ook makkelijk afdrukken en, later, digitaliseren. De overstap naar 
een digitale spiegelreflexcamera was toen niet moeilijk meer. 
Op zo’n fotoclub leer je veel en mijn stijl veranderde dan ook, onder 
invloed van wat je daar om je heen zag. Ik stond er na enige tijd bekend 
om mijn foto’s waarin lijnen een grote rol spelen. In het landschap 
bijvoorbeeld. Beeldcompositie heb ik ook altijd belangrijk gevonden.  
Het leidde soms tot foto’s die min of meer abstract waren. Maar 
daarnaast heb ik altijd graag in de natuur gefotografeerd en in oude 
stadjes architectuur.  
Ook in Boekelo. Deze keer dus het Bleekerijplein in dat mooie licht…. 
 
Nico van der Veen 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (15 DECEMBER 2015)  
 Uren, dagen, maanden, jaren …  Om precies 20:00 uur op deze donkere dinsdagavond opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, de laatste openbare vergadering van onze raad in 2015. Hij heet iedereen welkom.  We hebben afzeggingen gehad van de leden Joost Brunink, Henk Guchelaar, Gerard Roossink en Ben ter Stal, zodat de Dorpsraad met  9 leden aanwezig is. Vanaf de “publieke tribune” volgen 14 belang-stellenden, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement) en Anton Brinks (wijkagent), de vergadering.  Het verslag van de vergadering van 17 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.  De postlijst (in- en uitgaande post) wordt aan de orde gesteld. Enkele brieven komen later in de vergadering nog aan de orde. Er wordt vastgesteld wie er naar de receptie van Prins Dennis I gaan.   Het vierde punt van de agenda is de benoeming van Bernd Weijers tot  2e secretaris. Deze vacature ontstond nadat Ben ter Stal als zodanig “ontslag” nam. “Bernd welkom!”.  Vorige week waren twee informatiebijeenkomsten over de komst van AMV (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) in het voorjaar van 2016 in het complex van Jarabee op Tesinkweide. We blikken vanavond terug op die bijeenkomsten. Jeroen Verhaak geeft een historisch overzicht en meldt een aantal van de vorige week gedane suggesties.  De reacties waren overwegend positief! Ruim 20 mensen lieten weten zich actief voor deze mensen in te willen zetten! Nu is het zaak om deze jongelui een warm welkom te geven en zich hier ook welkom te laten voelen. We houden de vinger aan de pols, o.a. met betrekking tot het op korte termijn organiseren van een klankbordgroep waarin m.n. de omwonenden stem hebben. We besluiten de twee brieven die wij van Boekeloërs kregen over de komst van de AMV voor kennisgeving aan te nemen, we zullen dit de afzenders laten weten. Nico van der Veen (belangstellende) roept ons met klem op dat welkom met warmte en visie in te vullen, o.a. door met Jarabee te overleggen wat wij als dorpsgemeenschap voor deze mensen kunnen doen!   De voorzitter bedankt Nico voor zijn oproep en stelt dat de mede-bevordering van de integratie zeker ons doel is.  (Lees verder op de volgende bladzijde)  



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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 december 2015)  Anton Brinks, onze wijkagent, heeft in het kader van zijn bijdrage aan deze vergadering het volgende: - de huidige Tesinkweide bewoners hebben vorige week ongewenst vervelend en vandaliserend bezoek gehad - Bij verschillende in aanbouw zijnde woningen m.n. in het buitengebied van ons dorp is ingebroken. - Met de bewoners van de Topaasstraat is contact geweest over verkeersveiligheid bevorderende maatregelen.   [Naar aanleiding van dat laatste punt ontspint zich een gesprek tussen Henk Abbink en Bart Stokkers over de aanstaande reconstructie van de Edelstenenbuurt. Corrie Jaran zal navragen hoe het staat met de aangekondigde informatiebijeenkomst voor de bewoners. Wij zullen er nogmaals bij de gemeente op aandringen dat wij tijdig ingelicht worden over gemeentelijke activiteiten als deze!].  Uiteraard is nieuws te melden vanuit de commissies en vertegenwoordigingen. R.O.M. (Kas de Vries) bijt het spits af: - parkeren in Boekelo is het eerste punt. Jeanet van Offenbeek en Bart Stokkers laten ons vanavond een aantal foto’s zien waardoor we een idee krijgen van de manier waarop er al dan niet correct geparkeerd wordt in en rond Boekelo. De conclusie van het gesprek naar aanleiding van deze presentatie is dat het zeker de moeite waard is om de verkeersspeerpunten Parkeren, Snelheid en Verkeerssituatie bij de scholen nader onder de loep te nemen.  Dit is het kader van een Verkeersveilig Boekelo. In de februarivergadering krijgt dit punt een vervolg. - Reconstructie kruispunt Badweg/Weleweg. Er worden hierover twee brieven verstuurd: één naar Roelofs (aannemer) waarin we melden dat we geen aanmerkingen hebben op hun plan, een oplossing hebben voor de verplaatsing van de (Dorpsraad)bank en dringend vragen om aanplanting van bomen aan de Rutbekerveldweg (verhard). De andere brief gaat naar de gemeente Enschede die we wijzen op de volgens ons noodzakelijke reconstructie van de kruising aan de dorpszijde, waar de Weleweg wel een heel scherpe hoek maakt met de Badweg. - Gasolieopslag in lege zoutholten. Joost Brunink had hierover vandaag een gesprek met twee Marssteden-ondernemers. - Opritbestrating voor nieuwbouw Boekelosestraat. Aanwezige bewoners vragen ons te bemiddelen bij de gemeente om te komen tot een in hun ogen betere bestrating: een doorlopend trottoir, niet onderbroken door grasstenen. Kas de Vries zegt toe contact op te nemen met de  verantwoordelijke ambtenaar.   (Lees verder op de volgende bladzijde) 



A U T O B E D R I J F

HULSCHER
Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
Tel. (053) 4281685 | www.autohulscher.nl
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 december 2015)  -“Vliegveld” Twente. Henk Afink (belangstellende) roept ons als Dorpsraad op om een zienswijze in te dienen op het plan om op het voormalig vliegveld, nu een industrieterrein met een betonnen baan, een vliegtuigdemontagebedrijf te vestigen. Dit gaat flink wat vliegbewegingen opleveren, o.a. boven Boekelo! R.O.M. zal zich op korte termijn over deze zaak buigen. De zienswijzen moeten voor 4 januari 2016 worden ingediend! Bernd Weijers wijst op de mogelijkheid tot het indienen van individuele zienswijzen. Ouderencommissie (Ben Bel). Spreker wil op korte termijn graag actueel cijfermateriaal over sociale woningbouw in Boekelo. Ben Bel, Bart Stokkers en Jeroen Verhaak hebben hierover binnenkort een gesprek. R.S.C.J. Gonny ten Veen praat ons bij over Natuurlijk Spelen De Bleekerij: in het voorjaar worden nog enkele speeltoestellen en een aanwijzingen-voor-gebruik-bord geplaatst.  Ben Schoppert meldt dat het Boekelose Wandelpad is bewegwijzerd (met blauwe pijlen). [Zie artikel op blz. 43].  Klankbordgroep Grolsch. (Jeroen Verhaak verving Ben Bel op laatste bijeenkomst en doet daarover verslag.) - Grolsch heeft een risicoanalyse laten maken m.b.t. de gasolieopslag in lege cavernes en het blijkt dat dat voor Grolsch geen gevaar oplevert! - Er waren recent geur- en geluidsoverlastklachten. - Uiteraard kwam de eventuele overname van de brouwerij door een andere partij aan de orde. - Op de site van Grolsch staat een belangwekkende presentatie over Duurzaam Ondernemen.  Naar aanleiding van dit verslag zegt Henk Afink dat de recente geurklacht doorgespeeld is naar de provinciale overheid.  Dorpsbudget (Kas de Vries) meldt dat de aanvragen voor een bedrag voor resp. een aan te leggen pannaveld op De Zweede en de bouw van een invalidentoilet in de M.B.S.-loods nog door de adviescommissie moeten worden bekeken. Behandeling volgt dan in de januarivergadering. Simone Derksen en Tom Taselaar (beiden belangstellende) doen enkele suggesties in deze.    De rondvraag wordt geopend door Bernd Weijers. Hij vraagt naar de stand van zaken rond de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military. Antwoord: voorzitter zal navraag doen.  Simone Derksen zegt: - dat zij positief staat tegenover de komst van de AMVn en respect heeft voor de opstelling van m.n. de aanwonenden.  - De bewegwijzering naar Boekelo m.n. vanaf de A35 is niet erg duidelijk. - Vuurwerkveiligheid? Anton Brinks zegt dat er in deze gedegen gecontroleerd zal worden!   (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 december 2015)  Henk Afink vraagt aandacht voor de verwarrende routeaanduiding naar De Zweede via Google op de site Boekelo.info.    De voorzitter sluit om 21:52 uur de vergadering, uiteraard nadat hij een ieder goede feestdagen gewenst heeft en alvast heeft uitgenodigd voor de eerstvolgende openbare vergadering op 19 januari 2016!  Ben Schoppert  

   UITNODIGING. De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 19 januari 2016, 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/dorpsraad. Het verslag verschijnt ongeveer een week na de vergadering en wordt ook op deze site gepubliceerd.    
VERVANGING RIOLERING EDELSTENENBUURT 

 De gemeente organiseert voorafgaande aan de Dorpsraadvergadering van 19 januari a.s. van 18:45 - 19:45 uur in De Zweede een inloopbijeenkomst voor de betrokken bewoners van de Edelstenenbuurt. Daar krijgt u informatie over de plannen en de planning. Alle aanwonenden ontvangen hierover begin januari een brief.  Dorpsraad Boekelo   



Thuiszorg van Livio

0900-9200 (lokaal tarief)

www.livio.nl

Wij helpen u graag

Wij zijn een klein team van verpleegkundigen en verzorgenden
voor Boekelo. Graag geven wij u een vertrouwd, verzorgd en veilig
gevoel. Onze zorg sluit aan op uw wensen, waardoor u zo lang
mogelijk op een goede manier thuis kunt blijven wonen. Wij zijn 
professioneel, bekwaam, betrokken en helpen u graag met de
aanvraag van de zorg. Eén telefoontje is voldoende.

vanaf aug. 2015:
elke 1e dinsdag
van de maand

inloopspreekuur
14.00 - 16.00 uur
De Windmolen
spreekkamer 1 
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NIEUWJAARSWENS 
 De Dorpsraad Boekelo wenst u een voorspoedig en gezond 2016  Het einde van het oude en het begin van het nieuwe jaar is altijd een goed moment voor een terug- en een vooruitblik. 2015 was het eerste jaar waarin we vergaderden in onze nieuwe ruimte in De Zweede. En deze bevalt ons prima. Met een goed gevoel kijken we terug op de officiële opening op  16 september jl. van het nieuwe Bleekerijplein énhet gerenoveerde deel van de Boekelosestraat tussen het spoor en de ingang van dit plein.  Zo is een mooie en natuurlijke aansluiting gerealiseerd tussen dit plein en het dorpshart, en heeft binnen twee jaar het hart van het dorp een nieuw en eigentijds aanzicht gekregen. Gelukkig zijn na een jarenlange periode met weinig nieuwbouw het afgelopen jaar een aantal nieuwe woningen opgeleverd. De bewoners daarvan heten we hartelijk welkom in ons dorp. In 2016 start de bouw van een aantal woningen langs de Boekelosestraat.  Op De Bleekerij is het afgelopen jaar dankzij de inzet van veel vrijwilligers en enkele dorpsraadleden een (tweede) Natuurlijk Spelenplek ontstaan. Een fraaie aanwinst voor het dorp die in 2016 nog met enkele andere speeltoestellen wordt uitgebreid. Regelmatig zijn we door inwoners benaderd met bepaalde zorgen of aandachtspunten voor hun leefomgeving. Natuurlijk spelen we daar op in. Dat wil niet zeggen dat de Dorpsraad alles kan oplossen, maar door onze contacten met gemeente, politie en andere instanties helpen we wel mee om e.e.a. in goed overleg opgelost of waar mogelijk aangepakt te krijgen. In een aantal gevallen blijkt het vooral om (verkeers)gedrag te gaan! Dankzij (opnieuw) de hulp van een aantal vrijwilligers is een bewegwijzerde wandelroute van circa 8 km om ons dorp gerealiseerd, worden in het buitengebied voor fietsers en wandelaars banken geplaatst en onderhouden, wordt het zwerfvuil langs bepaalde straten en buurten opgeruimd en is er de Keep-it-Clean actie. Begin december jl. werd de komst bekend (vanaf maart 2016) van max. 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) naar Tesinkweide. Het tekent ons dorp dat op de komst overwegend redelijk positief is gereageerd. Natuurlijk begrijpen wij de vragen hierover van mede- inwoners. Maar van onze kant zullen we er alles aan doen om de komst en het verblijf in ons dorp van deze groep zo goed mogelijk te laten verlopen.   (Lees verder op de volgende bladzijde)  
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Rouw- 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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Verder: Nieuwjaarswens  Zoals bekend beschikt de Dorpsraad sinds enkele jaren over een eigen ”dorpsbudget”. Jaarlijks ontvangen we van de gemeente een bedrag van ca. € 21.500,- voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven in de gemeente. Dat dit in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat het budget elk jaar “op” is. Voor 2016 is de pot weer gevuld en zijn aanvragen welkom.  Zowel door de rijksoverheid als de gemeente is de afgelopen jaren fors bezuinigd. Wat dit bijvoorbeeld voor de zorg betekent, lezen en horen we regelmatig. Een van de gemeentelijke bezuinigingen is die op het (dagelijkse) onderhoud van ons groen en straten. Als Dorpsraad en Boekelo hebben we ons aangemeld voor een pilot onderhoud groen en grijs omdat wij denken dat we het beschikbare budget efficiënter kunnen inzetten. We verwachten dat in 2016 dit project van de grond komt. Het is onmogelijk om in een kort tijdbestek alle aandachtspunten die in 2015 in de Dorpsraad gespeeld hebben en in 2016 gaan spelen te noemen. Naast de al genoemde zijn dat o.a. de aanleg van glasvezel in het buitengebied, de verplaatsing van het Militaryterrein, de renovatie van de riolering in de Edelstenenbuurt, parkeren, toerisme, een sportzaal bij De Zweede. Ongetwijfeld zullen we ook in 2016 te maken krijgen met nu nog onbekende aandachtspunten. Zoals altijd zullen we daar met een positief-kritische blik op reageren. In 2016 blijven we ons inzetten voor ons dorp en het behartigen van onze belangen naar de gemeente en eventuele andere partners. Steeds weer blijkt dat rekening wordt gehouden met onze ideeën en inzichten.  U kunt altijd uw inbreng leveren tijdens de maandelijkse (3e dinsdag van de maand) vergaderingen van de Dorpsraad. Een goed, voorspoedig en gezond 2016!  Jeroen Verhaak, voorzitter Dorpsraad Boekelo  

  



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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WIJZIGINGEN IN DE REDACTIE BOEKE-LOOS 
 
Zoals u eerder in verslagen van de dorpsraadvergaderingen hebt kunnen 
lezen, wijzigt de redactie van Boeke-loos ingrijpend.  
Na ongeveer 10 jaar als hoofd- of eindredacteur de samenstelling van 
onze maandelijkse uitgave verzorgd te hebben, stopt Ingrid Kuster 
hiermee. Dit januarinummer is haar laatste als eindredacteur.  
In Ingrid’s beginperiode was de samenstelling van het blad letterlijk knip- 
en plakwerk. Sinds een aantal jaren wordt er gebruik gemaakt van een 
bepaald stramien. Kort daarna is ook gestart met gedeeltelijk druk in 
kleur en een zich jaarlijks wijzigende omslag met een foto van een 
bekend object in het dorp. 
De Dorpsraad is Ingrid veel dank verschuldigd voor haar inzet.  
De maandelijkse samenstelling was geen sinecure. Zij besteedde veel 
tijd aan dit redactiewerk en eveneens aan de redactie van de website 
boekelo.info. Uiteraard wordt in kleine kring aandacht geschonken aan 
haar vertrek. 
 
Ook Lilian Reinalda stopt per 1 januari na ruim 2,5 jaar als redactielid. 
Vanzelfsprekend danken we ook Lilian voor haar inzet! 
Wij zijn blij dat we een nieuwe redactie kunnen voorstellen bestaande uit 
Margot van der Meulen, Huib Verweij en Ellen Evers. In het 
februarinummer wordt hier uitgebreider op ingegaan. Omdat Zanja 
Monnink medio dit jaar ook stopt als redactielid zoeken we nog steeds 
versterking voor de redactie.  
 
Ingrid en Lilian nogmaals dank voor jullie inzet! 
 
Namens de Dorpsraad Boekelo, 
Jeroen Verhaak, voorzitter 
 
 

Welkom nieuwe redactieleden! 
 
De zeer enthousiaste nieuwe redactieleden Ellen, Margot en Huib nemen 
het redactiewerk voor Boeke-loos en de site boekelo.info vanaf nu over 
en zullen zich binnenkort aan u voorstellen. Een eerste vergadering heeft 
al veel ideeën opgeleverd over een nieuwe invulling en aanpak! 
 
Wij, als "oude redactie", hopen dat ook de nieuwe redactie iedere maand 
met veel plezier Boekelo, Usselo en Twekkelo e.o. zal voorzien van 
informatie, nieuwtjes, tips en wie weet wat nog meer.  
Wij wensen hen veel succes! 
 
Ingrid, Jolanda, Lilian en Zanja 



De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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IK VERTREK NA 10 JAAR 
 Sinds 2006 maak ik deel uit van de redactie Boeke-loos. Ik ben begonnen met ‘veldwerk’. Mijn eerste artikel was over het natuurgebied ‘De Ploai’ aan de Windmolenweg. Daarna volgden interviews met o.a. Ria en Gerrit de Boer (Germo Style), Toos Storm en Ineke van der Peet, zorgboerderij De Tukkerij, pastoor De Jong, kinderdagverblijf Boekeloentje. De laatste interviews waren eind 2015 met het jubilerende bouwbedrijf Stokkers en Theo en Ineke van der Peet wegens de overdracht van hun slagerij eind deze maand.  In mei 2007 heb ik de taak van eindredacteur overgenomen van Annerie Groothuis en was er minder tijd voor het veldwerk. De eerste jaren hebben we de eindredactie verdeeld onder de toen aanwezige redactieleden, maar dat eindigde al snel in een verdeling tussen 2 en het laatste jaar lag deze verantwoording bij mij.  Er is veel gebeurd de afgelopen 10 jaar. Zo is de groene omslag, na 31 jaar, in februari 2010 vervangen door een fraaie kleurenplaat. Ieder jaar krijgen we mooie foto’s toegezonden van dorpsgenoten en zijn we in staat elke jaargang van een andere, voor Boekelo karakteristieke omslagfoto te voorzien. Daarna werd het tijd het ‘binnenwerk’ aan te pakken. Van plak- en knipwerk zijn we overgegaan naar het digitaliseren. Het opmaken en redigeren van de teksten ging probleemloos, dit in tegenstelling tot het advertentiemateriaal. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt, mede dankzij de inzet van Henk Scholte in ‘t Hoff, om ook deze allemaal digitaal aangeleverd te krijgen én in het juiste formaat!  Maar er kan nog meer verfraaid worden! Na 10 jaar draag ik dit initiatief graag over aan anderen. Deze zomer heb ik mijn vertrek uit de redactie aangekondigd bij de Dorpsraad, de uitgever van Boeke-loos. De vacature in het novembernummer heeft positieve reacties opgeleverd.  De nieuwe redactie zal ook de website boekelo.info onderhouden. Met name het maandelijks actualiseren van de uitgave van Boeke-loos en de daarbij behorende informatie, alsmede het bijhouden van de evenementen en het nieuws. Ook hier ligt voor de nieuwe redactie een uitdaging!  Ik wens de nieuwe redactie veel succes en kijk vol belangstelling uit naar de komende uitgaven van Boeke-loos. Voor mij na 10 jaar weer eens een boekje vol verrassingen, zonder alle teksten gelezen en geredigeerd te hebben.  Ingrid Kuster 
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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. 



SB
BBREUKERSREUKERS
DRANKENDRANKEN
Gespecialiseerd in wijnen en whisky'sGespecialiseerd in wijnen en whisky's

Beckumerstraat 173 7548 BE Boekelo
053 4283855 info@breukersdranken.nl
w w w . b r e u k e r s d r a n k e n . n l

Wij wensen u een  gelukkig, gezond en
vooral een heel lekker wijnjaar toe !!!.

Kijk voor tijden en informatie op www.breukersdranken.nl

Ria en Michel Roescher



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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INGRID BEDANKT! 
 
Na tien jaar enthousiaste inzet is Ingrid Kuster per 1 januari gestopt met 
haar werk voor Boeke-loos en boekelo.info (zie ook blz. 21).  
Dit januarinummer is het laatste dat onder haar eindredactie op uw 
deurmat is gevallen. Hoewel de eindredactie oorspronkelijk een taak was 
die de redactieleden bij toerbeurt op zich namen, is deze in 2015 door 
omstandigheden praktisch volledig door Ingrid vervuld. Een hele taak! 
 
Ook op momenten dat zij zich in Spanje bevond (wij noemden haar op 
dat soort momenten gekscherend "onze buitenlandcorrespondent") wist 
zij alles te stroomlijnen om zo telkens een mooie Boeke-loos af te 
leveren. In januari 2014 is een deel van het redactiewerk zelfs helemaal 
vanuit Spanje gedaan, omdat Zanja en Lilian daar op uitnodiging van 
Ingrid een aantal dagen waren om van de Spaanse januarizon te 
genieten. En dat genieten is gelukt, zowel dankzij de heerlijke 
temperatuur (het was daar toen zo'n 15 graden warmer dan in Boekelo) 
als dankzij de warme gastvrijheid van Ingrid.  
 
Tijdens de redactievergaderingen, die regelmatig plaatsvonden wanneer 
de hele redactie in Boekelo was, werden de puntjes nog eens verder op 
de -i- gezet, en werd natuurlijk even flink bijgepraat en gebrainstormd 
over de mogelijkheden die er waren om Boeke-loos verder te 
moderniseren. Na het inmiddels alom bekende en beruchte knip- en 
plakwerk was het al een hele vooruitgang dat de redactie, nog niet eens 
zo heel lang geleden, overging op Worddocumenten! Dit scheelde niet 
alleen veel tijd, maar was ook de aanzet tot meer mogelijkheden, zoals 
het gebruik van kleurenpagina's in Boeke-loos. 
 
Het meer betrekken van de site boekelo.info bij het informeren van de 
inwoners van Boekelo en omstreken was iets waar Ingrid ook veel 
energie in heeft gestoken. Naast dat ze de site zoals deze er nu uitziet 
mee heeft helpen ontwikkelen, werd iedere maand door haar de tekst op 
de site geplaatst, de activiteitenkalender aangevuld en zorgde ze ervoor 
dat de foto's aangepast werden aan de seizoenen en speciale 
gelegenheden.  
 
Ingrid, dank je wel voor je betrokkenheid  
en de fijne samenwerking! 
 
Jolanda, Lilian en Zanja 
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WELKOM 
 Column Simone Derksen (51), import-Boekeloër.  ‘Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou?’ (De Speeltuin, Marco Borsato)  Op 7 december stond het bericht, ‘Op de locatie Tesinkweide in het buitengebied van Boekelo worden vanaf maart vijftig jonge asielzoekers opgevangen. Het gaat om alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een formele verblijfstatus’, amper op de website van de Twentsche Courant Tubantia of het werd, op Facebook, gedeeld door een Boekeloër. ‘Oeffff”, was het onderschrift. Al vlug werd er gereageerd, door inwoners van ons dorp, maar zeker ook van (ver) daarbuiten. “Opzouten met die gasten”, “Het gaat om geld, verder niet”, was een reactie van iemand die, naar zo leek, zelf net haar eerste kindje had gekregen. “Blij dat ik twee zonen heb….”, was een reactie met onuitgesproken onderliggende boodschap. Ik schrok.  De kracht van één woord. ‘Welkom’ Een half uur na het eerste Facebookbericht, waarbij reacties feller werden en voor- en tegenstanders hun mening uitten zonder naar de ander te luisteren (net zoals ik dat nu doe), meldde een andere inwoonster van Boekelo zich via haar Facebookpagina. ‘Welkom’, schreef zij. Eén woord: ‘Welkom’. Zonder vooroordelen, angsten, verwachtingen, scenario’s. Haar bericht werd geliked. Vaak!  Niet onbevangen Ik had even contact met deze bewoonster die, als tegenactie, de minderjarige vluchtelingen op Facebook welkom heette. En ja: ook zij weet niet wat we kunnen verwachten. Ook zij is niet geheel onbevangen. Hoe is de dagbesteding van de kinderen? (ze gaan o.a. naar school in Enschede). Is er voldoende hulp om hun ervaringen, angst en verdriet te kunnen verwerken? Er is geen onderlinge vanzelfsprekende familieband zoals u en ik (waarschijnlijk) hebben. Hoe worden deze jongeren benaderd buiten de ‘veilige’ - letterlijk door hekken afgezette - beveiligde thuishaven? En als, àls één van hen ‘ongehoord gedrag’ vertoont, zijn zij dan allemaal schuldig, of is het iets wat tieners soms doen? Onverantwoord gedrag, stoerdoenerij. “Maar wie weet, vinden deze jonge mensen hun geluk (terug). Vanuit standplaats Boekelo!” Zo zei zij.   (Lees verder op de volgende bladzijde)    
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Verder: Welkom  De naaste buren Vanzelfsprekend heeft de komst van (maximaal) vijftig jongeren tussen de vijftien en achttien jaar voor de naaste buurtbewoners een enorme impact. Het zijn alleenstaanden, kinderen zonder ouders. Mogelijk getraumatiseerd.  Ze spreken onze taal (nog) niet. Hebben andere gewoonten, misschien andere normen en waarden. In het rustige (natuur)gebied komt nu veel meer beweging, van mensen die gaan en mensen die komen.  Er is ’24-uurs bewaking’, zo meldt de krant. Waarbij de aantekening moet worden gemaakt dat deze bewaking noodzakelijk kan zijn omdat ‘of de bewoners tot last zijn’ of omdat ‘tegenstanders van de opvang rellen gaan schoppen’. Op 8 december werden direct betrokkenen geïnformeerd, zo werd tijdens de Dorpsraadvergadering gemeld. De naaste buren waren kritisch, bezorgd, er waren emoties. Zij stonden voor een voldongen feit. Maar er werd naar elkaar geluisterd. Aan het einde van de avond meldde de eerste buurtbewoner zich aan om Nederlandse les te geven. Tijdens de Dorpsraadvergadering werd aangegeven dat er drie brieven waren binnengekomen van verontruste Boekeloërs. De inhoud van één brief was onheilspellend. Er volgde een verhelderend gesprek tussen een Dorpsraadlid en de schrijver met ruimte voor elkaars visie en ‘vinger aan de pols-belofte’. Op de informatieavond, 10 december, kwamen circa  100 - 125 bezoekers. Twintig van hen melden zich aan om vrijwilligerswerk te doen. Samen de omgeving verkennen, samen eten. Ons witte dorp krijgt kleur.  Makkelijk praten Zoals aangeven ventileer ik mijn mening vanachter de computer, honderden meters verwijderd van de Tesinkweide. Toch denk ik dat ik een heel, heel klein beetje heb mogen inzien wat vluchtelingen (‘Gelukszoekers’, desnoods. Ik wil ook graag gelukkig zijn) meemaken.  Ik sprak, voor mijn werk, met politieagenten die moesten ingrijpen op AZC’s. Ja, daar waren soms ruzies en rellen. Er woonden (wonen) honderden mensen, met tientallen verschillende nationaliteiten, op en bij elkaar. Dag en nacht. Zij kregen geen Nederlandse les, mochten niet werken. “En ’s nachts, ’s nachts werd een buurman van zijn bed gelicht. Uitgezet”, zo vertelde Batiar mij. “De nachten waren lang, als jouw verblijfsstatus niet gehonoreerd was”, aldus de Irakees die nu, tien jaar later, in een stad hier in de directe omgeving woonachtig en werkzaam is.  (Lees verder op de volgende bladzijde)  
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Verder: Welkom  Mijn oordeel: hard en ongefundeerd Medio 2014 interviewde ik Deego uit Somalië, Faizah uit Afghanistan en Hendrina uit Syrië. Ik huil nooit tijdens mijn werk, die dag huilde ik. Net als zij. Onprofessioneel. Ik huilde om de dames met hun donkere ogen die vertelden dat ze zich veilig voelden in een dorp in de omgeving van  Ter Apel, waar zij nu een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld zijn. Om hun heimwee naar hun vaderland en achtergebleven familie. Om de reis die zij maakten. Omdat zij vertelden dat ze nooit meer naar huis konden: “Voor onze kinderen is Nederland hun vaderland”. Maar bovenal was ik verdrietig om de fout die ik maakte. “Ik snap niet dat je je kind loslaat, als soldaten hem uit je handen proberen te grijpen”, oordeelde ik tijdens het interview. Deego keek een fractie van een seconde weg en antwoordde. “Mijn dorpsgenote stond naast mij en bleef haar zoon wel stevig vasthouden. De mannen, die kindsoldaten ronselden, sneden ter plekke zijn keel door. Ik had toen drie seconden om een keuze voor mijn zoon te maken. Ik liet hem los. Hij werd in de truck gegooid”. Deego zal haar zoon nooit meer zien.  
Naschrift 
Bovenstaand verhaal is mijn - wellicht gekleurde - mening. Ik sta open voor de 
uwe. Ik leg bewust geen verbanden met de zorg voor onze ouderen, mensen die 
ziek zijn en geen behandeling kunnen ondergaan door bezuinigingen. Ook die 
zorg deel ik. Ik neem ook niet mee dat er miljoenen euro’s worden uitgegeven om 
‘te kunnen blijven voetballen’. Bent u boos, gooi geen steen door mijn ruit. Gebruik 
desnoods een spons: mijn ramen kunnen een wasbeurt gebruiken.   

  
 

KLEIN ZAKELIJK 
  Tegen jaarlijkse vergoeding te gebruiken: paardenbak, longeerbak  in de omgeving van Boekelo/Usselo.  Grootte ca. 1.500 m2.  Voorzien van dikke laag wit zand.  Telefoon: 06 20 74 72 79   
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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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OPROEP GASTGEZINNEN 
 

 
 
BSC Unisson Internationaal B-toernooi 2016 
 
Als B-toernooicommissie zijn we al geruime tijd bezig voor het toernooi 
van 2016 op 14, 15 en 16 mei. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
zullen er in verband met lopende competitie, tot heden geen regionale 
clubs meedoen. Voor ons natuurlijk een uitdaging om goede clubs aan 
ons toernooi te binden en, zeker niet minder belangrijk, om voldoende 
gastgezinnen te vinden om onze spelers onderdak te bieden.  
Voorlopig beschikken we nog maar over 1 groepsaccommodatie en zullen 
we naast onze eigen jongens voor 8 teams onderdak moeten hebben. 
Ook dit jaar geldt weer een voetbaltoernooi voor onder de 16.  
Naast BSC Unisson doen de volgende clubs mee: Rad Belgrado (Servië) 
Trencin (Slowakije), Cercle Brugge (België), Randers (Denemarken) en 
Aargau (Zwitserland). Met de overige clubs zijn we nog in onderhandeling. 
 
In voorgaande jaren hebben we dankbaar gebruik mogen maken van uw 
gastvrijheid voor het onderbrengen van de nodige spelers en leiders.  
De ervaringen van de jongens, de clubs en de gastgezinnen waren erg 
positief. Dit jaar echter willen we een nog groter beroep doen op uw 
gastvrijheid. We zouden heel graag al deze teams in gastgezinnen 
onderbrengen.  
Daarom zouden we de mensen die al gastgezin zijn geweest ook dit jaar 
weer willen begroeten maar daarnaast ook graag nieuwe gastgezinnen.  
 
Mocht u of iemand in uw omgeving belangstelling hebben om 
gastgezin te willen zijn of worden, bel dan gerust of mail even.  
We hopen echt op voldoende aanmeldingen om dit als vereniging op 
een goede manier op te kunnen lossen. 
 
Namens de B-commissie, 
Gerrit Waanders 
06 50 22 34 97 
gawaanders@kpnplanet.nl  

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:gawaanders@kpnplanet.nl


Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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NOMINATIE DE BUREN 
 

 
 
Eetcafé De Buren in Top 10 "Beste Leerbedrijf Horeca". 
 
Eind november werd de Top 10 voor de Verkiezing Beste Leerbedrijf 
Horeca 2015 bekendgemaakt. Van de landelijk in totaal 105 
genomineerde horecabedrijven was ons eigen Eetcafé De Buren één van 
de kanshebbers uit deze samen met: 
 
Fitland Hotel Helmond in Helmond 
Grand Restaurant De Nachtegaal in Haaksbergen 
King of the Ribs in Amersfoort 
Radisson Blu Hotel Amsterdam 
Restaurant Balijepark in De Meern 
Restaurant Vroeg in Bunnik 
Sheraton Amsterdam Airport Hotel and Conference Center Schiphol 
Treant zorggroep Holdert uit Emmen 
Zoomers Fashion Café in Den Bosch 
 
Op 14 december is helaas gebleken dat De Buren buiten de Top-3 is 
gevallen.  
De uiteindelijke winnaar zal op 12 januari bekend worden gemaakt tijdens 
de Horecava in De RAI in Amsterdam.  
De nominatie is natuurlijk een geweldige opsteker voor De Buren! 
 
Over de verkiezing  
De Verkiezing Beste Leerbedrijf Horeca is in het leven geroepen om leren 
in de praktijk te stimuleren en de waarde van leerbedrijven en 
leermeesters voor de horecasector onder de aandacht te brengen.  
De afgelopen weken konden docenten, leermeesters en leerlingen hun 
beoordelingen geven over de genomineerde leerbedrijven. Daaruit is de 
Top 10 voortgekomen. Deze bedrijven kregen een bezoek van een 
commissielid, dat op basis van een gesprek en checklist advies 
uitgebracht aan de Commissie Beste Leerbedrijf Horeca.  
Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, 
het onderwijsveld, SBB, SVH en de winnaars Beste Leerbedrijf Horeca 
2013 en 2014. 

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


Scherm-reparatie.com 

info@scherm-reparatie.com
Boekelose Stoomblekerij 49
7548 ED Boekelo

Telefoon of tablet scherm kapot?

Kijk op www.scherm-reparatie.com of bel 
053-8200952

eTe ablet soon of tlef ?apotcherm k

info
Boe
754

Kijk
053

om ccom atie..ceparratie.Scherm-rrepar

o@scherm-reparatie.com
erij 49elose Stoomblekek

elo48 ED Boek

.scherm-reparawwop w
3-8200952

atie.com of bel

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

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
 

DIERENBESCHERMING 
Ook deze keer heeft u de Dierenbescherming, het 
dierenasiel, de dierenambulance, de diereninspectie 
etc. in Enschede met uw bijdrage geweldig gesteund. 
De opbrengst in Boekelo voor 2015 was € 1.153,78 
(in 2014 € 1.352,61). 
De totale opbrengst in Enschede was € 11.501,89, 
het totaal in heel Twente € 40.629,56. 

Alle collectanten en inwoners van Boekelo heel hartelijk dank! 
 
Namens de Dierenbescherming Enschede, 
Anke Kampinga 
 

 
MS COLLECTEWEEK 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds 
is het mooie bedrag van € 2.120,- in Enschede en 
Boekelo opgehaald. 
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan 

onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting. 
We bedanken alle gevers en collectanten, die dit jaar wederom door 
weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage.  
Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op  
Giro 5057 te Rotterdam. Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS 
Fonds, 010 - 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl 
 
Namens het Nationaal MS Fonds, 
Pamela Zaat 
 
 

ALZHEIMER NEDERLAND 
Begin november is er weer gecollecteerd voor Alzheimer 
Nederland. 
Deze collecte heeft ruim duizend euro opgeleverd,  
een prachtig bedrag! 
Ik wil de collectanten hartelijk danken voor hun inzet, en  
de bewoners van Boekelo voor hun donatie. 

 
Jeroen Blomesath, 
coördinator Boekelo 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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OUDERCURSUS PRESENTCHILD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat onze kinderen over ons leven vertellen. 
 
Problemen van onze kinderen raken ons als ouders. We voelen ons 
machteloos en willen niets liever dan dat ons kind gezond en gelukkig is! 
Niet alleen ouders willen dat hun kinderen gezond en gelukkig opgroeien, 
ervaring leert dat kinderen vanuit hun liefde exact datzelfde voor hebben 
met ons als ouders. 
Kinderen spiegelen hun ouders zowel positief als negatief. Opmerkelijk 
gedrag of klacht van een kind is meestal een reactie op iets dat bij de 
ouder uit balans is geraakt. 
Wanneer de ouder zich hiervan bewust wordt en aanpakt, verbetert of 
verdwijnt het probleem bij het kind. Het kind wordt via de ouder geholpen.  
De PresentChild Methode maakt op een nauwkeurige manier gebruik van 
dit spiegelen. 
 
Wil je ontdekken wat je kind jou heeft te vertellen? 
Ben je nieuwsgierig geworden naar de boodschap van jouw kind? 
Geef je dan op voor de oudercursus en ontdek wat jouw kind wil 
spiegelen! 
Informatie en/of aanmelden kan telefonisch of via mail. 
 
De oudercursus wordt gehouden op vrijdag 5 februari 2016  
van 09:00 - 17:00 uur in Boekelo. 
Meer informatie over de PresentChild Methode? Neem dan een kijkje op 
de website: www.speakwise.nu. 
 
Ruim 20 jaar geleden is de methode PresentChild ontwikkeld waarbij de 
hulp aan kinderen wordt verleend door begeleiding en ondersteuning van 
hun ouders. De kern van de methode is dat de projectie van ouders ten 
aanzien van het kind wordt ingezet om iets te verhelderen in de ouder. 
 
Voor meer informatie mail carinbeen@speakwise.nu, tel: 06 13 48 55 51. 
 

http://www.speakwise.nu/
mailto:carinbeen@speakwise.nu
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het begin van het nieuwe jaar 2016 wensen wij u veel goeds en 
gezondheid toe! 
Met de bijna beëindiging van de werkzaamheden op het Bleekerijplein 
rondom het Historisch Centrum gaan wij een rustiger periode in dan in 
2015.  
De 6 herenhuizen bij ons aan de overkant sluiten straks het plein in wat 
ooit ook de bedoeling was van Ter Steege; of het eindresultaat zal 
bevallen kunnen we pas beoordelen wanneer het complex gereed is.  
Het plein wordt voor vele doeleinden gebruikt, van activiteiten tot 
parkeren! De grote vrachtwagens kunnen er naar believen draaien en 
keren, waarvoor het plein niet bedoeld was.  
Met spanning kijken wij uit naar het waterniveau in de vijver; zou  
“De Familie” zich ooit kunnen spiegelen in het water, zoals Marie Eitink 
het zich voorgesteld had? 
Moed was er nodig om het vol te houden op de Kerstmarkt; de 
standhouders kregen natte voeten maar verkochten hun waar met vrolijke 
lach!  
Henny Westerveld benaderde Roelant Laverman voor de functie van 
voorzitter van onze Stichting nu Jacques van Baal, na ruim 10 jaren, 
terugtrad. Hoewel Roelant en Wil veel reizen zag hij “en zagen wij” dat 
niet als bezwaarlijk; het gaat ons voornamelijk om het leiden van 4 à 5 
vergaderingen per jaar. Roelant is geïnteresseerd in historische 
vuurtorens langs wereld’s kusten, een liefhebberij ontstaan tijdens zijn 
jaren lange dienst op de grote vaart.  
 
De advertentie in Boeke-loos van december heeft meerdere reacties 
opgeleverd; maar we blijven vragen om jonge/ jongere geïnteresseerden 
die ons werk willen vervolgen. 
 

http://www.boeke-loos.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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VOLG DE BLAUWE PIJLEN 
 
Op woensdag 9 en donderdag 10 december jl. hebben medewerkers van 
Regio Twente “ons” wandelpad bewegwijzerd. De ruim 8 kilometer lange 
route is nu via blauwe pijlen te volgen. De officiële start is bij het T.i.p. 
(Toeristisch informatie punt) aan de Windmolenweg, direct naast  
De Buren. Daar komt op korte termijn ook een kaart te hangen waarop 
de route wordt aangegeven. Dat kaartmateriaal gaan we ook gebruiken 
om de route op de site boekelo.info te zetten. 
 
We zijn blij dat het tracé al binnen een jaar na de start van de Werkgroep 
Wandelpaden Faunafort Boekelo van bewegwijzering is voorzien. Bij de 
eerste vergadering van de werkgroep, januari jl., werd door de aanwezige 
deskundige gezegd dat we zeker op 1,5 jaar moesten rekenen voordat 
de pijlen werden gezet. Regio Twente is zo enthousiast over het door ons 
bedachte pad dat ze zelfs bezig zijn diverse andere routes daaraan aan 
te passen! 
 
Nu is het zaak de route goed te onderhouden en op termijn uit te breiden. 
Aan de vrijwilligers zal het niet liggen: met aanhoudend enthousiasme is 
ook in oktober op diverse plekken op en bij de route gewerkt, zo is het 
Akkerrandpad (tussen Teesinkweg en Teesinkbos) verbreed en is 
gewerkt aan een betere waterafvoer bij het Beekpad (tussen Weleweg 
en De Weele). Dat laatste pad is een juweeltje, maar bepaald niet 
geschikt voor “zondags schoeisel”!  
 
Wat de uitbreiding betreft zijn er al gesprekken geweest met het 
management van Bad Boekelo en zien we ook op andere plekken 
mogelijkheden om wandelpaden aan de hoofdroute vast te knopen. 
Mocht u opmerkingen hebben over de bewegwijzering of anderszins 
suggesties hebben (misschien wilt u wel als vrijwilliger aan de slag op en 
bij het pad…) over het wandeltracé? We horen het graag!  
 
Hopelijk zal het pad veel gebruikt worden! 
 
Namens de Werkgroep, 
Ben Schoppert 
 

BOEKELOOTJE 
 
 

VERLOREN: 
in week 51: een wollen shawl in de Saffierstraat; 

Mevrouw J. van de Loo, Saffierstraat 14, tel. 428 23 83 - 
Misschien is deze gevonden! 

 
 



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 
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CARNAVAL IN BOEKELO 
 

44 joar Bookels Carnaval; doar mo’j bie wean!!! 
 

Boekelo Avonden: 
Donderdag 21 januari | Vrijdag 22 januari | Zaterdag 23 januari 

Café De Buren | Zaal open: 19:00 uur | Aanvang: 19:30 uur 
 

Cliënten-carnaval 
Vrijdag 29 januari | Café De Buren | 19:30 uur (voor cliënten) 

 
Kloet’n hijsen 

Vrijdag 5 februari | Restaurant Fleur de Sel | 20:30 uur 
 

Thema- avond “Black tie with a touch of Soalt” 
Zaterdag 6 februari | Café De Buren | 20:30 uur 

leden gratis; niet-leden € 7,50 
Combikaart Thema-avond / Rosenmontag € 10,- 

 
Optocht 

Zondag 7 februari | start: 13:30 uur 
Na afloop muziek en gezelligheid bij Café De Buren 

 
Scholen- en kindercarnaval 

Maandag 8 februari | Café De Buren | Vanaf 15:00 uur 
Toegang gratis 

 
Rosenmontagbal 

Maandag 8 februari | Café De Buren | 20:30 uur 
leden gratis; niet-leden € 5,- 

Combikaart Thema-avond / Rosenmontag € 10,- 
 

Kleintje Carnaval (alleen voor leden) 
Dinsdag 9 februari | Café De Buren | 20:00 uur 

 
Informatie over de vereniging op: 

 www.soaltkloetns.nl / www.carnavalinboekelo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A’j d’r bunt, mo’j d’r wean!!! 
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OVERPEINZING 
 
De oplettende toerist wordt door de onlangs geplaatste handwijzers 
behoorlijk op het verkeerde been gezet. De bewegwijzering is niet 
eenduidig en de nadere toelichting ontbreekt.  
Verwarring maakt zich van hem meester. Zijn de Boekeloërs van de 
goede of de verkeerde kant, of gaat het over waarheen en waarom en 
wanneer ook weer? 
Is het vlietend beekje goed en het bosje verkeerd, of is het net 
andersom? 
Wie het weet mag het zeggen... 
 
 

 
  

Is het goede verkeerd, of het verkeerde soms goed? 
Is het links zo begeerd, terwijl rechts er toe doet? 
Is de keus van de één het verdriet van de ander? 
Of houden z'in Boekelo allemaal van elkander? 

 
Och leu, doot nich dom en volgt oe eigen pad. 

Wat de leu hier noe schrieft, dat is miej toch wat. 
Met mekaa' möj verdan met good en met kwoad 

Ik hop ai'j malkoander 'n good leamd loat. 
 
 
J.J. de Boer 



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

Fysiotherapie Oost Nederland
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie
Echografie - Fysiofitheidscan

Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Windmolenweg 42, Boekelo
W: fyon.nl/fyon-boekelo

T: 053 428 12 93



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
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Activiteiten: 
Opgave activiteiten: mevrouw J. Velthuis  428 26 59  
   mevrouw A. Eggers  428 28 01 
   mevrouw J. Velthuis  428 26 59 (voor Efkes d'r Oet) 

   
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30  
dinsdag Tai Chi (iedere week) 10:00 - 11:00 
12  
& 26 jan 

Brei- en handwerkclub 
Aanmelden bij Gina Nijhof, 053 - 430 33 67 

14:00 - 15:30 

14  
& 28 jan 

Inloopochtend voor computer, laptop, 
tablet en smartphone 
Onze vrijwilligers helpen u graag met uw 
vragen of problemen 

10:00 - 12:00 

14 jan Voorlichting Valrisico bij ouder worden 
Zie ook blz. 55 en de flyer 

14:00 - 16:00 

20 jan Gezellige Filmavond 
Entree € 2,- p.p. inclusief kopje koffie 

19:30 - 22:30 

21 jan Presentatie jaarprogramma Efkes d'r Oet 14:00 - 16:30 
26 jan Brei- en handwerkclub (zie ook 12 jan) 14:00 - 15:30 
28 jan Inloopochtend voor computers, laptop, 

tablet en smartphones (zie ook 14 jan) 
10:00 - 12:00 

28 jan Met Efkes d'r Oet naar Natura Docet 13:30 - 17:30 
  

 
Voorinformatie februari 

 

11 feb Spelletjesmiddag met de Marcellinusschool 14:00 - 16:30 
18 feb Voordracht over het dagelijks leven door 

mw. Wiefferink. Entree € 4,- p.p. 
14:00 - 16:30 

25 feb Met Efkes d'r Oet naar het glasblazen in 
Ootmarsum 

13:30 - 17:30 
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'De Huiskamer van het Dorp' is een ontmoetingsplek voor en door 
bewoners van Boekelo, Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie, een 
praatje, een heerlijke maaltijd of om mee te doen aan één van de 
activiteiten kunt u terecht in De Berke, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo. 
 

Maaltijden: 
Iedere woensdag een vers bereide maaltijd door de koks van De Posten. 
Aanvang:    12:30 uur  
Kosten:   € 8,50 per persoon 
Opgave voor 10:00 uur bij: de heer H. Heskamp      tel. 053 - 476 42 04 
 

Datum Maaltijd Opgave tot  
06 jan Chinese tomatensoep, bami goreng, foe yong hai, 

zoetzure saus, atjar, kroepoek, toetje 
04 jan 

13 jan Heldere groentensoep, stamppot boerenkool, 
ribbetjes, tafelzuur, toetje 

11 jan 

20 jan Heldere kippensoep, kibbeling, remouladesaus, 
wortelen, gebakken aardappeltjes, salade, toetje 

18 jan 

27 jan Bruine bonensoep, rookworst, toetje 25 jan 
03 feb Toscaanse tomatensoep, houthakkers steak, 

sperziebonen, aardappelpuree ,salade, toetje 
01 feb 

 
Bij niet tijdige afmelding worden kosten in rekening gebracht, met 
uitzondering van onvoorziene omstandigheden. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 51. 
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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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VOORLICHTING VALPREVENTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hele leven bestaat uit vallen en opstaan 
 

Op donderdag 14 januari om 14:00 uur organiseert De Huiskamer van 
het Dorp in De Berke een voorlichting: "Valrisico bij het ouder worden". 
 
Bij het ouder worden neemt het risico om te vallen toe. Elke 6 minuten 
wordt een 65+er als gevolg van een val behandeld in een ziekenhuis of 
poli. Het letsel als gevolg van een val, bijv. gebroken heup, hoofd- of 
hersenletsel, kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven 
en zelfstandigheid. Je kunt echter veel doen om de kans op een val te 
verkleinen waardoor je zelfstandig en vitaal kunt blijven.  
 
Een ergotherapeut van De Posten geeft deze voorlichting. De Posten wil 
éénmaal per maand een spreekuur houden in De Huiskamer van het 
Dorp. Iedereen die zich heeft aangemeld en een verhoogd valrisico heeft 
wordt gezien door een team van deskundigen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.  
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
12 januari: Nieuwjaars bijeenkomst met een hapje en een drankje. 
Ontvangst om 17:00 uur bij De Zevenster.  
26 januari: Jaarvergadering, wederom in De Zevenster. 
Traditiegetrouw eten we erwtensoep en als toetje appelcrumble. 
Aanmelden vóór 22 januari. 
 
Vooruitblik februari: 
23 februari: Film "Beekvogels in beeld". De film vertelt ons over de 
natuur met een knipoog naar mens en dier. Het geheel staat o.l.v.  
de heer Bert Pot. Locatie: De Zevenster, aanvang 17:00 uur. 
Aanmelden vóór 19 februari. 
 
Aanmelden kan bij: 
Jenny Wevers T: 428 14 23 E: redder@planet.nl 
Bonnie Haven T: 428 15 58 E: jhaven@kpnmail.nl 
Nettie Overzee T: 428 21 38 E: nettie.overzee@kpnmail.nl 
 

mailto:redder@planet.nl
mailto:jhaven@kpnmail.nl
mailto:nettie.overzee@kpnmail.nl




www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos            januari 2016       38e jaargang, nr. 389              blz. 57 

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 
 

03 jan Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 

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

10 jan Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
17 jan Protestantse kerk, Usselo 

Johanneskerk, Twekkelo 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

24 jan Protestantse kerk, Usselo Oecumenische dienst m.m.v. cantorij 
31 jan Johanneskerk, Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
07 feb Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

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

 
 
 

GROEN LICHT VOOR EEN MORTUARIUM IN BOEKELO 
 
De Marcellinuskerk aan de Beckumerstraat is voor de komende tien jaar 
behouden. Dat ging niet vanzelf. Het bestuur van de opgeheven  
Stichting Mortuarium Boekelo is overgestapt naar de Stichting Vrienden 
van de Marcellinuskerk (SVM). De SVM heeft de ANBI status, hetgeen 
inhoudt dat giften bij de belastingaangifte in aanmerking komen voor 
aftrek op het inkomen.  
 
Wij doen als bestuur hierbij een oproep om ons met een gift te steunen. 
Daarmee bereiken we dat er vanuit Boekelo invloed op het behoud van 
dit complex wordt uitgeoefend. Uw gift op NL 13 RABO 0147 5606 83 
t.g.v. Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk stellen wij zeer op prijs.  
In een volgend nummer van Boeke-loos volgt meer informatie. 
 
Alvast bedankt! 
 
Het bestuur 
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KALENDER JANUARI 
 

di-12 Trefpunt, Nieuwjaarsbijeenkomst, De Zevenster, 17:00 uur 
di-12 ’t Verborgen Theater, Thijs Kemperink, Zeur (try-out), 20:30 u 

wo-13 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:30 uur 
do-14 Voorl.: "Valrisico bij het ouder worden", De Berke, 14:00 uur 
za-16 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
di-19 Inloopbijeenkomst Edelstenenbuurt, De Zweede, 18:45 uur 
di-19 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 

do-21 Boekelo-avond 1, De Buren, 19:30 uur 
vr-22 Boekelo-avond 2, De Buren, 19:30 uur 
vr-22 ●●●● Laatste dag inleveren kopij februari●●●● 
za-23 Boekelo-avond 3, De Buren, 19:30 uur 
di-26 Trefpunt, Jaarvergadering, Zevenster 

wo-27 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:30 uur 
vr-29 Cliënten-carnaval CV Soaltkloet’ns, De Buren, 19:30 uur 

 
Activiteiten Huiskamer van het Dorp: blz. 51. 
  

 Historisch Centrum: ma: 20:00 – 22:00 uur en vr: 10:00 – 12:00 u 
 Spreekuur wijkagent: di: 18:30 – 19:30 uur, De Zweede 

 
VOORINFORMATIE FEBRUARI 

 
wo-03 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:30 uur 
do-04 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
vr-05 Kloet’nheisen CV Soaltkloetn’s, Fleur de Sel, 20:30 uur 
vr-05 Bezorgers ophalen Boeke-loos, De Zweede 
vr-05 Oudercursus PresentChild, Speakwise, 09:00 -17:00 uur 
za-06 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
za-06 Themavond CV Soaltkloet’ns, De Buren, 20:30 uur 
zo-07 Carnavalsoptocht, 13:30 uur 
zo-07 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-07 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 

ma-08 Kindercarnaval CV Soaltkloetn’s, De Buren, 15:00 uur 
ma-08 Rosenmontag CV Soaltkloet’ns, De Buren, 20:30 uur 

di-09 Kleintje carnaval (alleen voor leden CV!), De Buren, 20:00 uur 
di-16 ’t Verborgen Theater, Berry Lussenburg, 20:30 uur 
vr-19 ●●●● Laatste dag inleveren kopij maart●●●● 

 

http://www.boeke-loos.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
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INTERNATIONAAL SUCCES VOOR BOEKELOOS DANSPAAR 
 
Van vrijdag 4 t/m zondag 6 december werd in het New York hotel in 
Disneyland Parijs het World Championsship Ballroomdansen gehouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren wedstrijden in Ballroom en Latin in diverse categorieën, van 
Juveniles (onder de 10) tot Senioren (boven de 60), waaraan om en nabij 
3.000 paren uit 50 landen deelnamen. Zij werden beoordeeld door in 
totaal 76 juryleden.  
John Stam en Anita van Dijk uit Boekelo, dit jaar zowel Nederlands als 
Benelux kampioen geworden, dansten Ballroom in de categorie Boven 
de 50. In de finale deden paren uit 8 landen mee. John en Anita zijn 
uiteindelijk 3e geworden, nadat ze Italië en Engeland voor zich moesten 
laten gaan. 
Een fantastische prestatie waarmee wij hen van harte feliciteren! 
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Computer Service Twente

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

 Het vertrouw de 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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