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BOEKE-LOOS
Februari 2014:
Met deze keer o.a.:
Bericht van de huisartsen
Tour de Boekelo
Belastingaangifte 65-plus
Sam’s kledingactie
Overvalkaart Politie
Inzameling Voedselbank
Verkiezingen Dorpsraad
Paasvuur Boekelo

Carnaval in Boekelo
Op de Proef bij Breukers
De Zonnebloem
Deborah
Rhönradturnen
Oproep Gastgezinnen BSC Unisson
Recreatief volleybal
Nieuwsbrief De Zweede
Jubileumconcert Inspiration
Prins Arjan 1 en adjudant Ron hoalt oe op de been!
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (21 JANUARI 2014)
21, 54.
21 paar ogen zien de voorzitter, Jeroen Verhaak, de eerste
Dorpsraadvergadering van 2014 openen. “21”: 12 Dorpsraadleden
(Saskia Duesmann is met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden
t.w. Corrie Jaran - Harbers (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen
(Stadsdeelbeheer-West), Peter Colijn (wijkagent) en 6 dorpsgenoten.
Na de opening feliciteert hij Ben Bel met het feit dat deze begin dit jaar de
Erespeld van de gemeente Enschede kreeg uitgereikt voor zijn jarenlange
lidmaatschap van onze Dorpsraad en de activiteiten die daaraan annex
zijn. Ben Bel bedankt op zijn beurt voor de ontvangen attenties bij zijn
huwelijksjubileum en spelduitreiking.
Het verslag van de decembervergadering wordt ongewijzigd
goedgekeurd. Naar aanleiding van dit punt zegt Peter Colijn dat wij de
gevraagde criminaliteitscijfers nog zullen krijgen. Wat het spreekuuronderkomen van de wijkagent na onze verhuizing naar het MFA betreft
stelt Ben Schoppert voor dat deze daar ook onderdak krijgt. Aldus
geregeld! Joost Brunink is nog bezig met het verzamelen van informatie
voor wat betreft het gemeentelijk standpunt m.b.t. de aanpak van de
instabiele zoutcavernes en de gasolieopslag in lege cavernes.
De verkeersdrempel in de Beckumerstraat ter hoogte van Slagerij van der
Peet wordt aangepast. Op het binnenplein van de Dr. de Jongstraat zijn
de bloembakken geplaatst.
We ontvingen van de gemeente Enschede een brief over het
Bestemmingsplan Buitengebied. Dit plan en dat m.b.t. het Rutbekerveld
worden nog voor half maart door de gemeenteraad behandeld.
Desgevraagd (door Fleur ter Kuile, aanwezig als belangstellende) zegt de
voorzitter dat de beoogde visactiviteiten in de Rutbekerveldplas nog niet
aan de orde zijn.
Over de Dorpsraadverkiezingen op 19 maart zegt Jeroen Verhaak het
volgende: er zijn 17 kandidaten, 8 nieuwe en 9 van de “zittende”
Dorpsraadleden. Er zal met stempassen gewerkt worden, deze worden
uiterlijk begin maart verstuurd. Er zijn 3 stembureaus: 1 in Usselo en 2 in
Boekelo. N.a.v. een vraag uit de zaal en de ondervonden problemen bij
de verkiezingen van 2010: alle stemgerechtigde Winterhaarweg-bewoners
ontvangen een stempas voor de Dorpsraadverkiezingen.
In Boeke-loos van maart zullen de kandidaten (voor de Dorpsraad) zich
voorstellen, hetzelfde gebeurt in de Dorpsraadvergadering van 18 maart.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 januari 2014)
Uit de commissies en vertegenwoordigingen is het volgende te
melden:
Dorpsplan+. (Jeroen Verhaak). Natuurlijk spelen. Bestemming terrein is
aangepast. Bewoners en Dorpsraad worden op korte termijn
geïnformeerd over de definitieve plannen.
Dorpshart. Verkeersdrempel (zie bij “verslag” in deze tekst).
Het straatmeubilair wordt de komende weken geplaatst; het functioneren
van de P-vakken is nog onderwerp van gesprek en onderzoek;
de intussen op het Schierbeekplein geplaatste stroomkasten worden
verplaatst/gecamoufleerd; Doorgaand verkeer in de Schierbeekstraat
wordt fysiek onmogelijk gemaakt.
R.O.M. (Jeroen Verhaak / Joost Brunink).
We hebben de Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) over de instabiele
zoutcavernes ontvangen. Wat de opslag van gasolie in lege zoutcavernes
op de Marssteden betreft, weten we intussen dat het aantal bijbehorende
vervoersbewegingen fors lager zal zijn dan aanvankelijk gezegd werd.
Ben Bel zegt dat de gemeente aan de Boekelosestraat (richting Usselo)
weer een bord “Einde 60” geplaatst heeft.
R.S.C.J. (Gonny ten Veen). Ontmoetingsplek Het hek zal op korte termijn
gecompleteerd worden. De definitieve naamgeving is in de
Dorpsraadvergadering van 18 maart. Aan de herplaatsing van
speeltoestellen op het Schierbeekplein wordt gewerkt.
Publiciteit. (Ben Schoppert). De website-redactie van boekelo.info heeft
haar plannen voor 2014 (met bijbehorend financieel plaatje) klaar.
Er zullen op korte termijn al enkele aanpassingen aan de site worden
gedaan.
In de rondvraag het volgende:
Brenda Tiecke: haar (en anderen) valt op dat veel (m.n. jeugdige, maar
ook oudere!) fietsers slecht of totaal onverlicht deelnemen aan het
verkeer. LEVENSGEVAARLIJK!; Gonny ten Veen: hulde aan diegenen
die direct na oud en nieuw het plein van de Molenbeek schoongemaakt
hebben! Jammer dat de gemeentelijke veegwagen het af liet weten!
Joost Brunink: van de gemeente een mail m.b.t. “geldGROENwassen”
ontvangen en doorgespeeld aan de B.O.V. Het betreft hier het stimuleren
van duurzame energiemaatregelen voor ondernemers; Joost Brunink: op
23 april is het weer “KeepitCleanDay”. Fleur ter Kuile: geluidsinstallatie in
MFA.? “Ja” zegt Hennie Westerveld (aanwezig als belangstellende),
“maar de akoestiek is daar ook anders”; Fleur ter Kuile: weten jullie
waarom de kerstverlichting nog in het dorp hangt? Jeroen Verhaak zegt
dat dit B.O.V.-beleid is. Arend Stokkers (aanwezig als belangstellende)
beaamt dit en spreekt dan ook van “feestverlichting”;
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 januari 2014)
Nico van der Veen: hoe zal de koffievoorziening in het MFA. geregeld
worden? Voorzitter zegt dat we dit moeten afstemmen met de andere
gebruikers. Nico laat weten, voor wat zijn horeca-activiteiten tijdens de
Dorpsraadvergaderingen betreft, “met pensioen” te zullen met ingang van
de verhuizing naar de nieuwe vergaderplek.
54 minuten na de opening sluit de voorzitter deze vergadering.
Ben Schoppert
UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 18 februari 2014, aanvang 20:00 uur in het voormalig
kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.
Tijdens deze vergadering zullen de 17 kandidaatsdorpsraadleden
2014 zich aan u voorstellen!
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).

BELASTINGAANGIFTE 65+
Belastingaangifte 65-plussers, waarom geld laten liggen?
Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013.
Voor veel mensen is het invullen van het belastingbiljet een jaarlijks
terugkerend probleem. De ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO
hebben daarom vrijwilligers opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het
invullen van hun belastingaangifte.
Ook in Boekelo en Usselo bestaat deze service van de ouderenbonden.
Bent u 65-plusser, dan kunt u voor hulp bij de aangifte bij de
ouderenbonden terecht.
Opgave bij Alifa Welzijn Ouderen. Telefoon: 053 - 432 01 22.
Contactpersonen in Boekelo:
P.G. Krugers Dagneaux Agaatstraat 8
telefoon 428 17 13
H. Heskamp
Jan van Elburglaan 26 telefoon 476 42 04
boeke-loos
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DORPSRAADSVERKIEZINGEN 19 MAART 2014
De Commissie Dorpsraadsverkiezingen stelt met veel genoegen de
17 kandidaat-dorpsraadsleden aan u voor:
Henk.G. Abbink
Ben H. Bel
Gerrit H. Berteler
Joost A.J. Brunink
Henk. J. Guchelaar
Hajé Nordbeck
Natascha Nijman
Jeanet van Offenbeek-Nijhuis
Jules Overzee

Gerard A.J. Roossink
Ben Schoppert
Ben G. ter Stal
Bart Stokkers
Gonny ten Veen
Jeroen Th. M.M. Verhaak
Kas de Vries
Bernd C.J. Weijers

Bij deze wordt u uitgenodigd kennis te maken met deze kandidaten die
aanwezig zullen zijn bij de DR-vergadering van 18 februari a.s.
De kandidaten worden door de voorzitter aan de aanwezigen voorgesteld.
Ook vertellen ze in het kort iets over zichzelf. U kunt, als u wilt, een
praatje met de kandidaten maken.
Die vergadering vindt - zoals altijd - plaats in het voormalige hervormde
kerkgebouw aan de Kwinkelerweg. Vanaf 20:00 uur bent u daar van harte
welkom.
Ook in het maartnummer van Boeke-loos stellen de kandidaten zich aan
u voor. Daar kunt u in één oogopslag zien welke positie de kandidaten
innemen over belangrijke onderwerpen die in Boekelo de komende tijd
aan de orde zijn.
Voor de Dorpsraadsverkiezingen van 19 maart kunt u uit deze
17 kandidaten een keuze maken. Van deze 17 kandidaten zullen er op
basis van de verkiezingsuitslag dan 13 daadwerkelijk zitting kunnen
nemen in de nieuwe Dorpsraad.
Het stemmen voor de Dorpsraad gaat een beetje anders dan 4 jaar
geleden. U ontvangt nu 2 stempassen: één voor de
gemeenteraadsverkiezingen en één voor de Dorpsraadsverkieizingen
(die er anders uitziet) De stempas voor de Dorpsraadsverkiezingen
ontvangt u in een aparte enveloppe.
Als u voor de Dorpsraad gaat stemmen, moet u ook die stempas
meenemen. Tegen inlevering van die stempas ontvangt u het stembiljet.
In het maartnummer van Boeke-loos komen we hier nog op terug.
Roel Bruinsma,
Commissie Dorpsraadsverkiezingen
boeke-loos
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VAN DE WETHOUDER
In mijn columns neem ik u regelmatig mee in de
kracht van noaberschap dat in onze regio en
daarmee ook in onze gemeente nog volop aanwezig
is. En dat is niet zonder reden. Want het is een thema
dat steeds belangrijker wordt. Steeds meer wordt van
ons allemaal verwacht dat we zolang mogelijk
zelfredzaam zijn. En niet alleen dat; want
zelfredzaamheid vraagt ook van ons dat we
participeren.
Dat participeren kan natuurlijk op vele verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door letterlijk de handen uit de mouwen te steken of juist
door mee te denken binnen een bestuursfunctie. Hoe we ook participeren;
uiteindelijk komt het erop neer dat we voor elkaar klaar staan. Samen
helpen we elkaar voort en samen zoeken we naar oplossingen bij
problemen.
Een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking is het onlangs
genomen besluit om van de Usseleres een 60 km-zone te maken.
Een besluit genomen door de gemeente, politie, belangenverenigingen en
bewoners samen. Juist vanuit de wens van bewoners om de overlast door
sluipverkeer te beperken en de veiligheid voor de bewoners en hun
kinderen, fietsers en voetgangers te vergroten. De maatregel draagt
aanzienlijk bij aan de veiligheid van de bewoners en hun kinderen.
Zij gebruiken de Usseleres, maar ondervonden daarbij overlast van het
sluipverkeer dat hetzelfde gebied gebruikt als verbinding tussen
Windmolenweg en Haaksbergerstraat. Met de politie is afgesproken dat
zij er op toeziet dat de snelheidsbeperking wordt gerespecteerd.
Het mooie van deze samenwerking is dat we er dus ook samen voor
zorgen dat de leefbaarheid in onze leefomgeving op het juiste peil
gehouden wordt. Iedereen vanuit zijn of haar kracht en rol. Dat is ook de
basisgedachte van een participerende samenleving. Een samenleving
waarin we het op dit moment met minder middelen te stellen hebben,
maar als iedereen meedenkt en meedoet kunnen we een hoop voor
elkaar krijgen. Samen verantwoordelijk, juist nu!
Goodgoan!
Patrick Welman
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BERICHT VAN DE HUISARTSEN IN BOEKELO
In de huisartsenpraktijk wordt nogal eens medische informatie
doorgegeven, altijd in overleg met de betrokkenen. Dit speelt overdag,
maar ook in de “gesloten” uren, voor de spoedarts en spoedapotheek.
De toestemming hiervoor van de patiënten moet vooraf gegeven worden.
We moeten onze patiënten nog eens nadrukkelijk vragen naar
toestemming voor inzage in hun medische gegevens in
spoedsituaties. De uitwisseling van gegevens, zoals de dagelijkse
medicijnen, allergie of een chronische ziekte, maakt een goede
behandeling van acute klachten in avond- en nachturen natuurlijk veel
gemakkelijker.
Toestemming geven kan door dit door te geven aan de doktersassistente
of bij haar een formulier op te vragen. Indien er al toestemming is
gegeven, op wat voor manier dan ook, hoeft er niet opnieuw actie te
worden genomen.
Binnen enkele maanden komt de digitale verbinding tussen de
praktijkcomputer en die van de huisartsenposten en de dienstapotheken
tot stand. Zonder uw toestemming kan de dienstdoende arts of apotheek
uw informatie dan niet meer opvragen!
Kijk ook op http://www.vzvz.nl bij zorgconsument en toestemming patiënt.
Huisartsen Boekelo

ZIEKTE DEBORAH
In november 2013 is bij onze doktersassistente Deborah een hersentumor
vastgesteld. Iedereen is daar erg van geschrokken. Inmiddels is ze volop
in behandeling. We wensen haar alle sterkte. Deborah kennen we vooral
van haar positieve houding en we hopen dat die haar nu van pas komt.
Patiënten of andere belangstellenden die haar, met een kaartje of
dergelijke, willen steunen, kunnen dit richten aan het praktijkadres.
Wij zullen zorgen dat alles bij haar terecht komt.
U krijgt nu logischerwijs enkele andere medewerkers aan de balie en aan
de telefoon.
Luciën Jansen, namens alle praktijkmedewerkers
Wij wensen Deborah en haar gezin heel veel sterkte
en een hopelijk spoedig herstel.
De redactie
boeke-loos
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NEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Wij van de Historische Kring waren blij verrast door de nieuwe afbeelding
op de voorkant van Boeke-loos. Een jaar lang extra aandacht voor ons
onderkomen is nooit weg. Jammer, dat de toelichting van de fotograaf
Jan Willem Kappelhoff op zijn foto op blz. 4 van het januarinummer geen
aanleiding is geweest om de originele weergave van de foto op het
voorblad van Boeke-loos te plaatsen.
In het Historisch Centrum, voor velen nog altijd “de Portiersloge”,
beijveren we ons om de historie van ons werkgebied te bewaren en vast
te leggen. Steeds meer ontvangen we van onze donateurs en lezers van
Boeke-loos interessante stukken, boeken, foto’s en verhalen.
Steeds vaker weet men ons te vinden na het opruimen van een kast of
een boedel. Hulde, want daar moet de Kring het van hebben.
Ook in 2013 hebben we op heel wat vragen antwoord kunnen geven of
verrichtten we onderzoek onder het motto: “U vraagt en wij antwoorden”.
Naar onze zin wordt nog wel te weinig gebruik gemaakt van de
mogelijkheid zelf onderzoek te komen doen. Wat dacht u van de
verzameling van vele jaren krantenartikelen betreffende ons werkgebied,
die in ons centrum bewaard en per computer toegankelijk gemaakt wordt.
In onze bibliotheek staat “Boeke-loos” vanaf het begin tot heden.
De bibliotheek telt inmiddels zo’n 200 interessante titels. Advies en hulp
bij uw familiegeschiedenis behoort tot de mogelijkheden.
Iets van uw gading: “Welkom!”.
Hiernaast hebben we voor u
een zoekvraag. Wie zijn
deze mensen? Ze staan
voor het reeds lang
verdwenen boerderijtje aan
de Egberinksweg 99,
tegenover “Het Rupert”,
waar ooit de familie
Bleumink woonde.
Info over foto en boerderij, kunt u zenden naar jabo1941@planet.nl.
Bij voorbaat onze dank!
J.J. de Boer,
medewerker Historische Kring
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
12 feb
13 feb
18 feb
19 feb

19 feb
20 feb
26 feb
27 feb

Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Boerengroentesoep, hutspot, hachee, appelmoes, vla.
Opgave vóór 10 februari 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
Cabaretmiddag door “De Olde Deerns”, aanvang 14:30 uur.
Dit is een middag georganiseerd door het VOW bestuur van
Boekelo Decor. Kosten € 3,- per persoon.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Heldere bospaddenstoelensoep, loempia, Foe Yong Hai in
zoet-zure saus, bami goreng, kroepoek, rauwkostsalade, vla.
Opgave vóór 17 februari 10:00 uur.
Filmavond, aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Juliënnesoep, stamppot zuurkool met spekjes, beenhammetje,
kwark. Opgave vóór 24 februari 10:00 uur.
Bezoek aan de firma Meyra in Hengelo, producent van o.a.
rolstoelen, rollators en scootmobiels. Mensen die een rollator
gebruiken kunnen deze hier gratis laten nakijken. Vervoer d.m.v.
busjes van Efkes d'r Oet (De Posten). Opgave vóór 22 februari.

Opgave aan één van onderstaande personen:
A. Eggers
428 28 01
J. Groothuis
J. Schoeman 428 17 84
J. Velthuis
Of via het Dienstencentrum: 428 04 51.

428 20 68
428 26 59

De maaltijden van De Posten zijn voor iedereen toegankelijk!
Voor de maand maart kunt u de volgende data noteren:
05 mrt
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Franse mosterdsoep, sukadelapje, doperwten met wortelen,
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, vla.
Opgave vóór 3 maart 10:00 uur.
05 mrt
Filmavond, aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.
06 mrt
Bingo met Boekelo Decor. Mogelijkheid tot betalen bustocht
naar De Lutte op 11 maart.
11 mrt
Bustocht naar klompenmakerij in De Lutte, vertrek 13:30 uur.
13 mrt
Informatie over De Posten clubs.
19 mrt
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
19 feb
Filmavond, aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.
20 mrt
De firma Wilens met verkoop van ondergoed e.d.
27 mrt
De heer Temmink, taxateur uit Hengelo, komt uw oude
voorwerpen taxeren.
boeke-loos
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INZAMELING VOEDSELBANK
In de vorige Boeke-loos heeft u al kunnen lezen over
het belang van de voedselbank voor veel mensen in
Enschede.
Naast de mogelijkheid om iedere eerste zondag van
de maand tijdens de gebedsdienst in de Marcellinuskerk uw bijdragen te
doneren, staat de mand voor deze bijdragen ook iedere eerste zaterdag
en zondag van de maand aan de Beckumerstraat 168 onder de carport.
Alle houdbare producten zijn zeer welkom!
De pastorale raad

SAM’S KLEDINGACTIE
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie in
Boekelo en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 29 maart vindt in Boekelo de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven
bij de Marcellinuskerk, Beckumerstraat 169.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van
Cordaid Mensen in Nood. Deze ontwikkelingsorganisatie biedt wereldwijd
hulp aan de meest kwetsbaren, na een ramp of conflict. Naast het bieden
van noodhulp, hecht Mensen in Nood veel belang aan preventie en
voorbereiding. Een integrale aanpak die werkt.
Momenteel steunt Sam’s Kledingactie twee ontwikkelingsprojecten die uw
aandacht vragen:
- het Watermanagement project van Cordaid Mensen in Nood in
de Hoorn van Afrika leert de bevolking zich voor te bereiden op
langdurige periodes van droogte. Boeren wordt geleerd
watervoorraden op te bouwen en gewassen te verbouwen die
beter bestand zijn tegen droogte. Op deze manier kan een
hongersnood (zoals in 2011) uitblijven.
- Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door
overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de
kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te
redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi
Kendra hier aan vijf nieuwe Evacuatiecentra. Help ook mee!
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073 - 687 10 60.
boeke-loos
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TOUR DE BOEKELO
Een verslag van de Dorpsraad over de periode 2010-2014.
De Stichting Dorpsraad Boekelo bestaat al bijna 60 jaar. Zij behartigt in
de ruimste zin van het woord de belangen van de bewoners in haar
werkgebied. Om de 4 jaar zijn er verkiezingen voor een lidmaatschap van
deze raad.
In maart 2010 trad er voor de jaren 2010-2014 een ververste Dorpsraad
van 13 mensen aan, “ververste”, omdat een aantal oudgedienden zich
niet herkiesbaar had gesteld. Daarvoor in de plaats kwamen 7 nieuwe
gezichten. Na enkele maanden trad één lid om persoonlijke redenen af,
dit werd opgevolgd door iemand die net niet rechtstreeks was gekozen.
De dagelijkse gang van zaken wordt geregisseerd door het 5-koppig
bestuur. Vrijwel alle Dorpsraadleden zijn lid van één of meerdere
commissies of werkgroepen en vertegenwoordigen de Dorpsraad in een
aantal organen in en buiten Boekelo en bij bepaalde activiteiten.
Veel zaken passeerden de afgelopen periode de revue. Een aantal werd
succesvol afgerond, andere hebben nog steeds onze aandacht en zullen
hopelijk op korte of langere termijn van de agenda kunnen worden
afgevoerd.
In een poging (we zullen echt niet alles kunnen weergeven!) u een indruk
te geven van hetgeen er de afgelopen zittingsperiode zoal gedaan is,
starten we op Kwinkelerweg 5 om van daaruit een tocht door het dorp en
buitengebied te maken.
Laten we beginnen met onze vergaderplaats: dit voormalig kerkgebouw
doet dienst als provisorisch dorpshuis en is als zodanig onder andere
de vergaderplaats voor de Dorpsraad, en de uitgifteplaats van het
maandblad Boeke-loos, een uitgave van de Dorpsraad. In de loop van
2014 hopen we in de Multi Functionele Accommodatie “De Zweede” aan
de Boekelosestraat te gaan vergaderen. Eén van onze leden is adviseur
van het MFA-bestuur.
Als we de deur van het voormalig kerkje uitstappen, staan we direct in
de 30km-zone. Over deze snelheidsbeperking is de afgelopen jaren het
nodige gezegd in onze vergaderingen!
We slaan eerst rechts af, daarna direct weer links, over de
Windmolenweg, richting industrieterrein de Marssteden.
Links ligt De Doolhof, waarvan het binnenplein 2 jaar geleden mede met
financiële steun van de Dorpsraad opgeknapt kon worden. Hetzelfde geldt
voor het binnenplein van de Dr. de Jongstraat.
Terwijl we het viaduct over de A35 oplopen passeren we de
Winterhaarweg. Daar, direct rechts, staat één van de 20 banken die door
één van onze werkgroepen is geplaatst. De Ontmoetingplek aan de
boeke-loos
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Boekelosestraat maakt ook deel uit van dit netwerk. Over het viaduct zelf
is 2 jaar geleden gecorrespondeerd met Rijkswaterstaat omdat wij vinden
dat de verkeersveiligheid hier verbeterd moet worden. Deze opvatting
heeft nog niet tot resultaten geleid! Direct na het viaduct, richting
Enschede, is de aansluiting van de Haimersweg met de Windmolenweg.
In het kader van de in Twekkelo genomen verkeersmaatregelen is het
inrijden van de Haimersweg vanuit Enschede niet meer toegestaan en
ook fysiek moeilijker gemaakt. Over deze aanpassing is veelvuldig
overleg geweest met de gemeente Enschede. Dat geldt ook voor de
volgende 2 verkeersobjecten, die trouwens - net als het vorige - niet in
ons werkgebied liggen: de fietsoversteekplaats op de Windmolenweg
voor de fietsbrug over de Auke Vleerstraat en de fietsbrug zelf.
Bij beide ontwerpen zijn we nauw betrokken geweest.
Waar we ons ook mee bezig hielden en houden zijn de plannen van
AKZO Nobel om lege zoutcavernes op de Marssteden te gebruiken voor
de opslag van gasolie en op andere plaatsen in het concessiegebied
instabiele holten met vliegas van Twence te stabiliseren.
Terug naar het kruispunt bij De Buren: sinds eind november 2013 zien
we hier het resultaat van wat één van de grootste actiepunten van de
afgelopen Dorpsraadperiode is geweest: de herinrichting van het
dorpshart inclusief de reconstructie van dit kruispunt. In samenwerking
met de Boekelose Ondernemers Vereniging (B.O.V.) en de gemeente
Enschede zijn we er in geslaagd de plannen in een prima resultaat om te
zetten. Bij alle activiteiten vinden we die samenwerking zeer belangrijk.
Wat dat dorpshart betreft baart het teruglopen van het winkelaanbod ons
zorgen. Daarom zijn wij met de B.O.V en de gemeente Enschede in
gesprek om acties te ondernemen om ons heringerichte dorpshart weer
volop te laten floreren door een breed aanbod van (winkel)activiteiten.
Met Stadsdeelbeheer-West willen we komen tot een andere vormgeving
van de tot en met 2013 gehouden “schouwen”: wandelingen door de
verschillende wijken van Boekelo waarbij bewoners en medewerkers van
Stadsdeelbeheer inventariseerden wat er zoal verbeterd kon worden aan
de woonomgeving. In 2012 is er ook een schouw in het buitengebied
gehouden waarbij met name de ruim 80 km aan wegen nagelopen is op
mogelijke correcties.
Nu we het toch over “wegen” hebben: uiteraard heeft ook tijdens deze
Dorpsraadperiode de aanleg/reconstructie van de N18 onze aandacht
gekregen. Deze zal grote impact hebben op het oostelijk deel van ons
werkgebied. In dat verband is een aanpassing van ons werkgebied aan
de orde geweest, maar heeft deze niet plaatsgevonden.
boeke-loos
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Ook het verharden van de bermen van de Beldershoekweg was
gesprekspunt tussen ons en de gemeente. We hebben de indruk dat
onze pogingen om deze weg vrachtwagenvrij te krijgen succesvol zijn
geweest. De aanleg van het Bleekerijplein - deze staat voor de
zomervakantie van 2014 op het programma - was zeer regelmatig
onderwerp van gesprek, zowel in de openbare vergaderingen als in de
commissie R.O.M. Ook hier hopen we in goed overleg met de
verschillende belanghebbenden tot een aanwinst voor Boekelo te komen.
Maar, laten we verder gaan, richting Usselo.
Links ligt De Bleekerij. We hebben deelgenomen aan de intussen
opgeheven Klankbordgroep voor deze nieuwste wijk van Boekelo.
De problemen die rezen tijdens de uitvoering van dit bestemmingsplan
werden via mediation opgelost. Bij de plannen voor de nieuwbouw voor
de SKE zijn we nauw betrokken geweest. In de spoorzone, nu onderwerp
van gesprek in het kader van het Bleekerijplein, ligt ook het
bedrijfsverzamelgebouw Het Klokhuys waar de websiteredactie van
Boekelo.info, ook een Dorpsraadactiviteit, vergadert.
Veel van de Bleekerijbewoners zullen bij hun verhuizing naar Boekelo het
zgn. “Welkomstbeuksken” hebben ontvangen. Ook deze activiteit wordt
financieel vanuit het Dorpsbudget mogelijk gemaakt.
We lopen verder over de Boekelosestraat.
Hopelijk trekt de woningmarkt de komende jaren aan en zullen de links
van deze straat geplande woningen inderdaad gebouwd gaan worden.
Over de verplaatsing en verhoging van de zendmast op het voormalige
voetbalveld aan de Verzetslaan is het nodige gezegd. Direct voor de
beek, links, is in november 2013 de Ontmoetingsplek voor jong en oud
gebouwd, een project dat jaren regelmatig op de agenda van onze raad
stond. Procedures duren soms lang, maar de aanhouder wint!
Intussen is ons de duofiets-met-trapondersteuning van Open
Ouderenwerk Boekelo gepasseerd; de aanschaf werd mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van onze kant.
Rechts zien we het terrein waarop een drietal Boekelose aannemers
bezig is met de bouw van de MFA. Links de brouwerij. Eén van onze
leden neemt deel aan de Klankbordgroep Grolsch.
Terug naar het dorp.
Eerst maar een kop koffie bij één van de horecagelegenheden aan de
Beckumerstraat. De situering en/of uitbreiding van hun terrassen was een
gesprekspunt de afgelopen jaren. (De feestverlichting waaraan ook wij
betaalden hangt er nog). Volgende maand gaan we verder!
Ben Schoppert, lid Dorpsraad
boeke-loos
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PAASVUUR IN BOEKELO
In bijna lenteachtig weer hebben wij half januari op
een zaterdagmorgen als paasvuurcommissie de
eerste voorbereidingen getroffen voor de opbouw
van een “poasboake”. Ook dit jaar mogen wij de
vertrouwde locatie aan de Beckumerstraat weer
gebruiken en we zijn de eigenaar van het land
vanaf deze plaats erkentelijk dat hij ons weer de
e
gelegenheid wil geven om daar op 1 Paasdag een
paasvuur te laten branden.
Zonder brandstof geen vuur, daarom kunt u op de volgende
zaterdagmiddagen snoeihout brengen. De paasvuurcommissie zal dan
tussen 14:00 en 16:30 uur aanwezig zijn om uw snoeihout in ontvangst te
nemen:
Februari: 15
Maart: 8, 15, 22 en 29
April: 5
Hoewel wij geen brengtarieven rekenen, moeten wij als commissie wel
kosten maken om het paasvuur te bouwen (en ook weer op te ruimen).
Daarom vragen wij u bij het brengen een bijdrage ter bestrijding van de
onkosten.
Om het land goed te kunnen op- en afrijden mag het land niet te
modderig zijn. Wanneer het voorafgaande aan de brengmiddagen veel
geregend heeft, moeten we helaas de betreffende middag laten vervallen.
Stobben, stronken, boomstammen kunnen we helaas niet gebruiken en
afval mogen we niet gebruiken. We zullen dat dan ook niet in ontvangst
nemen.
Een dringend verzoek: stort u niet zelf op andere tijden snoeihout en
vooral niet langs de straat. We willen de overlast voor omwonenden
zoveel mogelijk beperken en hebben niet de mankracht en middelen om
dit alles zelf verder het land op te brengen.
Rekenend op de medewerking van iedereen willen we gezamenlijk dit jaar
weer een mooi vuur zien te maken op:
1e Paasdag, 20 april, aanvang 20:30 uur.
Tot ziens,
de Boekelose paasvuurcommissie
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OP DE PROEF BIJ BREUKERS
Donderdag 27 maart wordt er weer gekookt en wijn geproefd in onze
ruimte “Op de Proef” bij de winkel.
Tijdens deze avond staat Ieke Dekker samen met Jan-Martin van Rees
achter het fornuis. Samen zullen zij enorm hun best gaan doen om u
kennis te laten maken met verschillende mediterrane gerechten.
Wat precies? Dat is nog even een verrassing…….
Onze taak is, om bij al dit moois de juiste wijn te combineren.
En dat, kunnen we alvast wel verklappen, gaat ons lukken.
Nieuwsgierig, of gewoon een avond heerlijk eten met bijzondere
gerechten en mooie bijpassende wijnen? Geef u dan nu op.
Dit kan door aanmelding via mail info@breukersdranken.nl.
Kosten € 32,50 p.p. all in.
Agenda
19 februari
27 maart
16 april
19 april
14 mei

Whiskyproeverij ( volgeboekt)
Wijn/Spijs avond mediterraan
Whiskyproeverij € 29,50 p.p.
Paaszaterdag de gehele dag doorlopende wijnproeverij in
onze winkel
Aspergediner bij Café de Buren, bij mooi weer eerst een
buiten op het terras, met aansluitend een aspergemaaltijd,
€ 35,- p.p.

TREFPUNT NIEUWS
25 febr

‘Mozaïek’, lezing door de heer T. Priekaar.
De Zevenster in Oele, aanvang: 17:00 uur.
Opgave graag vóór 21 februari.

Opgave bij:
Jenny Wevers
Bonnie Haven
Nettie Overzee

tel. 428 14 23
tel. 428 15 58
tel. 428 21 38

e-mail: redder@planet.nl
e-mail: jhaven@ziggo.nl
e-mail: julien.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik maart:
25 mrt
Bezoek aan het St. Ephrem de Syriër Klooster in Glane
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PRINS ARJAN 1 EN ADJUDANT RON HOALT OE OP DE BEEN!
De vorige keer dat wij een stukje schreven voor Boeke-loos waren we nog
onbekend en kon het gissen voor iedereen beginnen. Doordat het stuk
van de prins van vorig jaar werd ingezonden werd het geheim nog beter
bewaard. Dus de verrassing was des te groter op 9 november tijdens het
Op en Daal toen Prins Arjan I daar stond.
In de tijd tussen toen en nu hebben we al veel ondernomen, zoals u
misschien al gezien heeft op onze facebookpagina:
facebook.com/prinsarjanenadjudantron.
Zo zijn we op de zondagochtend na de opkomst met een delegatie naar
het kerkhof achter de katholieke kerk geweest om daar onze ontvallen
prinsen en oud-leden te herdenken. Even stonden we weer met beide
benen op de grond.
Op 29 december hadden wij onze receptie. Iedereen nog bedankt voor de
topavond die we gehad hebben!
Op de achtergrond zijn we druk bezig om verschillende groepen binnen
de vereniging te bezoeken om te horen wat zij van plan zijn en hoe zij
onze fantastische avonden voorbereiden. Zo is de Zaterdag Avond
Commissie druk in de weer met Saterday Night Fever, en haalt de
Maandag Avond Commissie de lente vervroegd naar Twente.
Ook het kindercarnaval is druk bezig. Zal er een ballenbak zijn?
En de optochtcommissie port nieuwe groepen om in Boekelo mee te
lopen, zodat u weer van veel fantastische wagens kunt genieten. Deze
wagenbouwers bezoeken wij ook, en we zagen dat al een aantal vaste
deelnemers mooi op weg is.
Voordat het carnavalsweekend van start gaat hebben we eerst nog onze
welbekende Boekelo avonden. De voorverkoop is inmiddels geweest en
alleen voor de donderdagavond zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij
De Buren. Wij zijn erg benieuwd wat er dit jaar allemaal op de bühne
verschijnt. We hebben zo het idee dat dit helemaal goed komt.
Door al deze groepen te bezoeken en samen de feestjes te vieren
proberen wij om jullie op de been te houden. En door het enthousiasme
dat we bij elke groep zien, houden jullie ons zeker op de been. Wij hopen
u dan ook te mogen zien op een van onze mooie carnavalsavonden!
3x Alaaf,
Prins Arjan I en adjudant Ron
Manon en Marieke
Voor meer informatie kijk op onze facebookpagina of op de website van
C.V. De Soaltkloet’ns: www.carnavalinboekelo.nl !
boeke-loos
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BSC UNISSON INTERNATIONAAL B-JEUGDTOERNOOI 2014
Als B-toernooicommissie van BSC Unisson zijn we al weer geruime tijd
druk bezig met het komende B-toernooi in juni. Dit jaar zal het echt voor
de laatste keer op De Grobbe zijn. Volgend jaar spelen we op onze
nieuwe locatie.
Op dit moment hebben nog niet alle voetbalclubs toegezegd mee te doen.
Toegezegd hebben inmiddels: Randers FC, Hvidovre, IF Elfsborg,
Trencin, FKA Rad Belgrado en onze eigen jongens. Met overige teams
zijn we nog in onderhandeling waaronder een Engels team.
Voor al onze gastteams hebben we onderdak nodig! Als
toernooicommissie willen we hun graag onderbrengen in gastgezinnen.
De ervaringen van de clubs, spelers en de gastgezinnen van de
afgelopen jaren zijn erg positief en we hopen dan ook dat we voldoende
mogelijkheden kunnen bieden om al deze jongens op te vangen. Vandaar
de vraag: mochten er mensen zijn die belangstelling hebben of
vragen over gastgezin zijn; bel gerust!
Wij gaan ervan uit dat we dit binnen Boekelo samen op kunnen lossen.
Het voetbaltoernooi is dit jaar op 7, 8 en 9 juni (Pinksterweekend).
Namens de B-commissie, Gerrit Waanders.
Tel: 06 50 22 34 97

RECREATIEF VOLLEYBALLEN: DAT KAN OOK IN BOEKELO
Op donderdagavond, van oktober tot en met maart, wordt er (recreatief)
gevolleybald in de gymzaal in Boekelo. Momenteel zijn er vijf teams met
spelers wonende in en rond Boekelo; man en vrouw, jong en oud.
Elk team is een mixed team, bestaande uit minimaal één, maar het liefst
twee vrouwen. Op een sportieve manier wordt er gestreden om de drie te
behalen punten per wedstrijd. De eerste wedstrijd begint om 20:45 uur en
de tweede rond 21:30 uur.
Uitslagen zijn te bekijken op gv-unisson.nl/stratenvolleybal.
Lijkt jou dit wel wat? Kom vrijblijvend eens kijken of meedoen. Je bent van
harte welkom! Ook wanneer het volleyballen lang geleden is maar het je
leuk lijkt dit weer op te pakken. En mocht je een heel team kunnen/willen
samenstellen: we zullen je met open armen ontvangen!
Voor meer informatie:
Lauri ten Cate :
lauritencate@gmail.com
Alice Vossebeld:
vosstal@me.com
Marjon Dijks:
marjon229@hotmail.com
Hans Schuurink:
scharkzn@hetnet.nl
of bel met Henny van Ulzen: 428 25 98
boeke-loos
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NIEUWSBRIEF DE ZWEEDE JANUARI 2014

Bouw
Zoals u wellicht al heeft opgemerkt is de bouw reeds boven de grond
gekomen, gaan we uit van een voorspoedig verloop van de verdere
bouwwerkzaamheden, zodat er in het nieuwe seizoen o.a. gevoetbald en
gelopen kan worden op De Zweede!
Stenen actie
De teller staat op het moment van schrijven op ca. € 27.800,-, er zijn ca.
500 donaties gedaan, waarvan meer dan 450 daadwerkelijk verkochte
stenen. Dit zal zeker een indrukwekkende en goed bekeken “wall of fame”
worden. Op dit moment worden de ondernemers in en rond Boekelo ook
benaderd met de vraag of ze een steen(tje) bij willen dragen en hopelijk
zullen we ook door hen overspoeld worden met positieve reacties.
Helaas hebben we met het incasseren enige technische problemen
ondervonden i.v.m. ondermeer de nieuwe (IBAN)rekeningnummers, maar
we verwachten dat dit achter de rug is wanneer Boeke-loos verschijnt.
Presentatie
Afgelopen 14 januari hebben we een presentatie gegeven in het kerkje
aan de Kwinkelerweg. De bouwcombinatie heeft met een 3D-presentatie
De Zweede ‘tot leven gebracht’ en zo mogelijk het gezamenlijk
enthousiasme nog meer vergroot. Voor de mensen die er niet bij waren:
het wordt echt een prachtig gebouw, waar de verenigingen en andere
gebruikers zich zeker thuis zullen voelen.
Tijdens de presentatie is ook aandacht besteed aan de financiering en
exploitatie van de MFA. Met het publiek ontstond er een leuke interactie
en we hebben op deze manier alle geïnteresseerden goed van informatie
kunnen voorzien. Al met al was het een waardevolle avond.
Vrijwilligers
We zijn druk op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met de
bouw, maar ook met de festiviteiten rondom de opening. Kunt u, in welke
vorm dan ook, een bijdrage leveren, dan zouden we dat zeer op prijs
stellen. Graag ontvangen we uw reactie via mail op info@dezweede.nl.
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CARNAVALSOPTOCHT 2014
Zoals bekend is het Carnavalsseizoen alweer volop aan de gang.
Iedereen is druk met de voorbereidingen. Zo komen de voorbereidingen
voor het meedoen aan de optochten om de hoek kijken.
Velen van jullie zijn al volop bezig de mooiste creaties te bedenken en
maken.
Bij deze nodigen wij jullie uit voor deelname aan onze carnavalsoptocht
op zondag 2 maart a.s.
De 42e editie van niet de grootste, maar wel een van de gezelligste
optochten van het oosten des lands!
Het inschrijfformulier voor deelname aan de optocht in Boekelo kun je
downloaden via de website www.boekelo.info (via de banner van
De Soaltkloetn’s). Ook vind je daar de voorwaarden voor deelname aan
de optocht.
In de door de gemeente Enschede afgegeven vergunning worden
expliciet enkele maten genoemd die deelnemende voertuigen maximaal
mogen hebben. Uiteraard gaan wij er van uit dat je deze regels, evenals
de andere deelnamevoorwaarden, in acht neemt.
Het formulier s.v.p. ingevuld en ondertekend uiterlijk 16 februari a.s.
mailen naar optocht@carnavalinboekelo.nl of inleveren bij
Carolien Abbink, Nieuwe Kampweg 126.
De routekaart van de optocht staat elders in deze Boeke-loos afgebeeld.
Optochtcommissie Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns.
Kijk voor meer informatie op de website: www.carnavalinboekelo.nl.

DE ZONNEBLOEM
Dagboottocht
Op 28 maart is weer de jaarlijkse dag boottocht op het Twentekanaal.
U kunt zich hiervoor opgeven bij:
Jacky Willems:
433 18 87
Thea Agelink:
428 21 20
Binnenkort krijgen we meer informatie hierover, dat zal in het nummer van
maart bekend gemaakt worden.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
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DISTRICTWEDSTRIJD NK RHÖNRADTURNEN
Op zaterdag 25 januari was het dan zover, na een intensieve
voorbereidingstijd organiseerde G.V. Unisson de districtwedstrijd voor het
NK Rhönradturnen. Omdat we in Boekelo gebruik maken van een
gymnastieklokaal, was het helaas niet mogelijk om de wedstrijd thuis te
organiseren en daarom zijn we uitgeweken naar Sportcentrum
Vondersweide in Oldenzaal.
Aan de wedstrijd deden 87 deelnemers mee van 7 verschillende
verenigingen en maar liefst 17 meisjes kwamen uit voor G.V. Unisson!
De dag liep op (Rhönrad)rolletjes en we hebben de mooiste oefeningen
kunnen zien met als resultaat 8 medailles voor onze eigen dames!!
Van harte gefeliciteerd Josefien Plette, Marjolein
Moes, Shania Jansen, Lotte Zoetman (categorie
pupil), Iris Hillenaar, Julia Voogsgeerd (categorie
junior) Anna Kaal en Geeke Roth (categorie senior).
En natuurlijk ook de hartelijke felicitaties aan de
trainers Jan Kant en Marjolein Meijer-Molenveld.
Een prachtige dag met een super gouden randje en
met een mooie Rhönraddemonstratie ‘007 James
Bond’ na afloop. We willen hierbij iedereen bedanken
die geholpen heeft met het organiseren van deze dag
en we hopen van harte dat we de volgende wedstrijd
in onze eigen sporthal en dus in ons eigen dorp
kunnen houden!
Atty Hassink-Langkamp

JUBILEUMCONCERT INSPIRATION
2004

10 jaar

2014

Dit jaar bestaat Inspiration 10 jaar.
En dat gaan we vieren met een spetterend jubileumconcert in Theater
De Kappen te Haaksbergen op zaterdag 21 juni a.s.
Noteer deze datum alvast in uw agenda want u wilt daar toch ook bij zijn !
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KLEIN ZAKELIJK
Peuter- en Kleuterfysio in Boekelo!
Valt uw peuter/kleuter veel? Vindt uw kind het spannend om te klimmen of
te klauteren? Is bewegen in een drukke groep spannend?
Nancy Stokkers van Teesinkbeek Kinderfysiotherapie geeft peuter- en
kleuterfysio aan kinderen van 3 tot en met 5 jaar die moeilijkheden
hebben met de grove motoriek. De lessen worden gegeven in kleine
groepjes van maximaal 5 kinderen.
Voor informatie: info@teesinkbeek-kinderfysio.nl of: 06 45 54 14 66
TE HUUR WOONRUIMTE
Beschikbaar vanaf circa 1 maart 2014: een fijne eengezinswoning met
vier slaapkamers, eigen achterom, tuin en garage aan de
Topaasstraat in Boekelo.
Minimale periode één jaar. Niet roken. Overige voorwaarden in overleg.
Nadere informatie tel. 06 26 74 69 08

GEZOCHT:
MEDEWERKERS VOOR DE DOORSTART VAN B.W.P.
Heb jij groene vingers, kennis van elektra en geen 9 tot 5 mentaliteit?
Ben je productief, resultaatgericht en heb je een neus voor kwaliteit?
Zijn jouw fijne motorische vaardigheden goed ontwikkeld, maar ben je ook
niet vies van het betere tilwerk? Heb je gezonde achterdocht en kun je
goed hard rennen? Kortom, ben je een echte ondernemer in de knop?
Kom voor meer informatie naar één van de voorlichtingsavonden
op 13, 14 of 15 februari a.s. (Commissie Veel Interesse in Planten).

DAMESGROEP 40+
wo. 5 febr
wo. 19 febr
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond

zondag 02 februari
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
zondag 09 februari
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Johanneskerk, Twekkelo
zondag 16 februari
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
10:00 uur Kerkdienst Nederlandse Protestantenbond in Johanneskerk,
Twekkelo
zondag 23 februari
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo
zondag 02 maart
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor in Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk, Usselo

PAROCHIE ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Voor vieringen binnen de Parochie St. Franciscus van Assisië BoekeloBuurse-Haaksbergen kunt u de website van de parochie raadplegen:
www.franciscusparochie.nl of het weekblad Rondom Haaksbergen,
pagina “Op Weg”.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112 Alarmnummer: wanneer elke seconde telt!
politie, brandweer, ambulance, AED kasten
0900 88 44 Politie Twente (ook wijkagent Peter Colijn)
428 12 05
428 02 50
06 13 03 46 39
088 555 11 88

Doktersassistente / Prikpost
Apothekersassistente / Receptenlijn
Huisartsen: spoed op werkdagen (overdag)
Centrale huisartsenpost: avond, nacht & weekend

428 27 93 Tandartspraktijk Boekelo
0900 12 82 632 Bij afwezigheid voor spoedgevallen: tandartsendienst
481 74 33 Stadsdeelbeheer West: Jan ten Elzen, wijkbeheerder
14 053 Algemene nummer Gemeente Enschede
481 76 00 Openbare Ruimte Gemeente Enschede
boeke-loos
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KALENDER FEBRUARI
do-13
vr-14
za-15
za-15
za-15
zo-16
di-18
di-18
di-18
wo-19
wo-19
vr-21
di-25
di-25
wo-26
vr-28

CV Soaltkloet’ns, Boekelo avond, De Buren, 19:30 uur
CV Soaltkloet’ns, Boekelo avond, De Buren, 19:30 uur
CV Soaltkloet’ns, Boekelo avond, De Buren, 19:30 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
Paasvuur brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 – 16:30 u
Laatste dag inleveren opgave Carnavalsoptocht
Biedermeier Bridgeclub, Usselo, 13:30 uur
Openb. DR.verg.+ kennismaking kandidaat DR leden,
Kerkje, 20:00 uur
’t Verborgen Theater: Dian Liesker, 20:30 uur
Whiskyproeverij, Breukers Dranken (volgeboekt!)
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
CV Soaltkloet’ns, Cliëntencarnaval, 19:30 uur, De Buren
●●●● Laatste dag inleveren kopij maart●●●●
Trefpunt, Mozaïek lezing, dhr. Prikhaar, De Zevenster, 17:00 u
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
CV Soaltkloet’ns, Kloet’n hijsen, Fleur de Sel, 20:30 uur
VOORINFORMATIE MAART

za-01
za-01
zo-02
zo-02
zo-02
ma-03
ma-03
ma-03
di-04
do-06
vr-07
za-08
wo-19
di-25

CV Soaltkloet’ns, Saterday Night Fever, 20:30 uur, De Buren
Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
Carnavalsoptocht, 13:30 uur
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 - 17:00 uur
Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk
CV Soaltkloet’ns, Scholenbezoek Prins Arjan 1, 13:00 uur
CV Soaltkloet’ns, Kindercarnaval, 15:15 uur, De Buren
CV Soaltkloet’ns, Rosenmontagbal, 20:30 uur, De Buren
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Inzameling oud papier, container klaarzetten vanaf 17:30 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Paasvuur, brengen snoeihout, Beckumerstraat, 14:00 – 16:
Verkiezingen Dorpsraad
●●●● Laatste dag inleveren kopij april●●●●
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 21.



Wijkagent: peter.colijn@twente.politie.nl
Spreekuur maandag 19:00 - 20:00 uur (gebouw naast kerkje).



Historisch Centrum: www.historische-kring-boekelo.nl
Het HC is geopend op maandagavond vanaf 20:00 uur en
vrijdagochtend vanaf 10:00 uur.

boeke-loos
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COLOFON
Redactie:
Lilian Brunink
Ingrid Kuster
Zanja Monnink

Redactieadres:
redactie@boeke-loos.nl
Henry Dunantlaan 52
7548 AD Boekelo
Distributie:
Hans Formanoy
haforma@gmail.com

06 10 73 43 13
428 19 60
428 33 92
Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: 31 67 34 950
K.v.K. nr.: 41028185
06 21 54 21 71

Advertenties en prijzen:
e-mail: redactie@boeke-loos.nl
Jolanda van Heertum,
06 25 00 71 96
of kijk op onze website: www.boeke-loos.nl
voor de advertentievoorwaarden.
Anonieme advertenties worden niet
geaccepteerd.
Internet: www.boeke-loos.nl
Webmaster: Hans Bolck 428 12 61
e-mail: webmaster@boeke-loos.nl

Sluitingsdata voor advertenties en kopij
staan vermeld in de “Kalender” en op de
website.
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.
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