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VAN DE REDACTIE

In dit nummer stellen twee nieuwe redac-
tieleden zich voor: Silke Frölich en Jaco 
Agterbosch. Nog meer nieuwe redactiele-
den kunt u zich afvragen? Jazeker, en daar 
zijn wij zeer blij mee, niet alleen vanwege 
de expertise en het enthousiasme en gezel-
ligheid! De redactie heeft deze verbreding 
hard nodig omdat alle redacteuren met ple-
zier dit vrijwilligerswerk doen, maar ook een 
drukke, vaak fulltime, baan hebben en veel-
al een opgroeiend gezin. Dus het kan verke-
ren dat niet iedereen altijd even veel tijd per 
maand tot zijn of haar beschikking heeft, en 
zo kan een collega e.e.a. even overnemen! 

Een andere, zeer heugelijke ontwikkeling bij Boeke-loos is dat de opmaak 
is uitbesteed aan Gisela van Rooijen van GWorx. Dit was een noodzakelijke 
stap na het vertrek van de zeer toegewijde en ervaren vorige redactie. 
Wij konden de voorgaande werkwijze om diverse goede redenen niet 
voortzetten. U heeft Gisela’s professionele werk in de oktober editie al 
kunnen zien. Ze woont in Boekelo en is DTP’ster van beroep. Zij heeft  
jarenlange ervaring in multimedia en webdesign. Zij heeft haar eigen bedrijf 
Gworx-RouwkaartEnzo.nl. Wij hebben een zeer prettige samenwerking in 
korte tijd kunnen realiseren, en het is uiteraard een pré dat zij sinds kort 
een nieuwe dorpsgenote is! 

Een andere belangrijke aankomende verandering is dat vanaf januari  
Boeke-loos geheel in kleur zal worden gedrukt. 

Wij krijgen via de mail regelmatig vragen over de website. Het is een aantal 
van jullie opgevallen dat deze niet is bijgehouden de afgelopen maanden. 
Dat klopt. Ook door het vertrek van redactieleden met kennis van websites 
is dit stil komen te liggen tot onze spijt. Echter, met de komst van Jaco 
Agterbosch en Gisela van Gworx gaat dit op korte termijn weer helemaal 
goed komen.

Zoals u leest staan wij als redactie zeker niet stil! 
Wij horen graag van u wat u van de veranderingen vindt, of als u ideeën 
heeft voor kopij,  of iets nieuwswaardig in het Boeke-loos wilt plaatsen... 
laat het ons weten via redactie@boeke-loos.nl

Wij wensen jullie veel leesplezier!

De redactie
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NIEUWS UIT DE 
DORPSRAAD 
(18 OKTOBER 2016)

’t Stinkt!

Traditiegetrouw trapt de voorzitter exact om 20:00 uur af. De “wedstrijd” 
is de oktobervergadering van de Boekelose Dorpsraad. Twaalf 
Dorpsraadleden zijn aanwezig, Ben Bel ontbreekt. Zaalzitters zijn o.a. 
Bennie Beuving (politie), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan 
ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Inge Grevink (wijkcoach). 

Het Verslag van 20 september jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar 
aanleiding van die tekst zegt Jan ten Elzen dat het gesignaleerde 
misbruik van het trottoir aan de Boekelosestraat door fietsers een kwestie 
van wangedrag is, iets waar geen maatregelkruid tegen gewassen is. 
Men zal de verkeersvandaal zelf moeten aanspreken. De gesignaleerde 
straatlantaarnlichtoverlast tegenover het Magazijn op de Bleekerij hoopt 
men verholpen te hebben met het plaatsen van een ander armatuur. 
Henk Guchelaar zegt dat er zeker meer plaatsen op de Bleekerij zijn waar 
sprake is van hinder door straatlantaarnlicht. Jan ten Elzen ziet vooralsnog 
geen aanleiding om extra HUP-afvalbakken te plaatsen. Kas de Vries doet 
kort verslag van het afscheid van Anton Brinks (wijkagent) waarbij drie 
van onze leden aanwezig waren. 

De postlijst (in- en uitgaand) is voor enkele leden (Henk Abbink en 
Gerard Roossink) aanleiding om de noodzaak van de aanpassing van 
de verkeerssluis in de Boekelosestraat ter sprake ter brengen. Volgens 
sprekers zal deze aanpassing, zeker na het gereedkomen van de nieuwe 
N18, leiden tot stokkend verkeer. Andere Dorpsraadleden brengen hier 
tegenin dat de verkeersveiligheid, m.n. van de MFA-gebruikers, met een 
aanpassing  gediend is. We komen zeker nog op dit punt terug. 

Bennie Beuving (woordvoerder voor wijkagent) doet een aantal 
mededelingen: 1. Military heeft veel inzet gevraagd, verliep prima;  
2. Politie maakt zeker werk van geconstateerd verkeersvandalisme;  
3. Er was verlichtingscontrole op de scholen; 4. De politie houdt 
kortdurende verkeerscontroles; 5. Er zijn de laatste maand geen inbraken 
gemeld bij de politie. Gevraagd naar aandachtspunten voor de politie 
wijst Jeroen Verhaak nogmaals op de risicovolle aansluiting van de 
Haimersweg op de Windmolenweg. 
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Wat het Nieuws uit de Dorpsraadcommissies en vertegenwoordigingen 
betreft begint Kas de Vries met wetenswaardigheden uit de commissie 
R.O.M. (Ruimtelijke Ordening en Milieu). 1. Er gaat een brief naar B&W 
gemeente Enschede, daarin vragen we nogmaals aandacht voor - en 
actie m.b.t. de aansluiting van de Haimersweg op de Windmolenweg. 
Er worden op die plek regelmatig bloedstollende verkeerscapriolen 
uitgehaald! 2. AkzoNobel I.C.  gaan we aanschrijven over diverse minder 
gewenste situaties in de omgeving van Boekelo; 3. Er is volgende week 
nader overleg tussen de gemeente Enschede en leden van de Dorpsraad 
over het bijgestelde Bestemmingsplan Boekelo 2015; 4. Henk Abbink 
gaat 27 oktober naar een zgn. ambassadeursbijeenkomst waar de aanleg 
van het glasvezelnet in het buitengebied (voorzien in voorjaar 2017, 
informatiebijeenkomst voor toekomstige gebruikers ook in voorjaar 
2017) aan de orde komt. 5. We staan uitgebreid stil bij de aangekondigde 
noodzakelijke kap van een aantal bomen op de Bleekerij. Wordt vervolgd 
omdat voordat de kap daadwerkelijk begint er advies aan ons gevraagd 
zal worden en dat zal zeker aanleiding zijn tot verdere gedachtewisseling. 
Henk Guchelaar zegt dat hij grote moeite heeft met deze gang van 
(boom)zaken. 6. N18 Bart Stokkers wijst ons op het bestaan van een zgn. 
gebiedsconciërge. Deze is te benaderen met betrekking tot N18-zaken. 
Jeroen Verhaak beveelt in dit kader het gebruik van de Noaber18-app 
aan. De infobus van het N18-project zal ook Boekelo aandoen. 7. Grolsch. 
Jeroen Verhaak leidt dit onderwerp in met de opmerking dat er de laatste 
jaren regelmatig geuroverlast is ondervonden door de naaste buren van 
de brouwer. Het onderzoek naar deze klacht loopt nog. Henk Afink, één 
van de klagers, grijpt deze gelegenheid aan om ons nog eens uitvoerig 
bij te praten over dit dossier. Op 16 november a.s. zal de Klankbordgroep 
Grolsch o.a. dit onderwerp bespreken.                 

Wat de commissie Publiciteit betreft zegt Kas de Vries dat er de laatste 
maanden veel gebeurd is op Boeke-loos-gebied: een nieuwe redactie en 
een nieuwe opmaak van het blad deden hun intrede. Vanaf januari 2017 
zal Boeke-loos in full-color verschijnen. 
Als lid van de Gebruikersraad M.F.A. doet Ben Schoppert enkele 
mededelingen uit het laatst gehouden overleg van die raad: er wordt 
nogmaals op gewezen dat het verkeer op de Boekelosestraat VOORRANG 
heeft op dat van de weg van en naar de M.F.A.; BSCU is zeer alert op 
het al- dan niet gebruiken van de kunstgrasvelden! Dezelfde spreker 
laat vanuit de commissie R.S.C.J (Recreatie, Sport, Cultuur, Jeugd) 
weten dat alle werkgroepen waarbij de leden van deze commissie zijn 
betrokken (Natuurlijk Spelen, Wandelpad, Banken) hun activiteiten na de 
zomerstop weer hebben hervat. Kas de Vries licht als voorzitter van de 
adviescommissie Dorpsbudget een tweetal adviezen toe: 1. De bijdrage 
van 1500 euro aan de Sinterklaascommissie. De Dorpsraad gaat akkoord 
met deze subsidie. (BOV en Koepel dragen ook bij.) 2. Bedrag van 500 
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euro verstrekt voor aandeel in aanschaf van een mobiele elektrische 
piano door het koor Inspiration. (Koepel en Prins Bernhard Cultuurfonds 
dragen ook bij.) 3. De Dorpsbudget-boekhouding opmakend constateren 
wij het bedrag dat dit jaar is uitgekeerd in het kader van dit financiële 
loket hoger is dan dat van 2015. Goede ontwikkeling!   

In afwachting van Bertine Tieberink, die vanavond haar nieuwbouw-
plannen zal presenteren, doen we eerst de rondvraag.

Deze wordt geopend door Gerard Roossink. Hij vraagt naar de 
bereikbaarheid van de AED’s. Volgens verscheidene aanwezigen gaat het 
om zeker vier apparaten in het dorp die te allen tijde bereikbaar zijn. De 
M.F.A.-AED hangt in het omkleedgedeelte van het gebouw en is duidelijk 
bewegwijzerd. Zelfde spreker: er wordt hier en daar in het dorp nog 
steeds vreemd geparkeerd! Joost Brunink kondigt aan dat op dinsdag 
25 oktober de KeepItCleanDay wordt gehouden. In dit kader gaan de 
groepen 5 en 6 van beide basisscholen weer in de slag met het zwerfafval 
in en rond Boekelo. Een nieuw onderdeel hierbij is de diftar-infobus, die 
speciaal op deze dag (tussen 9:00 uur en 11:30 uur) bij het Bleekerijplein 
zal staan. Deze bus is het middelpunt van de “Enschede zonder 
afval-tour”, waarbij het gaat om het goed scheiden van afval in de 
huishoudens. “Afval scheiden loont!” Een ieder is welkom in de bus!
Voor vragen is de afvalcoach aanwezig; Gonny ten Veen: banken op 
Bleekerijplein vragen om lakbeurt (Jan ten Elzen noteert dit punt op 
gemeentelijk to-do-lijstje). Arnold Monnink (aanwezig als belangstellende) 
wijst ons er op dat het inrijdverbodsbord op de Usseleresweg is 
weggehaald en vraagt ons naar onze opvatting over windenergie, dit 
naar aanleiding van berichten over plaatsingsopties van windmolens in 
de buurt. Bij monde van Jeroen Verhaak zeggen wij spreker toe op dit 
punt terug te komen.

De bijeenkomst wordt besloten met de aangekondigde presentatie van 
de nieuwbouwplannen van het Behandel- en expertisecentrum aan het 
Bleekerijplein. Enkele punten: - ontwikkelingen in de zorg vragen om 
nieuwbouw voor samenwerkende disciplines; - vergunningsprocedure 
“loopt”; - men hoopt gebouw uiterlijk in het najaar van 2017 in gebruik 
te kunnen nemen; - er is uitdrukkelijk gekeken naar aanwezigheid  
van voldoende parkeergelegenheid. 

“Bertine succes!” 

De voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering. 

Ben Schoppert       
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UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van 
de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 15 
november, aanvang 20.00 uur, in de MFA De 
Zweede,  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 
gepubliceerd.

DE DJ’S DRAAIEN WEER DOOR...
 
Zaterdag 26 november a.s. is het eindelijk weer zover…….de DJ’s 
Draaien Door! Ruim 5 jaar geleden begonnen de DJ’s te draaien op 
een mooie herfstavond. Die avond was het begin van een succesvolle 
serie avonden waarop de Cobra, het HOK en zelfs de disco’s in de 
kelder van het NH-kerkje nieuw leven werd ingeblazen. Gezien het 
succes bij oud(er) en jong is daar ook gewoon behoefte aan, logisch!  
En dat gewoon in Boekelo bij cafe ‘de Buren’ natuurlijk. De toegang 
is gratis, de drempel kan niet lager zijn toch? Het thema dit keer is 
Pre-ski, de winter is in aantocht en moet ons inziens alvast ingewijd 
worden.
 
Wij streven er naar om een afwisselend muziekgenre te draaien en 
daarom zijn er ook meerdere DJ’s waarvan er 3 elke DJDD-avond 
ca. anderhalf uur draaien. Je kunt daarom genieten van dance, maar 
ook underground, soms gabber, maar ook zeker disco, in ieder geval 
ook top 40, soms Nederlandstalig en ook Status Quo komen langs. 
Uiteraard is de rode draad verbonden met het thema!
 
En of je de muziek nou wel of niet altijd even goed vindt - maakt 
ook niet uit - het is gewoon een door vrijwilligers georganiseerd 
feestje voor alle Boekeloërs, en ver daarbuiten. Wat is er leuker dan 
met gezellige mensen een avondje gewoon in Boekelo in de kroeg 
te staan/ hangen/dansen/kijken/bekeken worden enzovoort.
 
Tot zaterdag 26 november a.s. bij “de Buren” (Nachbarn Stadl) Boekelo
 
Ike, Martijn, Jaap, Willy en Marcel
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EVEN VOORSTELLEN: 
NIEUWE REDACTIELEDEN
Als de nieuwe reporter van de Boekeloos, zal 
ik mij even voorstellen. Ik ben Silke Frölich, 
toch alweer 38 jaren jong. Directrice van het 
Frolijkste huisje in Boekelo. Hierin verblijven 
een hele leuke man, 3 schattige maar on-
deugende kinderen. En een beestenbende die 
bestaat uit 2 honden, 3 konijnen, 2 cavia’s, een 
vis en ergens in Boekelo scharrelt er ook nog 
een pony in de wei.

Ik ben werkzaam als medische secretaresse in het MST. In mijn 
spaarzame vrije tijd mag ik graag paardrijden, motorrijden, lezen 
en 1001 andere hobby’s.

Gestrikt door mijn lieve buurvrouw Karen Hof, die druk op zoek was 
naar redactieleden en tegen wie ik geen “nee” durf te zeggen. Mag 
ik nu enkele pagina’s vullen van de Boekeloos.

EVEN VOORSTELLEN: 
NIEUWE REDACTIELEDEN

Zoals het hoort als er nieuwe leden bij de 
redactie van de Boekeloos komen is het mijn 
beurt om me voor te stellen. Altijd lastig om iets 
te vertellen over jezelf maar “here we go”: mijn 
naam is Jaco Agterbosch. Ik woon nu alweer 
een behoorlijk aantal jaren in ons prachtige 
dorp en heb hier lief en leed meegemaakt. 

Op dit moment woon ik samen met mijn partner en mijn kinderen 
aan de Doolhof en ben ik werkzaam bij een horeca evenementen en 
verhuur bedrijf. 

Logischerwijs ben ik over het algemeen wel in voor een feestje of 
borrel. (Mocht er een festiviteit zijn, stuur de redactie een berichtje 
en ik ben er bij voor een eerlijk en mooi verslag). 

Van origine ben ik een IT-techneut en ik hoop dat wij samen als 
nieuwe redactie niet alleen een nieuwe mooie Boekeloos mogen 
neerzetten, maar ook de stap mogen en kunnen maken online 
een nieuwe ervaring. Komt u mij tegen en er moet echt iets in het 
mooie dorpsblad; schroom niet mij het te vragen. 



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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VAN DE WETHOUDER

De opvang van jonge alleenstaande 
vluchtelingen in Tesinkweide. De periode 
voor de zomer stond in het teken van dit 
onderwerp. In eerste instantie zouden in 
maart de eerste jongeren komen. Maar het 
moment werd uitgesteld. Toen kwamen de 
berichten dat er minder vluchtelingen naar 
Nederland kwamen. En uiteindelijk kwam 
in de zomer het bericht dat het plan van de 
baan was. 
 
De mogelijke komst van de jonge asielzoekers heeft veel teweeg 
gebracht. Vragen en bezorgdheid bijvoorbeeld: wat betekent het voor 
ons? Wat merken we ervan? Hoe zit het met veiligheid? Logisch vind 
ik dat, de meeste mensen vragen zich dat af als ze zo’n bericht krijgen. 
Gelukkig was er ruimte om deze vragen te stellen, daar antwoorden 
op te krijgen en het goede gesprek aan te gaan. Daarnaast ontstond er 
al snel veel positieve energie. Ideeën over hoe de jonge vluchtelingen 
mee konden doen. Hoe ze in het verenigingsleven opgenomen konden 
worden. Er waren heel veel vrijwilligers die zich hebben aangemeld om 
deze jongeren te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Ontzettend veel mensen hebben hier energie in gestoken. Denk aan 
verenigingen en sportclubs en individuele vrijwilligers. En dan denk ik 
ook aan de dorpsraad in het bijzonder. Zij heeft dit onderwerp direct heel 
serieus opgepakt en was een spil in de communicatie met inwoners. Ook 
als het gaat om het aanjagen van het warme welkom en het werven van 
vrijwilligers. 
 
Hoewel de jonge asielzoekers niet komen, laat het wel de kracht van 
het dorp Boekelo zien. Het laat zien dat de Boekeloërs samen heel veel 
kunnen. Dat zij ondanks verschillende meningen met elkaar heel veel 
positieve energie los kunnen maken. Op een respectvolle manier, met 
oog voor elkaars behoeften. Dat zij gezamenlijk de schouders eronder 
zetten. En dat is wat mij betreft echt noaberschap. 
 
Goodgoan!
Patrick Welman
Stadsdeelwethouder West
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KAREN ERVAART ONDERNEMEND BOEKELO 

-RESORT BAD BOEKELO ANNO 2016-

Afgelopen dinsdagmorgen zat ik in de gezellige ontvangsthal van 
Resort Bad Boekelo even rustig te wachten op de ‘grote baas’ van het 
geheel, Bob de Waal. Op zijn kaartje staat ‘general manager’ maar dat 
klinkt zo duur toch?

En dat is nou precies wat er door me heen schoot daar in die hal: Hoe 
lang is het nou eigenlijk geleden dat ik als tiener met mijn tas vol belegde 
broodjes en fl esjes drinken met een groep naar Bad Boekelo fi etste om 
daar lekker een dag in het zoute golfslagbad en de brandende zon te 
vertoeven? Dat was om eerlijk te zijn zo’n 30 jaar geleden… dat was in de 
tijd dat Hotel Bad Boekelo nog het ‘Amstel Hotel van het Oosten’ leek te 
zijn, waar je zeker niet even naar binnen liep voor een kopje koffi  e of een 
broodje. Nee daar vertoefde de ‘crème de la crème’ in mijn ogen. Daar 
was het (te) duur en (te) sjiek voor de gewone man.

Of dat helemaal klopt weet ik eigenlijk niet en als ik het Bob - waar ik, 
inmiddels voorzien van een heerlijke cappuccino, mee aan tafel zit - 
vraag, herkent hij zeker mijn beeldvorming en geeft aan dat dát nou ook 
net is wat zo is blijven hangen in de hoofden van ons Boekeloërs.  En 
of het toen ook echt zo was is nu niet relevant meer lijkt het. Want hoe 
hangt de vlag er anno 2016 eigenlijk bij?

Wat ertoe doet is dat wij in Boekelo, oké, nét iets buiten Boekelo, een 
geweldig mooi hotel hebben dat ons, inwoners van Boekelo, veel meer te 
bieden heeft dan een bijzondere slaapplek voor (onze) gasten van buiten 
Boekelo. Als Boekeloër is het ook niet erg logisch om hier als hotelgast te 
verblijven. Ons bedje staat immers nog geen 3 km verderop.

Ik zie mezelf wél het meer dan gezellige restaurant Moods binnenlopen. 
Simpelweg omdat het me biedt wat ik soms echt zoek: een plek waar 
mensen zijn (maar niet te veel), het gezellig is (wie houdt er nou niet 
van kaarsen), ik rustig kan praten (een goed gesprek doet wonderen) en 
je niet persé ‘culinaire hoogstandjes’ hoeft te nuttigen (spareribs, een 
sateetje of een burger staan ook gewoon op de kaart) én waar ik op de 
fi ets naartoe kan als ik ook dat lekkere wijntje wil drinken… 

En omdat dat nog niet alles is, het blijkt ook nog betaalbaar als ik van Bob 
de menukaart krijg aangeboden (“neem maar mee hoor”).



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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Kortom het is een mooie aanvulling op antwoorden die je kunt geven op 
de vraag ‘waar eten we vandaag in Boekelo?’
Het werd een gezellig gesprek met Bob, waarin vooral duidelijk werd 
hoeveel waarde hij hecht aan de oude band tussen zijn hotel en het dorp 
Boekelo en haar bewoners. En daarbij wil hij u als ‘Boeke-loos-lezer’ laten 
ervaren dat ‘de tijd van toen’ niet meer is, sterker nog dat ‘de tijd van nu’ 
oftewel Resort Bad Boekelo anno 2016 ook voor u een zeer toegankelijk 
restaurant - genaamd ‘Moods’ - biedt, waar het gezellig vertoeven is met 
een keuken die meerdere smaken wil en kan bedienen.

Om het geheel te onderstrepen hebben we als Boeke-loos een aan-
trekkelijk aanbod voor u. Ter plekke uitgedacht op het moment dat ik met 
de general manager aan tafel zat. We introduceren met enige trots de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘Boeke-loos Lezers-Daghap

*minimaal 2 volwassenen en maximaal 2 kinderen per aanbieding.

Nadere info + reserveren bij Resort Bad Boekelo tel. 053-4283005

Als dat niet drempelverlagend is weet ik het ook niet meer…

De redactie van de Boeke-loos zou de redactie van de Boeke-loos niet 
zijn als we niet ook de andere horeca ondernemers de mogelijkheid 
willen bieden de volgende ‘Boeke-loos Lezers-Daghap’ in te vullen! 
We zijn immers zeer gesteld op alle Horecaondernemers in het dorp!

‘DAGHAP-VAN-DE-MAAND’ 
-BIJ RESORT BAD BOEKELO-

Resort Bad Boekelo biedt u als lezer van de Boeke-loos, 
de mogelijkheid om op de zondagen tot aan de volgende 
uitgave van de Boeke-loos met 2 personen te komen eten 

voor slechts
  

€ 18,50 p.p.
*(waarbij max. 2 kinderen tot 12 jaar gratis mee-eten)



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
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MAAKT U KENNIS MET DOKTER 

- NIELS VAN ROZEN -

Niels van Rozen is de nieuwe praktijkhouder van het 
gezondheidscentrum De Windmolen en hij is nu zo’n vier 
maanden aan het werk met zijn nieuwe huisartsenteam. Het 
team van De Windmolen zal zich in de komende edities van 
Boekeloos aan u voorstellen. Nu allereerst het woord aan dokter 
Niels van Rozen.

Zoals al in de introductiebrief naar alle patiënten eerder dit jaar al is 
beschreven, is Niels van Rozen sinds vier jaar huisarts en al langer 
apotheker en basisarts. Hij begon met de studie farmacie, nadat hij 
werd uitgeloot voor geneeskunde. Hij miste in dit vakgebied het 
contact met patiënten. Toen er een nijpend tekort aan huisartsen 
dreigde en er de z.g. zij-instroom geneeskunde startte heeft hij 
hier meteen gebruik van gemaakt. Na afronding van zijn opleiding 
tot huisarts heeft hij bij Mediant gewerkt, bij de medische dienst 
en als waarnemend huisarts in verschillende praktijken in Twente. 
Niels interesseert zich voor de totale mens en zijn levensomgeving 
en zoekt in die context naar groei en verbetering.

En nu vier maanden na de start: Wat zijn de eerste indrukken 
van het dorp? Hierop heeft hij meteen een antwoord klaar: “Het 
is een dorp met warme mensen. Men kijkt er naar elkaar om en 
zijn dragend naar elkaar.”  Als opvallend beschrijft hij dat mensen 
niet heel direct zijn, zo zullen ze niet meteen aangeven dat ze 
ontevreden over een consult zijn geweest, maar hoort hij dat 
pas achteraf. Hij beschrijft zichzelf als een huisarts die naast het 
oplossen van de medische vragen ook een luisterend oor biedt, 
en tot de kern van het probleem wil doordringen. Hij is rustig van 
aard, daarom dat juist deze dorpsomgeving hem goed past. 

Naast zijn werk is hij druk met zijn jonge gezin met drie kinderen. Zijn 
vrouw is, zoals hij dat met een lach omschrijft ‘een verloskundige 
in ruste’. Zij is actief betrokken bij de fi nanciële aspecten van de 
praktijkvoering. Als hij tijd over houdt besteed hij deze aan onder 
andere wielrennen en zijn bijenvolkjes….hij is namelijk ook imker.



��������

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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MUZIEKVERENIGING UNISSON CONCERT 

Op zaterdagavond 26 november geeft muziekvereniging Unisson 
een concert in de Oude Usselerschool. 

Dit concert is in samen-werking met de Koninklijke Enschedese 
Leo Harmonie en Muziekcorps der voormalige Schutterij onder de 
gezamenlijke naam KLUS. De orkesten worden samengevoegd tot één 
orkest en ook zullen de drumbands gezamenlijk van zich laten hoor. 
We zijn blij om dit keer koor Inspiration weer als gast te hebben! We 
brengen een gevarieerd programma, voor ieder wat wils!

Het concert start om 20:00 uur 
en de zaal is open vanaf 19:30 uur. 
De toegang is gratis. Wij hopen u 
allen te zien op 26 november. 

Kijk voor meer informatie over onze vereniging en lesmogelijkheden 
op onze website www.mvunisson.nl

Wat zijn de veranderingen in de praktijk? Patiënten hebben behoefte 
aan rust, dat is duidelijk en zeer begrijpelijk na de tumultueuze 
voorafgaande jaren met veel wisselende waarnemers. Naast Niels 
van Rozen zijn er nog drie mannelijke huisartsen, te weten: dokter 
Kampman, dokter Bergman en dokter Ufkes. Overigens hoeft de 
afwezigheid van een vrouwelijke huisarts geen belemmering te 
zijn voor vrouwelijke patiënten.

De vroegere tweespalt gebaseerd op  de alfabetische indeling 
op achternaam wordt niet meer gehandhaafd. Als patiënt kunt u 
kiezen naar welke huisarts u wilt gaan, maar u mag ook bij een 
vaste huisarts uw afspraken maken.

De huisartsen werken op de volgende dagen:

Maandag  van Rozen & Berghuis
Dinsdag  van Rozen & Ufkes 
Woensdag van Rozen & Berghuis 
Donderdag  van Rozen & Ufkes 
Vrijdag  Kampman & Ufkes



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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SINT-MAARTEN IN BOEKELO 
- 11 NOVEMBER 2016 -

OP SINT-MAARTEN, VRIJDAG 11 NOVEMBER,  
IS DE LAMPIONNEN OPTOCHT IN BOEKELO. 

De lampionnen optocht start om 17:45 uur bij ‘het Carillon’ op het 
Meester Schierbeekplein. Voorafgegaan door enkele drummers 
van Unisson zullen we in optocht naar de Marcellinuskerk lopen. 

De korte viering start om 18.00 uur. Er wordt een prentenboek 
voor-gelezen waarin het verhaal van Sint-Maarten opnieuw tot 
leven komt. Ook worden er samen bekende liedjes gezongen. De 
opbrengst van de collecte zal naar ‘Stichting Leergeld’ gaan. 

Voor en na de optocht zullen de kinderen met hun lampionnen 
langs de deuren gaan en daar aanbellen waar buiten een lichtje 
brandt, om een liedje te zingen.

Als u het leuk vindt dat de kinderen ook voor u komen zingen dan 
willen wij u vragen vanaf 17:00 uur een kaars of lichtje buiten 
te laten branden zodat de kinderen weten dat ze bij u mogen 
aanbellen voor een kleine traktatie.

Jong en oud is uitgenodigd voor de viering en de optocht.
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ZELF SINT MAARTEN LAMPIONNEN MAKEN

Naar de winkel gaan en een kant en klare lampion voor Sint Maarten 
kopen is natuurlijk erg makkelijk. Maar hoe leuk en simpel is het om zelf 
met uw kind een lampion te maken? Hieronder vindt u twee eenvoudige 
beschrijvingen om zelf lampionnen te maken. 
Veel succes!

PLASTIC FLES-LAMPION 

Materiaal:
Plastic fles (bijv. Drinkontbijt van Hero), 
Vliegerpapier, Lijm, Schaar, IJzerdraad, 
Schildersplakband

Werkwijze:
Week het etiket van de fles en haal de dop eraf. Teken op vliegerpapier 
verschillende kleine lampionnen. Plak deze op de fles. Je kan het zo 
vol plakken als je zelf wilt. Maak dan in de fles met een perforator twee 
gaten om daar een ophanglus van ijzerdraad te maken die je afplakt met 
schilderplakband. Dan is je lampion al klaar om mee te lopen en veel 
lekkers op te halen.

EIERDOZENLAMPION 

Materiaal:
4 eierdozen, Diverse kleuren verf, 
Verschillende kleuren vliegerpapier, 
Nietmachine, Lijm, Perforator, 
IJzerdraad,Schildersplakband

Werkwijze:
Knip de eierdozen door de helft. Je gebruikt alleen de helft waar de 
eieren in zaten. De andere helft mag je weggooien. De eierdozen kan 
je gaan verven. Laat dit goed drogen. Wanneer alles goed droog is kan 
je aan de (lange) zijkanten vlieger-papier plakken. Daarna niet je de 4 
eierdozen aan elkaar. Maak dan in de eierdozen met een perforator twee 
gaten. Om je lichtje (geen kaarsje) op te hangen moet je een ophanglus 
van ijzerdraad maken die je afplakt met schilderplakband. Dan is je 
lampion klaar.
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 VIJF MANNEN IN HOTPANTS; WIE WIL DAT 

NOU NIET ZIEN.
 

In 2014 wonnen zij de publieksprijs van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival. Het juryrapport noemde ze: stoute Chippendales 

meets acrobatische Ashton Brothers. Acrobatisch, muzikaal, 
energiek en razendsnel. Gedurende de avond nemen ze je mee 

door talloze fi lm- en theatergenres en Tim hobbelt er rustig 
achteraan. Speciaal voor ‘t Verborgen Theater in Boekelo worden 

de broekjes weer extra heet gewassen.

Dinsdag 8 november om 20:30 in ‘t Verborgen Theater. 

Kaarten te verkrijgen via 

www.deburenboekelo.nl/t-verborgen-theater

DE BLONDE JONGENS EN TIM - DEBJET
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SINTERKLAAS KLEURPLAAT
Veel kleurplezier!! De winnaar of winnares van een fi jne chocoladeletter 

maken we bekend in het decembernummer van BOEKE-LOOS!

Naam:  Inleveren vóór 20 november;

Leeftijd:   E-mail van papa of mama: mag door de brievenbus op 

 Windmolenweg 32
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REANIMATIE CURSUSSEN IN BOEKELO

Waarom een reanimatiecursus volgen?
Elke week worden in ons land 300 mensen 
buiten het ziekenhuis getroffen door een 
hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op 
het werk of buiten op straat. Hulp bieden 
binnen de eerste 6 minuten na een 
hartstilstand is cruciaal en kan een leven 
redden. Tijdens een reanimatiecursus 
leer je hoe je moet handelen. Je hebt 
geen speciale vooropleiding nodig om 
deel te nemen. Iedereen van 15 jaar en 
ouder kan het leren!

Ook leren reanimeren?
Op dinsdag 29 november van 18:00 uur – 22:00 uur organiseren we bij 
voldoende belangstelling een cursus reanimeren in Boekelo. De kosten 
zijn EUR 40, - per persoon. Tijdens de cursus leer je op een oefenpop hoe 
je iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke 
manier kunt helpen.

Herhalingslessen
Op dinsdag 15 november (’s avonds) en woensdag 23 november  
(’s middags) organiseren wij herhalingslessen. Iedereen die in het bezit is 
van een geldig diploma en minimaal 1 x per 2 jaar een herhalingsles heeft 
gevolgd kan deelnemen. Naast herhaling van de theorie, wordt er volop 
geoefend op oefenpoppen. Ook kunnen we dit jaar oefenen op een baby 
oefenpop, welke we hebben kunnen aanschaffen door een financiële 
bijdrage van Grolsch (via St. Koepel) en fysiotherapie Tieberink. De kosten 
voor een twee uur durende herhalingsles is EUR 15, -. 

Aanmelden
Aanmelden kan per mail info@aedboekelo.nl of telefonisch op nummer
053 - 428 25 72. Ook kun je contact opnemen met één van de 
bestuursleden voor verdere informatie.

Namens de Stichting AED,

Jaap ter Wengel, voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, secretaris/penningmeester
Bertine Tieberink, bestuurslid



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 DE MILITARY 2016

Het paardensportevenement van Boekelo, één van de grootste 
paardensportevenementen van Nederland. Gelukkig had deze 
reporter kaartjes kunnen strikken via haar echtgenoot, want de 
organisatie van de Military Boekelo stelt helaas geen kaartjes 
beschikbaar aan reporters van de Boeke-loos. We moeten toch 
wat doen aan onze reputatie.

Het was de 46ste editie alweer dit jaar. De laatste keer op de 
Boekelose Dreven, volgend jaar verdreven door de N18, gaat de 
military terug naar waar het ooit begon: het Tesinkbos. En velen 
onder ons die dat erg kunnen waarderen.

In ieder geval begon het de zaterdag lekker fris, maar dankzij het 
zonnetje, dat er goed doorheen kwam, steeg het kwik naar een 
lekkere temperatuur. De cross begon tegen een uur of tien, waarna 
er over de gehele dag zo’n 88 combinaties van start gingen.

Onder de ruiters waren er twee deelnemers die allebei startten met 
drie paarden. Stel je voor wat een conditie je moet hebben om drie 
keer een rondje cross te volbrengen. De nummer drie die voor de 
cross op de derde plek stond werd bij de watercombinatie als eerste 
gelanceerd. Een Duitse combinatie kwam hard ten val, de amazone 
werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook een ruiter van een 
Nederlandse combinatie mocht zich in het ziekenhuis melden. 

Aan het einde van de dag mochten 64 paarden zich klaarmaken 
voor de veterinaire keuring van de volgende dag. Hierbij wordt er 
gekeken of de paarden fi t genoeg zijn voor het springparcours. Een 
belangrijke voorwaarde.
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Het was echt genieten, lekker in het zonnetje wandelend door de 
omgeving. De kaartjes van de echtgenoot waren ook goed voor 
een mooie plek in de zon vlakbij hindernis 22 en 23. Het was hier 
heerlijk vertoeven op het terras. Een mooie positie om de paarden 
zo dichtbij hoge sprongen te zien maken over de hindernissen.

Tot mijn verrassing kon je alleen nog maar met muntjes betalen 
bij alle tentjes (toch alweer even geleden dat ik er was). En 
omdat het niet overal duidelijk aangegeven werd, moest de 
poff ertjeskraam helaas worden overgeslagen. ‘Echt’ geld werd niet 
geaccepteerd. Maar dit mocht de pret uiteraard niet drukken. De 
military was weer geweldig om mee te mogen maken. En volgend 
zijn we er gewoon weer bij. Gratis kaartjes of niet…..



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
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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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TREFPUNT NIEUWS

22 november:
Een lezing over ‘tafel genoegens’  door de heer W.Evers.

Een diner van 14 gangen; de Engelse koning Hendrik de VIII vond het 
geen probleem. Maar at in die tijd iedereen zoveel? Wat stond er op 
tafel aan eten en drinken? Waar kwam het voedsel vandaan? Was er wel 
een tafel? Gebruikte men zijn handen bij het eten of was er al bestek? 
Waren er regels hoe men zich diende te gedragen bij de maaltijd? 
Deze power-point-presentatie, geeft een beschrijving van het voedsel-
en drankgebruik, eetgewoonten en etiquette van de boerenstand, 
gegoede burgerij en adel, in de periode van ongeveer 1300 tot 1650 in 
de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden. Dit alles zal met afbeeldingen 
van miniaturen, schilderijen van oude Meesters en voorwerpen visueel 
worden toegelicht.

Let op: Gezien de lengte van de presentatie en de wens van de heer 
Evers om een korte pauze in te lassen beginnen we om 16:30 uur in de 
Zevenster.

Opgave voor 18 november bij:
Jenny Wevers  428 14 23  redder@planet.nl
Bonnie Haven  428 15 58  jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee 428 21 38  nettie.overzee@planet.nl

Vooruitblik:
22 december: Kerstdiner.

KEEP IT CLEAN DAY 2016.
Dinsdag 25 oktober hebben de gezamelijke groepen  5 en 6 van 
de Marcellinus School  en Molenbeek i.s.m. stadsdeel- beheer West 
van de Gemeente Enschede. deelgenomen aan de Keep it Clean 
Day 2016.

Eerst kregen ze voorlichting over zwerfafval en daarna zijn ze 
samen, onder begeleiding van gemeente medewerkers en de 
leerkrachten zwerfafval in de omgeving gaan opruimen. Deze 
jaarlijkse wereldwijde actie ( de World Clean Up)  krachtig vanuit de  
eenvoudige gedachte: “Als iedereen een beetje doet, hebben we 
samen een heleboel! “ 

Fijn dat de kinderen op deze manier ook hun steentje bijdragen aan 
een prettige leefomgeving in Boekelo. Hartelijk dank!



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING.

Omdat de redactie de kopij twee weken voordat Boeke-loos uitkomt 
nodig heeft, is het nog niet helemaal bekend wat wij u gaan vertonen op 
onze fi lmavond van 16 NOVEMBER. 

Begin november verspreiden we de posters door het dorp met de laatste 
mededelingen. Het wordt elk jaar moeilijker fi lms te vinden waarop voor 
Boekeloërs, evenementen of dorpsgenoten herkenbaar zijn. Gelukkig 
vonden we in een vergeten bureaula een fi lm uit 1955. Toen vierde 
UNISSON MUZIEK het 60 jarig jubileum met een ouderwetse optocht 
achter het muziekcorps aan. Op de fi lm staan ook nog herinneringen 
aan de oude BSB, met sportbeoefeningen en de installatie van de 
continubleek. Er zijn er onder u misschien nog die enkelen herkennen.  

Een paar jaar geleden brachten wij zelf 2 fi lms uit, “rond 1965”. Velen van 
u kochten bij ons de fi lms, maar zag u ze ooit terug? Voor vele nieuwe 
inwoners een kennismaking met Boekelo uit die tijd. Wij vroegen aan Jan 
van der Geest of hij zijn fi lm over de vlasoogst op de Usseleres van twee 
jaar geleden wil draaien; wie weet heeft hij nog een verrassing voor ons 
in petto! 

Onze donateurs zijn uitgenodigd; neemt u uw kaart mee; van anderen 
vragen wij 2.50 EURO p.p. entree. Bij DE BUREN staat vanaf 19:30 uur de 
koffi  e klaar en wij beginnen dan om 20:00 uur.

40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+
DE ACTIVITEITEN VAN DE 40+ GROEP ZIJN:

do 3 november: De 40+ gaat naar het Zorgpalet aan de Boulevard. 
    Vertrekken 9.30 uur vanaf “De Berke”.

do  17 november: Zijn we in “De Berke”.

do 1 december: Vieren we Sinterklaas met een gedicht, in “De Berke”.

do 22 december: Vieren we een bescheiden Kerstviering in “De Berke”.

2017
do 5 januari:  Wij komen weer samen in “De Berke”.
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SINTERKLAAS LEEST VOOR

Nadat Sint Nicolaas  op  19 november 
in Boekelo arriveert, gaat hij ook  weer 
voorlezen in z’n hotel!!!

Dit keer maakt Sint er een pyjama party 
van met z’n pieten. Dus kom allemaal in je 
mooiste pyjama!! Er zijn 2 datums 
(di 29-11 en do 1-12) en 2 tijdstippen per 
avond (18:00 uur en 18:45 uur). Vol=Vol

Bij veel aanmeldingen zal er waar-
schijnlijk een extra datum bijkomen. 
Kosten zijn €2,- per kind. Opgeven 
kan tot 21 november 2016 via mail: 
sintnicolaasboekelo@gmail.com 
of bel: 06 - 54 34 56 79 Zie ook de 
facebook pagina ‘Sint Nicolaas in Boekelo

SPELEN OP KUNSTGRASVELDEN: BSC UNISSON 
MEDEDELING

Stand van zaken rond uitzending Zembla 
kunstgrasvelden 14-10-2016 “Update 10 
oktober: RIVM gaat per direct aan de slag 
met een nieuwe onderzoeksopzet”.

Ook het bestuur van BSC Unisson heeft middels de uitzending van 
Zembla kennis genomen van de mogelijke gezondheidsrisico’s van 
het spelen op kunstgras. We volgen de ontwikkelingen hieromtrent 
op de voet, samen met de offi  ciële instanties (KNVB, Gemeente, 
Ministerie en RIVM). Zowel RIVM, KNVB als de Gemeente Enschede 
verzekeren ons dat er op dit moment geen reden is om niet op 
kunstgrasvelden te spelen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen van 
dag tot dag en mocht daar aanleiding voor zijn, zullen we de nodige 
maatregelen nemen. Mochten er, ook na het lezen van onderstaande 
berichtgevingen van RIVM, KNVB en Gemeente, nog vragen zijn dan 
kunt U altijd contact opnemen met een Bestuurslid van BSC Unisson 
(zie onze telefoongids op deze site onder Algemeen Bestuur) of mailen 
naar info@bscunisson.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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ZONOVERGOTEN 
-OUDE VOERTUIGENDAG 2016 -

HET PRACHTIGE WEER ZORGDE VOOR VEEL BEZOEKERS

Zoals ieder jaar op de 3e zondag van oktober vond direct na de 
Military de Oude Voertuigendag in Boekelo plaats. Mede dankzij 
de zomerse temperaturen bezochten veel belangstellenden dit 
mooie spektakel met o.a. trekkers, stoommachines, brom- en  
motorfi etsen en natuurlijk klassieke oldtimer auto’s.



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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 KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente 
Nederlandse Protestantenbond

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld
02 nov. Marcellinuskerk Boekelo 19:00 uur Allerzielendienst m.m.v. 

dames- en herenkoor

06 nov. Marcellinuskerk Boekelo

Protestantse kerk Usselo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Kerkdienst Protestantse Gemeente

11 nov. Marcellinuskerk Boekelo 18:00 uur Bijeenkomst Sint Maarten

13 nov. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

20 nov. Protestantse kerk Usselo

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Kerkdienst Ned. Protestantenbond

27 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 dec. Protestantse kerk Usselo 18:00 uur Oecumenische adventsviering

04 dec. Marcellinuskerk Boekelo

Protestantse kerk Usselo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Kerkdienst Protestantse Gemeente

OPRUIMING PKN KERKJE

Het PKN kerkje in Boekelo aan de Kwinkelerweg is al geruime 
tijd niet meer in gebruik en zal op termijn gesloopt worden. In 
het gebouw bevinden zich nog zaken die voor sommigen van 
gebruiks belang zouden kunnen zijn, weggooien is jammer! Het 
gaat om stoelen, tafels, keukeninventaris en voor de handige 
doe het zelver te demonteren verwarmingen, dossierkasten, 
aanrechten, keukenkasten tot achtergelaten paraplu’s en jacks: 
een ratjetoe.

Op zaterdag 19 november van 11:30 tot 14:00 uur is er 
gelegenheid voor allereerst inwoners van Boekelo en hun relaties 
die zij daarop willen wijzen. Dus geen professionele opkopers, om 
zaken mee te nemen en/of eventueel te demonteren. We zetten 
een emmer neer voor een vrijwillige gift. 

Nadere inlichtingen: Ton Taselaar 06 23 43 18 19.
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OPPAS AANGEBODEN
Ik ben Iris Slot, ik ben 15 jaar oud en ik ben op zoek naar oppas 
adresjes. Dus heeft u een oppas nodig voor uw kind/kinderen, bel 
me dan via het nummer 06-42862668 (liever bellen na 3 uur i.v.m 
schooltijden) of e-mailen naar iris@slothome.net

SFEERDAGEN BIJ BROCANTE KOM KIEK’N EN ATELIER PLUIZEBOL
Aan winterse gezelligheid  is geen gebrek op het oude boerenerf 
aan de Ganzenbosweg  in Boekelo. Tijdens het inmiddels 
gebruikelijke Sfeerdagen weekend van vrijdag 25 tot en met zondag 
27 november a.s. staat alles weer in het teken van de naderende 
kerstdagen. Naast het gebruikelijke aanbod van curiosa, brocante 
spulletjes, handwerkartikelen en huisgemaakte lekkernijen, is er 
ook kerstgroen te koop, Koffi  e/ thee met iets lekkers staat voor 
iedereen klaar.  Vrijdag 13.00-17.00, zaterdag en zondag 10.00-17.00 
Ganzebosweg 300, 7548 PT Boekelo, 06-23499136
www.pluizebol.com www.facebook.com/komkiekn 

TENNIS KAMPIOEN! 
Het BTC herenteam wint met 6-0 van Dedemsvaartse T.C. 

en is daarmee kampioen geworden in de najaarscompetitie.

Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie, Youp van 
Asperen, Jeroen Blomesath, Rik Brinkman, Timon Ferrée, Simon 

de Jong, Leon Schuurink, Robert Schuurink!



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

Elke maand een recente foto.

JAARLIJKSE 
KERSTMARKT

De herstfblaadjes vallen inmiddels, de klok is verzet,  en het weer 
is omgeslagen… dus we beginnen voorzichtig al te denken aan 

kerst….

De jaarlijkse kerstmarkt dit jaar valt op zaterdag 17 december 
van 17.00 tot 20.00

U kunt een kraam bestellen bij Ike Westra 
via

ike@deburenboekelo.nl

U kunt een kraam bestellen bij Ike Westra U kunt een kraam bestellen bij Ike Westra 
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PUZZEL

HELP DE EEKHOORN DE WINTER DOOR



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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‘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, 8 en 22 nov. 14.00 uur
  2 nov. Gezellige High tea op de Marcelinus-

school Opgave bij J. Velthuis
10.00 uur 
vertrek Berke

  3 nov. Fa. Wielens komt met ondergoed en 
nachtkleding.

14.00 uur

  10 nov. Gezellig samen spelletjes doen 14.00-16.30
  17 nov. Uitleg over het nieuwe openbaar vervoer 

in Boekelo
14.00-16.00

  24 nov. Gezellige middag met de “muzikale keu-
ken”. Opgave J. Velthuis  7 euro.
Betalen snerttocht

14.00 uur

  29 nov. Efkes d’r Oet. Snerttocht

Vooraankondiging  december

  1 dec. Gezellige Sinterklaasmiddag 14.00 uur
  8 dec. Kniepertjes bakken 14.00 uur
  22 dec. Kerst vieren met z’n allen 14.00 uur
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KALENDER NOVEMBER 
za-05   Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of onder   
& zo-06 de carport Beckumerstraat 168
zo-06  De DJ’s draaien door… / Café de Buren / vanaf 21:30 uur
di-08      De Blonde Jongens en Tim Debjet / ‘t Verborgen Theater  
   20:30 uur
vr-11      Sint Maarten optocht / vanaf het Carillon op het   
   Mr Schierbeekplein/ 17.45 uur
di-15  Openbare dorpsraadvergadering / De Zweede / 20:00 uur
wo-16  Filmavond Historische Kring / Café de Buren /20:00 uur
do- 17    Informatiemiddag voor senioren met openbaar vervoer  
   en OV chipkaart / Huiskamer van het Dorp / 14:00 - 16:30 uur/ 
   Huiskamer van het Dorp,
vr-18  !!!!Laatste dag inleveren kopij december !!!!
za-19   Opruiming achtergelaten  spullen /  PKN Kerkje   
   Kwinkelerweg / 11.30 - 14:00 uur
za-19  Inzameling oud papier / De Zweede 
di-22      Lezing het Trefpunt / Zevenster / 16.30 uur
vr-25     Sfeerdagen/ Ganzebosweg 300 / vr 13.00-17.00 uur / 
t/m zo 27  za & zo 10:00 -17:00 uur
vr-25       Comedy Express 2016/17 / ‘t Verborgen Theater / 20:30 uur
za-26  Concert Unisson /  de Oude Usselerschool / 20.00 uur
do-29  Voorleesavond door Sint Nicolaas / Sinterklaas hotel /   
   18.00 uur of 18.45 uur / vtv opgeven! 

VOORINFORMATIE DECEMBER 
do-01  Inzameling oud papier /container aan de weg vanaf 17:30 
do-01  Voorleesavond door Sint Nicolaas / Sinterklaas hotel /   
   18.00 uur of 18.45 uur / vtv opgeven!
vr-02  Bezorgers Boeke-loos / De Zweede
vr-02  Concert Gullane & de Jong - Twentse Folk Club / Zalen  
   Eetcafe de Buren / 20.30 uur
za-03&  Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of onder de carport   
zo-04  Beckumerstraat 168
za-10  Kerstmarkt / centrum Boekelo
di-13      Nathalie Baartman Voest (try-out) / ‘t Verborgen theater / 20:30
za-17  Inzameling oud papier / De Zweede / 9:00 uur
di-20  Openbare Dorpsraadvergadering  / De Zweede / 20:00 
do-22     Kerstdiner het Trefpunt
za-17    Kerstmarkt Boekelo / 17:00uur -  20:00uur
vr-23  !!!!Laatste dag inleveren kopij januari!!!!
vr-02  Bezorgers Boeke-loos / De Zweede

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
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KINDERKERSTNACHTDIENST

EEN TRADITIE IS ONTSTAAN….

Ook dit jaar gaan we weer het kerstspel opvoeren. 
De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. 

Nadere informatie volgt nog in een volgende Boeke-loos, 
maar noteer de datum en tijd alvast in je agenda:

Kerstavond 24 december
Voorstellingen om 17 en 19 uur 

HOPELIJK ZIEN WE JULLIE DAN!

Kindernevendienst Protestantse Gemeente Usselo-Boekelo



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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SINTERKLAAS INTOCHT 
BOEKELO,

Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas 
naar Boekelo. Daarbij zullen ook de Zwarte 
Pieten aanwezig zijn om deze middag de 
boel op stelten zetten. De Sint en zijn pieten 
zullen om 13.00 uur met de stoomtrein 
aankomen op het station van Boekelo.

De sint zal vanaf het Station onder begeleiding van Muziekvereniging 
Unisson naar het Carillon worden geleid. Hier zal de sint hartelijk 
welkom worden geheten door de BOV en hij zal alle kinderen 
toespreken. Hierna zal de Sint en zijn gevolg zich verplaatsen naar 
de Pietendisco bij Café - restaurant De Buren. De pietendisco zal tot 
15.30 uur duren, Hier kunnen de kinderen dansen met de Pieten 
en mogen ze voor een vrije gift met de Sint op de foto. Een groot 
discofeest voor jong en oud! Sinterklaas komt ook weer logeren in 
Boekelo. Blij verrast waren wij toen de ondernemers in Boekelo ook 
dit jaar weer een brief kregen van de Logeerpiet waarin hij vroeg of 
Sinterklaas een nachtje in Boekelo kon logeren. Maar wanneer hij 
er slaapt is een verrassing, dus kom elke avond even spieken bij de 
zout toren achter bij Café – restaurant De Buren. En natuurlijk hangt 
de brievenbus er weer voor alle tekeningen en verlanglijstjes!!

Sinterklaas zal ook voorleesavonden houden voor de kleintjes. 
Hij zal op dinsdag 29 november, donderdag 1 december en bij 
voldoende aanmeldingen ook op 24 november voorlezen. Je kunt 
kiezen: van 18:00 - 18:30 uur of van 18:45 - 19:15 uur. De kosten 
hiervoor zijn € 2,- per kind. Dit kan op de avond zelf betaald worden.
Je kunt je opgeven via: sintnicolaasboekelo@gmail.com. Dit kan tot 
uiterlijk 21 november a.s..

Nieuw is dat Sinterklaas en zwarte Piet ook huisbezoekjes willen 
gaan doen in Boekelo ! Voor boekingen of informatie kunt u bellen 
met 06543445679 of mailen naar sintnicolaasboekelo@gmail.com
Wij hopen dat u en uw gezin een fijn Sinterklaasfeest gaat beleven.
Like op Facebook Sint Nicolaas in Boekelo voor de laatste 
nieuwtjes!! 

Met vriendelijke Sinterklaas Groet
De Boekelose Ondernemers Vereniging!!



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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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Op vrijdagavond 2 december treden Gullane en de Jong op, 
op uitnodiging van Folkclub Twente in het Verborgen Theater.  

Celtic Folk Duo Gullane & De Jong, bestaat uit doorgewinterde folkmuzikant 
Roy Gullane (bekend van de Tannahill Weavers) en Erik de Jong. Roy 
woont in Groningen maar komt oorspronkelijk uit Schotland. 
Roy is een markante Schot, die gitaar speelt en zingt maar ook grappige 
verhalen vertelt over zijn avonturen ‘on the road’. Erik is een zeer 
ervaren en veelzijdig muzikant en heeft FolkMuzikant.nl opgericht. Zijn 
hoofdinstrument is de accordeon, maar hij bespeelt ook de Ierse trommel 
(bodhrán) en de Ierse fl uit (tin whistle).

Roy ontmoette Erik in het voor muziekliefhebbers welbekende Ierse-
Schotse muziekcafé O’Ceallaigh’s Traditional Music Bar. In 2007 besloten 
ze om een duo te vormen met als doel op te treden op o.a. festivals en 
en folkclubs. Het afwisselende repertoire van Gullane & De Jong bestaat 
uit traditionele Ierse en Schotse muziek (variërend van opzwepende 
dansmuziek tot ingetogen liederen), maar Roy is ook een begenadigd 
singer-songwriter. Vandaar dat een aanzienlijk deel van het repertoire 
bestaat uit door hem zelf geschreven nummers. Roy speelt  gitaar en 
zingt maar vertelt ook grappige verhalen over zijn avonturen ‘on the road’. 
Erik is een zeer ervaren en veelzijdig muzikant en heeft FolkMuzikant.nl 
opgericht. Erik speelt in verschillende folkbands in en rond Groningen, 
zoals HoppaH!, de Assassenachs en The Doggy Few. Zijn hoofdinstrument 
is de accordeon, maar hij bespeelt ook de Ierse trommel (bodhrán) en de 
Ierse fl uit (tin whistle).

Het concert begint om 20:30 uur. Entree is €13,- (Studenten en donateurs  
€10,- Kinderen onder de 12 gratis, tot 17 jaar halfprijs).



ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
redactie@boeke-loos.nl
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

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

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op: 
www.boekelo.info/boeke-loos

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

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)

Oplage: 1860 ex. per uitgave
Druk: Form+Print Boekelo
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COLOFON

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

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

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries 428 34 96

Secretaris
Ben Schoppert 477 49 78

2e Secretaris
Bernd Weijers 06 53 92 52 49

Penningmeester
Henk Guchelaar 574 01 63

boeke-loos.nl | november 2016 jaargang 38 | nr. 398






