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BOEKE-LOOS
september 2014:
Met deze keer o.a.:
In Memoriam Bart Stuiver en Jan Groothuis Sr.
Fotowedstrijd FotoGroep Boekelo
Natuurinrichting Boekelo
Dringende oproep vermiste kat!
Clinic Boekelopers
Folkclub Twente
Griepvaccinatie
Terugblik opening De Zweede
Laatste wandeltocht Boer’ndaansers
Volle Polle Beckum
Winnaar Verborgen Bokaal 2014
Cabarestival
Activiteiten De Zonnebloem
Zoutmarke Tour
Optredens Usselo Vocaal
Toelichting olieopslagplannen AkzoNobel
Boekelose Brandweer zoekt versterking
Voor informatie over het oogstfeest in Usselo
op 6 september
verwijzen wij u naar de evenementenkalender
op onze website: www.boekelo.info
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IN MEMORIAM BART STUIVER
Donderdag 24 juli jongstleden kregen wij
bericht dat onze voorzitter Bart Stuiver
onverwacht is overleden.
Bart was sinds de oprichting van de
Bridge Club Boekelo, in 1962, lid.
Zijn broer Aaldrik was 45 jaar zijn
bridgepartner. Het was een gezellig en
goed op elkaar ingespeeld paar. Later
speelde hij samen met zijn zoon Hendrik.
In 1997 nam Bart de voorzittershamer over van Wytze Schat. Bart’s grote
zorg was het teruglopen van het ledental, iets dat bij veel bridgeclubs een
probleem is.
Bart was een bijzonder mens, we zullen zijn gedachtenis in ere houden.
Moge hij rusten in vrede.
Wij wensen zijn vrouw Alma, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om
met dit grote verlies om te gaan.
Namens de Bridge Club Boekelo,
Marga Westera

IN MEMORIAM JAN GROOTHUIS
Op 27 juli jl. is Jan Groothuis Sr. op 90-jarige
leeftijd overleden. Een man die erg betrokken was
bij ons dorp en dorpsblad. Jarenlang hielp hij bij
het vouwen, nieten en bezorgen van Boeke-loos.
Ook was hij een trouwe bezoeker van de
Dorpsraadvergaderingen. Jan was tot het laatst
toe actief en altijd te zien bij de evenementen die
in Boekelo plaatsvonden. Iedere maand leverde hij
de agenda van het Open Ouderenwerk Boekelo
aan voor Boeke-loos, en in het verleden meldde
hij ook de activiteiten van de ANBO waar hij zich
jaren voor heeft ingezet. Hiervoor ontving hij in 2009 de Koninklijke
onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.
Sinds de bouw van De Berke was hij ook daar een constante factor,
hij hielp bij bijna alle activiteiten die daar plaats vonden.
Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte.
De redactie
boeke-loos
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (15 JULI 2014)
8, 18, 58…
De juli-vergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt om 20:00 uur door
zijn voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Gezien de bepaald niet
overvolle agenda spreekt hij de verwachting uit dat deze bijeenkomst rond
21:00 uur afgelopen zal zijn. 5 leden zijn met kennisgeving afwezig (de
meesten wegens vakantie), zodat we met z’n 8-en zijn, het aantal
belangstellenden is groot: 18, waaronder Corrie Jaran
(Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West)
en Peter Colijn (Politie).
De tekst van het verslag van de vergadering van 17 juni jl. wordt
onveranderd goedgekeurd. Ben Bel zegt dat hij op basis van punt 4
(Publiciteit) had verwacht dat het redactiestatuut vandaag ter sprake zou
komen. Dagelijks bestuur zegt toe dat dit in september zal gebeuren.
Jeroen Verhaak komt terug op de aanleg van het Bleekerijplein (ook punt
4). De ontwikkelingen gaan “niet snel”. Het definitieve plan zal niet vóór
1 september (2014) het licht zien.
Over de lijst van in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld zodat
we al snel kunnen overschakelen naar punt 4 van de agenda: “Nieuws
van de commissies en vertegenwoordigingen”.
R.O.M. De verkeerstellingen (Joost Brunink). De tellingen op de
Beldershoekweg, Keizerweg en naamloze weg zijn afgerond; die op de
Bellersweg (Hengelo) en Strootmanweg (Enschede) moeten nog
gehouden worden. Spreker verwacht dat de resultaten van al deze
tellingen half oktober bekend zijn en dat er eind oktober gepraat kan
worden over eventueel te nemen maatregelen. Jeroen Verhaak zegt dat
de gemeente Enschede ons heeft laten weten dat er een drietal
adviesaanvragen m.b.t. woning- en/of bedrijfsverplaatsingen wegens de
aanleg van de N18 bij onze raad gedaan zullen worden. Één van de leden
vraagt naar de aard van de werkzaamheden van het te verplaatsen
agrarisch bedrijf. Dit wordt nagegaan. Een conceptadvies wordt opgesteld
en vóór definitieve verzending voorgelegd aan de leden van de
Dorpsraad. Wat de gasolieopslag betreft praat Joost Brunink ons bij.
Hij wijst op de door de Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op
26 augustus a.s. om 19:30 uur in het kerkje aan de Kwinkelerweg 5, waar
Akzo Nobel e.e.a. zal toelichten. Tijdens deze bijeenkomst is er voor de
bewoners de mogelijkheid zich te laten informeren over de plannen.
Op 8 september belegt de gemeente Enschede een hoorzitting over dit
onderwerp. Wellicht dat wij als Dorpsraad voor die hoorzitting spreekrecht
zullen aanvragen!
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos
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4 V IOL EN 4 PE RK P L AN TEN 4 K UIP P L AN TEN
4 H A NGP L AN TE N 4 GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

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

Voor sfeervolle live-music (niet overheersend).
Tijdens receptie, diner, huwelijksfeest, evenement.
OOK OUDERENPROGRAMMA.

Peter-Jan Knape

:06 ² 222 474 55
www.pjknape.nl
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 juli 2014)
R.S.C.J. Ben Schoppert meldt dat er op 22 september een gesprek plaats
zal vinden waarin (hopelijk) afspraken gemaakt zullen worden over de
bewegwijzering en onderhoud van de recent aangelegde wandelpaden.
Ook de aanleg en onderhoud van het Faunafort aan de Beckumerstraat
staan dan op de agenda. Gonny ten Veen weet te melden dat het terrein
voor Natuurlijk Spelen achter het tennisveld (De Mans) bijna klaar is en
dat de plannen voor zo’n plek op De Bleekerij na de zomervakantie
voortvarend zullen worden aangepakt.
Ouderencommissie. Ben Bel heeft over de gang van zaken rond het
opheffen, per 1 juli jl., van de dagopvang in De Berke contact gehad met
de organisator (De Posten). Over de condities waarop deze opvang
terugkomt naar Boekelo valt geen zinnig woord te zeggen. Bij alle
betrokkenen heerst onzekerheid gezien de overheidsplannen.
“Zorgelijkheid in de zorg!”.
M.F.A. Ben ter Stal zegt dat de Raad van State begin augustus uitspraak
zal doen inzake de aangevraagde Voorlopige Voorziening m.b.t. Fase 2.
Dit betreft m.n. het o.a. door de Dorpsraad te huren gedeelte van
De Zweede. Op 24 augustus zal het sportpark in gebruik worden
genomen.
Ben Bel zegt dat hij de verkeersaanpassingen aan de Boekelosestraat ter
hoogte van de ingang van De Zweede vooralsnog onveilig vindt.
R.O.M. buigt zich over deze zaak!
Bookels Höltink: Ben Bel en Ben Schoppert hebben de bijeenkomst van
1 juli jl. bijgewoond. Er is o.a. uitgebreid gesproken over de ambitie van
Open Ouderenwerk Boekelo om de grote Berkezaal “Huiskamer van de
buurt” te laten zijn. Een ieder is daar hartelijk welkom! In de volgende
bijeenkomst van deze Boekelose zorgaanbieders en vertegenwoordigers
van de Dorpsraad zal “Participatie” het gespreksthema zijn.
In de rondvraag komen aan het woord:
Gonny ten Veen: 1. Er is een nieuwe versie van het Welkomstbeukske
verschenen; 2. De bibliotheekbus heeft per 11 augustus gewijzigde
(bekorte) openingstijden en wel: op dinsdag 17:15 uur - 18:15 uur,
donderdag 14:30 uur - 16:00 uur. Reden: bezuinigingen; 3. Boekelose
misdaad- en veiligheidscijfers? Wij hebben de overzichten ontvangen.
Met Peter Colijn zal overlegd worden hoe deze (deels gevoelige)
informatie besproken moet/kan worden.
Bart Stokkers: vermelding van naam Rondvraagsteller (v/m)? Zal vanaf
heden (in principe) gebeuren.
Ben ter Stal: Lichtmasten Beckumerstraat. Een deel (16 stuks) staat nog
steeds gedraaid! Jan ten Elzen onderneemt actie.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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‘‘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 email adviespunt@deposten.nl.

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

www.boeke-loos.nl
Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 juli 2014)
De heer Ten Hoopen (belangstellende): op zijn vraag over de
vergelijkbaarheid van de resultaten van de verkeerstellingen op
Beldershoekweg en Bellersweg zegt Joost Brunink dat hier uiteraard
sprake van zal zijn!
Na 58 minuten vergaderen sluit Jeroen Verhaak de bijeenkomst!
Ben Schoppert.
UITNODIGING.
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 16 september a.s. in het voormalig kerkgebouw aan de
Kwinkelerweg 5. Aanvang 20:00 uur.
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).
www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo

GRIEPVACCINATIE
Op 22 oktober zullen ’s middags de griepvaccinaties worden gegeven in
de Marcellinuskerk in Boekelo. Mensen met een indicatie, die bovendien
in de Huisartsenpraktijk ingeschreven zijn, krijgen t.z.t. ook een
persoonlijke oproep. Deze dienen ze op de betreffende middag mee te
nemen.
Namens Huisartsenpraktijk De Windmolen,
Luciën Jansen

PROGRAMMA USSELO VOCAAL
Vrijdag 3 oktober concert in de NH Kerk te Usselo, aanvang 20:00 uur.
Vrijdag 31 oktober Regio Oost concert KCZB in de
Apostel Thomaskerk, Thomas de Keyserstraat
te Enschede, aanvang 20:00 uur.
Er treden 4 koren op.
Zaterdag 13 december verlenen wij onze
medewerking tijdens de kerstmarkt in de Opstandingskerk Twekkelerveld.
U bent van harte uitgenodigd!
boeke-loos
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DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
Uwpecialist
Wijns
Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 428 38 55
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl

 

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.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl
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NATUURINRICHTING IN BOEKELO
Aan de Beckumerstraat, langs de Boekelerbeek, ter hoogte van de
woningen nr. 149 en 150, liggen twee percelen die ingericht worden als
natuur. Met de uitvoering hiervan wordt gestart in het najaar van 2014.
Onlangs zijn hiervoor de benodigde vergunningen aangevraagd bij de
gemeente Enschede en het waterschap Vechtstromen.
De bestaande beekloop langs één van de percelen krijgt een nieuw
meanderend tracé. Daarbij wordt de oude beekloop gedempt.
De nieuwe natuurpercelen worden voor een groot deel afgegraven.
De bovenste bemeste laag (circa 25 cm) wordt afgevoerd, zodat er een
armere ondergrond overblijft. Op deze afgegraven grond ontwikkelt zich in
de loop der jaren een grasmat met vele verschillende soorten grassen en
planten (bloemrijk grasland).

Kijk voor een grotere kaart op www.boekelo.info

Rondom de percelen wordt een afrastering geplaatst van gekloofde
eikenhouten palen, voorzien van twee gladde draden om het mogelijk te
maken de percelen te laten begrazen door bijvoorbeeld schapen.
Vanaf de huidige tennisbaan wordt een wandelpad aangelegd richting het
bestaande pad tussen de Beckumerstraat en de Lansinkweg.
Over de definitieve route van dit wandelpad vindt nog overleg plaats met
de eigenaar van het naast de tennisbaan liggende perceel.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:
Miriam Leferink, m.j.g.leferink@dlg.nl of 06 46 14 17 01.
Meer informatie over het herinrichtingsproject Enschede-Zuid kunt u
vinden op de website www.herinrichtingenschedezuid.nl.
boeke-loos
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Thuiszorg van Livio

Voor iedereen in Boekelo is onze thuiszorg dichtbij!
s
s
s
s

Wijkverpleegkundige hulp
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

s
s
s
s

Nachtzorg
Acute zorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Diverse andere thuiszorg-vormen

Het Livio thuiszorgteam is al jaren werkzaam in Boekelo. Vele inwoners
van Boekelo kennen ons al en zien ons regelmatig rijden of hebben reeds
zorg van ons. Ons team bestaat uit één wijkverpleegkundige en negen
wijk(zieken)verzorgenden.
Wij staan voor klantgerichtheid, gemoedelijkheid, deskundigheid,
verantwoordelijkheid en collegialiteit.

Zorg nodig?
Bel ons direct
n
en we regele
het!

Meer informatie?
Bel 0900-9200 (lokaal tarief)
of kijk op onze website

www.livio.nl
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ZOUTMARKE TOUR
Wegens overweldigend succes wordt de Zoutmarke Tour dit jaar vaker
gereden. De laatste gelegenheid is zondag 28 september.
Het programma ziet er als volg uit :
U wordt opgehaald met de historische TET bus 38 die u naar het
historische treinstation in Haaksbergen brengt. Vanuit Sandton Resort
Hotel Bad Boekelo vertrekt u om 9:45 uur, 10:00 uur vanuit Erve Bruggert,
Stien’n Boer om 10:10 uur, Camping Scholtenhagen om 10:15 uur.
Opstappen bij het station van de Museum Buurtspoorweg kan ook.
Om 10:30 uur wordt u daar rondgeleid.
Om 11:00 uur vertrekt u met de historische stoomtrein naar station
Boekelo voor een afsluitende rondleiding.
Iets na 12:00 uur wordt u bij Texas Ribhouse in Boekelo een smakelijke
Twentse lunch aangeboden.
Rond 13:00 uur wordt de tour voortgezet in de TET bus 38 door de
Zoutmarke. Een gids vertelt u alles over de streek en de zoutwinning
aldaar. Tegen 14:30 uur komt u dan in Delden aan en wordt het enige
Zoutmuseum in Nederland bezocht. Hier kunt u alles ontdekken wat met
de zoutwinning en de verwerking ervan te maken heeft.
Rond 15:30 uur vertrekt u weer uit Delden en brengt de bus u naar uw
opstappunt.
Deelname uitsluitend na
telefonische aanmelding via de
VVV Haaksbergen,
tel. 053 – 572 28 11.
Kosten all-inclusive € 25,- p.p.,
contant te voldoen aan de
medewerker van de MBS
in de bus.

KLEIN ZAKELIJK
Vanaf september 2014 heeft Boekelo er
een nieuwe Bed & Breakfast bij.
In de voormalige muziekstudio van “Muziekles in Boekelo” aan de
Dirk Papestraat 72 komt een appartement dat per dag of voor langere tijd
te huur is. De muzieklessen vinden voortgang in het woonhuis.
Meer informatie kan men vinden op www.bbboekelo.nl
en bij Ronald Moelker, 06 46 83 06 16.
boeke-loos
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DIAN LIESKER WINT DE VERBORGEN BOKAAL 2014
In een uitverkocht Verborgen Theater nam cabaretière Dian Liesker
zaterdag 24 augustus jl. de Verborgen Bokaal 2014 in ontvangst uit
handen van programmeur Peter Mense.
Liesker kreeg van de bezoekers van ’t Verborgen Theater de meeste
stemmen voor haar debuutprogramma “Ik Blijf Verdomme Hier” en
versloeg daarmee de andere genomineerden Javier Guzman en Pieter
Derks.

Een geëmotioneerde Liesker hield een kort dankwoord met de opmerking
“Ich bin ein Boekeloër” en zong samen met het publiek een loflied over
het zoutdorp.
De felbegeerde bokaal, die de afgelopen jaren werd gewonnen door
Berry Lussenburg, Jeffrey Spalburg, André Manuel, Thijs Kemperink,
Joop Visser en Jessica van Noord werd uitgereikt aan het eind van een
zeer geslaagd Cabarestival waar diverse comedians/cabaretiers en
muzikanten optraden in opmerkelijke locaties zoals een treinwagon, een
vrachtwagen, kapsalon, smederij, huiskamer, zouttoren en op het terras
van De Buren.

BOEKELOOTJE
GEZOCHT:
Wij zijn op zoek naar iemand die onze grote, oude, lieve hond 2 keer per
week (uiteraard tegen betaling) tussen de middag uit wil laten.
Voor meer informatie kunt u mij bereiken op telefoonnummer
06 28 43 44 24.
boeke-loos
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
Nordic Walking: elke maandag van 13:45 – 15:30 uur. Bij droog weer!
Vertrek bij De Berke. Na afloop samen koffie/thee drinken bij De Berke.
10 sept
11 sept
16 sept
17 sept
18 sept
24 sept
24 sept
25 sept

Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Minestronesoep, hachee met rode kool, aardappelen, salade,
toetje. Opgave tot 8 september 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
Spelletjesmiddag met de kinderen van OBS De Molenbeek.
Gelegenheid tot betalen van Efkes d’r oet op 16 september.
Verrassingstocht met Efkes d’r oet!
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Franse mosterdsoep, kippenpoot, bloemkool, gekookte
aardappelen, toetje. Opgave tot 15 september 10:00 uur.
Activiteitenmiddag van 14:00 – 16:30 uur.
Verkoop van ondergoed door Fa. Wielens.
Bij droog weer Jeu-de-boules.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Chinese tomatensoep, boerenkipburger, tuinbonen a la crème,
aardappelen, salade, toetje. Opgave tot 22 september 10:00 u.
Cabaretavond “Foezel met ’n Wöske”, in samenwerking met
Boekelo Decor. Aanvang 19:30 uur. Kosten € 5,- p.p.
Voor meer info: Let op de flyer.
Voorlichting over mantelzorg door mevrouw Harmsen.
De Maatschappelijke ontwikkelingen in deze vorm van zorg.

Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en beginnen om
14:00 uur tenzij anders vermeld!
U kunt zich opgeven bij ėėn van de onderstaande personen:
A. Eggers
tel. 428 28 01
J. Velthuis
tel. 428 26 59
J. Schoeman
tel. 428 17 84
H. Heskamp tel. 476 42 04
Of via het Dienstencentrum, 428 04 51.
Voor de maand oktober kunt u de volgende data alvast noteren:
02 okt
Bingomiddag met leuke prijzen.
09 okt
Tekentherapie door Ineke van der Peet.
14 okt
Herfsttocht Sallandse Heuvelrug.
23 okt
Modeshow Herfst/Winterkleding
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TERUGBLIK CABARESTIVAL
Wat een leuke avond vol verrassingen werd ons gepresenteerd op
zaterdag 23 augustus door 8 cabaretiers. Niet te geloven dat kleine
groepen toeschouwers, en wie had dat ooit verwacht: in de kapsalon van
Maya en Jos, in een treinwagon van de MBS, in een bestelwagen van Ria
en Michel, in de smederij van Ferdie en Jo, in de Zoutboortoren en in
diverse locaties van De Buren, met een kopje of een glas in de hand
luisterden naar grappen, verhalen en herinneringen tijdens het
Cabarestival 2014.
In groepen genoten de aanwezigen gedurende 4 x een kwartier van hun
programma. In de pauzes werden muzikale bijdragen aangeboden.
Lof voor de uitstekende organisatie, een “timing” waar iedereen zich aan
hield. Het kan bijna niet anders of het Cabarestival zou, als start van het
cabaretseizoen, een herhaald Boekelo’s initiatief kunnen worden. Althans
dat hoopt deze Boekelose en velen met mij, naar de reacties te oordelen!
Fleur ter Kuile

DE ZONNEBLOEM
Nationale Ziekendag
Op donderdag 11 september is het de Nationale Ziekendag.
Voor veel zieken is het dan hartverwarmend om een extra teken van
medeleven te krijgen in de vorm van een bloemetje of een bezoekje.
Weet u mensen in uw omgeving die daar prijs op zouden stellen en bent u
zelf niet in de gelegenheid om iets doen, dan kunt u dat aan ons
doorgeven. Wij willen er graag voor zorgen.
U kunt het doorgeven aan Rita Smelt: tel. 428 27 83.
Terugblik op de picknick
Op donderdag 14 augustus hadden we weer de jaarlijkse picknick in
De Berke. Veel mensen hadden zich opgegeven en het zat helemaal vol.
Onze speciale gast was Anna Geerdink. Haar verhalen en gedichten
waren prachtig: geestig en ontroerend tegelijk. We hebben er allemaal
van genoten.
De gerechten, die de vrijwilligers gemaakt hadden, zagen er geweldig
mooi opgemaakt uit en waren ook nog eens ontzettend lekker.
Het was een geslaagde middag. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de
vele hulp die we gekregen hebben van de vaste vrijwilligers van
De Berke. Heel hartelijk daarvoor!
Ook hartelijk dank voor de giften, die we van de gasten hebben
ontvangen. Zo kunnen we doorgaan met het organiseren van diverse
activiteiten.
boeke-loos
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NIEUWSBRIEF DE ZWEEDE JULI/AUGUSTUS 2014

BSC Unisson neemt het sportpark als eerste huurder in gebruik.
Op zondag 24 augustus was het zover: de eerste huurder van De Zweede
ging “door het lint” (als openingshandeling), de eerste officiële bal werd
afgetrapt en verder liep alles van een leien dakje. De vele toeschouwers
en speciale genodigden maakten het een waardige en feestelijke opening
van het sportpark. De sfeer, de nieuwe sportvelden met loopbaan en het
deel van het gebouw dat al in gebruik was, stemde tot vrolijkheid en extra
energie om ook het gedeelte van het gebouw dat bestemd is voor MV
Unisson, de dorpsraad en onze nieuwe huurder, Stichting Kinderopvang
Enschede, zo snel mogelijk te realiseren!
Onze dank gaat uit naar de aannemers en de vele vrijwilligers die de
afgelopen weken bergen werk hebben verzet, zodat het geheel er fris en
uitnodigend uitzag!
Uitspraak Raad van State
Op dinsdag 29 juli heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die voor
ons gunstig is uitgevallen. Dit betekent dat we zo spoedig mogelijk door
zullen gaan met de bouw van het gedeelte voor de muziek, dorpsraad en
kinderopvang en dat zowel Fysiotherapie Tieberink als Teesinkbeek
Kinderfysiotherapie binnenkort hun deuren in de Zweede kunnen openen!
We hopen u allen begin 2015 te mogen uitnodigen, namens alle
gebruikers, voor de grote opening van De Zweede!
Al met al goed nieuws en moge dat zo blijven!
Tot zover,
Stichtingsbestuur MFA “De Zweede”
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VEEL KLACHTEN VERDWIJNEN DOOR ONTSPANNING!
Js-voetreflexmassage:
Praktijk:

G Voetreflex

behandelingen

Jolanda Lefers
Bruggertstraat 457
7545 PJ Enschede
Tel.: 06 13 07 51 12
www.js-voetreflexmassage.nl

G Reiki-behandelingen
G Rug-, nek- en

schoudermassages
js-voetreflexmassage@ziggo.nl

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

Gas-, water- en loodgieterwerk
Dakdekkerswerk
Centrale verwarming
Onderhoud
Sanitair

Nog geen studiekeuze gemaakt?
Voorkom dat je een jaar weggooit en ontdek wat bij jou past.

André Mondria | Broekmaatweg 50 Usselo | 053 42 82 177 | 06 13 55 40 47 | wilhelm-tell@planet.nl
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OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
Dienstencentrum van De Posten, “De Berke”
Het Open Ouderen Werk Boekelo biedt u het volgende aan:
01-Oefenen op computer van De Berke (Windows 7 en 8.1) of
op uw eigen laptop.
De oefendagen zijn op vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur.
Eerste datum is 17 oktober. U neemt deel aan de tien oefenmiddagen.
Kosten € 5,- per middag incl. 2 maal koffie of thee
Kosten van een bijbehorend boek, indien gewenst, € 30,-.
Het totaalbedrag van de tien middagen de eerste oefenmiddag te
voldoen, inclusief ook het (eventuele) boek.
02-Oefenen op uw eigen tablet.
De oefendagen zijn op maandagmiddag van 13:30 – 15:30 uur.
Eerste datum is 20 oktober. U neemt deel aan de zes oefenmiddagen.
Kosten € 5,- per middag incl. 2 maal koffie of thee.
Kosten van een bijbehorend boek, indien gewenst, € 25,-.
Het totaalbedrag van de zes middagen de eerste oefenmiddag te voldoen,
inclusief het (eventuele) boek.
Aanmelden met onderstaande bon vóór 30 september, inleveren bij het
dienstencentrum van De Berke, of in de brievenbus van De Berke.
Info: dhr. Jacq Schoeman, tel: 053 – 428 04 51.
------------------------------------------------

-----------------------------------------

Naam/voornaam: Dhr./Mevr. …………….....................................................
Adres: …………….......................................................................................
Tel.nr.: …………………………….……………………....................................
heeft belangstelling voor de oefenmiddagen:
 01 op vrijdagmiddag. Wenst wel / geen boek aan te schaffen.
 02 op maandagmiddag. Wenst wel / geen boek aan te schaffen.
Na opgave worden de boeken collectief besteld.
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5 KM CLINIC HARDLOPEN

De ‘Boekelopers’ starten deze trainingen op
woensdag 17 september a.s.
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: ‘De Zweede’, Boekelo
Vanaf 17 september a.s. vinden iedere woensdagavond de trainingen
plaats onder leiding van onze enthousiaste trainer.
Na een periode van 3 maanden ben je in staat 5 km achtereen hard te
lopen.
Kosten voor deze trainingen bedragen: € 55,-. (incl. koffie/thee,
functioneel loopshirt, inschrijving eindloop en schema).
Je kunt je aanmelden via lopers@bscunisson.nl onder vermelding van je
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum of maak
gebruik van het contactformulier op onze site: www.bscunisson.nl
Ook op ons Open Huis op zondag 7 september a.s. op De Zweede kun je
je laten informeren over deze clinic en de clinic voor de halve marathon.
Trainen bij de Boekelopers is geschikt voor elk prestatieniveau!
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PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN

Windmolenweg 30 - 7548 BM Boekelo - Tel. 053 4283036
www.formenprint.nl - E-mail: info@formenprint.nl

Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

Voordelig
bouwen
met 6% BTW!
Profiteer en bel ons.

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
Internet www.vogtbouw.nl
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HERINNERING FOTOWEDSTRIJD
1E FOTOWEDSTRIJD
VOOR ALLE BOEKELOËRS EN USSELOËRS
Vakantie is meestal een grote gebeurtenis. Ontspanning, (even) weg uit
de dagelijkse beslommeringen, nieuwe culturen ontdekken, de zon
opzoeken of liever naar IJsland, verre bestemmingen of dicht bij huis?
Voldoende aanleiding voor FotoGroep Boekelo om een fotowedstrijd te
organiseren met als thema “VAKANTIE”.
De wedstrijdvoorwaarden kunt u opvragen via: fgboekelo@gmail.com.
De foto(s), maximaal 2, moeten afgedrukt (minimaal 20 -25 cm en
maximaal 20- 30 cm) ingeleverd worden bij:
Edith Howard, Topaasstraat 12 te Boekelo of
Roelant Lawerman, Mr. de Wolfstraat 63 te Boekelo.
De foto's moeten vóór 1 oktober 12:00 uur binnen zijn. Deze worden
door de leden van FotoGroep Boekelo onder andere beoordeeld op:
 technische kwaliteit
 compositie en opbouw
 idee en originaliteit
 creativiteit
De uitslag wordt, ook via Boeke-loos, vóór 1 november 2014
bekendgemaakt.
Voor de winnaars zijn er mooie prijzen, te weten:
1e prijs: theater- en dinerbon voor twee personen bij “De Buren”
2e prijs: proeverijbon voor twee personen bij “Breukers dranken”
3e prijs: een herfstarrangement (bloemen) van “Fleuranthus”.
Deze prijzen zijn samen met genoemde bedrijven tot stand gekomen,
waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn.
Namens FotoGroep Boekelo,
Roeland Lawerman

KLEIN ZAKELIJK
Wij hebben nog enkele STALLINGSPLAATSEN TE HUUR
in onze hobbygarage.
Plek voor auto's en old-timers.
Brug aanwezig en de mogelijkheid om zelf te sleutelen.
Tel: na 18:00 uur 053 – 430 53 09 / 06 23 65 66 53
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BEDANKT VAN UW WIJKAGENT
Dit is geen afscheid, want afscheid nemen doe je
maar een keer.
De regelgeving dwingt mij er toe te kiezen voor
een andere wijk. De afspraak is dat wijkagenten
maximaal 6 jaar in een wijk blijven.
Ik heb het in Boekelo stiekem kunnen rekken tot
bijna 8 jaar, maar helaas hadden ze mij in de
gaten…
Het is zo dat er nu ongeveer 10 agenten gaan
veranderen van wijk. Dit betekent dat ik naar een
andere wijk ga en dat Anton Brinks de nieuwe
wijkagent van Boekelo wordt. Ik blijf wel in de
buurt, dus als er wat is kan Anton altijd contact
met mij op nemen.
Anton is een ervaren wijkagent. Ik denk dat jullie als Boekeloërs het al
snel met hem kunnen vinden.
Ikzelf heb in Boekelo een hele mooie tijd gehad. Het mooiste van het dorp
vond ik het Noaberschap. Ik kan me herinneren de overval bij Van der
Peet. Op het moment dat wij als politie ter plaatse kwamen, kregen we
direct heel veel informatie. Eenieder die iets gezien had kwam het
melden. Zo wisten wij heel snel welke kant we op moesten zoeken.
De overvallers werden binnen een week aangehouden en daarbij werd
ook nog een overval in Winterswijk opgelost.
Het is ook wel zo dat men vaak toch iets te voorzichtig is. Zo herinner ik
mij ook nog dat er een paar auto-inbraken hadden plaatsgevonden.
De dag daarop liep ik door de betreffende straten en werd toen door
mensen aangesproken die mij vertelden dat ze de dag daarvoor 2
vreemde mannen door de straat hadden zien lopen.
Ik wees ze er op dat ze dan direct de politie hadden moeten bellen, en
kreeg als antwoord: ”We kunnen toch niet overal de politie voor bellen,
jullie hebben het al druk genoeg”. Lief natuurlijk, maar het is wel van
belang dat wij deze meldingen binnen krijgen. In Boekelo leven we in een
kleine gemeenschap. Wanneer er vreemde snuiters in het dorp lopen valt
dat op.
De festiviteiten waren ook altijd gezellig. Om de beginnen natuurlijk de
military. Ik moet in januari al personeel gaan plannen. Het is een
evenement waar je regelmatig druk mee ben. Aan de andere kant zal ik
het wel missen: de grote hoeveelheid mensen, de enorme toestroom van
verkeer en dan zien alles veilig en goed te laten verlopen. Ieder jaar was
dat weer een uitdaging.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Bedankt van uw wijkagent
Maar ook de andere evenementen. De dorpsactiviteiten op Tweede
Pinksterdag en de Oude Voertuigendag trekken altijd weer veel mensen
naar Boekelo. Van noemenswaardige problemen tijdens de evenementen
kan ik niet spreken. Natuurlijk kwam ik wel eens iemand tegen die te veel
aan Bacchus had geofferd en die dan vervelend was.
Er waren ook veel evenementen waar ik helemaal niet bij aanwezig was.
De mensen regelden alles zelf. Prima.
Mooi vind ik ook dat ik de opening van Sportcomplex De Zweede mocht
meemaken. Ik heb jullie gevolgd bij hoe alles liep, en wens jullie heel veel
plezier met dit prachtige centrum.
Tevens heb ik de opbouw van De Bleekerij mee mogen maken. Ik kreeg
opeens een groot aantal inwoners er bij. Ik denk dat de meeste mensen
zich inmiddels ook al Boekeloër voelen.
Anton Brinks zal vanaf dinsdag 9 september, ook van 19:00 - 20:00 uur,
spreekuur houden in het gebouwtje naast het kerkje aan
de Kwinkelerweg. Anton houdt zijn spreekuur op dinsdag, omdat Anton op
maandagavond deel neemt aan het verenigingsleven. Anton zal zich zelf
in een volgend nummer van Boeke-loos aan u voorstellen.
Rest mij alleen nog te zeggen tegen alle Boekeloërs en Usseloërs:
BEDANKT DAT IK UW WIJKAGENT MOCHT ZIJN!
Peter Colijn

VOLLE POLLE IN BECKUM
Volle Polle, in Beckum en omstreken inmiddels niet meer weg te denken.
Op 13 en 14 september is het weer tijd voor hét auto- en
motorsportspektakel! Twee dagen lang staat Beckum in het teken van de
ultieme combinatie: Motorcross en Autorodeo met de Bedrijfswagen
klasse voor de lokale ondernemers. Ruim 250 deelnemers zullen rijden
onder ons VOLLE POLLE motto "Gas of ik druk oe dwars!”.
Zaterdagvond 13 september presenteert Volle Polle (begeleid door een
special guest) van 19:30uur tot middernacht de nieuwe: “JAAG OE NIE
TE PLETTER ESTAFETTE” met onderdelen als Gaskraan hang’n,
Autoroleo, Motorballet, Debiel’n op 2 wiel’n en rem ie d’r in!
Naast al het spektakel op de baan zijn er ook: feesttent met terras, livemuziek (o.a. de live-band Knapp’n), drive-in Black Light, kinderparadijs
met springkussens, zandbak en quadbaan.
Voor meer informatie kijk op www.vollepolle.nl of bezoek onze facebookpagina.
boeke-loos
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
“Oud collega’s die elkaar ontmoeten, oude fabrieksgebouwen
omgetoverd tot prachtige woningen”.
Zo klinkt de eerste zin waarmee Bart Stuiver zijn boek over de
Boekelosche Stoombleekerij opent. Eind juli stierf Bart na een kort
ziekbed. Zijn boek was de eerste uitgave van de Historische Kring
Boekelo-Usselo-Twekkelo. In relatief korte tijd bracht hij de geschiedenis
van de fabriek, maar ook hoe het geweven ruwdoek tot glanzend
eindproduct tot stand kwam, in woord en beeld tot leven.
“Tovenaars met textiel”; tovenaar Bart, een fietsende tovenaar, is uit ons
beeld verdwenen. Boekelo en wij zullen hem missen.
Ook Jan Groothuis is overleden. Hij was de laatste werknemer van de
B.S.B. en Texoprint die in het Portiershuisje resideerde. Nog maar een
paar weken geleden bracht hij stoffelijke herinneringen in aan zijn periode
in wat nu ons Historisch Centrum is. Bij de herinrichting van het huisje
hielp hij ons door ons op de diverse eigenaardigheden van het gebouwtje
attent te maken. Voor ons en Boekelo ook een groot verlies.
Het Historisch Centrum is vanaf maandagavond 1 september weer
geopend; eveneens toegankelijk op de vrijdagochtenden van 10:00 uur tot
12:00 uur.
Hartelijk welkom aan eenieder met historische bijdragen en/of vragen op
historisch gebied!

HANDMAAIER GEZOCHT VOOR HERDENKINGSPLEK
Vorig jaar, op 29 september, is aan de Kwinkelerweg een
herdenkingsplek ingericht ter nagedachtenis aan de bommenwerper die
daar op 29 september 1943 neerstortte. Hierbij kwamen twee
bemanningsleden om het leven, vijf van hen werden gevangen genomen.
De piloot wist met hulp vanuit Boekelo uit handen van de Duitsers te
blijven en veilig naar Engeland terug te keren.
De herdenkingsplek is inmiddels een regelmatig bezochte plek.
Ten behoeve van het onderhoud wordt
gezocht naar een kleine (hand-)
grasmaaier. Heeft of weet u zo’n maaier,
neem dan contact op met Henk J.G.
Heijink, tel. 428 22 24.
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OPENING BSC UNISSON DE ZWEEDE
Eindelijk was het dan zover; het nieuwe sportpark voor BSC Unisson op
De Zweede werd op zondag 24 augustus officieel geopend.
Er was: veel sport, muziek, activiteiten voor de jeugd, ijs, regenbuien,
zonneschijn, gezelligheid en er waren officiële toespraken en trotse
mensen!
Hierbij een foto-impressie van de activiteiten gedurende deze dag.

ontvangst bezoekers
MV Unisson verzorgde de muziek

openingshandeling
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos
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Pollmann Schilderwerken.
Uw schilder voor Boekelo en Enschede. Wij verzorgen al het binnen en
buitenwerk. Pollmann kan een laag uurtarief
van € 20,- berekenen in zijn aannemingssom,
Privé excl. 6% BTW en zakelijk 21% BTW. Exclusief materialen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan met kleuradvies.
Jan Pollmann (eigenaar), Meuienboerweg 14, 7546 PX Enschede.
Tel: 053 - 428 30 20 Mobiel: 06 - 510 511 14
E-mail: jannie.talens@hotmail.com

www.boeke-loos.nl
Verder: Opening BSC Unisson De Zweede

jeugdvoetbal
estafetteloop

team Boekelopers met Ingrid Prigge die de loopbaan opende
Foto’s door o.a. Edith Howard Photograpy en BSC Unisson.
Kijk voor meer foto’s op: www.boekelo.info en www.bscunisson.nl
Deze gezellige dag werd afgesloten met voor allen een drankje en een
hapje.
Vanaf nu is het sportpark De Zweede voor alle voetbal- en loopactiviteiten
geopend. Het licht op De Grobbe is uit……
Boekelo kan trots zijn op deze mooie accommodatie die met de inzet van
vele vrijwilligers van de grond is gekomen.
In de toekomst zullen ook de andere participanten hun intrek nemen in dit
prachtige gebouw.
De redactie
boeke-loos
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REBO-TECH
VOOR AL UW :
Centrale Verwarming Gas, Water
en Sanitaire Werkzaamheden

Gespecialiseerd in ZINKWERK
H. Regterschot
Boekelo
06 21 87 21 16
428 2150

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370
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VERMIST: ONZE ZWARTE KATER

Sinds 12 juni 2014 missen wij onze kater ‘ZWARTJE’
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u ons belt wanneer u onze
zwarte kater heeft gezien of, nog mooier, dat u ons belt dat de kater bij u
of uw buren aanwezig is.
Zwartje wordt erg gemist door ons. De kinderen kijken nog steeds iedere
dag rondom ons huis en in de omgeving.
Daarnaast is Zwartje erg belangrijk voor Dennis die autistisch is en niet
kan begrijpen waarom Zwartje niet meer bij ons is.
Signalement:
Grote zwarte kater met enige witte haartjes op de borst.
Onze kater is gechipt en gecastreerd.
U kunt ons bellen op 06 10 32 91 60 (Frans)
Met vriendelijke groet,
Familie A. Vos,
Oude Deldenerweg 422, Boekelo
De gouden tip die er voor zorgt dat Zwartje weer thuis is
levert een beloning van €150,- op!
boeke-loos
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Wat wij doen:
Tuinontwerpen
Bestratingen
Schuttingen
Beplantingen
Tuin onderhoud
levering materialen

Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl

www.verhaaktuinverzorging.nl

FYON BOEKELO
FYSIOFITHEIDSSCAN
Bewegen is goed voor de gezondheid. Dit is bekend.
Maar hoeveel beweging is goed voor uw gezondheid?
En hoe fit bent u eigenlijk?
Meestal beoordeelt men de eigen gezondheid en fitheid subjectief.
Het gevoel blijkt echter niet altijd een betrouwbare maatstaf te zijn.
Om een beter beeld te krijgen is er de fysiofitheidscan.
Dit is een fittest ontwikkeld door fysiotherapeuten.
Na deze test heeft u een indruk over uw gezondheid en krijgt u een
beweegadvies op maat.
De test is voor iedereen, of u nu intensief sport, of helemaal niets aan
beweging doet. De fysiotherapeut neemt de test af en bespreekt
de resultaten met u. De gehele test duurt ongeveer 1 uur.
U kunt zich aanmelden bij onze praktijk, tel. 053 – 428 12 93.
U heeft geen verwijzing nodig.
In sommige gevallen wordt deze fitheidscan vergoed door uw zorgverzekeraar.
Overleg dit met uw fysiotherapeut.
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TOELICHTING GASOLIEOPSLAGPLANNEN AKZONOBEL
AkzoNobel is van plan om vanaf 2015 in een aantal zoutcavernes onder
bedrijventerrein De Marssteden in Enschede dieselolie te gaan opslaan
voor de strategische voorraad van Nederland. Tijdens een door de
Dorpsraad Boekelo georganiseerde informatieavond op 26 augustus heeft
AkzoNobel haar plannen toegelicht en is nadrukkelijk ingegaan op wat er
dit voorjaar in Epe (Duitsland) gebeurd is. Daar is in april olie aangetroffen
in een weide en een bos, die afkomstig bleek uit een zoutcaverne waarin
ruwe olie was opgeslagen als onderdeel van de strategische olievoorraad
van Duitsland. Onderzoeken in mei en juni hebben aangetoond dat het lek
zich bevindt op 217 meter diepte in de verticale buis, die van het
aardoppervlak naar de caverne op ca. 1.100 meter diepte voert.
In haar toelichting is AkzoNobel nadrukkelijk ingegaan op de verschillen
tussen de in Epe toegepaste techniek en de techniek die in Enschede
gebruikt gaat worden. Want juist wat betreft de verticale buis die in Epe
lekgeraakt is, verschilt de opslag in Enschede. In Epe is namelijk sprake
van een enkelwandige buis waardoor de olie de caverne in- en uitgaat.
Bij de olieopslag in Enschede wordt daarentegen in de olieput een
nieuwe, extra binnenbuis ingebracht waardoor de gasolie de caverne inen uitgepompt wordt. De olie is zo met twee barrières van het omliggende
gesteente gescheiden (i.p.v. één zoals in Epe). De ruimte tussen de
binnen- en de buitenbuis (de zogenaamde annulaire ruimte) wordt
hermetisch afgesloten en gevuld met een onschadelijke anticorrosieve
vloeistof. De (geringe) overdruk in deze annulaire ruimte en de
samenstelling van de vloeistof hierin worden permanent bewaakt.
Bij een lek in de buitenbuis zoals in Epe ontstaan is, zou in Enschede
slechts sprake zijn van lekkage van een geringe hoeveelheid
onschadelijke vloeistof. Dit wordt direct opgemerkt, waarna actie wordt
ondernomen. Er vindt dus, in tegenstelling tot wat er in Epe gebeurd is,
géén lekkage van olie naar het milieu plaats. Door deze extra barrière en
de permanente (en dubbele) bewaking van de werking en integriteit ervan
wordt de kans op lekkage van gasolie naar het milieu vanuit de verticale
buis geminimaliseerd, zoals ook blijkt uit een recentelijk voor het
Staatstoezicht op de Mijnen uitgevoerde extra risicoanalyse naar
aanleiding van de situatie in Epe.
Nu dit vastgesteld is, kan AkzoNobel verdergaan met de voorbereidingen
van de gasolieopslag. Daarbij blijft zij de verdere onderzoeken in Epe
uiteraard aandachtig volgen.
Meer informatie over de toelichting en de presentatie van AkzoNobel is te
krijgen bij de Dorpsraad of op www.akzonobel.com/hengelo.
Tjeerd Koopmans - AkzoNobel Industrial Chemicals
boeke-loos
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TREFPUNT NIEUWS
Na een zonnige zomer hopen we op een even zo mooie herfst.
23 september:
Bezoek aan de beeldentuin “Vossenveen” in Albergen.
Een mooi aangelegde tuin met abstracte beelden, vijvers en ook veel
figuurlijke beeldjes.
Voor personen met een rollator is een bezoek aan de tuin ook goed te
doen, maar misschien iets te lang. Gelukkig is er ook een binnenruimte
waar kunst te zien is en waar wij thee/koffie en iets lekkers consumeren.
We worden er om ongeveer 14:30 uur verwacht.
De start is om 13:45 uur bij de parkeerplaats van De Buren.
Aansluitend eten we om 17:00 uur à la carte bij “De Zevenster” in Oele.
Wie ’s middags niet mee kan, is natuurlijk welkom bij “De Zevenster” om
mee te eten.
Vooruitblik oktober:
21 oktober:
De heer Mondria vertelt ons verhalen over de jacht.
Meer hierover in het volgende nummer van Boeke-loos.
Opgave bij:
Jenny Wevers, tel. 428 14 23, e-mail: redder@planet.nl
De opgave voor het bezoek aan de beeldentuin en/of eten bij
”De Zevenster” vòòr 19 september a.s.

KLEIN ZAKELIJK
BLOKFUIT GROEPSLES bij “Muziekles in Boekelo”.
€ 300,- voor 36 lessen per jaar. Ideaal voor kinderen uit groep 3 en 4.
De groepsgrootte is ca. vier, tijdsduur 40 minuten per week.
Gratis blokfluit en bladmuziek.
Meld je aan bij Ronald Moelker, 06 46 83 06 16.
Dirk Papestraat 72, Boekelo
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“Ik kies Aannemersbedrijf
Mulder omdat ik wil
(ver)bouwen zonder zorgen!”

U bedenkt, wij bouwen!
074 - 36 76 407
7
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
info@aannemersbedrijf-mulder
sbedrijf-mulder.nl

THUISZORG EN
KRAAMZORG
VANUIT HET HART

www
.aannemersbedrijf-mulder
sbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

24 uur p
per dag
g bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijs
wachtlijsten
sten
Snelle en flexi
flexibele
ibele zorgverlening

www.btkzorg.nl
w
w w. b t k z o r g . n l ooff bel
b e l 00888 8 - 2238
3 8 3377 3377
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WANDELTOCHT
Voor de 25ste en tevens laatste keer organiseert de Twents Folkloristische
Vereniging “Lönneker Boerendâânsers” weer haar traditionele
wandeltocht op zondag 5 oktober 2014.
De wandelaars kunnen starten tussen 10:30 uur en 14:30 uur bij de
familie Oldenhof, Gerinkhoekweg 15 (zijstraat Strootsweg), Twekkelo.
Dit wordt middels borden aangegeven.
Lengte wandeltocht is 6 km of 10 km. Halverwege is er gelegenheid voor
koffie/frisdrank met krentenwegge of cake.
Na afloop van de wandeling bestaat er de mogelijkheid tot het nuttigen
van een verfrissing met een echte “Lönnekerboerendâânserslunch”,
bestaande uit o.a. pannenkoeken, uitsmijters, snert.
De tocht gaat onder alle weersomstandigheden door!
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze coördinator, de heer
Henk Gaakink, via 053 – 431 73 90 of 06 22 20 28 18, of bellen met
ondergetekende op 053 – 428 12 26 of 06 20 49 68 48
Namens de “Lönneker Boerendâânsers”,
Gerda Wevers

KERKDIENSTEN BOEKELO – USSELO - TWEKKELO
Franciscusparochie- Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
zondag 07 september
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor, Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente, Hervormde Kerk Usselo
zondag 14 september
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente, Hervormde Kerk Usselo
zondag 21 september
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente, Hervormde Kerk Usselo
10:00 uur Kerkdienst Ned. Protestantenbond, Johanneskerk Twekkelo
zondag 28 september
10:00 uur Oecumenische dienst m.m.v. de oecumenische cantorij,
Marcellinuskerk
zondag 05 oktober
10:00 uur Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor, Marcellinuskerk
10:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente, Hervormde Kerk Usselo
boeke-loos
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HUUR EEN BUS

 KLEINE VERHUIZING
 TUIN MATERIAAL OPHALEN
 KINDEREN NAAR EEN STUDENTENHUIS

WIJ HEBBEN DE OPLOSSING
HUUR BIJ ONS EEN BUS-MET TREKHAAK
VOOR MAAR € 30.00 (NORMAAL € 40.00)
TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
100 KILOMETER PER DAG VRIJ
MEER GEREDEN KILOMETERS 15 CT. PER KILOMETER
GEEN BORG-VOLLE TANK MEE-VOLLE TANK TERUG

LEASERIJDERS OPGELET
WIJ ONDERHOUDEN OOK UW LEASE AUTO.
u
WIJ WERKEN AL JAREN SAMEN MET DIVERSE LEASE MAATWij hheaternte
SCHAPPIJEN O.A. LEASE-PLAN, NOORD LEASE, ATHLON CAR
van om!!
welk
LEASE, ARVAL, MOBILITY SERVICE NED. en ALD AUTOMOTIVE.
STAAT UW MAATSCHAPPIJ ER NIET TUSSEN, NEEM CONTACT OP EN WIJ ZORGEN
SAMEN MET UW MAATSCHAPPIJ VOOR EEN OPLOSSING. ALS SERVICE HALEN EN
BRENGEN WIJ UW AUTO EN REINIGEN DEZE VAN BINNEN EN BUITEN.

AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
BOSCH

Service

Windmolenweg 92 - 7548 BN Boekelo - Tel. 053 - 4281685
info@autohulscher.nl - www.autohulscher.nl
www.autohulscher.nl
Bosch car service

www.boeke-loos.nl

´T VERBORGEN THEATER
9 SEPTEMBER 2014
JAVIER GUZMAN – ABSURD VERLICHT (try-out)

Zes adembenemende avondvullende programma’s achterlatend is dit zijn
zinderende zevende. De cirkel is rond, het verleden geweest. Is de jacht
op ’t nieuwe verfrissende al beslecht? Is alles al van alle kanten belicht?
Welnee, dat zou absurd zijn!!! Guzman is nog maar net begonnen.
14 OKTOBER 2014
DANIËL ARENDS – CARTE BLANCHE (try-out)

Daniël geeft zichzelf Carte Blanche. Een schone lei. Geen kaders, geen
beperkingen. Alle luiken in het hoofd mogen open, alle krochten in de
geest verkend. Om los te gaan en rauw te zijn. Het podium als vrijplaats
voor schurende eerlijkheid en verbale agressie.
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 12,50 (incl. koffie/thee)
Boekelo in a Box: € 125,- (12 voorstellingen)
(De try-out van Helligen Hendrik op 16 september is al geruime tijd
uitverkocht en zit NIET in Boekelo in a Box).
boeke-loos
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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
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333
!

053-4315906

www.ezendam.nl

x NLP
x Mindfulness
x Present ChildMethod
x EMDR
Begeleiding in het ontwikkelen van je talenten en het bereiken van je doelen!
9
9
9
9

Korte begeleidingstrajecten, langdurige effecten.
Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei.
Aandacht voor wat er nu speelt.
Oplossen vanuit de kern.

Site: www.speakwise.nu

Tel: 06-134 8555 1

Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.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
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KALENDER SEPTEMBER
za-06
za-06
zo-07
zo-07
zo-07
di-09
di-09
do-11
vr-12
za-13
di-16
di-16
wo-17
wo-17
za-20
di-23
di-23
zo 28

Vlas- en Oogstfeest, De Forelderij Usselo, 14:00 uur
Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
Open Huis Boekelopers, De Zweede, 11:00 uur
Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Spreekuur wijkagent A. Brinks, Kerkje, 19:00 – 20:00 uur
Javier Guzman, Absurd verlicht, ’t Verborgen Theater, 20:30u
Nationale Ziekendag m.m.v. Zonnebloem Boekelo
Optreden Folkclub Twente: Unicorn, De Buren, 20:30 uur
en zo-14 Volle Polle; auto- en motorcrossen, Beckum
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Helligen Hendrik, Lös, ’t Verborgen Theater, 20:30 uur
Bijeenkomst Damesgroep 40+, Kerkje, 10:00 uur
Start 5 km Clinic Boekelopers, De Zweede, 19:30 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij oktober●●●●
Trefpunt, bez. Beeldentuin + eten, vertrek 13:45 uur, P-Buren
Zoutmarke Tour, vertrek vanaf div. opstapplaatsen (zie blz. 15)
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 19.
VOORINFORMATIE OKTOBER

wo-01
do-02
vr-03
vr-03
za-04
zo-05
zo-05
zo-05
do-09
zo-12
di-14
vr-17
za-18
zo-19
di-21
wo-22
di-28



Laatste dag inleveren foto FotoGroep Boekelo, tot 12:00 uur
Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17:30 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Optreden Usselo Vocaal, Ned. Herv. Kerk Usselo, 20:00 uur
Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
Wandeltocht Lönneker Boer’ndâânsers, start 10:30 uur
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 - 17:00 uur
Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk
t/m zo 12 Military
Military Crossloop Boekelopers, De Zweede, start 9:30 uur
Daniël Arends, Carte Blanche, ’t Verborgen Theater, 20:30 uur
Computerles OOW, De Berke, 14:00 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 - 12:00 uur
Oude Voertuigendag en Najaarsstoomtreindag
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Griepvaccinatie, Marcellinuskerk
●●●● Laatste dag inleveren kopij november●●●●

Historisch Centrum: ma. 20:00 - 22:00 uur, vr. 10:00 - 12:00 uur.
Spreekuur wijkagent Anton Brinks:
iedere dinsdag 19:00 - 20:00 uur (gebouw naast het kerkje)
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bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren
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Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo
Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85
info@dorrestijnmakelaardij.nl

www.boeke-loos.nl

MAARTJE KRAAMZORG HAALT TOPRESULTAAT
Maartje Kraamzorg, actief in heel Twente en onderdeel van Zorggroep
Sint Maarten, mag zich rekenen tot de absolute top in Nederland, zo blijkt
uit de landelijke spiegelrapportage van brancheorganisatie voor
zorgondernemers ActiZ, waarvoor kraamzorgorganisaties in het hele land
onder de loep werden genomen.
Onder meer op de onderdelen ‘Cliëntgerichtheid’, ‘Informatie en
communicatie’, ‘Bejegening’, ‘Hygiëne’ en ‘Effect kraamzorg’ scoorde
Maartje Kraamzorg tot maar liefst 96,8% van de maximaal te behalen
100%.
De spiegelrapportage, ontwikkeld door ActiZ, beschrijft wat er goed gaat
in de zorg en waar verbetering mogelijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van kwantitatieve gegevens (cijfers en feiten) én kwalitatieve gegevens
(woorden en beelden). De resultaten van deze spiegelrapportages dienen
als input voor kwaliteitsverbetering in de zorg.

Bestuurder Bert Kwadijk van Zorggroep Sint Maarten biedt Marianne Lovink, manager van
Maartje Kraamzorg en inwoonster van Boekelo, een feestelijke bos rozen aan voor het
behalen van dit topresultaat.
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Internet: www.boeke-loos.nl
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e-mail: webmaster@boeke-loos.nl
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