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 BOEKE-LOOS



Computer Service Twente 

Beckumerstraat 151  7548 BD Boekelo 
         Tel: 053-7501136 

           Alles voor uw computer 

      Het vertrouwde adres in Boekelo 

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

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

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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NBoeke-loos is een uitgave 
van Stichting Dorpsraad. 
Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag 
van de Dorpsraad. Daarnaast 
delen wij boeiende verhalen 
en nieuwtjes voor -en door- de 
inwoners van Boekelo en om-
streken met u.

Heeft u iets te melden of 
een mooi verhaal te delen? 
Laat het ons weten.  
Uw inbreng wordt zeer  
gewaardeerd! 
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Concrete hulp bij het omgaan 
met het verlies van werk, 
gezondheid, relatie of bij een 
overlijden.

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen 

geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de 

ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd 

in je leven en je leven 
opnieuw ingericht 

Mijn uitdaging is om jou écht 

te helpen zodat je in je kracht 

komt en het dagelijkse leven 

weer aankunt.

Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520

info@MonPlus.nl                                 www.MonPlus.nl                                      

Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!

Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.

 Oude Deldernerweg 203, 7548 PM, 
Enschede | +31 053 428 30 05

Neem contact met ons op via  conference@badboekelo.nl

 Gratis
wifi  Gratis

Parkeren  24
hectare

Vergaderen, trainingen en besprekingen 
in alle rust. 

Vanaf

19,50
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NBESTE LEZERS

VAN DE REDACTIE

We staan er iedere maand toch 
weer van te kijken, hoe goed de 
Boeke-loos wordt gelezen, gezien 
de vele en hartelijke reacties. Voor 
het team vrijwilligers van de redac-
tie	een	fijn	en	dankbaar	gevoel.

We beginnen deze maand met het 
treurige bericht afscheid te moe-
ten nemen van onze eindredacteur 
Marieke Meijerink. Marieke heeft 
keuzes moeten maken in al haar 
activiteiten - en dat zijn er veel - 
en het beslag op de tijd en de ver-
antwoordelijkheid die ze had als 
eindredacteur. Elke maand het blad 
goed aan weten te leveren bij Hans 
Formanoy en z’n mannen van de 
bezorging, is gewoon een enorme 
klus voor een eindredacteur. Maar 
niet helemaal getreurd, Marieke 
blijft beschikbaar voor redactieklus-
jes en zal ons vast blijven tippen. 

We zijn echter ook verheugd dat 
communicatieprofessional en kers-
verse inwoner van Boekelo, Sus-
anne Harperink, ons redactieteam 
vanaf deze maand gaat versterken. 
Samen met Pieter Hof zal Susanne 
Harperink dan ook de ‘kernredactie’ 
van de Boeke-loos vormen. In dit 
nummer stelt Susanne zichzelf voor 
met een persoonlijke introductie. 

Na de geweldige editie van de Mi-
litary dit jaar op de nieuwe locatie 
en de zeer goed bezochte Oude 
Voertuigendag, maken we ons nu 
op voor de gezellige november-
maand met natuurlijk de intocht 
van de Sint, het verblijf in zijn eigen 
Sinterklaashotel in Boekelo, maar 
natuurlijk ook de opmaat naar de 
knotsgekke carnavalstijd de ko-
mende maanden. Wat mogen we 
in Boekelo toch blij zijn met zoveel 
geweldige en leuke activiteiten. In 
Engeland zeggen ze zo mooi “Never 
a dull moment” (nooit een saai mo-
ment) en die uitspraak vindt naar 
onze mening z’n oorsprong in ons 
eigen Boekelo. 

We	 wensen	 u	 dan	 ook	 een	 fijne	
novembermaand toe en houd ons 
alstublieft op de hoogte als u iets 
leuks tegenkomt voor onze eigen 
Boeke-loos!  

De redactie 
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NNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 

VAN 17 OKTOBER 2017

“HERINRICHTING, GEDRAG!”

De voorzitter van de Boekelose Dorpsraad, Jeroen Verhaak, hamert om 20:00 
uur de oktobervergadering open. Hij verwelkomt 12 leden van de Dorpsraad 
en bijna 20 belangstellenden. Daaronder zijn Jan ten Elzen (Stadsdeelbe-
heer-West), Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Wilfried Bossink 
(wijkagent). De voorzitter meldt de afwezigheid van Joost Brunink, hij is 
door een thuisongeval tijdelijk uitgeschakeld. Wij wensen hem beterschap!  
Speciale gasten zijn Miranda Meerman, Gerrit Bijvank en Gijs Mondria, zij 
zullen de Usselose renovatieplannen presenteren.

We geven woord en beeld aan de Usselose delegatie. Sprekers lichten 
de plannen uitvoerig toe. De plannen voor de herinrichting van de Haaks-
bergerstraat zijn al in een vergevorderd stadium. Na oplevering van de 
nieuwe N18 zal de Haaksbergerstraat in de bebouwde kom van Usselo 
afgewaardeerd worden naar een 30km-weg. Het gedeelte vanaf de be-
bouwde kom van het dorp tot aan die van Haaksbergen wordt dan 60km. 
Die afwaarderingen zijn afgesproken tussen Provincie en de gemeenten 
aan de huidige N18. De inrichting van die weg zal daar uiteraard op aan-
gepast worden. Een vrij grote groep Usseloërs heeft dit aangegrepen om 
een fraaier dorpsbeeld te (laten) scheppen. Een ander aandachtspunt is 
de herinrichting van de Boekelosestraat binnen de bebouwde kom van 
Usselo. We zullen de gemeente Enschede en Buurtkring Usselo laten we-
ten dat wij hun plannen m.b.t. de Boekelosestraat steunen, mits de vei-
ligheid van álle verkeersdeelnemers en de bereikbaarheid van Boekelo 
(inclusief hulpdiensten) gewaarborgd is!

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd met aandacht voor het 
Verslag van de vergadering van 17 september jl. Bart Stokkers zegt dat hij 
de in die vergadering gemaakte opmerking over verlichting op de Boekelose-
straat mist. Arjan de Koning (belangstellende) merkt op dat in dit verslag de 
Leppeweg ontbreekt als zijnde een weg waarlangs de Dorpsraad (net als via 
de Zonnebeekweg) beslist geen aanvoer van gebruikers van het nog aan te 
leggen bungalowpark wenst te zien gaan! Beide opmerkingen zijn relevant 
en worden dus alsnog in het septemberverslag gezet. Ben Bel en Jan ten El-
zen	laten	weten	dat	het	kerkplein	voor	het	Marcellinuscomplex	nu	definitief	
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

Stucwerk (behang- of sausklaar) 
Renovatie 
Spackspuitwerk / Sierpleister 
Airless latex spuiten 
Gevelwerkzaamheden 
Restauratie 

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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Nin “de strooikaart” is opgenomen. Dit betekent dat er bij gladheid ook daar 
door TwenteMilieu gestrooid gaat worden. 

Bij het agendapunt “in-en uitgaande post” wordt door Ben ter Stal ge-
vraagd of wel álle daarvoor in aanmerking komende bewoners op de 
hoogte zijn gesteld van de eventuele afsluiting van hun straat tijdens de 
TwenteRally. Wij zullen de organisatie laten weten dat dát wel zeer ge-
wenst is.

Hierna is het woord aan Wilfried Bossink, onze wijkagent. Hij zegt dat 
er tijdens de Military een paar incidenten zijn geweest en dat er tijdens 
de Oude Voertuigendag enkele metaaldieven zijn aangehouden. Bewo-
ners van de Dirk Papestraat en Windmolenweg hebben geklaagd over de 
(uiteraard: te hoge) snelheid die er door sommige weggebruikers wordt 
ontwikkeld. GEDRAG! Gonny ten Veen vraagt waarom de “schoolzone” 
wél in de Dirk Papestraat, maar niet in de Meester De Wolfstraat wordt 
aangegeven. Wilfried Bossink en Jan ten Elzen “zoeken dit uit”.

Wat het nieuws uit de diverse commissies betreft: het dagelijks  
bestuur heeft in de persoon van Jeroen Verhaak, samen met enkele leden 
van de verkiezingscommissie, een gesprek gehad met de gemeente En-
schede over de op 21 maart 2018 te organiseren Dorpsraadverkiezingen 
(op dezelfde dag als die voor de Gemeenteraad). Adressenbestand in ons 
werkgebied wordt gescreend. Kandidaatstelling voor de Dorpsraadverkie-
zingen sluit op 5 februari 2018.

De commissie ROM (woordvoerder Kas de Vries) heeft afspraken gemaakt 
met Stadsdeelbeheer-West over het beheer en uitzetten van de bladkor-
ven. Deze zullen vanaf eind oktober hier en daar geplaatst worden. Het 
beheer (en daarmee ook het legen) is geen gemeentelijke activiteit meer, 
maar wordt overgenomen door de Dorpsraad.  We zullen de Military-orga-
nisatie en de gemeente Enschede een overzicht sturen van + en – punten 
m.b.t. de editie 2018 van hét paardenevenement. We vragen daarin om 
tijdig ingelicht te worden over o.a. het verkeersplan. Ben Bel vraagt of 
ROM wellicht ook nog aandacht kan schenken aan de afbraakactiviteiten 
aan de Zoutindustrieweg tegenover de Meestersweg. Dit ziet er bepaald 
niet uit. Hij complimenteert Noaber18 met hun verfraaiingsactie door di-
verse bermen in te zaaien met een wildmengsel. Verdient navolging. Het 
plein voor het Marcellinuscomplex wordt heringericht. 
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BOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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NJeroen Verhaak en Kas de Vries melden vanuit de commissie Publiciteit dat 
de redactie van Boeke-loos sinds kort weer een redactielid rijker is en dat 
de renovatie van de site Boekelo.info aanstaande is.

Ook de M.F.A. De Zweede komt ter sprake: Ben ter Stal zegt dat er gewerkt 
wordt aan een bestuursuitbreiding en aan de plannen voor de 3e fase 
(Sporthal). Ben Schoppert nam deel aan de oktobervergadering van de 
Gebruikersraad. Daarin was o.a. aandacht voor de minder goede bereik-
baarheid van het complex in de Military-week.

R.S.C.J. is de paraplu voor een drietal werkgroepen: Natuurlijk Spelen, 
Wandelpaden en Banken. Wat Natuurlijk Spelen De Bleekerij betreft zegt 
Gonny ten Veen dat de speelwerktuigen nu goedgekeurd zijn en dus mo-
gen	ze	nu	officieel	in	gebruik	worden	genomen.	De	opening	is	op	zaterdag	
21 oktober. Van 15:00 uur tot 17:00 uur is de opening voor de kinderen, 
vanaf 18:00 uur is er een BBQ voor vrijwilligers en genodigden van de 
gemeente. De leden van de Dorpsraad zijn welkom bij het middagpro-
gramma. Het NS-budget is niet helemaal gebruikt voor de speelplek op 
de Bleekerij. Gedacht wordt om van het resterende geld een “blote voe-
tenpad” aan te leggen. 
Ben Schoppert: Werkgroep Wandelpad en de Bankencommissie zijn vol-
op actief. Over een eventuele bibliotheekvoorziening in Boekelo is nog 
steeds overleg gaande tussen Livio, Openbare Bibliotheek Enschede en 
de Dorpsraad. Bart Stokkers citeert uit het verslag van de laatstgehou-
den RSCJ-vergadering: de komende maanden zullen er dossiers aangelegd 
worden waarin de werkzaamheden van de commissie gedocumenteerd 
zullen worden met het oog op de overdracht aan de nieuwe Dorpsraad in 
maart	2018.	Er	wordt	gewerkt	aan	een	flyerachtige	tekst	waarin	contact-
gegevens komen te staan van diverse instanties. 

Ben Bel, lid van de Klankbordgroep Grolsch, zegt dat er recent geen ver-
gadering geweest is. Bart Stokkers en Bernd Weijers vragen Ben naar 
Grolschzaken als verbeterpunten na geuronderzoek. Antwoord: e.e.a. is 
naar tevredenheid opgelost. In dit kader hecht Ben Bel er zeer aan het 
volgende	algemeen	bekend	 te	 laten	 zijn:	 “Hij	 is	door	Henk	Afink	 in	de	
CooP winkel grof beledigd vanwege zijn lidmaatschap van de Dorpsraad. 
Dit was op dat moment hoorbaar voor zo’n 10 klanten. De politie heeft 
de belediger daarover aangesproken en er is een aantekening over zijn 
gedrag gemaakt”. 
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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...

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

Doolhof 26  |  7548 BZ  Boekelo

www.hofuitvaartzorg.nl
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De volgende openbare vergadering van de Boeke-
lose Dorpsraad is op dinsdag 21 november 2017, 
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 gelegen-
heid 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.  

Vanuit Bookels Höltink doet Ben Bel verslag van de op 17 oktober ge-
houden bijeenkomst. Aandachtspunten waren o.a.: dementie-zorg en 
bewindvoerdersaandacht. Wilfried Bossink (ook deelnemer aan deze bij-
eenkomsten): “Er is veel eenzaamheid in Boekelo!” Naar aanleiding van 
een opmerking van Nico Bolhuis wordt er besloten dat er op de volgen-
de Dorpsraadvergadering aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van een 
soort “sociale kaart”: een inventarisatie van hulpinstanties. 

Bij de rondvraag zegt Gerard Roossink dat er van buiten ons werkgebied 
belangstelling is voor Boeke-loos. Gerard en Kas zullen bekijken hoe we 
aan deze vraag zouden kunnen voldoen. Bernd Weijers: afgelopen zondag 
veroorzaakten de activiteiten van Oude Voertuigendag en Bad Boekelo 
een verkeersinfarct op de Oude Deldenerweg. Marcel Themmen, voorzit-
ter BOV (aanwezig als belangstellende) zal deze opmerking doorspelen 
aan de organisatoren van beide evenementen. Gonny ten Veen: verkeers-
gedrag in o.a. Meester De Wolfstraat liet zondag jl. te wensen over. Vei-
ligheidsrisico! Op het Meester Schierbeekplein en aanliggend gazon werd 
zondag jl. tijdens de Oude Voertuigendag helaas geparkeerd, spreekster 
stelt voor dit in het vervolg te verhinderen door het tijdelijk aanbrengen 
van een lint. Fleur ter Kuile (belangstellende):”Er wordt op Labyrint-terrein 
gebouwd!” Reactie: “Mét vergunning!”

De voorzitter sluit om 22:26 uur de vergadering.

Bernd Weijers  



‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl
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SINTERKLAAS IN BOEKELO

Op zaterdag 18 november komen 
Sinterklaas en al zijn Pieten ons 
mooie Boekelo weer bezoeken! 
En ja….. hij komt weer aan met de 
trein!

Om 12:30 uur zal het feest beginnen 
op het Bleekerijplein. Zo tegen 
13:30 uur zal Sinterklaas met al zijn 
Pieten aankomen en uitstappen 
aan de kant van het Bleekerijplein. 
Zij zullen alle kinderen, papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s daar gaan 
ontmoeten en toespreken.

Vanaf 14:30 uur is iedereen welkom 
bij Eetcafé de Buren, waar tot 16:00 
uur de Pietendisco zal zijn. Dansen 
met de vele Pieten en zingen 
met Sinterklaas! Op de foto met 
Sinterklaas en Piet kan natuurlijk 
ook nog! Hoe gaaf is dat.

Sinterklaashotel in de zouttoren
Sinterklaas zal weer een paar 
nachten gaan slapen in het 
Sinterklaashotel! Net als afgelopen 
jaar zal hij gaan slapen in de 
zouttoren, achter Eetcafé de Buren. 
De brievenbus komt er natuurlijk 
vanaf maandag 13 november ook 
weer te hangen, dus kun je al 
je mooie tekeningen en brieven 
daar naartoe brengen en af en toe 
eens gluren door de raampjes van 
het hotel of er al wat Pieten zijn 
geweest. 

Voorleesavonden in het Sinter-
klaashotel
Ook zullen er weer voorleesavonden 
zijn in het Sinterklaashotel voor 
kinderen t/m 8 jaar. Dit jaar zijn er 
4 avonden: dinsdag 21 november, 
donderdag 23 november, dinsdag 
28 november en donderdag 30 



November kadomaand!
20% korting op alle accessoires

25% korting op alle pantalons

Sint vindt het 
mooiste kado bij

 
La Deut Mode 
in Boekelo!

LaD
eut
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18:00 uur tot 18:30 uur en van 18:45 
uur tot 19:15 uur. De kosten zijn 
€2,- per kind, die je bij binnenkomst 
(verzamelpunt) contant betaalt.

Opgeven kan tot 17 november via 
sintnicolaasboekelo@gmail.com

Sinterklaas en Pieten thuis
Sinterklaas en 2 Pieten op bezoek 
bij jou thuis (in en een kleine straal 
rondom Boekelo) kan natuurlijk 
ook! Kosten per 20 minuten zijn 
€40,-.

Dit kan op de volgende data:
Zaterdag 25 november, 
tussen 16:00 uur en 20:00 uur 
(alleen pieten)
Zondag 26 november, 
tussen 16:00 uur en 20:00 uur 
Vrijdag 1 december, 
tussen 16:00 uur en 20:00 uur
Zaterdag 2 december, 
tussen 16:00 uur en 20:00 uur
Zondag 3 december, 
tussen 16:00 uur en 20:00 uur
Maandag 4 december, 
vanaf 18:00 uur
Voor info of reserveren kun je 
mailen naar sintnicolaasboekelo@
gmail.com of bel: 06 - 15 14 72 47.

Volg ons op Facebook
Like onze Facebookpagina ‘Sint 
Nicolaas in Boekelo’ om op de 
hoogte te blijven van alle informatie 
en nieuwtjes. 

USSELO VOCAAL BESTAAT 
60 JAAR

Om dit heugelijke feit te vieren 
hebben wij een mis ingestudeerd 
van Charles Gounod, die we zon-
dag 12 november om 10:00 uur ten 
gehore brengen in de Protestantse 
kerk in Usselo.

Wij zingen samen met het Protes-
tantse Kerkkoor uit Borne delen uit 
de Messe Breve verweven in een 
dienst. Dominee Haasnoot is de 
voorganger en het koor staat onder 
leiding van Hans Roordink  en orga-
nist Albert Eldik. 
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DCOOP TER WENGEL IS  

VERBOUWD

Coop ter Wengel heeft een 
verbouwing ondergaan, waardoor 
de supermarkt op maandag 30 
en dinsdag 31 oktober gesloten 
was. Jaap ter Wengel: “In twee 
dagen	tijd	 is	de	winkel	flink	onder	
handen genomen. Met diverse 
verbeteringen zorgen we ervoor 
dat klanten met nóg meer plezier 
boodschappen doen in onze 
supermarkt.”

Jaap vertelt verder: “De indeling 
van	de	winkel	is	flink	veranderd.	
De groente- en de wijnafdeling heb-
ben een frisse, nieuwe uitstraling  
gekregen. Ook de kassa’s zijn ver-
nieuwd. De tabakswaren zijn uit de 
achterwand verdwenen en kunnen 
nu bij de servicekassa via een sim-
pel keuzemenu gekocht worden. 
Ook is er een zelfscankassa, waar 
klanten zelf hun boodschappen 
kunnen scannen en afrekenen. 

Zo bieden we onze klanten nog 
meer winkelgemak.” 

U bent van harte welkom om een 
kijkje te nemen in de vernieuwde 
winkel. Tot ziens in onze vernieuw-
de Coop!

Jaap, Niels, Nancy en medewerkers



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

  • 7554   
 074 3676471 • 

GEHELE MAAND OKTOBER 

kunt u uw kat / konijn tegen  
een gereduceerd tarief laten  

steriliseren / castreren 
 

Alle operaties zijn op afspraak,  
neem dus tijdig contact met ons op! 

 

Voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak,  

belt u 074-3676471 
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KEVEN VOORSTELLEN:  

SUSANNE HARPERINK, 
NIEUW REDACTIELID  
BOEKE-LOOS

Beste dorpsgenoten,

Mag ik dat nu zeggen? Ja, vast wel, 
want ik ben toch ‘al’ 2 maanden ge-
leden verhuisd vanuit Hengelo naar 
het prachtige Boekelo. Mijn naam is 
Susanne Harperink en ik woon sa-
men met Maurice en onze zoontjes 
Thor (4) en Lars (2) aan de Boekelo-
sestraat.

Hoe we zo in Boekelo verzeild zijn 
geraakt wordt me vaak gevraagd. 
Dat zit zo: voordat de jongens gebo-
ren waren, hadden we allebei een 
motor waarmee we graag rond-
toerden door Twente. En 9 van de 
10 keer kwamen we aan het eind 
van de rit door Boekelo om een 
kopje	 koffie	 te	 drinken	 bij	 ‘Eetcafé	
De Buren’. We vonden Boekelo een 
ontzettend	mooi	dorp	met	een	fijne	
sfeer en voelden ons heel erg op ons 
gemak. Toen we vorig jaar de kans 
kregen om een kavel aan de Boeke-
losestraat te kopen, hebben we dan 
ook meteen toegehapt.

Ik werk als communicatieadviseur 
bij hogeschool Saxion, waar ik voor-
al bezig ben met content (tekst en 
beeld) voor websites. 

Ik houd van schrijven en van het op-
maken van communicatiemiddelen 
en het leek me erg leuk om dit ook 
voor Boeke-loos te gaan doen. Voor 
mij ook een mooie manier om het 
dorp beter te leren kennen. 

Verder houd ik van hardlopen, wan-
delen	 en	 fietsen	 in	 de	 natuur	met	
het gezin, lezen, stedentrips maken, 
gezellige avondjes uit en op z’n tijd 
een	serie	kijken	op	Netflix.

Mocht je me een keer zien en iets 
leuks hebben voor Boeke-loos, 
schroom dan niet om me aan te 
spreken. Dat mag trouwens altijd, 
ook als het niet om Boeke-loos gaat.

Tot ziens!

Susanne Harperink 



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

Haaksbergers
traat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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    Coaching, persoonlijke ontwikkeling en training 

  
Coaching: -Korte begeleidingstrajecten, langdurige effecten.                   

-Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei.  
    

Workshops: -9 persoonlijkheidstypen met het Enneagram. 
-Oudercursus met behulp van PresentChild Methode. 
 

 Meer informatie en data zijn te vinden op de website. 
 

Site: www.speakwise.nu    Tel: 06-134 8555 1 
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KERENSA BROERSEN 
GENOMINEERD VOOR 
VIVA400 AWARD

Associate professor van de Universi-
teit Twente én dorpsgenoot Keren-
sa Broersen won afgelopen jaar een 
prestigieuze Fulbright scholarship 
om onderzoek uit te voeren naar 
de Ziekte van Alzheimer in de Ver-
enigde Staten bij Nobelprijswinnaar 
Randy Schekman. Deze prijs wordt 
jaarlijks maar aan twee mensen 
in Nederland toegekend. Om deze 
reden is Kerensa óók genomineerd 
voor een Viva400 Award.

In hetzelfde lijstje als Dafne 
Schippers
Kerensa is genomineerd in de ca-
tegorie ‘Knappe Koppen’ maar 
verwacht er zelf niet veel van: “Er 
zijn ook vrouwen genomineerd in 
mijn categorie die vaak op televi-
sie zijn, bij De Wereld Draait Door 
bijvoorbeeld. Ik denk dat zij meer 
kans maken. Ik ga vooral een leuke 
avond beleven.” 

Eén van de andere categorieën is 
‘Krachtpatsers’, waarin Dafne Schip-
pers genomineerd is. “Om in het-
zelfde lijstje te staan als zij, maakt 
het natuurlijk wel heel leuk”, zegt 
Kerensa met een glimlach.

Het onderzoek
Aan de University of California in 
Berkeley (bij San Francisco) gaat Ke-
rensa onderzoek doen naar de Ziek-
te van Alzheimer. “Dat doe ik door 
het bestuderen van zenuwcellen. 
Eén van de kenmerken van Alzhei-
mer is dementie. Als de ziekte zich 
verder verspreidt in de hersenen, 
ontstaan er meer symptomen. Ik ga 
onderzoeken waarom de ziekte zich 
verspreidt in de hersenen. Ik denk 
dat dit te maken heeft met bepaal-
de communicatieve eigenschappen 
die zenuwcellen in de hersenen be-
zitten, waardoor de ene cel de an-
dere ziek kan maken.”

Van Boekelo naar Berkeley
Het onderzoek zal 6 maanden du-
ren. Kerensa gaat niet alleen naar 
Amerika, maar neemt haar man, 
zoon (5) en dochter (3) mee. Ze 
gaan wonen in Berkeley. Haar 
man heeft een eigen houtbewer-
kingsbedrijf, waarvoor hij in de VS 
werkzaamheden ‘achter de scher-
men’ gaat oppakken, zoals het ma-
ken van een website. De kinderen 
gaan straks naar een Amerikaanse 
school. “We zijn de kinderen nu al 
Engelse basiszinnen aan het leren, 

Foto: Gijs van Ouwerkerk
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 

V
E

R
H

U
IS

B
E

R
IC

H
T Regina Schoonheidsinstituut

gaat verhuizen!
In november opent de

nieuwe salon in het paramedisch 
centrum in de Bleekerij.

Het nieuwe adres is 
Boekelose Stoomblekerij 15.
Behandelingen op afspraak.

06 - 48157489
www.instituutregina.nl 
mail@instituutregina.nl

Ik werk met IK Skin Perfection.Ik werk met IK Skin Perfection.



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

40
9 

| n
ov

em
be

r 
20

17

25

B
SC

 U
N

IS
SO

Nzoals ‘Waar is het toilet’ en ‘Mag ik 
met je spelen?’, maar ook liedjes 
die daar op school gezongen wor-
den. Zo hopen we dat de overgang 
wat soepeler verloopt”, zegt Keren-
sa. Want een overgang is het: “Als 
ik vroeger naar het buitenland ging 
pakte ik mijn paspoort en spullen 
en ging ik, maar met kinderen moet 
er zoveel meer geregeld worden. 
Vooral voor school. En dat het een 
schoolsysteem is dat je niet kent 
maakt het er niet makkelijker op”.
Naast het doel om door middel van 
haar onderzoek meer te weten te 
komen over de Ziekte van Alzhei-
mer, heeft Kerensa ook nog wat 
andere doelen. Zo wil ze graag de 
halve marathon in San Francisco 
lopen. En het gezin wil volgende 
zomer, ter afsluiting van hun pe-
riode in de VS, een camper huren 
om de omgeving nog wat verder te 
ontdekken: “De Grand Canyon en  

Death Valley, maar niet te ver, want 
één van de kinderen wordt snel wa-
genziek”. Op de vraag of ze opziet 
tegen de lange vlucht antwoordt ze 
instemmend: “11 uur vliegen met 
de kinderen, daar zie ik wel tegen-
op en dan de jetlag nog. Leg de kin-
deren maar eens uit dat het ineens 
ochtend is in plaats van avond.”

We wensen Kerensa en haar gezin 
veel plezier in de VS! 
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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



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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SDE FROLIJKE REPORTER 
OP PAD MET DE  
DIERENARTS

DOOR SILKE FRÖLICH

Op een woensdagochtend mag ik 
direct bij dierenarts Femke van Die-
renartspraktijk Boekelo in de auto 
stappen. Onze eerste patiënten 
staan op de boerderij van Stokkers 
aan de Lutje Bruninkweg. Onder-
weg vertelt Femke dat ze nu met 3 
dierenartsen de praktijk runnen. En 
dat er nog één dierenarts bij komt 
voor de kleine huisdieren. Zij zal 
ook op woensdagavond spreekuur 
gaan houden. Superhandig voor de 
mensen die overdag werken. Aan-
gekomen bij de boerderij worden 
er eerst een aantal kalfjes verdoofd 
omdat ze onthoornd gaan worden.

Nadat de kalfjes in slaap zijn geval-
len, gaan we door naar de koeien.
 
Femke kijkt of er nog drachtige 
koeien zijn. Zo leuk om te zien op 
het echoapparaat. Een kloppend 

hartje maar ook pootjes en een 
kop. Daarnaast geeft boer Stokkers 
uitleg over het fokken met koeien. 
Daar komt heel wat bij kijken.
 
En dan door naar de volgende pati-
enten: twee oude paardjes waarvan 
het gebit opgeknapt moet worden.
Naast dierenarts is Femke ook nog 
paardentandarts.
Met een mondklem en een klein 
beetje verdoving wordt ervoor ge-
zorgd dat het paard haar mond niet 
kan sluiten.
Met een elektrische vijl worden 
alle haken en punten weggehaald. 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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EMGelukkig kunnen de paardjes weer 
met een stralend gebit naar buiten.

Op donderdag mag ik naar de prak-
tijk, waar ik mag meekijken bij de 
castratie van hondje Lars. Dieren-
arts Maria zal de operatie uitvoe-
ren. Na een lekker kopje thee voor 
de Frolijke Reporter, krijgt Lars de 
verdoving. Het duurt even voor hij 
in slaap valt en in de tussentijd laat 
Maria mij de praktijk zien. 

Ze hebben de oude Rabobank in het 
dorp echt heel mooi verbouwd. 

Uiteindelijk wordt Lars op de ope-
ratietafel gelegd waarna Maria zeer 
vakkundig zijn balletjes verwijdert. 
Ik vond het supergaaf om een keer-
tje mee te mogen lopen met de 
dierenarts. 

Ik wil hierbij de dierenartsen en as-
sistenten nogmaals bedanken voor 
hun tijd. En ik ben heel erg blij met 
een dierenartspraktijk in Boekelo! 


DE ZONNEBLOEM

We willen u hartelijk danken voor het kopen van loten van 
de nationale loterij De Zonnebloem. De opbrengst kunnen 
wij weer besteden aan onze gasten.

Mocht u wat tijd hebben en graag wat voor uw medemens 
willen doen, meldt u zich dan aan als vrijwilliger bij De 
Zonnebloem. 
Wij bieden een leuke groep vrijwilligers en leuke activiteiten samen. 

U kunt zich voor meer informatie wenden tot Margriet van Abbe, 
tel: 06 - 25 27 14 54.
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NEXCUSES GELUIDSOVERLAST KENNEDYMARS

Beste inwoners van Boekelo,
 
Namens de Stichting Kennedymars Haaksbergen wil ik u op deze manier 
mijn verontschuldiging aanbieden voor de geluidsoverlast van vrijdag-
avond 15 september op zaterdagochtend 16 september 2017. 

Tijdens de Kennedymars worden we al enkele jaren heel gastvrij ontvan-
gen door de Brandweer Boekelo. Op die locatie is een rustpauze ingelast 
voor de wandelaars. Ze krijgen daar een kop thee en een krentenbol aan-
gereikt. Wisselend door de jaren heen wordt de locatie met een disco 
opgevrolijkt. De wandelaars waarderen dit zeer. Als organisatie trachten 
we de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Dit is ons tot dit jaar altijd gelukt, althans we hebben nooit klachten ge-
had. Echter dit jaar hebben we die klachten wel gehad en daarom dit wel-
gemeende excuus. Ik als postverantwoordelijke voel me aangesproken en 
zal er alles aan doen dat dit niet weer gebeurt.
Ik heb een goed gesprek gehad met de heer Lelsz en ook hem mijn ex-
cuus aangeboden. De Brandweer staat volkomen buiten de overlast. Het 
was niet hun feestje maar de onze.
De gastvrijheid die de Brandweer Boekelo ons biedt wil ik dan ook niet 
beschamen en ga er vanuit dat onze samenwerking nog jaren voort zal 
duren.

Ik nodig u uit om tijdens editie 2018 van de Kennedymars eens te komen 
kijken op onze verzorgingspost. U bent van harte welkom! Ook voor u is 
er een kopje thee en een krentenbol. Editie 2018 vindt plaats op 21 en 22 
september. Post open van 23:45 tot 01:35 uur.

Ik hoop dat u mijn excuus op deze manier aanvaardt. Als Stichting Ken-
nedymars Haaksbergen zijn we te allen tijde bereid u te woord te staan.
 
Hartelijke wandelgroet,

Dick Hilarius (namens Bestuur Stichting Kennedymars Haaksbergen en 
postverantwoordelijke bij de Brandweer)
Tel: 06 - 20 55 15 89
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Een vrijwilliger loopt 
per dag gemiddeld zo’n 

Facebook volgers

keer goud
voor

deelnemers
uit de top 25

wereldranglijst

plaats voor
Tim Price

hij staat 6e op de
wereldranglijst

CCI Concours Complete International

seconden 

Tim Lips

topsnelheid bij een
foutloos springparcours

voor de 1e keer terug naar Oale Groond

nieuwsitems

                         
Military crosscountry loop

hectare
parkeerterrein

hectare
parkeerterrein
onbegaanbaar 
door de zware 
regenval

trekkers 
om de auto’s 
uit de modder 
te halen

vrijwilligers 
in totaal

7.500
hoedjes 

landen
over de hele wereld

Nederlandse 
combinaties
ruiters zijn met 2 
paarden gestart

combinaties
aan de start

combinaties
aan de start

liter bokbier

topsnelheid

27.000

mensen bezochten dit 
jaar de Military in Boekelo

per uur is de

hamburgers & 
broodjes beenham

Militaryvan de 

minuten 
was de 

was de   

topsnelheid bij de
crosscountry op zaterdag

hindernissen in  
de crosscountry

deelnemers 
Boekelopers 

“Military Boekelo - Enschede 2017, het zit er weer op. Voor ons een bijzondere editie. 
We waren razend nieuwsgierig hoe een ieder op onze nieuwe locatie zou reageren. 
Na zes maanden noeste arbeid met daarbij de nodige spanning of wel alles op tijd af 
zou zijn was het hartverwarmend al die enthousiaste geluiden van buren, bezoekers 
en deelnemers te mogen ontvangen. 

We waren er op voorbereid dat niet alle puzzels meteen opgelost zouden worden. 
De logistiek op en rond het terrein heeft ons tot op het laatst enorm beziggehouden. 
Toen de barre weersomstandigheden ook nog 3 parkeerterreinen uitschakelde kregen 
we het echt voor de kiezen. 

Terugkijkend kunnen we concluderen dat onze nieuwe stek een schot in de roos was, 
de sport de grote winnaar was en de tienduizenden bezoekers zich niet door een paar 
regendruppels laten tegenhouden. Al met al een goede basis voor de toekomst en 
een prachtige doorstart. Genoeg energie om de knelpunten aan te pakken en met 
enthousiasme uit te kijken naar de editie 2018.” 

Met vriendelijke groet,
Robert Zandstra, voorzitter Military Boekelo - Enschede

15.000
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hij staat 6e op de
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seconden 
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topsnelheid bij een
foutloos springparcours

voor de 1e keer terug naar Oale Groond
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Military crosscountry loop

hectare
parkeerterrein

hectare
parkeerterrein
onbegaanbaar 
door de zware 
regenval

trekkers 
om de auto’s 
uit de modder 
te halen

vrijwilligers 
in totaal

7.500
hoedjes 

landen
over de hele wereld

Nederlandse 
combinaties
ruiters zijn met 2 
paarden gestart

combinaties
aan de start

combinaties
aan de start

liter bokbier

topsnelheid

27.000

mensen bezochten dit 
jaar de Military in Boekelo

per uur is de

hamburgers & 
broodjes beenham

Militaryvan de 

minuten 
was de 

was de   

topsnelheid bij de
crosscountry op zaterdag

hindernissen in  
de crosscountry

deelnemers 
Boekelopers 

“Military Boekelo - Enschede 2017, het zit er weer op. Voor ons een bijzondere editie. 
We waren razend nieuwsgierig hoe een ieder op onze nieuwe locatie zou reageren. 
Na zes maanden noeste arbeid met daarbij de nodige spanning of wel alles op tijd af 
zou zijn was het hartverwarmend al die enthousiaste geluiden van buren, bezoekers 
en deelnemers te mogen ontvangen. 

We waren er op voorbereid dat niet alle puzzels meteen opgelost zouden worden. 
De logistiek op en rond het terrein heeft ons tot op het laatst enorm beziggehouden. 
Toen de barre weersomstandigheden ook nog 3 parkeerterreinen uitschakelde kregen 
we het echt voor de kiezen. 

Terugkijkend kunnen we concluderen dat onze nieuwe stek een schot in de roos was, 
de sport de grote winnaar was en de tienduizenden bezoekers zich niet door een paar 
regendruppels laten tegenhouden. Al met al een goede basis voor de toekomst en 
een prachtige doorstart. Genoeg energie om de knelpunten aan te pakken en met 
enthousiasme uit te kijken naar de editie 2018.” 

Met vriendelijke groet,
Robert Zandstra, voorzitter Military Boekelo - Enschede

15.000



Beckumerstraat 30A, 7548 BG  Boekelo, 
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires, 
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.
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TREFPUNT 50+

Op 28 november neemt dhr. M. 
Kruijsen ons mee op zijn reis van 
Armenië naar China. Met zijn dia’s 
vertelt hij over deze avontuurlijke 
reis. De titel luidt dan ook: 
“Avontuur maakt korte mijlen” met 
als ondertitel: “Op weg van west 
naar oost door Centraal Azië”.

Tijd en locatie: 17:00 uur in de 
Zevenster.	Na	afloop	eten	we	daar	
zoals gebruikelijk.

Opgave voor de lezing uiterlijk 23 
november bij:
Jenny Wevers, tel. 428 1423  
redder@planet.nl
Bonnie Haven, tel. 428 1558   
jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee, tel. 428 2138  
nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik:
19 december: Kerstdiner in ’t Hagen 
in Haaksbergen. Uitnodiging volgt.
16 januari 2018:
Nieuwjaarsbijeenkomst.
30 januari 2018: 
Jaarvergadering. 

CURSUS DIGISTERKER  
BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Wilt u via internet zaken doen met 
de overheid? De cursus Digisterker 
is er om u daarbij te ondersteunen. 
Heeft u interesse? In drie trainingen 
van elk twee uur helpen we u op 
weg. De lessen worden gegeven 
in de Bibliotheek (Pijpenstraat, En-
schede). Enige ervaring met het 
werken met computers is nodig. 
Samen zorgen we dat het klikt! 

Voor de cursus in november 
en december is nog plaats. 
Deelname is gratis en aanmelden 
kan bij gemeente Enschede via 
telefoonnummer 14053. 

Woensdagmiddag  
8, 15 en 22 november 
van 14:00 - 16:00 uur
Donderdagmiddag  
9,16 en 23 november 
van 14:00 - 16:00 uur
Woensdagmiddag  
6, 13 en 20 december 
van 14:00 - 16:00 uur
Donderdagmiddag 
7, 14 en 21 december 
van 14:00 - 16:00 uur 



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

balansbalans
N a t u u r l i j kN a t u u r l i j k

Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595 

Kom in balans door middel van de  
juiste voeding en voetreflextherapie! 

Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een 
consult wordt in veel gevallen vergoed via de 
aanvullende zorgverzekering.

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning, 
emotionele en/of psychische druk en wil je daar 
wat aan doen?  Wil je gewoon even bijtanken?  
Zwanger of net bevallen? 
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OSINT MAARTEN IN  

BOEKELO - 11 NOVEMBER

Met Sint Maarten, op zaterdag 11 
november aanstaande, is er in Boe-
kelo een lampionnenoptocht. 

De lampionnenoptocht start om 
17:45 uur bij ‘het carillon’ op het 
Meester Schierbeekplein. Voorge-
gaan 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 beken-
de liedjes gezongen. De opbrengst 
van de collecte zal naar Stichting 
Leergeld gaan. 

Voor en na de optocht zullen de kin-
deren met hun lampionnen langs 

de deuren gaan en aanbellen waar 
buiten een lichtje brandt, om een 
liedje te zingen.

Als u het leuk vindt dat de kinde-
ren 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.

Alle kinderen mogen meedoen, 
want nu meedoen is straks 
meetellen! 



OP ZONDAG
19 NOVEMBER
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OP ZONDAG
19 NOVEMBER

FOLK CLUB TWENTE  

Vrijdag 1 december: 
The Tannahill Weavers bij 
Folkclub Twente

De Tannahill Weavers is één van 
de belangrijkste traditionele bands 
uit Schotland. Hun gevarieerde 
repertoire overspant de eeuwen met vurige instrumentals, actuele liedjes 
en originele ballades. Deze veelzijdige muzikanten zijn door de jaren 
heen wereldwijd geroemd voor hun uitbundige prestaties en uitstekende 
opnamekwaliteiten.

Vrijdag 1 december - 20:30 uur.
Entree: € 13,-. Donateur/student: € 10,-.
Locatie: Eetcafé De Buren. 

VERBORGEN THEATER

Dinsdag 14 november: 
Marlon Kicken - BaKo (cabaret)

Een zeldzaam gouden combinatie: 
lange dreadlocks, skateboardend, 
40+, pratend met een zachte ‘g’ 
en hilarisch! BaKo is een schaam-
teloos fantastische voorstelling vol 
waarheden, geluk en komische ver-
halen. Laat je verrassen door deze 
hilarische Brabander met zijn relax-
te en originele stijl.

Dinsdag 14 november - 20:30 uur.
Entree: € 12,50.
Locatie: ‘t Verborgen Theater 
(Eetcafé De Buren).



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

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
�� VVIIOOLLEENN  �� PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  �� KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

�� HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  �� GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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Ma. Nordic Walking (iedere week) 
Samen sportief bezig zijn

13:45 - 15:30

Ma. Gymgroep, voor ieder die gezond wil blijven. 9:30 - 10:15

Ma. Valpreventie door Otago instructeurs, voor ieder 
die stevig op z’n benen wil staan.

10:30 - 11:30

Di. Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en geest. 10:00 - 11:00

Di. Elke 1e dinsdag van de maand een gratis  
gezondheidscheck door een verpleegkundige 
van Livio in de “Huiskamer”

14:00 - 16:00 

Di. 7 & 21 
nov.

Handwerkcafé, samen gezellig handwerken.
Koffie	en	thee	gratis.

14:00

Wo. Elke woensdag ontmoetingsochtend, gezellige 
activiteiten onder begeleiding van een 
activiteitenbegeleidster van Livio. 

9:30 - 11:30 

Wo. Elke week samen de maaltijd nuttigen, gezellig en 
gezond. Kosten € 7,50

12:30

Do. Gezellig samen jeu de boule spelen op de baan 
naast de “huiskamer”. Informatie bij Joke Velthuis

14:00

Do. 2 & 9 
nov.

Gezellige activiteiten/spelletjes 
(koffie/thee	gratis).

14:00 

Vrij. 3 nov. Opening Mantelzorgcafé; elke 1e vrijdag van de 
maand.

10:00 - 11:30 

Do. 16 nov. Verkoop Wielens ondergoed. 14:30

Di. 21 nov. High tea Marcellinusschool (vertrek 10:00 uur). 10:30

Do. 23 nov. Gezellige muziekmiddag met Duitse Schlagers. 14:00

Do. 30 nov. Efkes d’r oet verrassingstocht met pannenkoek. 13:00

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



ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl
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Be You 
Hairdesign

ggg67

www.beyouhairdesign.nl    - beckumerstraat 46A    – boekelo    – tel: 053 850 99 33

24/7 online agenda op 
www.1kapper.nl

di/wo/do/vr     09.00 – 18.00
Za 09.00 – 15.00

Openingstijden:
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EPBLADKORVEN IN BOEKELO

Dit najaar worden er weer 
bladkorven geplaatst in Boekelo, 
onder verantwoordelijkheid van 
de Dorpsraad. In 2015 stopte de 
gemeente met het plaatsen van 
bladkorven en werd slechts enkele 
malen met een zuigmachine 
rondgereden. Dat leidde zowel in 
2015 als in 2016 tot veel overlast 
en klachten.

Op 6 plekken worden nu korven 
geplaatst. De exacte locaties 
worden nog bepaald. De korven 
worden wekelijks geleegd in de 
periode van 30 oktober tot 16 
december.

De gemeente voert daarnaast 
enkele bladrondes uit met een 
zuigmachine. Het betreft dan blad 
dat langs de randen van de trottoirs 
en wegen achterblijft. 

Blad kan ook zoveel als mogelijk 
op de groenstroken langs de 
wegen worden gedeponeerd of op 
graspercelen langs de wegen. Al 
dat blad zal tijdens de bladrondes 
worden opgezogen. Tijdens de 
reguliere veegrondes worden de 
restanten weggeveegd.

De Dorpsraad 

OPRUIMEN  
HONDENPOEPZAKJES

Tijdens het wandelen en opruimen 
van zwerfafval vinden wij in berm 
en sloot nog steeds geregeld 
hondenpoepzakjes met inhoud. 

Bij deze nogmaals een oproep 
aan iedere hondenliefhebber: 
laat alstublieft niet het 
hondenpoepzakje met inhoud in 
berm of sloot achter, maar neem 
het mee!

Met vriendelijke groet,

Johanna de Jong en Anke Kampinga





Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl
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UNISSON: VOOR ELK WAT 
WILS!

Start Proefrondje Muziek i.s.m. 
Kaliber Kunstenschool
Wegens doorslaand succes, bieden 
wij deze korte cursus dit schooljaar 
opnieuw aan. Ben jij tussen de 8 
en 10 jaar, wil je graag een mu-
ziekinstrument spelen, maar weet 
je nog niet precies welke? Dan is 
Proefrondje Muziek de oplossing! In 
15 lessen leer je diverse instrumen-
ten en hun muziek kennen, krijg je 
muzikale basisvorming en kun je 
gericht een keuze maken voor een 
instrument. Aan het einde van de 
lessenreeks houden we een mini-
concert waarin je laat horen wat je 
kunt.

De lessen starten op vrijdag 17  
november van 14:30 - 15:15 uur in 
de Zweede. Kosten: € 135,-. 
Aanmelden en info: www.kaliber-
kunstenschool.nl/korte-cursus 

Concert
Op 25 november om 20:00 uur pre-
senteren wij: Folkerts Vuurdoop. 
Sinds begin 2017 heeft muziekver-
eniging Unisson een nieuwe diri-
gent. Folkert Buis heeft sinds kort 
zijn directiediploma en op deze 
avond presenteren wij een show-
case met verrassende, herkenbare 

en toegankelijke muziekstukken. 
Onze leerlingen, het orkest en de 
slagwerkgroep laten zien wat we 
in huis hebben. Het belooft een 
spectaculaire avond te worden in 
de Zweede! De zaal gaat open om 
19:30 uur, iedereen is welkom en 
de entree is gratis. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.mvunisson.nl of check onze 
Facebook-pagina. 
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 
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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 

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

Sterrebosstraat 14, 7481DD Haaksbergen, info@ottinkschilderwerken.nl

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10Onze voeten,  laten we ze 

koesteren en verzorgen. 

Kennismaking
aanbieding: Complete 
pedicure behandeling. 
Van € 20,-     

NU  € 15,-

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl

Onze voeten,  laten we ze 
koesteren en verzorgen. 

 laten we ze 
koesteren en verzorgen. 

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl

Onze voeten,
koesteren en verzorgen. 
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NNIEUW SPORTINITIATIEF 
VOOR 55+ERS

Fit & Actief is een unieke combi-
natie van beweging, voeding en 
fysiotherapie voor 55+-ers. Vanuit 
het Fit & Actief programma worden 
vanaf half november wekelijks di-
verse (sport)activiteiten in Boekelo 
georganiseerd, zoals: Tai Chi, Smo-
vey	walking,	en	fitness-	en	condi-
tietraining.

Wat ga je doen? 
Tijdens een vrijblijvende periode 
van twee weken neem je deel aan 
het sport- en beweegprogramma 
en wordt je gezondheid in kaart 
gebracht.	Na	de	intake	en	een	fit-
test begin je aan het Fit & Actief 
programma. De test wordt na zes 
maanden herhaald om je voor-
uitgang te zien. Je kunt op elk 
willekeurig moment in het jaar be-
ginnen met het programma.

Waar is het? 
Fit & Actief Boekelo maakt ge-
bruik van de grote en kleine zaal 
bij Fyon Boekelo (Windmolenweg 
42) voor Tai Chi en Fitness. Het 
Smovey wandelen start vanaf Ge-
zondheidscentrum Wesselerbrink 
(Wesseler-Nering 60-8). 

Wanneer is het?
Tai Chi: maandag van 10:30 - 11:30 
uur
Smovey wandelen: woensdag van 
18:30 - 19:30 uur
Fitness: donderdag van 16:00 - 
17:00 uur

Meer informatie of aanmelden?
Wil je meer weten dan kun je  
kijken op www.jokeslifestyle.nl/
fit-actief	 of	 contact	 opnemen	met	
Joke Veldhuis via:
j.h.veldhuis@kpnmail.com of 
06 - 22 54 26 69. 
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  Uw Schilder in Twente

  Ook voor glas-, wand- en 
          vloerafwerking!

       Warm aanbevolen; de winterpremie

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

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

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

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

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

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

Op zaterdag 21 oktober is de natuurlijke speelplek op De Bleekerij op 
feestelijke wijze geopend. 

Deze speelplek is vooral bedoeld voor kinderen tot en met de basisschool-
leeftijd. 

De speelplek was voor deze gelegenheid mooi versierd en voor een lek-
kere versnapering was gezorgd. En natuurlijk werd er vooral heerlijk ge-
speeld! 
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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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NNORDIC WALKING

In de vorige uitgave van Boeke-loos 
vroegen we of iemand wist waar 
de foto’s van het Nordic Walking 
groepje genomen zijn (pagina 55). 
Daarop kreeg de redactie 1 reactie 
binnen en wel van Joke Werler.

Joke: “Ik weet heel zeker waar dit 
is, dit is aan de Baltinkweg. Het is 
een mooi landhek aan mijn wei-
land, gemaakt door Gary Podmore. 
Dat weiland heb ik een aantal jaren 
geleden gekocht van Annie Buur-
sink, mijn buurvrouw. In het hek zit 
een bronzen beeldje van bladeren 
en takjes en eikeltjes dat ik zelf ge-
maakt heb. 

Er staat in gegraveerd dat het En-
gelbert en Annie’s weiland is. Zo 
wordt het al die jaren door mij en 
mijn zonen nog steeds genoemd.”

We bedanken Joke hartelijk voor 
deze leuke anekdote! 

HERHALINGSLESSEN  
REANIMATIE IN BOEKELO

Op donderdagavond 9 november, 
dinsdagavond 14 november en 
woensdagmiddag 15 november 
worden er in ons dorp herhalings-
lessen reanimatie gegeven. Ie-
dereen die in het bezit is van een 
geldig diploma en minimaal 1 x per 
2 jaar een herhalingsles heeft ge-
volgd kan deelnemen. Naast herha-
ling van de theorie, wordt er volop 
geoefend op oefenpoppen. Ook 
kunnen we dit jaar oefenen op een 
junior oefenpop. De kosten voor 
een twee uur durende herhalings-
les is € 15, -. 

HERHALINGSLESSEN  
REANIMATIE IN BOEKELO

Aanmelden
Aanmelden kan per mail info@aed-
boekelo.nl of telefonisch 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, secreta-
ris/penningmeester
Bertine Tieberink, bestuurslid 
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Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.

Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.

Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Primera Winters
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

                  … even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken 
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen
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HISTORISCHE KRING:  
DE FILMAVOND

Zoals al aangekondigd in het 
oktobernummer van Boeke-loos 
biedt de Historische Kring  u op 
donderdag 23 november a.s. in 
Eetcafé	 De	 Buren	 een	 filmavond	
aan. Inloop is vanaf 19:30 uur.

U ziet historische beelden van Bad 
Boekelo, afgewisseld met beelden 
van de huidige situatie. 

Ook ziet u oude beelden van Hof te 
Boekelo, ook hier afgewisseld met 
beelden van recente datum.

Tenslotte	ziet	u	enkele	flitsen	van	de	
Military, sommige van de begintijd, 
andere van de laatste editie en van 
edities van tussengelegen jaren.

Kom	kijken:	u	ziet	filmbeelden	van	
vroeger en nu en u ontmoet dorps-
genoten van vroeger en nu. Volop 
ingrediënten voor een geanimeer-
de avond.

De entreeprijs 
voor donateurs  
bedraagt € 2,-. 
Niet-donateurs 
betalen € 4,-. 
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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



Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht vo� lekker!

Slagerij Wagelaar
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Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Aandacht vo� lekker!

Slagerij Wagelaar
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ENKERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

02 nov. Marcellinuskerk Boekelo Allerzielen om 19:00 uur
Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

05 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

12 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

19 nov. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

26 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

29 nov. Protestantse kerk Usselo 19:30 uur Oecumenische adventsviering

03 dec. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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



 Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen

 Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)

 Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
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wo. 8 nov. Bridge Club 2-1 Eetcafé de Buren 19:30

za. 11 nov. Lampionnenoptocht  
Sint Maarten  

Carillon Meester  
Schierbeekplein

17:45

za. 11 nov. Op & Daal Eetcafé de Buren 20:30

di. 14 nov. Marlon Kicken - BaKo ‘t Verborgen Theater 20:30

za. 18 nov. Aankomst Sinterklaas en 
Pieten (zie ook pag. 49)

Spoorwegovergang  
Bleekerij zijde

13:30

za. 18 nov. Pietendisco Eetcafé de Buren 13:30- 
16:00

di. 21 nov. Openbare Dorpsraad  
Vergadering

de Zweede 20:00

wo. 22 nov. Verbindingswandeling alwinenijkamp@live.nl 09:30

wo. 22 nov. Bridge Club 3-1 Eetcafé de Buren 19:30

vrij. 24 nov. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

di. 28 nov. Trefpunt 50+ Lezing 
‘Avontuur maakt korte 
mijlen’ 

Zevenster 17:00

do. 30 nov. Inzamelen oud papier Container aan de straat 17:00

vrij. 01 dec The Tannahill Weavers - 
Folkclub Twente

Eetcafé de Buren 20:30

wo. 6 dec. Bridge Club 3-2 Eetcafé de Buren 19:30

vr. 8 dec. Bezorgers Boeke-loos de Zweede

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:  
 1e weekend van de maand.
	Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
	Historisch Centrum: Elke  maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur
 Elke vrijdag een inloopmorgen van 10:00 tot 12:00 uur voor iedereen die  
 iets te melden heeft
  MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot   
 11.30 uur  plaats in de Berke



ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
boekeloosredactie@gmail.com
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: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

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

boekeloosredactie@gmail.com jaargang 39 | nr. 409 | november 2017
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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