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KERSTCROSSLOOP!

Op maandag 26 december a.s. organiseren de Boekelopers de 
Kerstcrossloop! 
 
Deze crossloop vindt ook dit jaar weer plaats in de mooie omgeving 
tussen Boekelo en Usselo. De route gaat over bos- en zandpaden, 
verharde wegen en langs beekjes. Een echte crossloop!

Afstanden en starttijden:
• 800 m (kidsrun)  start: 10:00 uur 
• 5 km    start: 10:15 uur
• 10 km (vanaf 16 jaar) start: 10:15 uur

Inschrijven: 
• Voorinschrijving t/m 18 december 2016 online via het inschrijfbutton 
op onze site: www.bscunisson bij Boekelopers.

• Op de dag zelf van 9:00 uur tot 9:45 uur.

Kosten: 
• € 5,- bij voorinschrijving
• € 7,- bij inschrijving op de dag zelf
• Kidsrun 800 m: kinderen van 4-12 jaar gratis

Locatie: 
• Sportpark De Zweede, Boekelosestraat 275, Boekelo

U kunt gebruik maken van de moderne kleedruimtes en na de wedstrijd 
heerlijk te douchen. 
In onze kantine is er volop gelegenheid voor een gezellige nazit met een 
heerlijke consumptie.

Informatie: 
www.bscunisson.nl
lopers@bscunisson.nl (algemeen) en 
acboekelopers@gmail.com (info Kerstcrossloop)
Facebook: Boekelopers 
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NIEUWS UIT DE 
DORPSRAAD 
(15 NOVEMBER 2016)

“Voor elck wat wils”

De november vergadering van de 
Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 
uur door Jeroen Verhaak met een forse 

klap van de voorzittershamer geopend. Hij heet de aanwezigen welkom. 
Dat zijn 10 Dorpsraadleden (afwezig zijn Jeanet van Offenbeek en Henk 
Abbink, terwijl Bart Stokkers gemeld heeft later aan te schuiven, hetgeen 
ook gebeurt) en 13 personen op de “publieke tribune”. De voorzitter leidt 
de presentatie van Klaas Hessels (voorzitter Open OuderenWerk Boekelo) 
kort in, waarna deze ons bijpraat over de actuele ontwikkelingen. De 
groep ontplooit haar activiteiten in de recreatiezaal van de Berke. De 
huurappartementen [daarnaast zijn er ook die eigendom zijn van de 
bewoners] en de zaal zijn van de Woonplaats. Spreker spreekt zijn dank 
uit aan de grondleggers/vrijwilligers van het eerste uur! Er wordt een 
overzicht van de activiteiten gegeven. Sinds enkele jaren mag de Berkezaal 
het predicaat “Huiskamer van het dorp” dragen! (Vanuit de Dorpsraad 
wordt opgemerkt dat dit niet ten koste mag gaan van MFA De Zweede.) 
De afgelopen jaren huurde De Posten de zaalruimte, zorgorganisatie 
Livio neemt dit contract over. OOWB is dus onderhuurder. Samen met 
de gemeente Enschede [lees: Stadsdeelmanagement-West] willen Livio 
en OOWB de uitbreiding van de activiteiten in de Berke-zaal stimuleren. 
Zoals het er nu uitziet zal o.a. de bibliotheekcollectie voor (ook jong-) 
volwassenen (als vervanging van de “biebbus”) een plekje krijgen in deze 
ruimte. [Hierover meer in de volgende Boeke-loos]. Hessels benadrukt 
dat de OOWB-activiteiten beslist niet concurrerend willen zijn met de 
plaatselijke horeca! Nico Bolhuis (Staddeelmanagement-West, aanwezig 
als belangstellende) zegt, aansluitend bij de inleider, dat de gemeente 
graag ziet dat deze ruimte voor meer groepen (o.a. jeugd) toegankelijk 
wordt. Wij wensen OOWB, Livio en de gemeente succes bij hun 
activiteiten! 

Wat het Verslag van de oktober vergadering betreft: dat wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit Verslag pleit Nico v.d. 
Veen (aanwezig als belangstellende) voor de plaatsing van verkeersborden 
op de kruising “MFA-weg”/Boekelosestraat die alle verkeer op de geldende 
voorrangssituatie wijzen. Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West, aanwezig 
als belangstellende) speelt dit pleidooi door naar de gemeente. Deze 
laatste zegt dat er intussen een HUP-afvalbak geplaatst is op de kruising 
Bastinglaan/Boekelosestraat. Gonny ten Veen wijst ons op de situatie 
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op de Windmolenweg waar soms (noodgedwongen?) te veel op het 
trottoir geparkeerd wordt. Jan ten Elzen en Kas de Vries zullen ter plaatse 
poolshoogte nemen. De postlijst wordt kort besproken. Punt 5 van de 
agenda (Mededelingen van de wijkagent) komt vanwege afwezigheid 
van een vertegenwoordiger van de politie te vervallen. 

In het kader van Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen 
wordt het volgende gemeld: Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). We 
stellen voor het bestuur van de 30-oktober-2016-rally schriftelijk te 
complimenteren met hun organisatie. Editie 2015 deed veel kritisch 
stof opwaaien, gesprekken tussen rally-bestuur en Dorpsraad hebben 
geresulteerd in een aantal aanpassingen in 2016. Brief zal verstuurd 
worden. Per 11 december gaat er op lijn 6 een buurtbus rijden, vrijwilligers 
treden op als chauffeur. Hiervoor is een vereniging opgericht (voorzitter 
Ben Bel, maar deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van 
de Dorpsraad) die beheer en de coördinatie van de ritten op zich neemt. 
Men zoekt nog chauffeurs uit Boekelo. Het vergaderschema 2017 wordt 
vastgesteld. (Elke derde dinsdagavond Openbare Dorpsraadvergadering. 
Augustus vergadering zou kunnen vervallen.) ROM (Kas de Vries). Tweetal 
ROMmers is naar informatiebijeenkomst m.b.t. N18 geweest. Kas en Bart 
Stokkers geven ons een kort verslag van deze “oploop”. Ton Nijhuis (in de 
zaal als belangstellende), gebiedsconciërge N18, wijst ons op het bestaan 
van de Facebook bladzijde “N18 drone Projects”, de daar geplaatste films 
geven een goed beeld van plannen en activiteiten. Windmolenbeleid. 
ROM werkt aan een brief waarin de Dorpsraad haar visie op duurzame 
energiebronnen (m.n. windmolens en zonnepanelen) kenbaar maakt aan 
de gemeenteraad. Bestemmingsplan Boekelo 2015(!). Ben ter Stal, Kas 
de Vries en Jeroen Verhaak hebben met de gemeente overleg gevoerd 
over dit document. Publiciteit (Kas de Vries en Ben Schoppert). Er wordt 
op wijzigingen in redactiesamenstelling en opmaak van Boeke-loos 
gewezen. Dorpsraad zal zich beraden op haar mediabeleid, waarbij m.n. 
de actualiteit van de site Boekelo.info en de mogelijke inzet van andere 
social media aan de orde moet komen. 

M.F.A. Jeroen Verhaak meldt enkele zaken uit het kortgeleden 
gehouden zgn. “voorzittersoverleg” (voorzitters van bestuur M.F.A. en 
drie hoofdgebruikers). -Bovenverdieping wordt klaargemaakt voor 
gebruik. -Fase 3 (Speelzaal/sporthal) heeft nadrukkelijk de aandacht, 
hiervoor is aparte “duwgroep” opgezet. -BSCU probeert concentratie van 
sportactiviteiten op sportpark De Zweede te stimuleren en zal per Editie 
2017 mogelijk samenwerken met Military-organisatie. R.S.C.J. (Gonny ten 
Veen, Bart Stokkers en Ben Schoppert). Deze commissie is betrokken bij 
alternatief voor “biebbus”. Opgemerkt wordt dat de beide basisscholen 
vanaf januari 2017 bediend worden door de biebbus die daar wekelijks 
langs komt met een jeugdcollectie. Over het huisvesten en beheren 
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van een boekencollectie voor volwassenen (incl. oudere jeugd) zijn we 
nog met diverse instanties in gesprek. De vraag naar het ontplooien van 
jeugdactiviteiten in de Berke, via Bookels Höltink aan R.S.C.J. gesteld, 
moet daarin nog besproken worden. Werkgroep Wandelpad & Faunafort 
Boekelo heeft een tweetal projecten deze winter: verbeteren tracé op 
de Weele en langs Sikkepad. Zitmaaier is aangeschaft met behulp van 
financiële middelen uit Dorpsbudget en Initiatiefkracht (Stadsdeel-West), 
waarvoor de WW&FB ons hartelijke dank zegt! Dorpsbudget (Kas de 
Vries). Dorpsraad accordeert toekenning van 850 euro aan zanggroep 
Inspiration.  

Last but not least: de rondvraag. Bernd Weijers vraagt naar stand van 
zaken renovatie bosschage Bleekerij (bij v.m.Unissonveld). Gemeente is 
hier mee bezig, Dorpsraad zal hierin om advies worden gevraagd. Bart 
Stokkers informeert naar aanpassing armatuur lantaarnpaal Bleekerij (bij 
Magazijn). Volgens Jan ten Elzen nog niet geheel naar wens uitgevoerd. 
Gonny ten Veen kaart afwezigheid van bladkorven aan. Er ontspint 
zich een gedachtewisseling over deze problematiek. We zijn niet “zo 
gelukkig” met het gevoerde bladblaas-beleid. Is gevolg van gemeentelijke 
bezuinigingen, maar het bevordert bepaald niet verkeersveiligheid en 
aanzien. Zelfde spreekster ergert zich zeer regelmatig aan achtergebleven 
marktvuil na vrijdagmarkt. Jan ten Elzen zal gemeentelijke dienst 
Handhaving wijzen op deze situatie. 

De voorzitter sluit om 21:45 uur de vergadering. 

Ben Schoppert      

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de 
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 20 december 
2016, aanvang 20.00 uur, in de MFA De Zweede,  
aan de Boekelosestraat 275. 

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). Het Verslag verschijnt 
ongeveer een week na de vergadering en wordt ook op de site 
Boekelo.info gepubliceerd.
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DATA DORPSRAAD BOEKE-LOOS 2017
DORPSRAAD 

VERGADERINGEN
BOEKE-LOOS

INLEVEREN KOPIJ
17 januari 20 januari

21 februari 24 februari

21 maart 24 maart

18 april 21 april

16 mei 19 mei

20 juni 23 juni

18 juli 21 juli (dubbel nummer)

15 augustus -

19 september 22 september

17 oktober 20 oktober

21 november 24 november

19 december 22 december

&

(foto: Abbink Fotografi e)

De verspreiding van Boeke-loos zal in de volgende editie van Boeke-loos 
kenbaar gemaakt worden. De advertentiekosten voor 2017 zullen in de 

volgende editie van Boeke-loos kenbaar gemaakt worden.
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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

ONTWERPERS
EN DRUKKERS

Marssteden 31
7547 TE Enschede
053 4283328
info@tesligteolijdam.nl
www.tesligteolijdam.nl

Windmolenweg 30
7548 BM Boekelo
053 4283036
info@formenprint.nl

HET IS MOOI GEWEEST!
Vanaf 1 januari 2017 gaan we alleen maar leuke dingen doen!

Wij hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stoppen
daarom op 31 december a.s. met onze werkzaamheden.

Wij brengen v.a. 1 januari al onze activiteiten onder bij Drukkerij te Sligte-Olijdam,
op de Marssteden te Enschede. De contactpersoon aldaar is Richard Vulker.

Wij danken onze cliëntèle hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen,
wij weten zeker dat u ook bij te Sligte-Olijdam uw weg zult vinden.
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EEN VAARWEL; JAN EN TINY VAN FORM+PRINT

‘Form+Print, sinds jaar en dag een begrip in Boekelo, 
stopt per 1 januari 2017’

Jan en Tiny van Beek hebben de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en 
stoppen ermee. “Het is mooi geweest, andere tijden breken aan”, aldus 
Jan. Boeke-loos wordt namelijk al vanaf het prille begin opgemaakt én 
tot op de dag van vandaag gedrukt door Jan, naast andere uitgaven 
zoals ook de Flits van BSC Unisson.   Hoog tijd voor Boeke-loos om 
hierbij stil te staan en een klein portret op te tekenen van deze bekende 
dorpsbewoners.

Jaren ‘60
Onder het genot van een fi jne kop koffi  e in zijn drukkerij aan de 
Windmolenweg  deelt Jan een stuk van zijn geschiedenis met ons. 
Een verhaal dat voor Jan begint in de jaren ‘60 op de Academie voor 
Kunst en Industrie. Sowieso een tijd van vrijgevochtenheid, maar op de 
studierichting ‘Vrije Expressie’ op de AKI vrijwel structuurloos. Daar, en 
onder medestudenten als Ben Joling (toen nog onbekend en pas net 
begonnen in een bandje genaamd ‘Normaal’), kon Jan zijn draai niet 
vinden. Hij besloot zijn studie voort te zetten in de richting ‘Grafi sche 
Vormgeving’, een avondstudie. 



www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij ons in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving 
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn 
altijd bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke 
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus 
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met 
onze wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen 
van de zorg en het regelen van de eventuele vergoedingen.
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Inspiratie
Jan combineerde deze avondstudie met tijdelijk productiewerk bij 
fabrieken als Scholten en Menko in Enschede. “Bij de deur lopen was 
iets wat er niet in ging bij ons in het gezin” zegt Jan. In de fabriek zag hij 
hoe de Turkse gastarbeiders, met hun typerende snorren, hun intrede 
deden. En tijdens zijn studie waren het de Grafisch Druktechniek-
docent van den Berg en Fotografie-docent (en hoofdredacteur van het 
blad ‘Foto’) Hazelhoff die Jan inspireerden om voor zichzelf te beginnen. 
Jan kocht een camera en andere basisbenodigdheden en startte 
halverwege de jaren ‘70 zijn eigen bedrijf. Eerst vanuit een schuur achter 
café de Windmolen, en niet veel later vanuit een zelfgebouwd atelier 
achter zijn ouderlijk huis. “Dat was feitelijk het begin van Form+Print”.

Van lettersetmachine naar internetdrukker
Ruim veertig jaren heeft Jan zaken gedaan vanaf de Windmolenweg 
in Boekelo. Klein begonnen en uitgegroeid tot een serieuze drukkerij 
met een complete doka, diverse persen en een ruime portfolio met 
klanten in heel Twente. Al herinneringen ophalend komen allerlei 
bijzondere verhalen ten tafel. Van hoe Jan en Herman bijna een dure 
letterset machine kochten, op het nippertje getipt werden te wachten 
(de Apple Macintosh was in aantocht, een uiteindelijke revolutie in de 
grafische wereld) tot de eerste ontmoeting met het fenomeen ‘internet 
drukkers’ aan het begin van deze eeuw. Jan heeft het allemaal gezien 
en meegemaakt. 

Herman de Groot
Alhoewel Jan alleen begonnen is kreeg hij al snel hulp. De broer van 
zijn vrouw, (Jan trouwde in 1974 met Tiny) Herman, hielp Jan met zijn 
onderneming en eind jaren ‘80 konden beide er een goede boterham 
mee verdienen. Ze besloten tot te bouw van de huidige drukkerij. 
In 1989 werd Form+Print officieel opgericht en in 1992 werd het 
nieuwbouwpand in gebruik genomen. “Herman was de drukker van ons 
beide, hij wist alles van de machines en overzag het hele drukproces. 
Ik hield me voornamelijk bezig met vormgeving”. Helaas werd Herman 
in 2007 ernstig ziek, een ziekte die -te laat ontdekt- leidde tot zijn 
overlijden in het voorjaar van 2008. Jan heeft nog altijd de kalender 
staan op 18 juli 2007. “Als eerbetoon aan Herman” zegt Jan. “Dat was zijn 
laatste werkdag.”

Tiny
Jan moest de draad natuurlijk direct weer oppakken en nu zelfstandig 
de drukkerij voortzetten. Gelukkig is zijn vrouw Tiny nooit van zijn zijde 
geweken. “Tiny is degene die het hier draaiende houdt” zegt Jan. “Zij 
heeft, in tegenstelling tot mijzelf, een ijzersterk geheugen. Ze is heel 
attent en georganiseerd en zorgt ervoor dat we geen afspraak missen”. 
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Zonder haar was het niet gelukt om zo’n groot klantenbestand naar 
tevredenheid te bedienen. Jan: “We hebben een mooie tijd gehad en 
veel meegemaakt.”

Boeke-loos
Als we beginnen over hoe de Boeke-loos ‘vroeger’ gemaakt werd weet 
Jan zich te herinneren: “In de begin jaren moesten we voor de drukpers 
platen maken. Dat betekende dat ik iedere maand alleen voor de Boeke-
loos zeker één hele dag in de doka doorbracht, met zware chemicaliën 
om drukplaten te maken. Uiteindelijk konden de platen op de machine 
en waren we klaar om te drukken. Eerst één zijde van het papier. Daarna 
moest het papier een dag drogen voor we de andere kant van het 
papier konden bedrukken. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, 
maar zo ging dat”. 

Een nieuw hoofdstuk, minder verplichtingen
Met het afscheid van ‘de zaak’ nemen Jan en Tiny ook afscheid van 
diverse andere activiteiten. Zoals ook het redactiewerk voor de Flits en 
de vaste kantinediensten bij BSC Unisson. Meer dan 30 jaar is Jan hier 
ondermeer voetbaltrainer geweest. “Nu willen we vooral vrijheid en 
niet te veel verplichtingen meer”. Wat zeker niet betekent dat Jan en 
Tiny achter de geraniums gaan zitten. Op de vraag “Wat ga je nu doen 
Jan?” antwoordt hij lachend: “We hoeven ons niet te vervelen, ik wil een 
nieuwe carport bouwen en we hebben drie dochters die onze hulp met 
klussen ook prima kunnen gebruiken. Maar vooral niets meer verplicht, 
we zien wel wat de dag ons brengt!”.

De redactie van Boeke-loos bedankt Jan en Tiny voor de vele jaren 
van goede zorgen en wenst ze veel plezier met het indelen van de 
vrijgekomen tijd! 

Form+Print heeft zijn klantenbestand ondergebracht bij Drukkerij 
te Sligte - Olijdam te Enschede. Contactpersoon Richard Vulker: 
“Vanuit de locatie aan de Marssteden zal ik alle klanten van Form 
& Print op dezelfde manier bedienen,als wij onze eigen klanten 
bedienen.””Continuïteit en kwaliteit zijn gewaarborgd en alle 
betrokkenen geïnformeerd.

ONTWERPERS
EN DRUKKERS

Marssteden 31
7547 TE Enschede
053 4283328
info@tesligteolijdam.nl
www.tesligteolijdam.nl

Windmolenweg 30
7548 BM Boekelo
053 4283036
info@formenprint.nl

HET IS MOOI GEWEEST!
Vanaf 1 januari 2017 gaan we alleen maar leuke dingen doen!

Wij hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stoppen
daarom op 31 december a.s. met onze werkzaamheden.

Wij brengen v.a. 1 januari al onze activiteiten onder bij Drukkerij te Sligte-Olijdam,
op de Marssteden te Enschede. De contactpersoon aldaar is Richard Vulker.

Wij danken onze cliëntèle hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen,
wij weten zeker dat u ook bij te Sligte-Olijdam uw weg zult vinden.



Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

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

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

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

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

Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

Barink Schilderwerken
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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ZIE GINDS KOMT DE 
STOOMTREIN UIT....

Ook dit jaar kwam onze goede Sint 
aan in Boekelo. Als je dan toch niet 
met de boot kan komen, dan neem  
je als ervaren cadeautjesuitdeler 
toch het meest bijpassende alter-
natief? Juist ja,  een stoom voort-
gedreven voertuig: de stoomtrein.  
Deze was goed gevuld met alle  
cadeaus die op 5 december weer 
in alle schoenen mogen verdwij-
nen. De waardevolle lading werd 
bijgestaan door een hele hoop 
Pieten die voor het nodige vertier 
zorgden.

Nadat de kinderen en de oudere 
kinderen een liedje gezongen 
hadden voor de Sint gingen 
de Pieten en Sint richting het 
dorpsplein om daar iedereen toe 
te spreken en te bedanken voor 
het mooie welkom. Niets was 
te gek, een jonglerende Piet op 
stelten, een acrobaat piet in 2 hoog 
gespannen doeken, en veel Pieten 
met ballonnen en snoepgoed. 

Na enige problemen met de 
versterking van het geluid dat 

nodig was om de Sint goed te 
kunnen verstaan ging het Sint-en-
Piet gezelschap richting eetcafé de  
Buren waar Sint graag op de foto 
ging met alle aanwezige lieve 
kindertjes (en enkele volwassenen) 
Na een gezellige maar vermoei-
ende middag kon de Sint gaan 
rusten in het Sinterklaas Hotel in 
de zouttoren. Hier heeft Sint de 
komende tijd veel georganiseerd 
zoals voorleesavonden waar 
de kinderen in pyjama naar toe 
mogen. Hoe leuk is dat? Sinterklaas 
kan zo goed voorlezen dat al deze 

avonden zo populair zijn geworden 
dat er helaas niemand meer bij 
kan. Maar volgende jaar zal de Sint 
proberen om voor meer kinderen 
te kunnen mogen voorlezen. En 
nu allemaal heel lief en braaf zijn. 
Het is bijna 5 december, nog even 
volhouden!

De Sint wil ook nog alle jongens 
en meisjes bedanken voor de  
mooie kleurplaten. De redactie van 
Boeke-loos heeft ervoor gezorgd 
dat ze bij Sinterklaas terecht 
komen. Verschillende kinderen 
zijn beloond met een heerlijke 
chocoladeletter!



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn

Dierenartsen:                 
A.J.H.M. Roelofs  
H.J.P. Verkerk   
J.H. Meijer          
A. Schuttert 
M.C. Roos    
  

Deldenerdijk 80,      Hengelo-Beckum,          tel. 074- 3676471  
Hagmolenweg 13a,  Ambt-Delden-Bentelo,  tel. 0547-292827                 

Zorg(t) voor dieren 
 

Diergeneeskundige zorg   
voor uw gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren 

 
Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak 

of voor vrijblijvende informatie over behandelmogelijkheden 
 

 Voor spoedgevallen 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar 
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INZAMELING VAN HERFSTBLADEREN 
IN UW WIJK.

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren 
op in uw wijk. De eerste ronde in november of december en de tweede 
ronde begin 2017. De gemeente plaatst informatieborden voor de 
ophaalronde in uw wijk, zodat u weet in welke week u het blad in 
uw wijk kwijt kunt. Hieronder leest u meer over de aanpak van de 
gemeente en wat u zelf kunt doen met het blad in uw buurt.

De gemeente maakt vanaf dit jaar gebruik van informatieborden met de 
tekst “Deze week ruimen wij het blad bij u in de wijk”. De borden worden 
aan het begin van uw wijk geplaatst op hoofdwegen. Bij het opruimen 
van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofd 
fi etspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt.

Wat u zelf kunt doen met uw verzamelde bladeren
In de week dat het blad in uw wijk wordt opgehaald mag u bladeren 
op de verzamelplaatsen (plekken waar u ziet dat de gemeente zelf het 
verzamelde blad neerlegt) of op de grasstrook neerleggen. Dat mag 
voor zowel bladeren uit uw eigen tuin (als de groene container vol zit 
of er geen mogelijkheid is voor een composthoop) als voor bladeren die 
u verzamelt bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken van uw straat. Let 
daarbij in elk geval op de volgende aandachtspunten:
• Maak niet te hoge bladhopen;
• Bewaar wat afstand tot eventuele bomen; 
• Zorg dat er geen takken bij het blad zitten;
• Houd daarnaast ook rekening met het volgende:
• Bladeren worden niet meer opgehaald als u deze na de ophaalweek 

op verzamelplekken of het gras neerlegt. 
• Er worden net als vorig jaar geen bladkorven meer geplaatst. 

In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare ruimte belangrijk. De 
gemeente neemt bij onveilige situaties maatregelen. Daarom vraagt de 
gemeente u om onveilige situaties, zoals door bladeren van bomen, te 
melden via de gemeentelijke website.  Grof tuinafval en bladeren kunnen 
GRATIS worden gestort bij één van de afval breng punten van Twente 
Milieu.,  aan de Binnenhaven en aan de Vlierstraat.



��������

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. 

ACTIE
t/m december

50% korting
op PMU

eyeliner en
wenkbrauwen

Boekelosestraat 411 - Boekelo | T. 06 - 48157489
www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl

SchoonheidsinstituutRegina          rezjina

Mijn werk is mijn hobby!
Even een momentje voor jezelf? 

Gezichtsbehandelingen •
(Maria Galland)

Harsbehandelingen • 
Acrylnagels • 

Shellac Shellac (CND) • 
IBX nagelverbetering • 

Massages • 
NIEUW Permanente make-up • 
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18.22
18.23
18.28
18.33
18.38
18.39
18.40
18.44

Boekelo, R.K. Kerk
Boekelo, Centrum
Enschede, Marssteden
Enschede, Transportcentrum
Enschede, Volkspark
Enschede, Centraal Station

maandag t/m vrijdag



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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NIEUWE WIJKAGENT 
IN BOEKELO

- Pieter ontmoet de wijkagent –

Voor onze eigen wijkagent Anton 
Brinks was de zondag van de Mili-
tary zijn allerlaatste dienst voordat 
hij met pensioen ging. Na 40 jaren 
trouwe dienst zat het erop voor 
Anton, met als eindstation Boeke-
lo. Het afscheid van Anton Brinks 
was er één met gemengde gevoe-
lens, want wie gaat zijn vertrouwde 
stokje overnemen. 

Waarom is een wijkagent nu zo be-
langrijk voor een dorp als Boekelo? 
Sinds een aantal jaren werkt het 
ministerie van Veiligheid en Justi-
tie – ook de werkgever van deze 
Boekeloër - aan de vorming van 
de Nationale Politie. Dat betekent 
dat de 25 oude politiekorpsen op 
zijn gegaan in één nationale poli-
tieorganisatie. Wat duidelijk wordt 
met deze ontwikkeling, is dat het 
besturen van een politieregio vaak 
veel meer op afstand plaatsvindt 
en veel diensten en ondersteuning 
van het politieproces buiten Twen-
te georganiseerd zijn. 

In Nederland is onze regio Oost de 
grootste politieregio van Neder-
land en is in 2012 ontstaan uit een 
samenvoeging van de voormalige 
regiokorpsen IJsselland, Twente en 
de drie Gelderse korpsen. Uit ei-
gen ervaring zie ik dan op centra-
le plekken in het land beslissingen 
genomen worden door mensen 
die geen enkel idee hebben hoe de 
Beckumerstraat eruit ziet of hoe-
veel mensen er bij het Boekelose 
carnaval wel niet verzamelen op de 
kruising bij Café de Buren.  

Nu is er veel mogelijk dankzij goe-
de informatievoorziening, maar in 
bepaalde situaties is het belangrijk 
dat die grote centraal georgani-
seerde politieorganisatie ook ogen, 
oren en gevoel heeft voor een klei-
ne gemeenschap als Boekelo. En 
dan komen we weer terug bij die 
wijkagent en het belang dat die 
wijkagent heeft voor een dorp.

De wijkagent is een ervaren po-
litieman, die een groot deel van 
zijn werktijd besteedt aan de leef-
baarheid en veiligheid in het dorp 
of een wijk. De wijkagent is daarbij 
de schakel tussen het dorp ener-
zijds en zijn politieteam ander-
zijds. Door informatie uit de buurt 
is een wijkagent ook beter in staat 
om problemen in het dorp tijdig te 
onderkennen en misschien zelfs te 
voorkomen. Tevens kan de wijk-
agent daardoor collega’s en andere 
instanties goed adviseren over mo-
gelijke oplossingen.

Belangrijk in het werk van een 
wijkagent is het verkrijgen van ver-
trouwen van de bewoners. Dat is 

Afscheid Anton Brinks (foto Lucien Baard)
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Peter Colijn en Anton Brinks in de 
afgelopen jaren goed gelukt. Als er 
escalatie dreigde in het dorp of er 
was ergens een inbraak geweest, 
kon je erop wachten dat de heren 
zich bij de betrokkene(n) meldden. 
En dan is het toch anders als er een 
bekend en vertrouwd gezicht voor 
de deur staat, dan een totaal onbe-
kende agent die de buurt en haar 
bewoners niet kent. Politiewerk in 
Boekelo kan dan ook niet zonder 
dat vertrouwen van bewoners. 

Vanaf oktober van dit jaar mochten 
we de heer Randy Oude Engberink 
verwelkomen, die voorlopig de rol 
van wijkagent voor Boekelo op 
zich gaat nemen. 

Randy Oude 
Engberink is 34 
jaar en geboren 
en getogen in het 
mooie Noord 
Deurningen. 

Na een start in Enschede Noord als 
jeugdagent van 2009 tot en met 
2015, is Randy sinds 2015 werk-
zaam bij wijkbureau West, waar 
ook Boekelo onder valt.  In de loop 
der jaren heeft hij een brede poli-
tie-ervaring opgedaan in onder an-
dere de hectiek van de Enschedese 
binnenstad, als jeugdagent maar 
bijvoorbeeld ook de Mobiele Een-
heid. 

Randy is zeer gemotiveerd om 
als wijkagent te gaan werken in 
Boekelo, mede omdat hij zich erg 
thuis voelt in onze compacte ge-
meenschap. “Net zo gemoedelijk 

als Noord Deuringen”. Toen Anton 
Brinks met pensioen ging, meldde 
hij zich dan ook meteen aan als tij-
delijk vervanger. Als goed toehoor-
der kon ik tijdens het overleg al 
merken dat Randy maar wat graag 
de functie van wijkagent in Boeke-
lo langer wil bekleden. 
Maar zoals in elke goede organisa-
tie, zal ook hij moeten solliciteren 
naar die functie. 

Randy gaat zich de komende tijd 
vooral bezighouden met het op-
bouwen van goede relaties met de 
bewoners en het vormen van een 
netwerk met alle Boekelose (so-
ciale) partners. Inmiddels is hem 
opgevallen dat Boekelo een erg 
actief en sociaal dorp is. De vele 
evenementen, de saamhorigheid 
onder bevolking (net als in Noord 
Deurningen groeten de mensen 
elkaar op straat!), de betrokkenheid 
van de ondernemers, maar ook de 
zeer actieve Dorpsraad, zijn zaken 
die hem in de afgelopen tijd al zijn 
opgevallen. 

“Boekelo leeft!” is een mooie uit-
spraak, maar zeker ook een aardig 
compliment voor ons dorp.

Als ik vraag naar zijn plannen in de 
komende tijd, geeft Randy aan dat 
hij op dezelfde voet verder wil als 
Peter Colijn en Anton Brinks. Man-
nen die erg gewaardeerd werden in 
de Boekelose gemeenschap. Daar 
moet je niks aan willen veranderen. 
En wat betreft de vele evenemen-
ten die Boekelo rijk is, merkt hij op 
dat de organisatoren vooral moe-
ten laten weten hoe ze het willen 
hebben. 
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En als interviewer en verslaggever 
voor uw dorpsblad wil ik graag mijn 
persoonlijke indruk toevoegen dat 
we met Randy Oude Engberink een 
amicale, nog relatief jonge man in 
ons midden krijgen, met een echt 
politie hart, maar vooral ook een 
groot gevoel voor de bewoners en 
de belangen van ons dorp. 
Maar ja, ik zit dan weer niet in de 
sollicitatiecommissie. Desalniette-
min, Randy, we gaan voor je dui-
men. Ben ervan overtuigd dat Boe-
kelo en Randy gaan klikken met 
elkaar. 

Heel veel succes namens de 
redactie van de Boeke-loos!

De heer Randy Oude Engberink is 
op de volgende wijze te bereiken: 

• Sportpark de Zweede: iedere 
maandagavond van 18.30 uur 
tot 19.30 uur (behalve in de 
schoolvakanties)

• Via het algemene politie-
nummer 0900 8844 (u wordt 
meestal binnen een week 
teruggebeld)

• Facebook:www.facebook.com/
boekelowijkagent (alleen me-
dedelingen van de wijkagent)

• Bij acute nood: 112 (en ge-
woon doen als er echt sprake 
is van een noodgeval of  
levensbedreigende situatie!)

DIERENARSTENPRAKTIJK 
ENSCHEDE - BOEKELO

Met veel plezier kondigen wij aan dat 
onze dierenartsen voor u klaar staan vanaf 
2 januari 2017. Alle dieren, groot en klein, 
zijn bij ons welkom.  

Kom gerust een kijkje nemen en maak 
kennis met ons team.  

U vindt ons in het voormalige Rabobank 
gebouw aan de Beckumerstraat 15,  
7548 BD te Boekelo.

Het gezond houden van alle dieren, dat is onze passie!

T: Gezelschapsdieren 053-4361616 | T: Boerderijdieren 053-4361666
E: info@dapenschede.nl | I: www.dapenschedeboekelo.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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KERSTMARKT 
IN BOEKELO

Zoals u allen gemerkt heeft is het 
mooie weer dat erg lang aange-
houden heeft nu echt verdwenen. 
Menigeen zal dit berouwen maar 
ik weet zeker dat er velen onder u 
zijn die dit zien als het begin van 
een gezellige periode. De decem-
bermaand staat voor de deur, en 
dat staat bij veel mensen synoniem 
voor gezelligheid. Natuurlijk is er 
ook dit jaar weer een kerstmarkt 
in Boekelo. Een mooi evenement 
dat kort voor de daadwerkelijke 
kerst gaat plaatsvinden. En wel te 
verstaan op zaterdag 17 december 
(tussen 17:00 en 20:00 uur). 

De Boekelose ondernemers vereni-
ging zal weer goed z’n best gaan 
doen om dit evenement tot een 
succes te maken. De sfeer die dit 
evenement tot een succes maakt 
zal ook dit jaar weer bereikt wor-
den. Want; waar komt u de lokale 
ondernemers tegen? Waar heeft de 
enkele carnavalscommissie hun ei-
gen houten vertrek waar de lekker-
ste lekkernijen en het benodigde 
drankje verkocht worden? Juist ja; 
op de kerstmarkt in Boekelo. 

Het aanbod is altijd divers en ook 
voor de kinderen en ouderen on-
der ons is er genoeg te zien en te 
kopen om de kerstdagen goed in 
te luiden en eventueel af te maken 
qua decoratie of lekkernijen. Hope-
lijk loopt er ook dit jaar weer een 
kerstman rond en zal er gezang 
klinken van een groep die 

gekleed is zoals Dickens dat ooit 
beschreven heeft. Wie weet zijn er 
zelfs ondernemers die zullen mee-
gaan in deze sfeer. 

De kerstmarkt zal plaatsvinden tus-
sen de zouttoren en het “eetcafé de 
Buren”. Tevens zal ook het perron 
van de MBS gebruikt worden om 
nog meer aanbod te genereren 
voor de bezoekers die zeker in gro-
te getallen het evenement zullen 
komen bezoeken. 

En als dit alles uw inspiratie brengt 
en u denkt: Ik heb zelf nog mooie 
producten in de aanbieding of ik 
kan iets bijdragen aan de sfeer 
van de kerstmarkt; dan zijn er nog 
mogelijkheden om een kraam te 
bemachtigen om dit aan de vele 
bezoekers te kunnen mogen aan-
bieden. Voor meer informatie be-
treffende het mogen gebruiken 
van een kraam op deze gezellige 
kerstmarkt kunt u een mail sturen 
naar: Ike@deburenboekelo.nl 

Nu hopen we alleen dat de weer-
goden ons goed gezind zijn en 
zorgen voor een droge kerstmarkt, 
of een dik pak sneeuw. U mag voor 
uzelf uitmaken wat u prettiger en 
plezieriger vindt. 
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GEZONDHEIDSCHECK 

Zo lang mogelijk in uw eigen 
omgeving blijven wonen, met 
de juiste zorg en ondersteuning. 
Daar helpt Livio u graag bij. 

Vanaf januari zal er iedere dins-
dagmiddag in Medisch Centrum 
“de Windmolen” een gratis ge-
zondheidscheck door Livio plaats-
vinden. Ouderen kunnen hier hun 
bloeddruk, bloedsuiker en zuur-
stofgehalte in het bloed laten me-
ten door de wijkverpleegkundige. 
Hij/zij staat bezoekers ook graag 
te woord over de zorgverlening en 
mogelijkheden van Livio, voor nu 
of voor in de toekomst. 

Voor verdere informatie over dit  
onderwerp kunt u contact  
opnemen met: Ger Beernink; 
wijkverpleegkundige Livio.  
0900 - 9200

MEDEDELING 
BOEKENBUS STOPT

Vanaf 01-01-2017 stopt de Boeken-
Bus helaas vanwege bezuinigingen 
die de Bibliotheek Enschede moet 
maken.  De Boekenbus blijft toe-
gankelijk voor lezers onder de 12 
jaar. OOBS Molenbeek en de Mar-
celllinusschool zullen hoogstwaar-
schijnlijk de Boekenbus gaan beta-
len en gebruiken voor de leerlingen. 
In januari zal er een tijdelijke bieb 

voorziening in de Berke-zaal. In de 
komende weken zal het duidelijker 
gaan worden hoe het definitieve 
plaatje eruit gaat zien. De Dorps-
raad is er druk mee en zal u in het 
nieuwe jaar verder informeren. 

OUD PAPIER 
INZAMELING 2017

De data  voor de inzameling van 
het oud papier in 2017 zijn helaas 
nog niet bekend gemaakt door 
Twente Milieu, maar zodra dit het 
geval is deze zijn te vinden op onze 
site: www.mvunisson.nl. 

OPBRENGST 
COLLECTE ALZHEIMER 
NEDERLAND

Begin november is er weer gecol-
lecteerd voor Alzheimer Neder-
land. Deze collecte heeft ruim 1050 
euro opgebracht. Een prachtig be-
drag, waarvoor ik de inwoners van  
Boekelo hartelijk wil danken! Tevens 
wil ik de collectanten bedanken, die 
ondanks het slechte weer wederom 
op pad zijn geweest om geld in te 
zamelen voor de strijd tegen deze 
vreselijke ziekte.



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

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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DE ‘FROLIJKE 
REPORTER’ 

OP BEZOEK BIJ DE CLUBHELD 

VAN BOEKELO

De ‘Frolijke reporter’ op bezoek 
bij de Tubantia Clubheld geno-
mineerde Arjan Wissink van BSC 
Unisson

Op een koude zaterdagmiddag 
vinden we Arjan naast de dug-out 
op het veld van BSC Unisson. We 
trekken hem snel naar binnen in 
de gezellige kantine van sportpark 
de Zweede en starten ons vragen-
vuurtje.

Arjan bracht zijn jeugd door op de 
boerderij in de Broekheurne waar 
hij zijn voetbalcarrière startte bij 
de Enschedese Boys. Na 11 jaar 
maakte hij in de zomer van 2008 
de overstap naar BSC Unisson. De 
Enschedese Boys voetbalden des-
tijds nog op een hoger niveau dan 
BSC Unisson, maar de sfeer en de 
aantrekkelijkheid van de Boekelo-
se voetbalclub waren voor Arjan 
doorslaggevend om de overstap te 
maken.

Arjan zelf speelt in het eerste van 

BSC Unisson.  Vorig jaar zijn ze ge-
promoveerd vanuit de vijfde klas-
se. Op dit moment staan ze in de 
middenmoot, maar daar is hij he-
lemaal niet ontevreden over. Het is 
immers nog een jonge ploeg, die 
nog in ontwikkeling is. Misschien 
dat ze volgend jaar meedoen voor 
de promotieplekken. 
 
Op dit moment traint Arjan twee 
keer in de week de jongens onder 
de 15, die in de tweede klasse spe-
len. Hij is bijna 5 dagen in de week 
op sportpark de Zweede te vinden, 
naast zijn veertigurige werkweek 
als leraar in het basisonderwijs. Het 
verenigingswerk en het lesgeven 
liggen daarbij duidelijk in elkaars 
verlengde. Binnenkort verhui-
zen Arjan en zijn vriendin naar de 
Windmolenweg in Boekelo, want 
jawel, er is zelfs nog tijd om samen 
een huis op te knappen! Gelukkig 
voetbalt zijn vriendin ook bij BSC 
Unisson, dus is er alle begrip voor 
de vele uren die hij aan de club be-
steedt. 

Wat betekent de vereniging BSC 
Unisson voor Arjan en Boekelo? 
Voor Boekelo is BSC Unisson een 
centraal punt voor alle sportactivi-
teiten als grootste gebruiker van de 
Zweede. BSC Unisson is als oudste 
sportvereniging van Boekelo na-
tuurlijk onlosmakelijk verbonden 
met het dorp en veel van haar in-
woners. Arjan maakt daar graag 
deel van uit. 

En dan nu even over de nominatie 
voor Clubheld. Wat vindt Arjan er 
eigenlijk zelf van? Natuurlijk vindt 
hij het leuk om genomineerd te 



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

Uw
Wijnspecia

list

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
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zijn, hoewel hij geen idee heeft wie 
hem heeft voorgedragen. Over de 
kansen om landelijk Clubheld te 
worden is Arjan nuchter. Hij acht 
zijn kansen klein. Het pittoreske 
Boekelo is waarschijnlijk net een 
maatje te klein. “Ik zie het uitein-
delijk als waardering vanuit de club 
voor mijn inzet” voegt Arjan be-
scheiden toe. 

En als we even doorvragen dan 
is die inzet echt behoorlijk. Aan-
spreekpunt van de activiteiten-
commissie en de ouders, organi-
sator van het Boerenkooltoernooi, 
het Louis Timmertoernooi, diverse 
jongerenactiviteiten en via de app 
werkt een spontaan oproepje aan 
Arjan bijna altijd. Komt ie gewoon 
weer opdraven, het is de club die 
hem nodig heeft (tijdens het inter-

view was de uitslag van de regio-
nale verkiezing nog niet bekend. 
Inmiddels weten we dat Arjan als 
4e op de lijst is beëindigd!

Wat is dat Clubheld Verkiezing?
De verkiezing vindt plaats in iedere 
gemeente van Nederland, waar-
bij er per gemeente maximaal 2 
winnaars zijn: de populairste club-
held met de meeste stemmen en 
de beste clubheld met de hoog-
ste beoordelingscijfers (stemmers 
geven een rapportcijfer voor be-
trokkenheid, enthousiasme en in-
zet/beschikbaarheid). Gemeente 
winnaars ontvangen een mooie 
oorkonde.

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!



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

GESPECIALISEERD IN
✹ VIOLEN ✹ PERKPLANTEN ✹ KUIPPLANTEN

✹ HANGPLANTEN ✹ GROENTEPLANTEN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

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

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

��������������
�������������������
���	������

��
����������� ��
����������

��������������� ���������
������

��������
�� ��� ���������������
���������

�������������� ������������

�������������������� ��������������������

������������������ �������������������



39

b
o

ek
e-

lo
o

s.
n

l |
 d

ec
em

b
er

 2
0

16
 |

 ja
ar

g
an

g
 3

8
 |

 n
r.

 3
9

9
 

TREFPUNT NIEUWS

22 december: Kerstdiner in ’t Hagen in Haaksbergen.
Vanaf 17:00 uur is iedereen welkom. Een uitnodiging met verdere 
informatie volgt.
Aanmelden voor 16 december bij:
Jenny Wevers 428 14 23  redder@planet.nl
Bonnie Haven 428 15 58  jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee 428 21 38  nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik:
10 januari 2017:   Nieuwjaarsreceptie.
24 januari 2017:   Jaarvergadering.

DANKWOORD INSPIRATION

Wij, Inspiration, hebben dankzij de bijdragen van de Stichting de Koepel, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Dorpsraad van Boekelo een 
verplaatsbare piano met boxen en microfoons kunnen aanschaff en. 
Wij zijn hiermee superblij. Zoals wel blijkt uit bovenstaande foto!

Iedereen die hieraan meegeholpen heeft om dit mogelijk te maken: 
Heel erg bedankt!!!

Wij willen iedereen graag uitnodigen om te komen luisteren op 
18 december  om 19:30 uur tijdens de kerstsamenzang en op 
24 december om 23:00 uur tijdens de kerstnachtdienst.
Beide in Momentum (voorheen Marcellinuskerk). 

Namens Inspiration,
Marlene Lammertsma
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UITNODIGING KINDERKERSTNACHTDIENST
Het Kerstspel wordt opgevoerd door kinderen uit Usselo en Boekelo. De 
uitvoeringen zijn op zaterdag 24 december om 17:00 uur en om 19:00 
uur.  Ook dit jaar zal het Kerstspel zich afspelen op de deel bij de familie 
Leefers, Haaksbergerstraat 962 te Usselo. 

Bij het verenigingsgebouw in Usselo is gelegenheid om de auto of fi ets 
te parkeren. Hier willen we ook verzamelen en gezamenlijk naar de 
boerderij wandelen, met lampionnen. Voor de voorstelling van 17:00  
uur vertrekken we om 16:45 uur uur vanaf het verenigingsgebouw en 
voor de voorstelling van 19:00 uur vertrekken we om 18:45 uur. 

Bij het verenigingsgebouw zijn 
lampionnen te leen; maar je mag 
natuurlijk ook je eigen lampion 
meenemen. 

Komen jullie ook?

Kindernevendienst 
ProtestantseGemeente Usselo-Boekelo

(foto: Abbink Fotografi e)

LICHTJESAVOND VRIJDAG 16 DECEMBER 2016
 
Op vrijdag 16 december a.s. zal wederom de lichtjesavond plaatsvinden 
op de begraafplaats van Usselo. De organisatie is in handen van 
uitvaartleidster Caroline Doornbos en ritueelbegeleider Riëtte Wissink.
Deze bijeenkomst is bedoeld om troost te geven aan al die mensen 
die een dierbare missen. Iedereen, jong en oud, is welkom om steun, 
herkenning en troost te vinden. Ook wanneer uw dierbare elders is 
begraven of gecremeerd bent u van harte welkom.

De begraafplaats wordt die avond sfeervol verlicht met fakkels, kaarsen 
en vuurkorven. De herdenking heeft een ingetogen sfeer.  U krijgt 
een grafkaars aangeboden om op het graf van uw dierbare of op een 
herdenkingsplek te zetten. 
Bij de uitgang wordt u een kop warme 
chocolademelk aangeboden. De toegang 
voor deze herdenking is vrij en de 
aanvang is 19:00 uur.
 
U bent van harte welkom,
Caroline en Riëtte.
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De Kapsalon Voor Het Hele Gezin !
 

Be You Hairdesign
Beckumerstraat 46A, Boekelo
tel.0538509933 
www.beyouhairdesign.nl

24/7 online boeken op www.1kapper.nl
 Openingstijden :  di /wo/do/vr 09.00 – 18.00 
                  za  09.00 – 15.00
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LOTERIJ VAN DE  ZONNEBLOEM

Bij deze weer een bericht van De Zonnebloem; wij danken iedereen 
die loten van ons hebben gekocht en hopen dat jullie in de prijzen 
zijn gevallen. Zo ja … van harte gefeliciteerd. Met de opbrengst van de 
loterij kunnen wij weer nieuwe activiteiten organiseren voor u. 

Feestdagen.
De decembermaand  is altijd een drukke maand voor iedereen, onze 
vrijwilligers vinden echter nog tijd om voor onze gasten mooie 
kerstbakjes te maken. Dat doen we met veel plezier en we hopen 
dan ook dat u er blij mee bent. Hierbij wensen alle vrijwilligers van 
De Zonnebloem /Boekelo/Twekkelo/Usselo/Broekheurne  u  fijne 
feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017.

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente 

Nederlandse Protestantenbond 
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

01 dec. Protestantse kerk Usselo 18:00 uur Oec. dienst met sobere maaltijd

Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

04 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

08 dec. Protestantse kerk Usselo 18:00 uur Oec. dienst met sobere maaltijd

11 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

14 dec. Protestantse kerk Usselo 18:00 uur Oec. dienst met sobere maaltijd

18 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

Marcellinuskerk Boekelo 19:30 uur Oecumenische kerstsamenzang

22 dec. Marcellinuskerk Boekelo 17:00 uur Kerstspel  Marcellinusschool

24 dec. Protestantse kerk Usselo 22:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

Marcellinuskerk Boekelo 23:00 uur Gebedsdienst m.m.v. Inspiration

25 dec. Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Ned. Protestantenbond

31 dec. Johanneskerk Twekkelo 15:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 jan. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

08 jan. Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl
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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.

Activiteiten:
Opgave activiteiten: Mevrouw J. Velthuis 428 26 59 (ook Efkes d’r Oet)

Maandag Nordic Walking (iedere week) 
Samen sportief bezig zijn.

13:45 - 15:30 

Dinsdag Tai Chi (iedere week). Goed voor  
lichaam en geest.

10:00 - 11:00

Dinsdag Elke twee weken breiclub, 6 en 20 dec. 14:00 uur

Elke woensdag Genieten van een heerlijke 
gezamenlijke maaltijd. Kosten 8,50 
euro.

12:30 uur

Do. 1 dec. Gezellige Sinterklaasmiddag. Zijn jullie 
ook zo benieuwd hoe onze Piet eruit 
ziet? Kosten 6 euro

14:30 uur

Do 8 dec Kniepertjes bakken. 14:00 uur

Do. 22 dec. Gezellige kerstmiddag met een high-
tea. Tussen de lekkere hapjes door 
zingen we twentse kerstliederen. 
Opgave zie boven. 

14:30 uur

Vooraankondiging Januari 2017

Do. 5 jan. Nieuwjaarsreceptie 14:30 uur
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“AL DAT GEKNAL 
INTERESSEERT 
ME GEEN BAL”

Vuurwerk & carbid: het knalt, 
siert, gilt, ontploft, laat de ramen 
trillen en kleurt de donkere 
luchten en zo luiden wij graag het 
nieuwe jaar in. Maar hoe ervaart 
uw hond dit spektakel? 
Interesseert het hem geen bal, of 
staat hij strak van de spanning? 

Wij vroegen het aan Wilmy van der 
Wilk (hondentrainster en gedrags-
deskundige van Honderons): “Wat 
is de beste manier is om uw hond 
door deze dagen heen te helpen?”.

Wilmy geeft aan dat je het beste zo 
vroeg mogelijk kunt starten met de 
voorbereidingen. Denk dan aan de 
periode direct na de zomervakan-
tie. U kunt  vier methodes overwe-
gen die u afzonderlijk of gecom-
bineerd kunt toepassen. Hierbij  
heeft de ene langere tijd nodig om 
eff ect te hebben dan de andere.  
Deze methodes zijn:  gedragsthe-
rapie, klassieke dieren homeopa-
thie, voedingssupplementen en 
reguliere diergeneeskunde (kalme-
ringsmiddelen). 

Maar het is nu al december. 
Wat kunt u nu nog doen?
U kunt bijvoorbeeld voedingssup-
plementen proberen. Deze kunnen 
de scherpe randjes eraf halen. De 
ene hond reageert hier beter op 
dan de andere. Ook door het aan-
trekken van een  ‘thundershirt’ voe-
len honden zich soms beschermd. 

Mochten deze methoden niet 
(meer) helpen, ga dan bijtijds naar 
uw dierenarts zodat u kunt over-
leggen hoe de hond op de korte 
termijn geholpen kan worden zon-
der dat dit nadelige eff ecten heeft 
voor de hond. En er zijn een aantal 
belangrijke tips van Wilmy  die we 
hier op een rijtje zetten:

De DO’s 
1. Uw hond zal, als hij zich onvei-

lig voelt door het geknal of de 
lichtfl itsen, zelf op zoek gaan 
naar een veilig plekje thuis. 
Laat hem daar, ook al is het een 
rare plek! Als hij toch naar u toe 
komt voor troost, geef hem dan 
kort steun, maar maak het niet 
dramatischer dan het is. Dus 
geen lange teksten met ach 
en wee en hoe het zielig hij is. 
Even aanhalen en een gerust-
stellend klopje.

2. Laat uw hond niet alleen thuis, 
ook niet eventjes om 0.00 uur, 
als u vermoedt of weet dat uw 
hond angstig of gespannen zal 
zijn. Bied hem de steun door er 
gewoon te zijn!

3. Zet een ander geluid aan, bv de 
radio met een rustig muziekje, 
de tv. Maar let erop dat deze 
niet om 0.00 opeens omscha-
kelt naar het vuurwerkspekta-
kel uw hond schrikt dan alsnog!

4. Doe de gordijnen dicht: het 
dempt het geluid en uw hond 
ziet de lichten niet.

5. Hou hem aan de riem op de-
dagen dat er vuurwerk wordt 
afgestoken. Zo vermindert u 
de risico’s op onverwachte ge-
beurtenissen en het uit angst 
weglopen. 



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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6. Als uw hond weigert naar bui-
ten te gaan op oudejaarsdag 
laat hem dan! Plassen lukt dan 
meestal toch niet. Probeer het 
op een rustig moment of breng 
hem naar een plek waar het 
rustig is.

De DON’Ts op een rijtje
1. Gewoon een CD bestellen met 

vuurwerk geluiden om hem te 
laten wennen. Vanuit de ge-
dragstherapie is bekend dat al-
leen blootstellen aan datgene 
wat beangstigend is niet werkt!  
U moet wel weten wat er nog 
meer bij komt kijken. Deze me-
thode vraagt tijd.

2. Uw hond (even) alleen laten op 
oudejaarsdag-nacht. Hij heeft u 
echt nodig!

Misschien kunt u nu alvast het 
goede voornemen doen om uw 
hond volgend jaar bijtijds voor te 
bereiden op het vuurwerk!

Wij wensen u en uw hond een 
goede en comfortabele 
jaarwisseling toe!

FOLK CLUB TWENTE

Op 13 januari 2017 om 20:30 uur  in zal er een dubbel concert  van 
twee Enschedese bands plaatsvinden: The Charles Darwin Selection  en 
Twente Veer. Locatie is uiteraard weer het gezellige eetcafé de Buren 
in Boekelo waar u voor 10 euro een gezellige avond heeft. The Charles 
Darwin Selection maakt muziek zoals het ooit gespeeld werd in de 
dagen voor de elektrische gitaren. 

Eerlijk, gepassioneerd, bij vlagen virtuoos, maar bovenal met veel plezier 
gebracht. Western swing, gypsy jazz, bluegrass, Hawaiïan music en 
daar weer een mix van omschrijft de muziek van The Charles Darwin 
Selection het beste.

Gespeeld op een keur van instrumenten: contrabas, banjo, banjolele, 
ukulele, lapsteel gitaar, mandoline, wasbord, trompet, trombone, kazoo, 
waarbij er door de vier muzikanten bijna voortdurend van instrument 
gewisseld wordt.
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KLEIN ZAKELIJK
HETTY BLANKESTEIJN BEELDEND KUNSTENAAR 
Ik maak zowel abstracte als fi guratieve sculpturen in 
brons. Naast mijn vrije werk, werk ik ook in opdracht voor 
particulier en bedrijf. Onder het motto: “kunst verbindt” 
doe ik graag “de deur voor jullie los” op 6, 7 en 8 januari  
van het nieuwe jaar! Je bent  van harte welkom van 
11:00 tot 19:00 uur in mijn atelier om mijn nieuwe werk 
te bekijken onder het genot van iets lekkers.

Saffi  erstraat 18, Boekelo Tel: 06 10 86 50 15 www.hettyblankesteijn.nl

KERSTBOMEN
Nordman spar en gewone kerstboom te koop. Locatie: Windmolenweg, hoek 
Boterdijk! Bezorging in Boekelo gratis. 

START VERKOOP vanaf dinsdag 6 december van 15:00 - 18:00 uur, ma-vr  van 
15:00 – 18:00 uur  en za. van 10:00 -17:00 uur. Verhaak Tuinverzorging, 
tel. 06 53 63 14 47 www.verhaaktuinverzorging.nl

TEKENWORKSHOP ‘ONTWERPJE EIGEN ROTSTEKENING’
Ontdek de wereld onder je voeten en ga mee op avontuur in de grot! 
Donderdag 29 december van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 
14:00 uur tot 16:00 uur. Leeftijd 5 tot 8 jaar. Kosten per kind 
bedragen 12,- (incl. materiaal). 

We werken op groot dik papier met theezakjes, houtskool en 
pastelkrijt. Voor meer informatie en aanmelding zie de website 
www.tekenpraktijkinzicht.nl

KERSTBOMEN
Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt.
De verkoop is van Sint tot Kerst van woensdag t/m zaterdag.
Kom gezellig een kerstboom uitzoeken op onze kwekerij van 1,5 ha. aan 
de Vloeiweidenweg 31 naast kwekerij ter Brugge.  (Dit is tussen Boekelo en 
Hengelo ri Diamantstraat). Alle bomen zijn/worden vers gerooid of gezaagd.

We hebben bomen van 0,70 tot 7,00 meter in diverse soorten.
Voor info www.kerstboomhandel.nl of 06-10 84 11 56
Lammersen Kerstbomen



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
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NIEUWS VAN DE 
HISTORISCHE KRING 
BOEKELO USSELO
TWEKKELO.

Een keer per jaar biedt de Historische Kring haar donateurs een fi lmavond 
aan. Meestal lukt het nog om dan ook fi lms te vinden waarin Boekelo 
of Boekeloërs een prominente plaats innemen. Tegelijk is het ook een 
avond – bij de Buren – waar als in een reünie iedereen elkaar weer ziet. 
Dit keer nodigden wij Jan van der Geest uit die na de pauze zijn fi lm over 
de vlasoogst op de Usseleres liet zien met tot slot het Twentse Volkslied 
in beeld, heel bijzonder. Jan fi lmt met liefde diverse landschappen, bij 
voorkeur langs rivieren en beken.

Wij misten de voorzitter van ons fi lmclubje wegens ziekte; jarenlang 
verzorgde hij het programma en Henny begeleidde ook altijd de avond. 
Hij gaf ons ’s middags nog wijze adviezen.

In ons Historisch Centrum vinden onze nieuwe medewerkers hun draai; 
de website en de diverse computers worden naar hun zin aangepast; alle 
foto’s worden gedigitaliseerd en er is een inventarisatie gemaakt van de 
“spullen” op ons zoldertje.

We plaatsen binnenkort aan de kant van de vijver een stevig betonnen 
ontwerp, waarmee wij de sponsoren, die het mogelijk maakten dat DE 
FAMILIE in de vijver terugkwam, willen bedanken. Verder hopen wij dat 
u zo nu en dan bij ons langskomt; u weet waarin wij geïnteresseerd zijn!

N18…GELUKKIG HEBBEN WIJ DE FOTO’S NOG.

Zo denkt Benny Oltwater uit Eibergen er over. Hij heeft alle huizen op 
de foto gezet die moesten wijken voor de nieuwe N18. Hij heeft er 5 
verschillende verjaardagskalenders in A4 for-maat van gemaakt, op 
nummer 5 staan alle huizen van Boekelo tot het vroegere Tolhuis aan de 
Enschedesestraat en een DVD waar alle 80 huizen opstaan van Boekelo 
tot Groenlo, het begin van de nieuwe weg.

Bij de Coop Supermarkt Ter Wengel zijn ze te koop, de opbrengst gaat 
naar het Vunderink Museum In Eibergen.
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CARNAVAL IN 
BOEKELO
Zoals elk jaar breekt omstreeks 
begin november het carnavalssei-
zoen weer los in Boekelo en omge-
ving. De lokale carnavalsvereniging 
“de Soaltkloet’ns” zorgen er elk jaar 
weer voor dat het een groot feest 
wordt. De start van het seizoen  
begint zoals gewoonlijk met “op en 
daal”. Tijdens “op en daal” wordt op 
ludieke wijze afscheid genomen 
van de Prins van het afgelopen 
jaar.  Als dit plaatsgevonden heeft 
worden de nieuwe Prins en Ad-
judant bekend gemaakt en voor-
gesteld aan de bezoekers van het 
evenement dat al sinds jaar en dag 
plaatsvindt bij de residentie van de 
Prins; eetcafe de Buren. 

Dit jaar trad jubileum Prins Den-
nis de 1ste (de 44ste Prins van de 
vereniging) af op een tijdstip dat 
een uur eerder was dan norma-
liter. 11 minuten over 10 in plaats 
van 11 minuten over 11. Het mocht 
de pret echter niet drukken. Prins 
Joost de 1ste en Adjudant Henk 
presenteerden zich als de nieuwe 
Prins en Adjudant van Boekelo, Us-
selo en het gebied tot aan Beckum 
van het nieuwe carnavalsjaar 2017. 
Zij gaan dit jaar de scepter zwaaien 
over de vereniging met het motto: 
“Vake be-j te bange” 

Er komen dus vele feestjes aan die 
de nieuwe prins en adjudant zullen 
gaan bijwonen en bezoeken. Di-
verse bezoekjes aan andere vereni-
gingen gaan plaatsvinden en heb-
ben al plaatsgevonden. Natuurlijk 
heeft het traditionele “Wandelen 
met de Prins” de dag na “op en 
daal” iedereen weer mogen plezie-
ren die meegelopen heeft. Er is nog 

veel meer te vertellen over carna-
val in ons dorp, en ook veel meer 
over de nieuwe Prins en Adjudant. 
Deze eer laten wij als redactie van 
de Boekeloos aan ons voorbij gaan. 
Elk jaar wordt door de commissie 
van de carnavalskrant een prachti-
ge uitgave gemaakt van de alma-
nak die carnavalisten in Boekelo de 
informatie en motivatie geven om 
het komende jaar weer door te ko-
men. Deze zal bij (de meesten van 
u) op 14 december door de bus 
vallen.

In deze carnavalskrant zal veel 
achtergrond te vinden zijn over 
de nieuwe Prins en Adjudant, de 
nodige humor, en alle andere ver-
wante zaken die bij het mooie car-
naval horen. Mocht u niet kunnen 
wachten en meer willen weten 
over carnaval in Boekelo dan kunt 
u online een bezoekje plegen aan 
www.soaltkloetns.nl. Alle informa-
tie betreffende de vereniging en 
de agenda van het huidige seizoen 
zijn hier terug te vinden. 

Wij, als redactie wensen Prins 
Joost en Adjudant Henk een mooi 
carnavalsjaar toe!



DE GEHELE
WEEK

Aandacht voor lekker!
DINSDA

G

WOENSD
AG

WOENSD
AG

WOENSD
AG

VRIJDA
G

ZATERD
AG

DONDER
DAG

GEHAKT
DAG

ALLE SOO
RTEN GE

HAKT

GEBRAD
EN

SPARER
IBS

BIEFSTU
KDAG

SCHNITZ
ELDAG

500 gra
m

van 7.45
voor

500 gra
m

van 13.7
5 voor

4 stuks voor

5.49

9.985.=

25% KORT
ING

DINSDA
G

VERSE W
ORST

GROF EN
FIJN

per kilo

van 9.80
voor
5.49

Slagerij
MARK WAGELAAR
Beckumerstraat 32A - 7548 BG Boekelo
Tel. 053 4281216 - info@slagerijwagelaar.nl

www.slagerijwagelaar.nl
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M aaltijden:
Iedere woensdag een vers  
bereide maaltijd .
aanvang  12:30 uur 
Kosten  € 8,50 per persoon. 
Opgave voor  10:00 uur bij:
de heer H. Heskamp.   Tel 4764204

Datum Maaltijd Opgave tot 

23 nov. Heldere vermecelliesoep, Runder stoofpot,
puree Wortels met peterselie, toetje

21 nov.

30 nov. Geb. kip-tomatensoep, varkensprocureurlap,
Aard. prei met hamsaus, appelmoes, toetje

28 nov.

7 dec. Held. groentesoep, macaronischotel, julienne-
Salade, geraspte kaas. toetje

5 dec.

14 dec. Geb aspergesoep, kippenpoot, aard.wedges 
cajun Poesta groentemis, appelmoes, toetje

12 dec. 

21 dec.   Verrassingsmaaltijd 19 dec. 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is er geen maaltijd. 

“TIME LAPSE’ HET BUITENGEBIED VAN BOEKELO 
VERANDERT INGRIJPEND MET DE KOMST VAN DE N18. 

Elke maand een recente foto.
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KALENDER DECEMBER 

do-01 Inzameling oud papier /container aan de weg / vanaf 17:30 uur
vr-02 Bezorgers Boeke-loos / De Zweede
za-03 Inleveren vredespakketten / 10:00 - 12:00 uur / Doolhof 28
za-03 Inzameling voedselbank / Momentum of onder de carport 
& zo-04 Beckumerstraat 168
wo-07 Inleveren vredespakketten / 16:00 -  18:00 uur / Doolhof 28
vr-16 Lichtjesavond / Begraafplaats Usselo / 19:00 uur
za-17 Kerstmarkt / 17:00 tot  20:00 uur / Zijterras en parkeerplaats  
 bij “eetcafe de Buren
za-17 Inzameling oud papier / De Zweede / 9:00 uur
zo-18 Kerstsamenzang / Momentum (v.h. Marcellinus Kerk) / 19:30  uur
di- 20 Openbare Dorpsraadvergadering  / De Zweede / 20:00 uur
vr- 23 ***Laatste dag inleveren kopij Boeke-loos januari***
za- 22 Trefpunt kerstdiner / ‘t Hagen Haaksbergen / 17:00 uur
vr- 24 Kinderkerstnachtdienst / Haaksbergerstraat 962 Usselo /  
 17:00 uur  en 19.00 uur 
vr-24 Kerstnachtdienst / Momentum (v.h. Marcellinus Kerk) /  
 23:00  uur

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

VOORINFORMATIE JANUARI 

vr-06 t/m  Open huis galerij Hetty Blankensteijn Saffierstraat 18 / 
zo-08  11:00- 19:00 uur 
vr-13 Bezorgers Boeke-loos / De Zweede
di-10  Trefpunt Nieuwjaarsreceptie
di-17 Openbare Dorpsraadvergadering  / De Zweede / 20:00 uur
vr-02  ***Laatste dag inleveren kopij Boeke-loos januari***
ma-23 Voorverkoop kaarten Boekelo-avonden / 19:30 uur /   
 De Buren
di-24 Trefpunt  Jaarvergadering





61

b
o

ek
e-

lo
o

s.
n

l |
 d

ec
em

b
er

 2
0

16
 |

 ja
ar

g
an

g
 3

8
 |

 n
r.

 3
9

9
 

BILJARTCLUB JUBILEUM

Er zullen waarschijnlijk weinig inwoners van Boekelo zijn die weten 
dat - naast de reguliere biljartclub in ons dorp - er ook nog een 

“gezelligheidsbiljartclub” bestaat, en dat al 25 jaar!  
Op maandag 14 november werd dit feit herdacht met een speciale 
jubileumwedstrijd met na afl oop  een gezamenlijke maaltijd met 

partners.  

Een stukje historie:  
In de vergadering van “Trefpunt 50+” van 18 oktober 1991 werd door 
(wijlen) Hans Sluijmer medegedeeld dat in het gerenoveerde 
stationskoffi  ehuis van het Dorpshuis een tweetal splinternieuwe biljarts 
werden geplaatst ......... en dat niet voor niets! Voorgesteld werd een 
biljartclub voor leden van “Trefpunt 50+” en misschien ook daarbuiten op 
te richten. Er bleek een grote belangstelling te bestaan want 17 leden van 
“Trefpunt 50+” werden lid. Daarmee was de oprichting van biljartclub “Keu 
50” een feit. De oprichtingsdatum is nooit vastgelegd en het vaststellen 
van statuten en/of reglementen vond men niet nodig. en op 14 oktober 
1998 werd tijdens een vergadering van de biljartclub de naam gewijzigd 
in “Biljartsociëteit Boekelo”. 

Gedurende het bestaan van de 
biljartclub werd enkele keren van 
speellocatie gewisseld. Sinds oktober 
2012 is de nieuwe locatie gevonden 
bij kaart- en biljartvereniging “Meros” 
aan de Jan Vermeerstraat te Enschede. 
Hier wordt nog steeds  op de 
maandagmiddag tussen 14.00 en 17.00 
uur door de leden gebiljart. 

Er wordt niet aan  een biljartcompetitie deelgenomen. Het betreft 
uitsluitend onderlinge wedstrijden, met één uitzondering. Gedurende het 
seizoen worden de resultaten van de onderlinge wedstrijden genoteerd 
en aan het einde van het seizoen wordt bepaald wie de meeste progressie 
in zijn gemiddelde heeft gemaakt en daarmee tot “Speler van het jaar” is 
geworden. Rond de kerstdagen en aan het einde van het speelseizoen 
worden er wedstrijden georganiseerd waarmee prijzen te verdienen zijn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Westendorp 
(voorz.), Jan van Elburgstraat 101, 7548 DC Boekelo. Tel. 053 4282052.



Karen Hof   
T 053 574 74 79 | M 06 81 45 43 62

Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo
hofuitvaartzorg.nl

Karen Hof begeleidt alle directe naasten vanaf 
het moment dat een afscheid in zicht komt of 
is gekomen. Omdat zij ervan overtuigd is dat 
tijd en aandacht een voorwaarde is om goed 

afscheid te kunnen nemen. 
Je kunt het maar één keer doen…
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DE NIEUWE HUISARTSEN

Menno-Jan Ufkes
We feliciteren dokter Ufkes met de geboorte van zijn 
eerste kind, Hannelore, geboren op 25-10-2016 en 
gehaald door papa zelf! Als kersverse vader is het toch 
erg prettig dat je in de eerste dagen wordt bijgestaan 
door een ervaren kraamhulp, ook al ben je huisarts! 
Toen dokter Van Rozen hem vroeg het team te komen 
versterken hoefde hij niet te twijfelen want in een 
dorpspraktijk werken past hem goed . 

Hans Kampman
Dokter Kampman is niet zo nieuw meer in Boekelo. 
Anderhalf jaar geleden is hij begonnen om dokter 
Jansen en later dokter Smulders te vervangen. Ook 
dokter Kampman is een ervaren dorpsdokter....
Daarover meer in Boeke-loos van januari!

Marten Bergman
Ook al hoor je het niet als je met hem spreekt maar 
dokter Bergman is in Twente opgegroeid! Waar? Dat 
leest u volgende maand…. Toen de vacature voor de 
Boekelose waarneming in 2015 op de huisartsen site 
stond, bedacht hij zich niet een tweede keer want: 
“Spijt krijg je van de dingen die je niet hebt gedaan”.



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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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VREDESKNUFFELS

Stichting Motherhood Wereldwijd is 
op 7 november 2016 de landelijke 
actie ‘Vredesknuff els voor Syrië’ ge-
start. Zij willen de kinderen van Syrië 
laten weten dat ze ze niet vergeten 
zijn. Daarom gaan ze vrede naar ze 
toe brengen door kinderpakketten 
te vullen vol warmte en liefde. Ook 
in Boekelo is een inzamelpunt!
Doe je mee voor de kinderen van 
Syrië? Vul dan een bananendoos 
en zet hierop in grote letters of het 
voor een ‘Boy’ of een ‘Girl’ is en de 
leeftijd. (Alleen bananendozen ge-
bruiken i.v.m. ruimte, stevigheid en 
distributie.) Bij de inhoud van een 
pakket kun je denken aan:
Kleding: ondergoed, sokken, bo-
venkleding,regenlaarsjes, schoenen, 
jas of regenponcho, wantjes, sjaal. 
Hygiëne: kam, tandenborstel/tand-
pasta, shampoo, zeep, nagelknip-
pertje, handdoeken. Schoolspullen: 
rugzak met daarin: schriftjes, pen-
nen, papier, Kleur-tjes, puntenslij-
per, gum. Een rugzakje is belangrijk 
omdat de kinderen dan alle spullen 
zelf kunnen dragen! Lekkers: Liga, 
limonade (onbreekbare fl es), fruit 
koekjes, gedroogd fruit, zoute sten-
gels, snoepjes (let op: snoepjes zon-
der dierlijke ingrediënten). Speel-
goed: alles wat mooi, heel en zonder 
batterijen is & mooie, zachte knuf-
fels. Je mag ook een babypakket 
maken: denk dan naast kleding aan: 
babyslaapzakje, bijtring, spenen, 
plastic lepeltjes, rammelaar e.d. Wil 
je er ook nog wat voor mamma in 
doen? Doe dit dan in een apart tas-
je met een labeltje of sticker waar 
‘Mother’ op staat. 

Doe hierin bijvoorbeeld wat naaige-
rei, vaseline, pleisters, hygiënespul-
len, dagboekje en pennen. 
Daarnaast mag je denken aan een 
mooi cadeautje in fl eurig papier, 
een mooie tekening die gemaakt 
is door jezelf of je kind, buurkind of 
kleinkind. Eventueel mag er in het 
Engels ook een brief bij met bijv. 
een wens of een foto van je ge-
zin en waar je vandaan komt. Per 
pakket (max. 20 kg) voeg je €20,- toe. 
Dit is wat het kost om jouw vredes 
pakket op de plek van bestemming 
te krijgen. Je kunt het natuurlijk ook 
samen met anderen doen!

Praktische informatie:
Pakketten kunnen worden 
ingeleverd op Doolhof 28, 7548 BZ 
in Boekelo. Zaterdag 3 december 
tussen 10:00 - 12:00 uur. Woensdag 
7 december tussen 16:00 - 18:00 
uur (is tevens de sluitingsdatum) 

Ons doel is om rond Kerst de grens 
met Syrië te bereiken en de kinde-
ren van Syrië te laten weten dat we 
ze niet vergeten zijn!  Je kunt ook 
van tevoren de transportkosten van 
je pakket overmaken: IBAN NL16 
RBRB 0941 6465 48 t.n.v. STICHTING 
MOTHERHOOD WERELDWIJD,, o.v.v. 
je naam en voor welk kind je pakket 
bestemd is (boy/girl + leeftijd). Meer 
informatie over deze actie vindt u op:
www.motherhoodwereldwijd.nl
& www.facebook.com/ 
motherhoodwereldwijd. 
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