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BOEKE-LOOS
Oktober 2014
Met deze keer o.a.:
Onze nieuwe wijkagent
Prins Pietje
Najaarsmarkt ‘Huiskamer van het dorp’
Griepvaccinatie
Sam’s kledingactie
Online bibliotheek Jonge Mantelzorgers
De week van de Military
Donald Duck in Boekelo
Oude Voertuigendag
Najaarsstoomdag
Crossloop Boekelopers
Clinic halve marathon Boekelopers
Wijnproeverij Breukers
’t Verborgen Theater
Programma Muziektheater
Welkomstbeuksken

25/26 oktober: einde zomertijd!!
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OUDE VOERTUIGENDAG
Op zondag 19 oktober organiseren wij samen met
Oldtimer Motorclub Klepp’n Sproak Keerls: “BLIJ DAT IK RIJ”.
Van motorfietsen tot stationair motoren in het centrum van Boekelo!!

Vanaf 11:00 uur zijn er vele merken klassieke auto’s, trekkers, bromfietsen
en stoommachines te bezichtigen.
De meeste winkels in het dorp zijn geopend en er zijn muziek, kramen,
braderieattracties en divers vermaak voor de kinderen.
De Lönneker Boerendâânsers treden op samen met de uit Emmen
afkomstige dansgroep ’t Aol Volk. De MBS rijdt met een uitgebreide
dienstregeling tussen Haaksbergen en Boekelo in verband met hun
“Najaarsstoomdag”. Ook is het Historisch Centrum geopend.
Bestuurders van klassieke motorfietsen zijn welkom vanaf 9:30 uur.
Zij kunnen zich dan inschrijven voor de “Zouttoer 2014” bij
café De Buren aan de Beckumerstraat, in het centrum van Boekelo.
 Bestuurders van klassieke auto’s, scooters, bromfietsen en
trekkers zijn welkom vanaf 10:30 uur en kunnen zich eveneens
inschrijven bij De Buren.
Deelname kost € 5,- per voertuig. Voor de diverse categorieën voertuigen
zullen weer ritten worden uitgezet met verschillende vertrektijden.



Deelnemers met een voertuig van voor ’85 krijgen o.a. een rallyschildje en
een bon voor een kop koffie met krentenwegge. Op de route zal een foto
worden gemaakt. Deze print op A4 formaat kan vanaf 16:30 uur door de
bestuurder kosteloos bij De Buren worden opgehaald.
Het evenement duurt tot 17:00 uur.
Met vriendelijke groeten,
Commissie Oude Voertuigen Dag & Klepp’n Sproak Keerls
oudevoertuigendagboekelo@gmail.com
boeke-loos
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (16 SEPTEMBER 2014)
De septembervergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt één minuut
over acht door Jeroen Verhaak, de voorzitter, geopend. Drie leden zijn
met kennisgeving afwezig. Verhaak spreekt zijn genoegen uit over de nu
ook weer hoge opkomst, aantal aanwezigen: 12, waaronder Corrie Jaran
(Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West),
Peter Colijn en Anton Brinks (beiden Politie).
De tekst van het verslag van de vergadering van 15 juli jl. wordt
onveranderd vastgelegd.
De lijst van in- en uitgaande post wordt door Ben ter Stal kort toegelicht.
Waarbij onder anderen de revue passeren: klacht over de aanhoudende
rioollucht bij de Pastoor Schneider en Dr. de Jongstraat, waarvoor
trouwens het ‘Klachten OR’ telefoonnummer 481 76 00 van de gemeente
Enschede de directe ingang is; klacht over de onduidelijke en onveilige
verkeerssituatie Bleekerij/Beckumerstraat de aanleiding hiervoor zijn de
twijfel veroorzakende “U verlaat een bouwuitrit!” borden bij de twee
toegangswegen voor De Bleekerij; opmerking over het parkeren op het
dorpsplein, om dit aan banden te leggen gaat bekeken worden hoe dat
geregeld kan worden, waarbij Peter Colijn meldt dat Handhaving daar ook
iets mee kan/bij kan betekenen; de bevestiging van ontvangst van €
3.000,- subsidie voor een onderdeel van Natuurlijk Spelen via
Maatschappelijke Initiatieven Overijssel en de direct hierbij behorende
oproep van ‘Kern met Pit’ om buurt- en of dorpsactiviteiten gesubsidieerd
te krijgen.
Er worden verder geen vragen gesteld zodat we doorschakelen naar de
‘Wisseling van de Wacht’. Hierbij wordt afscheid genomen van de
wijk/dorpsagent Peter Colijn en zijn opvolger Anton Brinks verwelkomt.
Een woord van dank voor Peter door Jeroen Verhaak, waarbij de 7 jaren
dat Peter hier is geweest worden ‘doorgenomen’. Hetgeen tot de
conclusie leidt dat Peter op geheel eigen wijze, die gekenmerkt wordt
door een doortastende manier van optreden, waarbij het hebben van
contact met de Boekeloër centraal stond, deze 7 jaren heeft ingevuld.
Peter krijgt een vloeibaar cadeau als herinnering aan Bookel en wij
wensen hem succes in Noord! Anton Brinks stelt zich aan de aanwezigen
voor. Hij is sinds 1976 bij de politie en heeft daar in principe alle takken
van ‘sport’ meegemaakt. Met zijn bijna 40 jaren ervaring (volgend jaar
jubileum) kunnen wij met een gerust hart alle vertrouwen in deze
samenwerking uitspreken.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos

oktober 2014

36e jaargang, nr. 375

blz. 5

aan–
- en verkoopbemiddeling
bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren

t!
e
o
d
ru

a
m
e
D

ie
d
r
a
kela

o
o
v
r
mee

Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo
Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85
info@dorrestijnmakelaardij.nl
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verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 september 2014)
Peter Colijn doet, als professionele afsluiting in Boekelo, de
‘misdaadcijfers’ van 2013 en 2014 tot-nu-toe uit de doeken. Daaruit kan
maar één ding geconcludeerd worden, namelijk dat de situatie, een
enkele uitzondering daargelaten, stabiel en veilig is.
Vervolgens “Nieuws van de commissies en vertegenwoordigingen”.
R.O.M.: De verkeerstelling (Joost Brunink) op de Beldershoekweg wordt
opnieuw uitgevoerd omdat er iets fout is gegaan bij de eerdere meting.
Die aan de Bellersweg en Strootmanweg zijn onlangs begonnen. Vanuit
de zaal wordt nog een vraagteken geplaatst bij de locatie van de meting
aan de Bellersweg (Ten Hoopen & Markslag). Hiervoor zal Joost Brunink
contact opnemen met de verkeersdeskundigen, ondanks dat hij aangeeft
het volle vertrouwen in de kundigheid van deze ‘verkeerexperts’ te
hebben. Over de resultaten van de tellingen en eventueel te nemen
maatregelen zal eind oktober overlegd worden. Aan de Windmolenweg
vindt momenteel ook een verkeersmeting plaats. Jeroen Verhaak
verwacht dat het hierbij om een ‘trendmeting’ gaat – Wat is het aantal
auto’s door Boekelo? - waarvoor eerder in 2013 een ‘nulmeting’ is
verricht. Om hiervan helemaal zeker te zijn zal contact worden
opgenomen met de verkeersdeskundige door Joost Brunink.
Over het Bleekerijplein wordt gemeld dat over de nieuwste tekening van
het ontwerp van het plein wordt besloten door Ter Steege. (NB.: Kort na
de vergadering werd bekend dat dit plein in het voorjaar van 2015 wordt
aangelegd). Fleur ter Kuile geeft aan dat de nieuwste tekening conform
eerdere afspraak eerst ter beoordeling naar de werkgroep behoort te
gaan en vervolgens naar de DR. Arend Stokkers vraagt zich af of er niet
extra actie moet wordt genomen, om te voorkomen dat realisatie niet
meer in 2014 zal plaatsvinden en dat daarmee de aansluiting van het
Bleekerijplein op de spoorwegovergang ook vertraging oploopt. Jeroen
Verhaak meldt dat hij hiervoor contact heeft gehad met Patrick Welman
en de projectleider bij Ter Steege.
Voor de verondieping van het Goorse Veld is onlangs een bijeenkomst
van de klankbordgroep geweest. Van de Dorpsraad hebben Kas de Vries,
Gerard Roossink en Henk Abbink hierin zitting. De verondieping van het
achterste deel van de ‘plas’ richting Haaksbergen is al gaande.
Het belangrijkste aandachtspunt is de maximale garantie voor de kwaliteit
van de hiervoor gebruikte grond. Naast frequente monstername en
controle is een belangrijk positief aspect dat uit de plas nog zand wordt
onttrokken. Het inbrengen van verontreinigde grond heeft direct een
negatieve weerslag op de kwaliteit en commerciële waarde van deze
grond. De aanvoer van de grond is tevens een punt van aandacht.
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 september 2014)
Vooralsnog gaat dat via de oude N18, na realisatie van de nieuwe N18 via
de Badweg en Rutbekerveldweg. In de klankbordgroep houdt de
Dorpsraad een vinger aan de pols, onder andere wat het aantal
vervoersbewegingen aangaat!
Vervolgens is er een extra ingelast agendapunt: de realisatie van een
Milieustraat aan de Diamantstraat door Richard Belshof - projectleider
Stadsdeelbeheer-West. Het gaat hierbij om de realisatie van
ondergrondse afvalcontainers voor glas, kleding, kunststof en papier.
De plaats waar dit in oktober gerealiseerd gaat worden is de bestaande
locatie van de ondergrondse glasbak. Argumenten voor deze
locatiekeuze: de bekendheid bij dorpsgenoten, weinig ondergrondse
knelpunten (o.a. bekabeling) en de ondergrond is afdoende hard voor
vrachtwagens. Het legen wordt gedaan op het moment dat een sensor in
de afvalbak aangeeft dat deze bijna vol is. N.a.v. een opmerking van Bart
Stokkers wordt nog bekeken of er wel een papiercontainer zal komen,
omdat de muziekvereniging nu inkomsten heeft uit het papier ophalen.
Verder zal Richard Belshof n.a.v. een vraag van Rudy van Ulzen nagaan
of de ruimte rond de milieustraat volledig verhard kan worden.
De 2 aanwezige berken zouden daarbij een probleem kunnen geven.
De verdere procedure is dat de buurtbewoners en de Dorpsraad middels
een brief geïnformeerd gaan worden.
R.S.C.J. Jeanet van Offenbeek meldt dat er een werkoverleg heeft
plaatsgevonden gecombineerd met het ‘ervaren van een wandelpad.’
Op 22 september zal een gesprek plaatsvinden waarin (hopelijk)
afspraken gemaakt zullen worden over de bewegwijzering en onderhoud
van de recent aangelegde wandelpaden.
Het project Natuurlijk Spelen Bleekerij is door Jeanet van Offenbeek en
Gonny ten Veen geïnventariseerd. Het streven is met de hulp van vele
vrijwillige handen de ‘klus’ in het eerste kwartaal van 2015 geklaard te
hebben. Op 22 oktober is er een overleg over Natuurlijk spelen gepland
waarbij de aanwezigheid van Jan ten Elzen gewenst is.
Publiciteit Ben ter Stal meldt dat het redactiestatuut verspreid is ter
beoordeling door de Dorpsraadleden. Commentaar op het bewuste stuk
moet voor 25 september a.s. worden ingeleverd. Het is de bedoeling om
de finale vaststelling in de Dorpsraadvergadering van oktober te doen.
M.F.A. Zoals we al konden weten door de naar De Zweede fietsende
voetballer(tje)s, vertelt Ben ter Stal dat het sportgedeelte in gebruik is.
Afbouwen van Fase 2 is gestart, waarbij overleg is geweest om tot een
optimale invulling en detailafstemming van de ruimtes te komen die
gebruikt gaan worden door de muziekvereniging, de Dorpsraad en de
gebruikers die nu nog via de DR ruimte huren in de Kerk en het SKE.
boeke-loos
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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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verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 september 2014)
Huidige planning is oplevering rond 1 december. Dat maakt waarschijnlijk
dat de eerste vergadering van de Dorpsraad in 2015 in De Zweede is.
i.v.m. de huuropzegging moet hierover een besluit genomen worden in de
volgende vergadering. Ondertussen is ook het overleg voor de realisatie
van de volgende fase: een spelzaal, gestart.
Dorpsbudget. Er is gevolg gegeven aan het advies om de
budgetcommissie te versterken met 2 externe leden. Hiervoor zijn twee
kandidaten door Kas de Vries benaderd. De eerste die zich met een
volmondig Ja! aan deze taak gaat kwijten is Rudy van Ulzen.
Van de adviesaanvragen wordt een bijdrage voor:
1) de aanschaf sfeerverlichting door de BOV (€ 1.500,-), na een
heroverweging;
2) de kosten voor de Sinterklaasintocht (€ 750,-) en
3) een bank voor De Zweede (€ 425,-), alle goedgekeurd.
Rondvraag::
Jeanet van Offenbeek geeft aan dat zij benaderd is i.v.m. de
dichtgroeiende beek aan de Beckumerstraat, waarop Bart Stokkers meldt
dat dat op korte termijn aangepakt gaat worden.
Wat de gasolieopslag aangaat meldt Joost Brunink dat de door de
Dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op 26 augustus jl. met AkzoNobel
weliswaar een lage opkomst had, maar dat dat werd gecompenseerd door
de kritische betrokkenheid die tot veel vragen heeft geleid. Verder dat de
op 8 september belegde hoorzitting door de gemeente Enschede over dit
onderwerp verplaatst is naar eind oktober. Gonny ten Veen vraagt of de
verschillende stukken voor de OV van de Dorpsraad eerder verstuurd
kunnen worden. Daar gaat aan gewerkt worden! Corrie Jaran meldt dat
de Jan van Elburgstraat is voorgedragen voor de Jan Schaeffer-prijs.
Jan ten Elzen meldt dat de bloembakken die bestemd waren voor het
Hart van Boekelo, maar niet voldeden aan de eisen voor plaatsing in
Openbare Ruimte, aan de Boekelose scholen zijn geschonken.
André Boersma heeft een opmerking over de veiligheid bij het fietspad
tussen Enschede naar Boekelo via Usselo door het geplaatste hek. Is een
aandachtpunt voor Jan ten Elzen, evenals de verlichting bij de toegang
naar De Zweede. Voor datzelfde oversteekpunt meldt Fleur ter Kuile dat
het aldaar aanwezige 60 km/uur bord bevreemdt. Is volgens Jeroen
Verhaak een al eerder besproken punt dat klopt met de huidige
regelgeving. Tevens meldt ze dat het fietspad bij haar voor de deur in
slechte staat is. Dat wordt een aandachtpunt voor de commissie ROM.
Iets na half tien sluit Jeroen Verhaak de vergadering!
Joost A.J. Brunink
boeke-loos
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verder: Nieuws uit de Dorpsraad (16 september 2014)
UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 21 oktober a.s. Aanvang 20:00 uur
in het voormalig kerkgebouw aan de Kwinkelerweg 5.
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

DE ZONNEBLOEM
Zonnebloemloten
In de zomer hebben onze vrijwilligers loten verkocht in Boekelo, Usselo en
Twekkelo. Het was fantastisch hoeveel wij er hebben kunnen verkopen,
en dat in deze tijd! Namens De Zonnebloem hartelijk dank. Even ter
herinnering: de trekking is op 27 oktober. U kunt ook uw lot registreren op
www.zonnebloem.nl/loterij en dan krijgt u bericht als u een prijs heeft
gewonnen.
Vooruitblik november
In november zijn er 2 erg leuke activiteiten:
 V&D
Ieder jaar in november opent V & D op een maandagochtend de
deuren speciaal voor gasten van De Zonnebloem. Dit jaar valt het op
maandagmorgen 17 november. Heeft u interesse, neem dan contact
op met uw vrijwilliger.
 Samendoen-dag
De afgelopen jaren heeft het Rode Kruis in Enschede in november een
samendoen-dag (-middag) georganiseerd met optredens. Dit was
steeds een groot succes. Hier is nog geen verdere informatie over.
U kunt ook zelf kijken op hun website :www.rodekruis.nl. Daar zal
binnenkort meer informatie gegeven worden.
Vrijwilligers van De Zonnebloem Boekelo, Usselo en Twekkelo.

HERINNERING GRIEPVACCINATIE
Op 22 oktober zullen ’s middags de griepvaccinaties worden gegeven in
de Marcellinuskerk in Boekelo. Mensen met een persoonlijke oproep
dienen deze mee te nemen!
boeke-loos
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KOGEL BIEFSTUK



RUNDER RIBLAPPEN 500 GRAM



BOSPADDESTOEL SOEP



RUNDER HAMBURGERS

4 STUKS

SLAGERS ACHTERHAM

100 GRAM



DE 4E GRATIS
PER LTR.

½ 3.98
½ 4.95
½ 2.95
½ 1.79

MAZZELTJE VAN DE MAAND :
SLAGERS ERWTENSOEP PER LTR.
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½ 2.75

ZIT WEER IN DE MAAND«
 NU VOLOP :

BAKLEVERWORST / BAKBLOEDWORST
ROOKWORST FIJNE / GROVE / RUNDER
BALKENBRIJ / CASSELERRIB / ERWTENSOEP
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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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www.verkeersschoolheurman.nl
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VAN DE WETHOUDER
De laatste keer dat ik mijn column mocht schrijven voor Boeke-loos,
wenste ik u een fijne vakantie. Inmiddels ligt de vakantieperiode alweer
weken achter ons. Het dagelijkse ritme van werk, school of andere
activiteiten is er bij de meeste mensen alweer in geslepen. Toch hoop ik
dat u in de zomer een beetje hebt kunnen bijtanken. Een periode met
mooie momenten, maar helaas ook met droevige. De vliegramp in
Oekraïne ligt bij iedereen waarschijnlijk nog vers in het geheugen.
Weliswaar zijn velen niet direct getroffen, de verslagenheid in héél
Nederland was groot. Ook in Enschede.
Het zijn momenten die je doen beseffen dat je van iedere dag moet
genieten. Niet alleen plannen maken, maar ze ook daadwerkelijk
uitvoeren. Zowel in je werk, maar ook privé. En als je daarbij een beetje
hulp van anderen kunt gebruiken, schroom dan niet om die hulp te
vragen. Want samen sta je sterker!
Dat hebben we bijvoorbeeld kunnen zien op 24 augustus, toen ik samen
met BSC Unisson-voorzitter Rob Stokkers en Gerrit Meutstege (voorzitter
van de afdeling Lopers) de officiële opening mocht verrichten van het
nieuwe sportcomplex De Zweede. Het was de feestelijke kers op de taart
voor iedereen die zich heeft ingezet bij de totstandkoming van het
prachtige complex.
Als ik vooruit kijk naar de bijzondere plannen die in de komende periode
in Boekelo weer worden uitgevoerd, kan ik natuurlijk niet om de Military
heen. Inmiddels wordt er al enige tijd door veel mensen hard gewerkt om
dit geweldige topsportevenement te organiseren. Een evenement dat
jaarlijks niet alleen Boekelo, maar heel Enschede en zelfs Twente
nationaal en internationaal op de kaart zet. De vele betrokken vrijwilligers
verdienen dan ook een grote pluim. Zij leveren net als de ruiters en de
paarden elk jaar een topprestatie!
Om mijn functie als stadsdeelwethouder goed uit te kunnen voeren
spreek ik regelmatig met bewoners uit Boekelo, zoals tijdens het
stadsdeelgesprek eind juni. Maar wat mij betreft blijft ons contact niet
beperkt tot een stadsdeelgesprek. Ik vind het namelijk ontzettend
belangrijk en leuk om te praten met bewoners over de ontwikkelingen in
het dorp. Hierdoor blijf ik op de hoogte wat er leeft en kan ik er als
stadsdeelwethouder op inspelen. Ik sta dan ook altijd open voor een
gesprek en goede ideeën voor werkbezoeken zijn altijd welkom. Dat mag
ook digitaal. Bijvoorbeeld via mijn twitter-account @PGWelman of via
mail: p.welman@enschede.nl.
Goodgoan!
Patrick Welman
boeke-loos
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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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ONZE NIEUWE WIJKAGENT
“Je moet betrouwbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn”
Even voorstellen
Hij heeft inmiddels al heel wat kanten van het
politievak gezien. Onder andere Basispolitiezorg,
motorrijder, jeugdagent, milieu-accenthouder, ME, AE
en recherche. Vanaf 1984 werkzaam geweest bij
Buro Binnenstad Enschede, en in april 1999 koos
Anton Brinks voor de functie van wijkagent
Glanerbrug-Zuid. Een bewuste keuze.
“Je hebt veel contact met bewoners en instanties.
En als wijkagent kun je concreet iets doen, voor hen
en samen met hen. Die regierol bevalt me prima”,
aldus Anton die ook groepscommandant van een surveillancegroep bij FC
Twente is geweest.
Anton, die 7 jaar wijkagent is geweest van ’t Wooldrik, Hogeland-Zuid en
Varvik-Diekman, verhuisde 6 september 2014 naar Boekelo, Usselo,
Twekkelo, Havengebied, Marssteden, Josink-Es en Transportcentrum.
Werkwijze
“Als wijkagent moet je voor de inwoners betrouwbaar, bereikbaar en
beschikbaar zijn” zegt Anton. Voor het leggen en onderhouden van
contacten is hij zoveel mogelijk in zijn nieuwe wijk, vallend onder Team
Enschede West, aanwezig: op straat, in het hoofdbureau of in het
Wijkcentrum West. Voor de aanpak van problemen werkt hij nauw samen
met andere instanties, zoals gemeente, maatschappelijk werk, scholen,
bedrijven, woningbouwverenigingen en de Dorpsraad. Maar ook met
andere politiediensten.
Wanneer contact opnemen?
U kunt met uiteenlopende veiligheid- en leefbaarheidsproblemen bij hem
aankloppen. Daarbij kunt u denken aan overlast, verkeerszaken en
sociale problemen. Anton: “Ik ga altijd eerst in gesprek met betrokken
partijen om samen naar een oplossing te zoeken. Lukt dat niet, of kan een
probleem beter door een andere instantie worden opgepakt, dan speel ik
het door.”.
Bereikbaarheid
Anton Brinks houdt wekelijks spreekuur: elke dinsdag van 19:00-20:00
uur in het gebouwtje naast het Kerkje aan de Kwinkelerweg.
U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer 0900-8844.
Wanneer u naar hem vraagt, wordt u doorverbonden en helpt het
afdelingssecretariaat u verder. U kunt hem ook een e-mail sturen via
www.politie.nl onder het kopje Mijn Buurt.
boeke-loos
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BOEKELOPERS ORGANISEREN:
Military Crossloop op
zondag 12 oktober a.s.
Ben jij een hardloper die in is voor
een uitdaging; iets anders dan de
gebaande paden? Dan is de Military
Crossloop echt iets voor jou.
Deze crossloop gaat over het
parcours van de Military.
5 en 10 km
9.30 uur, vanaf De Zweede
t/m 7 oktober via acboekelopers@gmail.com
op de dag zelf (12 oktober) vanaf 8:15 – 9:15 uur,
in de kantine van De Zweede
€ 4,- (voor inschrijving)
Kosten:
€ 6,- (na inschrijving)
Na afloop van deze sportieve ochtend tegen inlevering van het
startnummer een heerlijke kop koffie of thee met een broodje in onze
kantine. Douche- en kleedgelegenheid aanwezig.
Afstanden:
Start:
Voorinschrijven:
Na inschrijven:

Clinic halve marathon
vanaf woensdag 22 oktober a.s. om 19:30 uur
starten de Boekelopers met de clinic voor de halve
marathon (21 km) om toe te trainen naar de halve
marathon van Enschede op 19 april a.s.
Train jij dit jaar ook met ons mee?
De ca. 25 trainingen worden geleid door ervaren trainers en vinden plaats
rond en op onze nieuwe sportaccommodatie.
Het trainingsprogramma is geschikt voor hardlopers die minimaal 10
kilometer achtereen kunnen hardlopen.
Kosten voor de trainingen, inclusief inschrijving Enschede Marathon,
trainingsschema, aantal gezamenlijke duurlopen en functioneel loopshirt
bedraagt: € 75,-- Inschrijven via e-mail: lopers@bscunisson.nl
Informatie over hardloopgroep de Boekelopers:
e-mail: lopers@bscunisson.nl
facebook: facebook.com/boekelopers
internet: www.bscunisson.nl
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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.
08 okt
09 okt
14 okt
15 okt

16 okt
22 okt
23 okt
28 okt
29 okt
30 okt

Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Juliennesoep, hachee met hutspot, appelmoes, toetje.
Opgave tot 6 oktober 10:00 uur.
Therapeutisch tekenen met Ineke van de Peet en Toos Sturm.
Betalen Efkes d’r oet.
Efkes d’r oet Herfsttocht Sallandse Heuvelrug.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Heldere groentesoep, gehaktbal, rode bietjes met appel,
gebakken aardappeltjes, salade, toetje.
Opgave tot 13 oktober 10:00 uur
Activiteitenmiddag met o.a. jeu de boules, rummikub,
oudhollandse spelen
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Aspergesoep, macaronischotel, salade, fruitsalade, toetje.
Opgave tot 20 oktober 10:00 uur.
Najaarsmodeshow, verzorgd door Fa. Ruben Jansen, met de
nieuwe collectie herfst- en winterkleding.
Themabespreking (Tekenen en eenzaamheid) bij de
Marcellinusschool samen met groep 7 en 8.
Vertrek bij De Berke om 9:45 uur.
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur:
Champignoncrèmesoep ,karbonade, boterboontjes, gekookte
aardappelen, salade, toetje. Opgave tot 27 oktober 10:00 uur.
Activiteitenmiddag met o.a. jeu des boules, rummikub en
oudhollandse spelen.
Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk
en beginnen om 14:00 uur tenzij anders vermeld!

Opgave
bij:

A. Eggers
428 28 01 J. Velthuis
J. Schoeman
428 17 84 H. Heskamp
Of via het Dienstencentrum, 428 04 51.

428 26 59
476 42 04

Voor november kunt u de volgende data alvast noteren.
01 nov
06 nov
13 nov
20 nov

Grandioze Najaarsfair. Let op de flyer en zie blz. 31 in deze
Boeke-loos!
Slachtvisite. Boerinnen vertellen hoe het slachten vroeger ging.
Met slachthapjes en een borreltje. Entree € 3,50.
Herfststukje maken. Nadere info volgt.
Filmmiddag met leuke amateurfilmpjes.
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Op woensdagavond 19 november a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse
filmavond voor onze donateurs en medewerkers. Deze avond is in de loop
der jaren een traditie geworden. Niet alleen de vertoonde films, maar ook
het weer even elkaar ontmoeten en de gezelligheid dragen bij tot het
slagen van zo’n happening.
Er is nog voldoende materiaal, maar toch doen wij een beroep op u om te
kijken of na te vragen of er bij u in de familie- of kennissenkring nog
filmmateriaal voorhanden is dat geschikt is voor de filmavond.
Ook materiaal in slechte conditie is welkom. Onze vakmensen kunnen dit
bewerken tot bruikbaar materiaal. Heeft u materiaal, laat het ons dan
weten. Kortom: woensdagavond 19 november, 20:00 uur bij De Buren.
Wij zijn in contact met de SHSEL (Stichting Historische Sociëteit
Enschede Lonneker) om een loaksteen (oud Twents woord voor
grenssteen) in ere te herstellen. Deze steen bevindt zich op het kruispunt
van de marken Twekkelo/Usselo/Oele. Bij de steen komt een klein bord
met korte uitleg en vermelding wie heeft zorggedragen voor het weer in
ere herstellen. Rondom Enschede is reeds een serie stenen op deze
manier zichtbaar gemaakt. Enkele zult u misschien wel kennen.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling.
Zaterdag 4 oktober gaat de Historische Kring met bestuur en
medewerkers op excursie naar Haus Welbergen (bij Ochtrup).
Haus Welbergen werd in 1920 door een dochter van G.J. van Heek,
Bertha Jordaan-van Heek, gekocht en omgebouwd tot een respectabele
“Wasserburg”. Na haar overlijden in 1962 is het huis inclusief omvangrijke
percelen grond in bezit en onder beheer van de Stiftung Bertha Jordaanvan Heek gekomen. Het geheel verkeert in uitstekende staat.
Misschien een project om met onze club eens in groter verband te
bezoeken.
Jacques van Baal, Voorzitter

ONLINE BIBLIOTHEEK JONGE MANTELZORGERS
Stichting Informele Zorg Twente steunt jongeren van 4 t/m 21 jaar die
dagelijks te maken hebben met een ziek of beperkt gezinslid. Naast
activiteiten, cursussen en individuele ondersteuningstrajecten, heeft SIZ
Twente de online JMZ-bibliotheek gelanceerd. Hierin zijn voor jonge
mantelzorgers en hun ouders relevante boeken en informatie over
verschillende (mantel)-zorgsituaties te leen, en kunnen zij gericht advies
krijgen over geschikte titels of spelvormen. Meer info: T 085 – 77 31 720,
www.siztwente-jmz.com, of via mail: jongemantelzorgers@siztwente.nl.
boeke-loos
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PRINS PIETJE
Ze noemen mij Pietje. Dat is eigenlijk
niet mijn echte naam, maar ik ken wel
een Pietje. En hij kent mij. Heel goed
zelfs.
Ben ik een Boekeloër? Ach, het is maar
hoe je dat begrip definieert.
Ja, ik woon in Boekelo. Maar niet mijn
hele leven lang. Ik ben wel op de lagere
school in Boekelo geweest.
Even in ‘t midden gelaten of het de
Molenbeek of de Marcellinus was.
Ik noem mijzelf liever een 'passant',
een reiziger; in alle provincies ben ik
meer dan eens geweest. Hetzij kort,
hetzij lang. En nu ben ik in Boekelo.
Of ik jong ben? Tja, wat is jong. Ook daar valt over te discussiëren.
Ik voel me jong, soms voel ik me oud.
Waar ik woon? Ik wil een kleine tip van de sluier oplichten: als ik naar
buiten kijk zie ik lantaarnpalen. En moet ik bekennen dat ik de afgelopen
jaren veel bouwverkeer in mijn buurt gezien heb.
In het dagelijkse leven willen we 'fris-en-fruitig' in het leven staan.
Dat hopen we ook als prins en adjudant te kunnen zijn. En staat die
frisheid het garde van de vereniging niet aan, dan starten we gewoon
onze eigen ‘PG’.
Nieuwsgierig wie we zijn, kom dan naar
“Op en Daal” van de Soaltkloetn’s op
zaterdag 8 november bij De Buren.
Wij zullen er in ieder geval alles aan
doen om er met jullie een prachtig
carnavalsjaar van te maken!
3x Alaaf,
Prins Pietje
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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

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
Bij onze fysiotherapie praktijk kunt u terecht voor:
Reguliere fysiotherapie
Manuele therapie
Psychosomatische therapie
Kinderfysiotherapie
Bekenfysiotherapie
Echografie
Craniosacraal therapie
Haptonomie
en
Medische training & fitness
Meer informatie vindt u via:
W: http://www.fyon.nl/fyon-boekelo/
E: boekelo@fyon.nl
T: 053 - 428 12 93

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

Huiskamer van het Dorp

Najaarsmarkt
1 november
10:30 -16:00 uur
Huiskamer van het Dorp
Houtsnijwerk

Zeepkettingen
Glaskunst

Houtcadeautjes

Natuurdecoratie

Sieraden

Erwtensoep 12:00 – 14:00 uur
(tegen een kleine vergoeding)
Namens De Posten en het Open Ouderen Werk
Boekelo e.o. heten wij u van harte welkom in de
Huiskamer van het Dorp, Jan van Elburgstraat 11.

Dit initiatief is mede tot stand gekomen door de Provincie Overijssel

Donald Duck nr. 52 december 2012

www.boeke-loos.nl

WEEK VAN DE MILITARY BOEKELO
www.military-boekelo.nl
met o.a.: zaterdag 11 oktober: CROSS COUNTRY

meer honden dan paarden, veel laarzen, hopelijk dit jaar geen modder

zondag 12 oktober: CROSSLOOP ‘BOEKELOPERS’
Deze crossloop met
hindernissen gaat over het
parcours van de cross
country die zaterdag door
paard en ruiter gereden is.
Ook zin om mee te lopen?
Kijk voor meer informatie
op blz. 21 of:
www.bscunisson.nl
afd. lopers
boeke-loos

oktober 2014

36e jaargang, nr. 375

blz. 34

www.boeke-loos.nl

WIJNPROEVERIJ BREUKERS DRANKEN
Het is weer zover!!!!
Onze jaarlijkse proeverij, dit jaar op
zondag 16 november van 14:30 uur tot 18:00 uur
bij Shortgolf De Spielehof Spieleweg 24 te Boekelo.
Er zullen ca. 50 wijnen en Ports in iedere prijsklasse open staan.
Buiten in de prieeltjes dit jaar Live Cooking met een leuke kleine hap.
Ook is er weer kunst en wel uit handen van Uschi Kosses.
Dit jaar ook bij ons achter de proeftafel Sybren Zeilstra. Sybren werkt voor
een gerenommeerde wijnimporteur die vooral gespecialiseerd is in
Italiaanse wijnen. Hier kan hij dan ook alles over vertellen.
Wat extra bijzonder is: Sybren beklimt in januari samen met WAR CHILD
de Kilimanjaro in Afrika. Zijn eigen inleg, ruim € 2.800,- wil hij verdubbelen
en doneren aan WAR CHILD. Een nobel streven, daarom dragen wij ook
ons steentje bij en schenken wij € 1,50 van elke € 7,50 entreegeld aan
War Child via Sybren.
Kortom een gezellige middag, speciale proeverij aanbiedingen, de kans
om iets bijzonders te kopen, War Child te steunen.
En met de feestdagen in het vooruitzicht reden genoeg om te komen!
De entree bedraagt € 7,50 (hiervan doneren wij € 1,50 aan War Child).
Vanwege de grote belangstelling dient u zich vooraf aan te melden.
Opgave kan, liefst via email: info@breukersdranken.nl.
Of door onderstaande strook in te leveren in de winkel.
------------------------------------------------

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

Naam: …………….......................................................................................
Adres: …………….......................................................................................
Aantal personen:………

Tel.nr.:……….....................................................

Email:………………………………………………………………………………
Breukers Dranken
Beckumerstraat 173
7548 BE Boekelo
T: 053 – 428 38 55
E: info@breukersdranken.nl
boeke-loos
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NAJAARSSTOOMDAG MBS
De locaties van de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen en Boekelo
staan op zondag 19 oktober in het teken van de seizoensafsluiting.
Een dag vol hoogtepunten voor liefhebbers van historisch transport.
Er zal flink worden uitgepakt op het spoor met een uitgebreide
dienstregeling waarbij veel van het rijdende materieel te bewonderen zal
zijn.
De vrijwilligers van het museum zetten de deuren wagenwijd open om de
bezoekers rond te leiden en bij te praten over alle restauratieprojecten.

De Wismar railbus
Daarnaast zal dit jaar voor het eerst de gerestaureerde Wismar te zien
zijn. De Wismar is een lichtgewicht motorwagen op rails die door middel
van twee benzinemotoren wordt aangedreven: één voor vooruit en eentje
voor terug. In 2002 werd besloten dat dit bijzondere motorrijtuig een
grondige restauratie zou ondergaan, een project dat inmiddels twaalf jaar
duurt. Heel veel tijd is gaan zitten in het schilderwerk, het reviseren en
aansluiten van de beide motoren en het afwerken van het interieur.
Verder op de Najaarsstoomdag 2014:
 modelspoor
 model live steam
 oude voertuigen
 en veel meer
Zie ook blz. 4: Oude Voertuigendag in Boekelo
boeke-loos
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Zaterdag 4 oktober

BOKBIERDAG

Bij ons in de winkel - Heel veel verschillende Bokbieren
om te proeven met een klein stampotje - Toegang Gratis

Woensdag 29 oktober

WILDDINER

Wilddiner met bijpassende wildwijnen in ons proeflokaal bij de winkel. Aanvang 19.30 uur Entree € 40.00
Nog een beperkt aantal plaatsen - Opgave info@breukersdranken

Uw cialist
Wijnspe
Beckumerstraat 173 Boekelo Tel. 053 - 428 38 55
E-mail: info@breukersdranken.nl Site: www.breukersdranken.nl

www.boeke-loos.nl

SAM’S KLEDINGACTIE
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie
en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 25 oktober van 11:00 - 13:00 uur vindt in Boekelo
de inzameling 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 aan de Beckumerstraat.
De opbrengst van de ingezamelde goederen gaat naar projecten van
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van
Cordaid in Kenia. In 2011 ontstond hier ernstige hongersnood als gevolg
van langdurige droogte. Door de bijdrage van Sam’s Kledingactie is ter
plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende
drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat
een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom werkt Cordaid samen
met getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus Management’.
Wij hopen met u de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project.
Help mee, voor Kenia!
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.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte voor de kankerbestrijding van het Koningin Wilhelmina Fonds
heeft dit jaar in Boekelo € 2.019,30 opgebracht.
Alle gulle gevers en collectanten heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage,
namens het K.W.F.!
Ankie Spoorenberg

KLEIN ZAKELIJK
"Kom de nacht beleven tijdens de Nacht van de Nacht!"
Gedurende deze nacht zal er landelijk worden stilgestaan bij de nacht.
Zo ook bij de InspiratieHoeve te Boekelo. Voor jong en oud valt er veel te
zien, te beleven en te eten en drinken. Noteer 25 oktober alvast in je
agenda, want dit wil je niet missen! Tussen 19:30 en 01:00 uur zullen de
activiteiten plaatsvinden. Kijk alvast op de website voor een voorproefje
van het programma: www.inspiratie-hoeve.nl.
InspiratieHoeve, Beldershoekweg 20 te Boekelo
boeke-loos
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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

www.boeke-loos.nl

MS FONDS ZOEKT COLLECTANTEN
Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel met
allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Soms
zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken normaal te functioneren, maar
MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet
verwacht.
Elk jaar krijgen 350 mensen de diagnose MS en daarmee is hun toekomst
meteen onduidelijk. Wat kun je wel en wat kun je niet meer over een
tijdje? Leven met MS brengt namelijk veel onzekerheden met zich mee.
Sinds de oprichting van het Nationaal MS Fonds (21 jaar geleden) wordt
er eerlijke voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens met MS, maar
ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures
ontwikkeld.
Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten
kijken naar hun mogelijkheden.
Het onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit van
leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk,
daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in voor een beter leven met MS
vandaag en morgen.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u helpen om mensen met MS een beter leven te geven?
Meldt u dan aan als collectant.
In Boekelo zijn momenteel 3 vrijwilligers, daar zoeken we er nog 8 bij!
Collecteren is niet moeilijk.
U ontvangt van de coördinator in Boekelo de collectebus en overlegt in
welke straten of wijk u wilt collecteren.
Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in!
Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds,
info@nationaalmsfonds.nl of via 010 - 591 98 39.
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl.
Een donatie, klein of groot, is welkom op giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 november.
Het Nationaal MS Fonds
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De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl
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FOLKCLUB TWENTE
Op vrijdag 10 oktober organiseert Folkclub Twente een folkpodium waar
meerdere acts te bewonderen zijn. Op deze avond zullen Bert Prijs en de
band Watipi’s optreden.
Bert Prijs is een zanger uit Zwolle, die zichzelf begeleidt op gitaar.
Hij zingt o.a. songs van John Prine. Zijn muziek kan men omschrijven als
“fingerstyle country blues”.
De Watipi’s is een 6-koppige band. Zij spelen een mix van wereldmuziek.
Zo valt er o.a. te genieten van balkan, tango, tex-mex en jazz.
Waar:
Wanneer:
Entree:

De Buren
vrijdag 10 oktober om 20:30 uur
volwassenen: € 10,-, donateurs en studenten: € 7,jeugd tot 18 jaar: € 5,Reserveren: folkclub@dds.nl of www.folkclub.nl
Telefonisch: 053 – 47 66 283 / 06 53 87 33 90

REUMAFONDS ZOEKT ORGANISATOR
Het Reumafonds zoekt in Boekelo een enthousiaste organisator voor de
jaarlijkse collecte.
In Boekelo hebben we een kleine 10 collectanten die zich in weer en wind
voor ons inzetten en elk jaar weer op pad gaan voor het Reumafonds.
We zijn op zoek naar iemand die dit wil coördineren, zodat de collectanten
weer een bus ontvangen en weer kunnen gaan collecteren.
De organisator van de collecte is per jaar ongeveer 15 uur actief voor het
Reumafonds. De collecte vindt altijd plaats in maart, dus in die periode is
de organisator het drukst.
Wilt u zich vrijwillig voor ons inzetten of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met: Anita Kleinjan 06 22 29 07 60 of via mail:
a.kleinjan@reumafonds.nl

KLEIN ZAKELIJK
Teesinkbeek Kinderfysiotherapie is een praktijk voor kinderfysiotherapie in Boekelo. Nu zijn we nog gevestigd in het gebouw van
voormalig Tesinkweide, maar we hopen binnenkort samen met
Fysiotherapie Tieberink te verhuizen naar De Zweede.
U kunt bij ons terecht voor kinderfysiotherapie, peuterfysio,
zwangerschapsbegeleiding en babymassage. Voor meer informatie:
www.teesinkbeek-kinderfysio.nl
of bel 06 45 54 14 66 (Ylva) / 06 33 64 94 50 (Nancy)
boeke-loos
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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

www.boeke-loos.nl

’T VERBORGEN THEATER
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.
11 NOVEMBER 2014
ROEL C. VERBURG – DAT SOWIESO (première Oost-Nederland)
Roel C. Verburg is fulltime flierefluiter.
Vroeger werkte hij één dag in de week zodat hij
zes dagen weekend had, maar daar is hij mee
gestopt want die dag werken maakte altijd zo’n
gat in z’n weekend. Meer tijd om gitaar te spelen,
meer tijd om in de kroeg te hangen en meer tijd
om onderhouden te worden door zijn vriendin.
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 12,50 (incl. koffie/thee)
Boekelo in a Box: € 125,- (12 voorstellingen)
Reserveren: www.trioticket.nl/t_verborgen_theater.html
Kijk op pag. 61 van deze Boeke-loos voor het nieuwe muzikale programma!

TREFPUNT NIEUWS
21 okt

De heer Mondria vertelt ons zijn verhalen/ervaringen over de
jacht. Locatie: De Zevenster, aanvang 17:00 uur.
Na afloop blijven we daar een hapje eten.

Opgave vóór 17 oktober bij:
Jenny Wevers
tel. 428 14 23
Nettie Overzee
tel. 428 21 38
Bonnie Haven
tel. 428 15 58

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

Vooruitblik november:
18 nov

Lezing door de heer Adrie Roding in De Zevenster.
Het onderwerp wordt vermeld in de volgende Boeke-loos.

Willen jullie alvast 23 december noteren in jullie agenda voor ons jaarlijks
Kerstdiner?
boeke-loos
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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

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

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

www.boeke-loos.nl

KERKDIENSTEN BOEKELO - USSELO - TWEKKELO
Franciscusparochie-Protestantse Gemeente-Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeldt.
05 okt
12 okt
19 okt
26 okt
02 nov

Marcellinuskerk Boekelo
Hervormde Kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo
Hervormde Kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo
Hervormde Kerk Usselo
Marcellinuskerk Boekelo
Hervormde Kerk Usselo

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

WELKOMSTBEUKSKEN
Zoals u wellicht bekend is, bestaat er al enkele jaren een zogenaamd
‘Welkomstbeuksken’. Hierin worden alle ‘nieuwe bewoners’ van Boekelo
en Usselo op de hoogte gebracht van de activiteiten die de diverse
plaatselijke bedrijven, verenigingen, etc. ontplooien.
Aan alle nieuwe inwoners van Boekelo en Usselo zal dit boekje (en een
kleine attentie) worden overhandigd.
Wij hebben een aantal ‘ambassadeurs’ bereid gevonden, nieuwe
bewoners bij ons te melden. Toch blijkt het dat er af en toe een
nieuwkomer aan onze aandacht voorbij gaat.
Daarom het verzoek aan iedereen: komt er bij u in de straat of wijk een
nieuwe inwoner (dus van buiten Boekelo), laat het ons dan even weten.
Daarnaast roepen wij ook de nieuwe bewoners op zich zelf te melden.
U kunt dat doen bij het onderstaande adres:
Beckumerstraat 7
7548 BD Boekelo
e-mail: welkomstgeschenk@fleuranthus.nl
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POLLEKE VIERT 10 JARIG BESTAAN!
Op 1 oktober 2004 opende Pollekekinderwinkel haar deur voor klanten die op
zoek waren naar goed speelgoed, goede
service en een eerlijk advies, in een gezellige
winkel.
Na de opening bleek al snel dat de winkel te klein was en hebben we het
tweede gedeelte erbij getrokken om het assortiment uit te breiden.
In 2011 hebben we een webshop aan de winkel gekoppeld om klanten uit
het hele land te bedienen. Ook hierbij staat service en kwaliteit op de
eerste plaats.
Nu, 10 jaar later, staan we nog steeds elke dag met veel plezier voor onze
klanten klaar. Omdat de vraag naar een pen, schrift, gum, enveloppe en
meerdere producten op het gebied van de kantoorboekhandel ontstond, is
er twee meter schapruimte gevuld met deze producten.
Om ons 10 jarig bestaan niet ongemerkt
voorbij te laten gaan, hebben we voor onze
klanten 10 dagen lang, elke dag een speciale
aanbieding.
Kom in de winkel en vier het feest mee!
Ria Setz en Jaap van der Heyden,
Polleke-kinderwinkel

DAMESGROEP 40+
wo 22 okt.

Samenkomst in het Dorpshuis om 10:00 uur.

wo 5 nov.

Samenkomst in het Dorpshuis om 10:00 uur.

KLEIN ZAKELIJK
Op 5 november geeft I4living weer de inspirerende
workshop Interieurdesign in Het Pakhuys.
Tijdens de workshop ga je zelf aan de slag met het maken van een
kleurenpallet en interieurontwerp voor een door jou gekozen ruimte.
Wanneer: woensdag 5 november van 19:00 tot 22:00 uur.
Najaarsaanbieding: i.p.v. € 59,- betaal je nu € 49,- p/p inclusief
een hapje en een drankje.
Meer info en inschrijven via www.hetpakhuys.nl of in de winkel.
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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
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www.deposten.nl

‘‘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
KALENDER OKTOBER
zo-05
zo-05
zo-05
do-09
vr-10
zo-12
di-14
za-18
zo-19
di-21
di-21
wo-22
wo-22
wo-22
za-25
za-25
di-28
di-28
wo-29
do-30

Wandeltocht Lönneker Boerendâânsers, start Twekkelo, 10:30
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk
t/m zo-12 Military Boekelo
Folkclub Twente, Bert Prijs en De Watipi’s, de Buren, 20:30 u
Boekelopers, Military Crossloop, De Zweede, start 9:30 uur
‘t Verborgen Theater, Daniel Arends, 20:30 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
Oude Voertuigendag en Najaarsstoomdag MBS,11:00 -17:00
Trefpunt, lezing + eten, Zevenster Oele, 17:00 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Damesgroep 40+, samenkomst Dorpshuis, 10:00 uur
Boekelopers, start clinic halve marathon, 19:30 u, De Zweede
Griepvaccinatie, Marcellinuskerk, ‘s middags
InspiratieHoeve, Nacht van de nacht, 19:30 – 01:00 uur
Sam’s kledingactie, Marcellinuskerk, 11:00 – 13:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij november●●●●
’t Verborgen Theater, Etno Saraj, 20:30 uur
Breukers Dranken, Wildavond, 19:30 uur
Inzamelen oud papier, container klaar zetten vanaf 17:30 uur
Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 23.
VOORINFORMATIE NOVEMBER

za-01
za-01
zo-02
zo-02
wo-05
wo-05
vr-07
za-08
di-11
za-15
zo-16
ma-17
ma-17
di-18
wo-19
di-25
•
•

Mand voor Voedselbank, Beckumerstraat 168
Najaarsfair, De Berke, 10:30 – 16:00 uur
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Mand voor Voedselbank, Marcellinuskerk
Damesgroep 40+, samenkomst Dorpshuis, 10:00 uur
Het Pakhuys, workshop Interieurdesign, 19:00 - 22:00 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Soaltkloetn’s,Op en Daal, de Buren
’t Verborgen Theater, Roel C. Verburg, 20:30 uur
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
Breukers Dranken, Najaarsproeverij, Spielehof, 14:30-18:00 u
Zonnebloem, winkelen bij V&D, ochtend
t/m 22 collecteweek Nationaal MS Fonds
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje 20:00 uur
Filmavond Historische Kring, de Buren, 20:00 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij december●●●●

Historisch Centrum: ma. 20:00 - 22:00 u. en vr.10:00 tot 12:00 u
Spreekuur wijkagent: dinsdag 19:00 - 20:00 uur (naast kerkje).
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GESPECIALISEERD IN
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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

L EFERS
TEN
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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: NL69 RABO 0316734950
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
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Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info
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Henk Guchelaar
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