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BOEKE-LOOS
december 2014:
Met deze keer o.a.:
Webmaster Hans Bolck bedankt!
Voortgang De Zweede
Breukers wint goud
Kerstmarkt Boekelo
Kinderkerstviering
Inspiration rondom kerst
Toop-2000 viering
Usselo Vocaal
Politie Kerstconcert
Welkom (bij) Thuys
Jaaroverzicht BOV
Schema inzameling oud papier 2015
Voedselbank
Kerstcrossloop Boekelopers BSC Unisson
Kapsalon Be you hairdesign
Sam’s kledingactie
Carnaval in Boekelo
Muziekles MV Unisson
Schema DR-vergaderingen en Boeke-loos 2015

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN MOOIE JAARWISSELING
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WEBMASTER HANS BEDANKT!
Deze decemberuitgave van Boeke-loos is het laatste nummer waaraan
onze webmaster Hans Bolck zijn “online” medewerking verleent.
Hans is één van onze vrijwilligers die de laatste jaren een belangrijke rol
hebben gespeeld in de ontwikkeling van de website. In 2008 nam hij het
stokje over van de toen plotseling overleden Jan Groothuis Jr.,
initiatiefnemer en webmaster van de website www.boeke-loos.nl.
Wij waren erg blij dat Hans dit, mede met de hulp van Henk Scholte in ’t
Hoff, snel oppakte, waardoor de website nooit een uitgave heeft hoeven
missen. Net als in de tijd van Jan Groothuis, stond ook bij Hans steeds de
actuele uitgave van Boeke-loos op de site op het moment dat de
bezorgers Boeke-loos ophaalden. Uit reacties blijkt dat de site veel
geraadpleegd wordt door mensen die niet meer in Boekelo wonen.
Hans heeft de lay-out in de loop der jaren grondig aangepakt en een
online archief met eenvoudig te gebruiken zoekfunctie aangelegd van
Boeke-loos vanaf maart 2006. Dit archief wordt door de redactie
regelmatig gebruikt als naslagwerk!

Hans temidden van de redactie en coördinatoren bezorgers Boeke-loos

In de loop der jaren is al veel gedigitaliseerd, en natuurlijk blijft Boeke-loos
hierbij niet achter. Met ingang van januari 2015 wordt Boeke-loos (verder)
gedigitaliseerd en wordt alles “onder één dak” gebracht, en kunt u alles
over Boeke-loos vinden op de website www.boekelo.info. Natuurlijk blijft
www.boeke-loos.nl gewoon bestaan (deze linkt door naar boekelo.info)!
Het mailadres van de redactie blijft ook redactie@boeke-loos.nl.
We hopen dat Hans met een kritische blik mee blijft kijken naar de website
en willen hem hierbij bedanken voor zijn jarenlange inzet!
De redactie
boeke-loos

december 2014

36e jaargang, nr. 377

blz. 4

www.boeke-loos.nl

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (18 NOVEMBER 2014)
De november-vergadering van de Dorpsraad Boekelo wordt om 8 uur
n.m. geopend door de voorzitter, Jeroen Verhaak. [Het laatste deel van
deze vergadering wordt voorgezeten door Kas de Vries, de vicevoorzitter,
omdat Jeroen Verhaak rond 9 uur naar de vergadering van
Stadsdeelcommissie-West gaat.]
Tien van de dertien leden zijn aanwezig. Henk Guchelaar, Gerard
Roossink en Ben ter Stal hebben laten weten niet op de vergadering te
kunnen zijn. Er is een negental belangstellenden, waaronder Anton Brinks
(wijkagent). Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West) is verhinderd.
Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) komt rond half negen binnen.
Bij de opening wordt meegedeeld dat:
- het carillon en de vlaggenmasten op het Schierbeekplein binnenkort
nieuwe beheerders krijgen, t.w. Gina en Leo Nijhof. Met dank aan de
familie Sueters voor hun bemoeienis met bovengenoemde objecten
gedurende een lange reeks van jaren;
- maandag 10 november jl. in een besloten vergadering van de Dorpsraad
het onderzoek gepresenteerd is dat B.O.V. en Dorpsraad hebben laten
uitvoeren naar “het merk Boekelo” (winkelbestand, leefomgeving).
[Op 18 november is de presentatie voor de B.O.V.] Er zijn zeker
aanknopingspunten voor actie!;
- punt 4 van de agenda van deze vergadering (“Gesprek met de heer
H. van Agteren, coördinerend wethouder Stadsdeelgewijs werken.”)
komt te vervallen wegens noodzakelijke aanwezigheid elders van de
heer Van Agteren;
- de bouw op De Bleekerij is hervat!
Het verslag van de vergadering van 21 oktober jl. wordt onveranderd
vastgesteld. Naar aanleiding van deze tekst wordt opgemerkt dat de
voormalige in- en uitritten van De Bleekerij op de Boekelosestraat
inmiddels tot gelijkwaardige kruisingen zijn gepromoveerd!
Wat de lijst van uitgaande- en inkomende post (incl. e-mail) betreft:
- een brief van de heer Jan ten Elzen over het resultaat van het
onderzoek naar de herkomst van de rioollucht in de Pastoor
Schneiderstraat;
- de gemeente Enschede liet ons weten dat het subsidiegeld voor de
Stichting Open Ouderenwerk Boekelo vanaf 1 januari 2015 via het
Dorpsbudget richting Boekelo komt. Binnenkort komt het dagelijks
bestuur van de Dorpsraad met het voorstel het subsidiebedrag voor
2015 gelijk te laten zijn aan dat van dit jaar;
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 november 2014)
-

Stadsdeelmanagement-West heeft ons gevraagd naar een
eventuele voordracht voor een gegadigde voor de begin 2015 uit
te reiken Enschede-speld. Wij zullen elkaar de voorstellen via de
mail toesturen. Het dagelijks bestuur zal een eventuele voordracht
doen.

Het nieuws vanuit de commissies en vertegenwoordigingen is:
R.O.M. (Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu). Eerst worden we door Jeroen
Verhaak bijgepraat over de stand van zaken rond onze wens om de
renovatie van (een deel) van de Boekelosestraat en de aanleg van het
Bleekerijplein gelijktijdig aan te pakken. Deze wens hebben we “uitgevent”
op de Motiemarkt van de gemeente Enschede in aanloop naar de
Begrotingsprocedure 2015. Een aantal fracties staat sympathiek
tegenover ons voorstel, maar een definitief oordeel wordt pas in januari
a.s. geveld!
Ook in het tweede R.O.M.-punt van vanavond staan het Bleekerijplein en
omgeving in de schijnwerpers: via een brief heeft Fleur ter Kuile aan de
Dorpsraad om een standpunt gevraagd inzake haar wens om het beeld
dat ooit deel uitmaakte van de Texoprint-omgeving een plek te geven in
de nog aan te leggen vijver bij het Historisch Centrum aan het
Bleekerijplein. Na enig gepalaver besluit de Dorpsraad (met een ruime
meerderheid) in gesprekken met de gemeente, Klankbordgroep
Bleekerijplein en Ter Steege, in deze positief te adviseren.
Kas de Vries, voorzitter R.O.M., zegt dat wij van de gemeente Enschede
de zgn. Strooikaart (Gladheidsbestrijdingsplan) voor het a.s.
winterseizoen hebben ontvangen. Net als vorige jaren zullen wij de
gemeente laten weten dat het te behandelen aantal kilometers absoluut
onvoldoende is! [Later in de vergadering wijst Jan ten Elzen er op dat de
Verzetslaan tot aan de brandweerkazerne nu wel tot het
verzorgingsgebied behoort.] Henk Abbink sluit hierbij aan met een
pleidooi voor het oormerken van de Dorpsraadsubsidie voor
gladheidbestrijding. Diegenen die vorig jaar hiervoor een bedrag uit het
Dorpsbudget hebben ontvangen weten dat dit geld voor dat doel in kas
moet blijven! Joost Brunink doet verslag uit “Groen Beraad”: -zwerfafval in
het buitengebied zal door gemeentelijke bezuinigingen minder snel
aandacht krijgen; -er is lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs over
Duurzaamheid, waarbij de problematiek rond het zwerfafval ook aan bod
komt; -het fenomeen “opschoondagen” blijft bestaan, nu wordt bekeken
hoe deze actie met Enschedese scholen vorm gegeven kan worden;
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 november 2014)
-het bomenkapbeleid wordt vereenvoudigd; Henk Abbink voegt aan dit
verslag toe: -het toegezegde onderzoek naar de haalbaarheid van de
aanleg van glasvezel in het buitengebied is nog niet gestart.
R.S.C.J (Recreatie Sport Cultuur Jeugd). Jeanet van Offenbeek laat ons
weten dat er uit professionele hoek, de heer Gary Clark (parcoursbouwer
Military), hulp is aangeboden bij het ontwikkelen van Natuurlijk Spelen op
De Bleekerij. We zijn erg blij met dit aanbod!
Er zijn twee jonge Boekeloërs, de dames Julia Koetsier en Leoniek
Biemans, die mee gaan doen met “De beste vriendenquiz” in Hilversum.
Tijdens deze quiz spelen ze voor een goed doel en zij hebben gekozen
voor een bijdrage aan Natuurlijk Spelen op De Bleekerij, waarvoor
uiteraard onze hartelijke dank. Dames: succes!; Ben Schoppert zegt dat
er tot heden twee aanmeldingen zijn voor de vrijwilligersgroep voor het
onderhoud en het beheer van de wandelpaden en het faunafort.
Uiteraard hopen we op meer aanmeldingen!
Publiciteit: Ben Schoppert wijst er op dat het in oktober vastgestelde
redactiestatuut intussen op de site Boekelo.info staat (tabblad
Dorpsraadorganisatie); Bart Stokkers weet te melden dat sinds onze
activiteit op Facebook (augustus jl.) de geplaatste berichten 18.000 keer
zijn bekeken!
Wat de M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie) betreft, zegt Jeroen
Verhaak dat de beschikbaarheid van de 2e fase gepland staat voor
8 december a.s.. Bart Stokkers wijst er op dat de straatverlichting op de
toegangsweg naar het complex intussen is aangelegd. Het gaat hier om
een voorlopige installatie, in het voorjaar worden de definitieve
straatlantaarns geplaatst.
De commissie Dorpsbudget (Kas de Vries) roept alle Boekeloërs op met
plannen te komen waarvoor eventueel geld uit dit fonds beschikbaar
gesteld kan worden!
[Aanvraagformulier Dorpsbudget>Boekelo.info>Dorpsraad.]
Beheercommissie Kwinkelerweg 5.
De heer Ton Taselaar, kerkrentmeester PKN Usselo (vanavond aanwezig
als belangstellende), laat nogmaals weten dat het kerkje eventueel iets
langer gebruikt kan worden, mocht de verhuizing naar De Zweede
onverhoopt toch niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn de
kerkrentmeesters dankbaar voor deze toezegging!
Rondvraag/mededelingen:
Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West): donderdag a.s. is er een gesprek
waarin het plaatsen van nieuwe bloembakken in het Dorpshart aan de
orde komt. (Dorpsraad is daarbij vertegenwoordigd);
boeke-loos
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Anton Brinks (wijkagent): er is vandaag (18-11) een controle dag geweest
waarbij o.a. gekeken werd naar het halen/brengen van schoolkinderen;
Ben Schoppert: er is zeer binnenkort overleg tussen Peter Dijkstra
(Stadsdeelbeheer-West) en Dorpsraad Boekelo (in de persoon van Kas
de Vries en Ben Schoppert) over de organisatie van een brainstorm
waarin de bezuinigingen op het onderhoud van de Openbare Ruimte
centraal zullen staan;
Bart Stokkers: wordt er bijgehouden wie waarvoor op enige wijze is
onderscheiden? Kas de Vries: “Neen, is ook wel erg lastig omdat
onderscheidingen van zeer verschillende kanten kunnen komen”.
Gonny ten Veen: wie gaat er naar het afscheid van Peter den Oudsten als
burgemeester van Enschede? Jeroen Verhaak is - door verplichtingen
elders – verhinderd, daarom zal Kas de Vries in ieder geval gaan.
Hoe staat het met de horeca-terrassenevaluatie? Die evaluatie gebeurt
binnenkort. Dit onderwerp zal in de decembervergadering op de agenda
staan;
Mw. I. Kruse (belangstellende): het onderhoud van/aan de vijver tussen
SKE en Klokhuys laat zeer te wensen over! Jan ten Elzen zegt dat dit een
kwestie van onvoldoende budget is. Kas de Vries: Dit soort zaken moet
zeker in de brainstorm met de gemeente over de bezuinigingen op het
onderhoud van de Openbare Ruimte besproken c.q. geregeld worden;
Dhr. N. v.d. Veen (belangstellende): verdere aanleg wandelpaden,
m.n. tussen De Mans en het “Sikkepaadje” is nog niet gerealiseerd!
Ben Schoppert zegt dat dat zeker op ons wenslijstje staat;
[Intussen is duidelijk dat deze aanleg nog dit jaar zal gebeuren!]
Dhr. G. Schoonhagen (belangstellende): de inwerp-opening van de
afvalcontainers op de hoek van de Meester De Wolfstraat zit wel erg laag!
Waarom geen papiercontainer? Bart Stokkers: omdat papier door
Unisson wordt ingezameld;
Dhr. C. Fokkink (belangstellende): Het Magazijn heeft problemen met
afvoer oud papier, hij pleit voor de aanleg van een ondergrondse
container bij de aanleg van het Bleekerijplein;
Mw. F. ter Kuile (belangstellende): waardering voor aanwezigheid/kleurstelling van geïnstalleerde containerstraat!
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 10 minuten voor half tien.
Ben Schoppert
(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (18 november 2014)
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op
dinsdag 16 december, aanvang 20:00 uur, (in principe voor het laatst)
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

DATA DORPSRAAD EN BOEKE-LOOS 2015
DORPSRAAD
VERGADERINGEN
dinsdag
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
16 juni
21 juli
18 augustus
15 september
20 oktober
17 november
15 december

BOEKE-LOOS
BOEKE-LOOS
INLEVEREN KOPIJ
BEZORGEN VANAF
dinsdag
vrijdag
27 januari
6 februari
24 februari
6 maart
24 maart
3 april
28 april
8 mei
26 mei
5 juni
23 juni
3 juli (dubbel nummer)
-juli/augustus nummer
25 augustus
4 september
22 september
2 oktober
27 oktober
6 november
24 november
4 december
22 december
8 januari 2016

Kijk op de website www.boekelo.info voor actuele informatie.

KLEIN ZAKELIJK
SAMEN herinneren, stilstaan en verdergaan
vrijdag 19 december 2014 om 19:00 uur
Hervormde Begraafplaats, Usselo
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VOORTGANG DE ZWEEDE
Voortgang bouw
Momenteel wordt door de bouwcombinatie (Bouwbedrijf Stokkers,
Haafkes en Trebbe) hard gewerkt aan het gedeelte waarin straks
Muziekvereniging Unisson, de Dorpsraad en de Stichting Kinderopvang
Enschede komen. De komende maand zal de afwerking van dit gedeelte
ook gereed komen en dan staat het gehele gebouw er. Ten aanzien van
de bouw willen we als bestuur bij deze onze bewondering en dank
uitspreken aan al de vrijwilligers die al vele uren werk hebben zitten in de
afwerking van het gebouw en het buitenterrein.
Samen met de bouwcombinatie en alle vrijwilligers realiseren we echt een
heel mooi gebouw!
De realisatie van het gebouw heeft, door de procedures rondom het
bestemmingsplan en de bezwaren, zoveel vertraging opgelopen dat het
voor de praktijk van fysiotherapie Tieberink niet verantwoord meer is om
zich te vestigen in De Zweede. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe
huurder voor het deel waarin de fysiotherapie zich gevestigd zou hebben.
Opening De Zweede
Het gebouw De Zweede zal geopend worden op zaterdag 28 maart
2015. Noteer deze datum alvast in uw agenda. In verband met deze
opening zijn we nu ook al hard aan het werk om de bijgedragen
“steentjes” van de sponsoractie te verwerken zodat alle mensen en
bedrijven die een bijdrage hebben geleverd hun steentje straks prominent
terugvinden in het gebouw.
Beheerders M/V gezocht!
Nu het gebouw bijna helemaal af is willen we ook het beheer van het
gebouw gaan invullen. We zijn dan ook op zoek naar een aantal
vrijwilligers die het beheer van het gebouw op zich willen nemen.
We denken hiervoor aan een groep van vier of vijf mensen die dit
gezamenlijk willen doen. Als u hier interesse in heeft moet u zich
realiseren dat het best wel tijd zal gaan kosten, maar dat het ook een hele
leuke en dankbare taak zal zijn omdat u op deze manier onder meer een
bijdrage levert aan een groot deel van het verenigingsleven van Boekelo.
Mocht u interesse hebben meldt u dan aan via
mail: jmvanrees@kpnmail.nl.
Het bestuur van De Zweede
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(advertorial)
WELKOM (BIJ) THUYS
Thuys, een gezellige
dorpswinkel in hartje Boekelo.
Een winkel met diverse
producten voor, in en rondom
het huis. Een mooie bos
bloemen, een plant voor in de
tuin, een leuk cadeautje, goede
voeding voor je huisdier of iets
voor de doe het zelver. Heel
veel is mogelijk bij Thuys.
‘A-j niks waog dan bereik-ie ook nooit wat…….’ (Boeke-loos, mei 2014).
Dat is de zin waar wij mee begonnen bij de opening. En ja, dat klopt
zeker. Wat hebben wij een leuke opening gehad. Een opening waar wij
met trots op terugkijken! En nog steeds zijn wij trots. Op ons zelf, maar
zeker op Boekelo en omstreken. Bedankt voor de reacties en het geduld
dat jullie hebben gehad.
Samen met Dolores, en sinds kort ook Irene (ook eerder werkzaam bij
Rudy en Janke) hopen wij ook in de toekomst er voor u te mogen zijn.
Na nu een half jaar geleden de winkel te zijn gestart, gaan wij gestaag
verder met het uitbreiden. Inmiddels wordt de kelder ook steeds voller met
lampen en elektra, lijmen, tuin- en handgereedschappen en sinds kort ook
de langverwachte bevestigingsmaterialen. Dagelijks zien we mensen de
kelder ingaan om te zien wat er nu weer bij is gekomen, en het doet ons
goed dat het gewaardeerd wordt.
Service en persoonlijkheid, dat is waar wij graag voor gaan. In overleg is
veel mogelijk. Is het voor een bos bloemen, een bloemstuk voor een
speciale gelegenheid, een zak hondenvoer of een vogelhuisje?
Het bezorgen hiervan doen wij graag met onze persoonlijke service.
Ook voor voedingsadvies voor uw huisdier zijn wij er voor u.
Dennis en Odette Homeijer
tel.:
053 – 428 26 70
e-mail: info@thuys-boekelo.nl
Volg ons ook op Facebook en www.thuys-boekelo.nl
boeke-loos
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Thuys
DE HANDIGE WINKEL IN HARTJE BOEKELO

 Alles voor uw huisdier  Bloemen en planten
 Huis, tuin en cadeau  Doe het zelf
 Graf- en bruidswerk  Wij bezorgen ook
Beckumerstraat 11 7548 BD Boekelo
Tel. 053-4282670 info@thuys-boekelo.nl

www.thuys-boekelo.nl
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KERSTMARKT
Zaterdag 13 december van 17:00 – 20:00 uur.
Het zijterras van De Buren bij de zoutboortoren en een gedeelte van het
perron van de MBS vormen wederom het prachtige decor van een
gezellige kerstmarkt .
Tal van personages uit de tijd van Charles Dickens.
Scrooge, Oliver Twist, weeskinderen, dronkaards, kantoorklerken, deftige
lieden: u kunt deze personages allemaal ontmoeten op de Kerstmarkt in
Boekelo. Er zijn diverse kraampjes van de plaatselijke middenstand en
overige deelnemers uit Boekelo en omstreken. Natuurlijk ontbreken de
versgebakken knieperkes en poffertjes niet en is er glühwein en warme
chocolademelk.
Het evenement wordt muzikaal sfeervol omlijst met medewerking van
de zanggroep All Flavours. De kinderen kunnen zich laten schminken en
zich uitleven op een springkussen. De Kerstman rijdt dit jaar rond in een
reuze arrenslee en nodigt jullie van harte uit om een ritje met hem te
maken!
Initiatief van de Boekelose Ondernemers Vereniging.
De Kerstmarkt is een initiatief van de Boekelose Ondernemers Vereniging
(BOV). De doelstelling is er een gezellige kerstmarkt van te maken en
de saamhorigheid binnen het dorp te versterken.
Alle bewoners van Boekelo en omgeving, van jong tot ouder, zijn van
harte welkom. En wees gerust ook zelf creatief.
Met andere woorden: we zijn benieuwd in welke Charles Dickens outfit
u zaterdag 13 december verschijnt!
Wanneer u nog mee wilt doen met een kraam kunt u contact opnemen
met Het Pakhuys: 053 - 428 21 12, e-mail: info@hetpakhuys.nl.
De Boekelose Ondernemers Vereniging

USSELO VOCAAL
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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‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’
“Ja, de Posten
doet ook thuiszorg.
En hoe!
Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt helpt u graag verder en is
bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

www.boeke-loos.nl

POLITIE KERSTCONCERT 2014
Op vrijdag 19 december 2014 verzorgt de Twentse Politie Kapel
tezamen met het Politiekoor Twente hun jaarlijks terugkerende
kerstconcert in de Verrijzeniskerk aan het Leunenberg 586 in Enschede.
Aanvang 20:00uur, zaal open vanaf 19.30uur. De toegang is gratis.
Dit jaar wordt medewerking verleend door een wel heel bijzondere gast
namelijk de theremin speler Thorwald Jørgensen.
Een theremin is een elektronisch muziekinstrument dat bespeeld wordt
door de afstand tussen de handen en twee antenneste variëren.
Het is het enige instrument ter wereld dat je bespeelt door het niet aan te
raken. De rechterhand beïnvloedt de toonhoogte en de linkerhand
het geluidsvolume. Doordat minimale bewegingen al hoorbaar zijn, klinkt
het instrument bijzonder expressief. De klank lijkt op die van een
vrouwelijke operastem of een viool, maar het meest benadert de theremin
het geluid van een zingende zaag.
Thorwald Jørgensen is een van de bekendste leidende klassieke
thereministen van Europa. Zijn agenda staat gevuld met vele optredens in
binnen- en buitenland waar hij zowel solistisch optreedt, deelneemt in
kamerorkesten maar ook te samen speelt met orkesten van grote
naamsbekendheid.
Thorwald studeerde klassiek slagwerk in Utrecht en Tilburg.
Na zijn studie legde hij zich toe op het bespelen van de theremin.
De theremin vormde een logisch vervolg op slagwerk. Dit instrument
vereist immers, net als slagwerk, ook een goede afzonderlijke coördinatie
van de linker- en rechterhand. Thorwald studeerde bij de gerenommeerde
virtuoos Lydia Kavina, de laatste protegé van Leon Theremin (de uitvinder
van het instrument). Samen met haar heeft hij op diverse internationale
festivals concerten gegeven.
Thorwald is daarnaast ook geïnteresseerd in de historie van dit
instrument. In de loop der tijd verzamelde hij een uitgebreide collectie van
originele werken en probeert hij ook hedendaagse componisten te
inspireren tot nieuwe werken. Zo zijn er inmiddels diverse werken voor
hem gecomponeerd door componisten in Nederland, Engeland, Rusland
en Libanon.
Thorwald speelt op een voor hem op maat gemaakte theremin.
Tijdens het kerstconcert zal hij enkele solistische stukken ten gehore
brenge, nummers samen met het orkest en nummers begeleid door
piano.
Kom naar het kerstconcert en geniet van deze bijzondere solist.
Thorwald heeft een eigen website: www.thorwaldjorgensen.com/nl
boeke-loos
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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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rondom Kerst
21 december 19:30 uur
Kerstsamenzang in de Marcellinuskerk m.m.v.
Muziekvereniging Unisson en Inspiration
24 december 21:00 uur
Kerstavondviering in de Marcellinuskerk
Op kerstavond samen met Inspiration in passende sfeer toeleven naar
Kerst 2014 met o.a. prachtige kerstsongs.
27 december 19:30 uur
Top 2000 viering in Bonifatius Haaksbergen.
Een viering met Popsongs uit deze fameuze lijst
i.s.m. het Plabokoor uit Haaksbergen
(zie ook bladzijde 55)
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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

KINDERKERSTVIERING IN USSELO
Denkt u aan Kinderkerstviering op
Kerstavond, 24 december? Deze wordt
gehouden bij de familie Leefers aan de
Haaksbergerstraat 962 in Usselo.
We beginnen om 18:30 uur bij het
verenigingsgebouw van de Protestantse Kerk
aan de Haaksbergerstraat 821. Daar krijgen
alle kinderen een lampion en dan lopen we
onder begeleiding naar de boerderij aan de
overkant van de straat. Van 19:00-19:30 uur
is daar op de deel een levende stal met
schapen, koeien en een ezel.
Ook wordt een toneelstuk opgevoerd door kinderen uit de buurt.
We zingen Stille Nacht en het Ere zij God, en krijgen nog een boekje mee
en wat lekkers dat de oude bakker heeft gemaakt.
Komt allen tezamen.
Vriendelijke groet,
ds. Olaf Haasnoot, Protestantse gemeente Usselo

KLEIN ZAKELIJK
KERSTBOMEN TE KOOP: alle soorten
STROOIZOUT:
verkrijgbaar met of zonder kluit.
7,5 kg emmer
Diverse groottes uit voorraad leverbaar,
of
o.a. Nordman, omorika’s, blauwspar, etc. 25 kg per zak
Loonbedrijf Hoenink, Haaksbergerstraat 1148, 7548 PC Boekelo
Tel.: 053 - 428 13 40
Alle soorten KERSTBOMEN, vers van het land,
van 1 tot 7 meter. Kom gezellig een boom uitzoeken op
onze kwekerij van 2 hectare.
Scherpe prijzen, goede kwaliteit, vertrouwd adres.
Verkoop van woensdag t/m zaterdag van Sint tot Kerst.
Vloeiweidenweg, zijstraat van de Kwinkelerweg,
naast kwekerij Ter Brugge.
Lammersen Kerstbomen, tel. 06 10 84 11 56, www.kerstboomhandel.nl.
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JAAROVERZICHT BOV
December… Een mooie maand, veel bijzondere dagen, echter ook de
maand om terug te blikken, en vooral vooruit te kijken.
Boekelo heeft weer een bijzonder jaar beleefd! Daarmee dus ook de
Boekelose Ondernemers Vereniging (BOV). Het jaar begon bijzonder
rommelig, werkend aan een mooi resultaat: het Dorpshart. Samen met
onze partners van de Gemeente Enschede, Dorpsraad en Stichting BART
hebben we jaren gewerkt aan een plan dat dit jaar is afgerond met een
prachtig resultaat. Het hart van Boekelo is in maart feestelijk in gebruik
genomen en geopend door Stadsdeelwethouder Patrick Welman.
Als BOV zijn we trots op het resultaat, en zeker gezien hoe we dat samen
met velen tot uitvoering hebben kunnen brengen.
Samen, dat is zeker het kernwoord van dit schrijven.
Ook in maart mochten wij als BOV de eerste ster ontvangen voor het
keurmerk Veilig Ondernemen. Om juist het belang te onderstrepen
en bewuster met veiligheid om te gaan willen we graag een steentje
bijdragen aan een veilig Boekelo. Daarin past ook het programma van de
AED’s (automatische externe defibrillatoren) in Boekelo, opgezet door de
BOV.
Verder in het jaar hebben we natuurlijk een vrolijke editie van het
Pinksterfestival beleefd, met in het najaar een nostalgische Oude
Voertuigen Dag, beide georganiseerd door de mensen van de BOV.
We blijven het bijzonder vinden hoe gestroomlijnd deze evenementen
verlopen. Trots zijn we op het resultaat: prachtige dagen met veel vrolijke
gezichten in het dorp. Niet alleen Boekelose gezichten, maar ook van veel
mensen uit de verre omgeving, met de mening: “Boekelo is altijd Top!”.
Mooi dat we samen Boekelo keer op keer zo goed op de kaart kunnen
zetten! Een compliment en dank naar de organisatoren, en zeker alle
vrijwilligers die dit tot bruisende dagen maken.
Recent hebben we de Sint weer passend ingehaald en voorzien van een
prachtige slaapplek in het statige Sinterklaas Hotel.
Boekelo is inmiddels weer ondergedompeld in fraaie sfeerverlichting.
Ook hiervoor hebben we samengewerkt met De Koepel en gaat een
woord van dank uit naar onze collega en Noaber Grolsch.

(Lees verder op de volgende bladzijde)
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Verder: Jaaroverzicht BOV
Afgelopen jaar heeft Joyce Kremer van Saxion een onderzoek verricht in
Boekelo. Hierin zijn speerpunten opgenomen zoals leefbaarheid, recreatie
en toerisme. Dit naar aanleiding van gesprekken tussen Gemeente
Enschede, Dorpsraad, Stichting Bart en BOV. We willen Boekelo graag
beter en positiever onder de aandacht brengen. Niet alleen naar de
inwoner, passant en recreant maar ook naar toekomstige ondernemers
en bijpassende ideeën. Samen werken we er aan om het aanbod in
Boekelo op peil te houden en misschien zelfs te kunnen uitbreiden.
De uitkomst van dit onderzoek is in november gepresenteerd en biedt
vele handvaten waarmee we het komende jaar met zijn allen fanatiek aan
de slag gaan. Mocht u nog suggesties of ideeën hebben dan horen wij
deze graag!
Zaterdag 13 december vanaf 17:00 uur is er weer de jaarlijkse
Kerstmarkt in Boekelo. Op het zijterras tussen De Buren en De Zouttoren
is een nostalgische Kerstmarkt te vinden met tal van kraampjes en
bijzondere personages. Ook een mooie gelegenheid om samen wat
Boekelose gezelligheid te beleven.
Voor het afgelopen jaar blikken we dus terug op vele bijzondere
momenten. Samen hebben we veel moois beleefd en samen hebben we
veel bijzonders kunnen creëren. Bij de organisatie van vele momenten,
of dat nu honderden plakken krentenwegge smeren is of het plaatsen van
de kerstboom, zijn we dank verschuldigd aan vele BOV-leden en
vrijwilligers uit Boekelo. Veel wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren,
echter willen we hier nogmaals iedereen bedanken voor al die tijd, zorg en
aandacht om met zijn allen dit mogelijk te maken!
Voor het komende jaar wensen wij u alvast een goed begin en een
bruisend 2015. En dat we samen weer veel moois kunnen bewerkstelligen
en mee mogen maken. Graag tot ziens in ons mooie Boekelo!
Boekelose Ondernemers Vereniging,
Steffan Nijmeijer (voorzitter)
bov@boekelo.info
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Marssteden 62
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TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl
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‘BE YOU HAIRDESIGN’ OPENT HAAR DEUREN
Op 1 december jl. is Salon Mondy in Boekelo gestopt.
Op 5 december heeft Linda van den Dolder de deuren geopend van haar
kapsalon ‘Be You Hairdesign’ in de voormalige kapsalon aan de
Beckumerstraat 46A.
Bij ‘Be You Hairdesign’ kan iedereen terecht voor diverse
haarbehandelingen zoals dat voorheen bij Salon Mondy was.
"Het zou zonde zijn om een kapsalon in Boekelo verloren te laten gaan",
aldus Linda. Daarnaast is zij voor een aantal klanten het bekende gezicht
aangezien ze jaren bij Salon Mondy heeft gewerkt.
Naast de diverse bekende diensten die zij aanbiedt, wil ze haar creativiteit
presenteren die ze bij haar “Masteropleiding” heeft opgedaan.
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 9:00 - 18:00 uur
zaterdag:
9:00 - 15:00 uur
zondag en maandag: gesloten
Afspraak maken:
telefonisch.: 053 - 850 33 99
online: www.1kapper.nl
Met vriendelijke groet,
Linda van den Dolder
‘

SAM’S KLEDINGACTIE
De inzameling voor Sam’s kledingactie op 25 oktober jl. heeft 800 kilo
kleding opgeleverd. De volgende inzameling zal eind maart plaatsvinden.
Tot onze schrik zagen wij dat de gemeente Enschede in de milieustraat in
ons dorp ook een container heeft geplaatst waar men textiel in kan
deponeren.
Wij hopen dat het inzamelen voor Sam’s (maar ook voor andere goede
doelen) niet al te erg zal leiden onder dit nieuwe beleid van Twente Milieu.
Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat Sam’s alle vormen van
textiel inzamelt ,dus niet alleen goede draagbare kleding maar ook ander
textiel zoals oude gordijnen, handdoeken, dekbedhoezen, schoenen.
Ook kleding met vlekken kan gebracht worden, het spreekt vanzelf dat
alles wel schoon gewassen moet zijn. De niet meer draagbare kleding en
het andere textiel wordt per kilo verkocht, ook de goede kleding wordt
verkocht aan opkopers, de opbrengst wordt gebruikt voor de goede
doelen.
Marion Reinderink, Petra ter Haar
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

www.boeke-loos.nl

VAN DE WIJKAGENT
In de oktober-uitgave van Boeke-loos heb
ik me reeds voorgesteld.
Met de redactie heb ik de afspraak
gemaakt om af en toe een stukje in
Boeke-loos te schrijven.
Hierin wil ik in een aantal nummers een
’Tip van de wijkagent’ geven en een
terugkoppeling van politieactiviteiten
in het dorp.

Zo is er op woensdag 29 oktober jl. een fietscontrole geweest op de
basisscholen Marcellinus, Molenbeek Boekelo en Molenbeek Usselo.
fietsenmaker Ten Brincke en 2 motorrijders van de politie betrokken.
Ik hoorde dat deze controle nuttig en succesvol is geweest.
TIP: Zorg ervoor dat u goed zichtbaar/verlicht aan het verkeer deelneemt.
Zorg er als ouders voor dat de verlichting van de fiets van uw kinderen
werkt. Als u gebruik maakt van een motorvoertuig, voer dan ook overdag
verlichting.
Als u uw fiets ergens neerzet, moet u hem altijd op slot doen, waar dat
ook is. Een fiets kan overal gestolen worden, niet alleen op de openbare
weg, maar bijvoorbeeld ook uit de eigen achtertuin. Zet de fiets, als dit
kan, ook vast met een extra veilig kwaliteitshang- of beugelslot, zodat
stelen nog lastiger wordt. Zo’n kwaliteitsslot is te herkennen aan het
ART-label. Het is ook goed om een fietsslot regelmatig te controleren.
Bij de fietsenmaker kunt u uw postcode en huisnummer in de fiets laten
graveren. Het voordeel hiervan is dat de politie een gegraveerde fiets
gemakkelijker kan herkennen en bij de eigenaar terugbrengen als de fiets
gestolen is.
Merk, framekleur, nummer en alle verdere bijzonderheden van uw fiets
kunt u opschrijven op een zogenaamde fietsregistratiekaart, zodat u alle
gegevens bij de hand hebt als uw fiets gestolen wordt.
De Wijkagent Boekelo, Usselo, Twekkelo, Marssteden, etc.
Anton Brinks.
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DECEMBER
AANBIEDINGEN
Gildeslagerij

Theo van der Peet
Boekelo

De Gildeslager verrast je smaak

MALSE
KALFSRIBLAPPEN
500 gram

KERRY

SAUCIJZEN
WORSTJES

4 stuks

2.98

GEBRADEN

SPARERIBS
100 gram

98

ct.

BOEKELOOS ROLLETJE
mager gehakt + ham en kaas
omwikkeld met rookspek

100 gram

75

ct.

Slagerij Theo van der Peet
Beckumerstraat 32 - Boekelo
Tel.053 4281216
Mail: info@slagerijvanderpeet.nl
Site : www.slagerijvanderpeet.nl

6.98

BOERENKOOL
1000 gram
+ 1 ROOKWORST
+ BAKJE JUS

7.98

SHOARMA
PAKKET
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DECEMBER
SPECIALITEITEN
Gildeslagerij

Theo van der Peet
Boekelo

De Gildeslager verrast je smaak

HOUTHAKKERSSTEAK

1.09
CARPACCIO COMPLEET
3.50
is een procureurlapje met mosterdmarinade en ontbijtspek 100 gram

kogelbiefstuk-pijnboompitjes-dressingp. pers
en old Amsterdamse kaas

ENGELSE BEENHAM

BEENHAMSALADE

lekker met honing mosterdsaus

GEROOKTE KIPSALADE

2 uur in de oven op 120 gr.

100 gram

98

ct.

CORDONBLEU ROLLADE
varkensfilet
gevuld met kaas en ham

1.48

100 gram

Zaterdag
27 december
zijn wij gesloten
en Maandag
29 december geopend

OF

250 gram

2.98

BEEF WELLINGTON

gemarineerde biefstukreepjes in bladerdeeg

2.98

per stuk
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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

www.boeke-loos.nl

MUZIEKVERENIGING UNISSON
Blokfluitles: In het nieuwe jaar biedt muziekvereniging Unisson u de
mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor blokfluitles. De muzieklessen
zijn bedoelt voor kinderen van groep 3, 4 en 5. De cursus start bij
minimaal 4 aanmeldingen. Het eerste jaar van de cursus leren de
kinderen in de wekelijkse lessen blokfluit spelen, noten lezen en allerlei
dingen die met muziek te maken hebben. Het is mogelijk om na dit jaar
een vervolgjaar te doen of om over te stappen op een ander blaas- of
slagwerkinstrument. De blokfluitles wordt gegeven in groepjes en dat is
natuurlijk het leukst met vriendjes en vriendinnetjes van school!
Deze cursus is ideaal voor kinderen die zin hebben in muziek maken,
maar nog niet weten welk instrument bij ze past. Of wanneer ze nog te
jong zijn en fysiek nog niet voldoende ontwikkeld (bijv. grootte van
handen, stand van de mond) voor een ander instrument.
Aanbieding: Muziekvereniging Unisson neemt de leskosten voor haar
rekening. Voor de kinderen wordt alleen een contributie voor het
lidmaatschap bij de vereniging van € 13,50 per maand betaald.
Wanneer de kinderen goed hun best doen, kunnen ze al snel meespelen
op het Kerstfeest of op school eens laten horen wat ze al kunnen met de
blokfluit! De cursus wordt gegeven in ons repetitiegebouw in Boekelo.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.mvunisson.nl
of contact opnemen met onze leerlingencoördinator Manon Stokkers via
mvunisson@hotmail.com. Hier kunt u zich ook melden wanneer u
belangstelling heeft voor de blokfluitles voor uw kind(eren). Graag horen
wij vóór het einde van het jaar van u, zodat wij de lessen kunnen gaan
inplannen.
Donateursactie: Ook dit jaar hebben wij onze donateursactie gehouden
door in Boekelo huis aan huis brieven te bezorgen. De respons van de
Boekeloërs is erg groot geweest en via deze weg willen wij u daar hartelijk
voor bedanken!
Mocht u ook willen doneren, dan kan dit uiteraard nog steeds op IBAN:
NL51RABO0393701573 t.n.v. muziekvereniging “Unisson” te Boekelo
o.v.v. “Donateur 2014”.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Muziekvereniging Unisson
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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

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

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
Internet www.vogtbouw.nl

wbedrijf
kers wenst
ereen prettige
estdagen en
en opbouwend
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Op 19 november jl. organiseerde de Historische Kring Boekelo Usselo
Twekkelo de traditionele filmavond.
De 180 klaargezette stoelen waren alle bezet. Duidelijk is dus dat deze
filmavond breed gewaardeerd wordt. Elk jaar opnieuw moet de
filmcommissie keuzes maken welke films getoond gaan worden,
beoordelen of de kwaliteit goed genoeg is, lengte van de film etc.
De huidige techniek helpt een handje. Tijdrovend maar ook dankbaar
werk om deze avond te organiseren. De reacties komen meteen uit de
zaal of tijdens de pauze en niet te vergeten de volgende dag op straat of
in de winkels.
De oude tram van Enschede naar Glanerbrug v.v. toonde vele herkenbare
beelden inclusief het nu nog bekende kruispunt De Graaf.
Passend in zo’n filmavond was het eieren eten en de paasgebruiken
inclusief het voorbereiden en aansteken van de paasboake verfilmd door
de familie Warfman.

70% van de getoonde films zijn aangeleverd door bewoners van Boekelo.
Dat is mooi. Daarom doen wij wederom een beroep op u om te kijken of u
films heeft over Boekelo of daaromtrent en die geschikt zijn voor
vertoning. Meldt het ons. Zo nodig kan met de huidige techniek elke film
“opgepept” worden en zelfs het geluid verbeterd worden. De film komt
weer bij de eigenaar terug. Wij zijn u dankbaar en wij zijn voorzichtig met
het materiaal.
Nogmaals: filmcommissie bedankt voor jullie inzet!
Inmiddels zijn er 5 boekjes geproduceerd over winkels en bedrijven in
Boekelo: Els Jan (fietsenmaker), Sachse (smederij), Postkantoor
(Vossebeld), Het Spoor (cafetaria) en Schartman (Pakhuys, La Deut).
(Lees verder op de volgende bladzijde)
boeke-loos
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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
Verder: Nieuws van de Historische Kring.
Naar deze beschrijving van bedrijven en verwante families, gebonden in
een ringband in A4 formaat, wordt zeer regelmatig gevraagd. Ze kosten
een paar euro per stuk. Op de filmavond was hiervoor in de pauze ook
belangstelling. Ze werden vlot verkocht. Op maandagavond en
vrijdagmorgen kunt u ze naar keuze in het HC halen.
De opbrengst gaat naar de exploitatie van de Historische Kring.
10 december a.s. om 20:00 uur is er weer vergadering voor bestuur en
haar medewerkers van de Historische Kring. Heeft u opmerkingen, een
goed idee of vragen, meldt het ons. Heeft u belangstelling dan kunt u ook
komen en meeluisteren.
Gedurende de Kerstperiode zijn wij gesloten vanaf dinsdag
23 december en weer open op maandagavond 5 januari 2015.
De Historische Kring wenst u
prettige feestdagen en een goed 2015!
Jacques van Baal,
voorzitter

KLEIN ZAKELIJK
HATHA YOGA
Op zoek naar ontspanning, minder emotionele druk en een manier om je
lichaam te versterken? Yoga creëert een goede balans en bewustzijn
tussen lichaam en geest d.m.v. ademhalings-, concentratieen lichamelijke oefeningen. Heeft u belangstelling? U kunt zich nog
opgeven voor januari, op woensdagavond van 17:45-18:45 uur
of van 19:00-20:00 uur. De lessen worden in Boekelo gegeven.
U kunt bellen met Ank de Visser-Panhuis, tel: 06 26 36 78 06.
TE HUUR: KLEIN ZOMERHUISJE (35 m²)
aan de Kwinkelerweg in Boekelo,
geschikt als hobbyruimte, praktijkruimte, atelier, e.d.
Tel. 053 - 428 15 95, e-mail: bergroos@planet.nl

boeke-loos
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STICHTING OPEN OUDERENWERK BOEKELO E.O.
Nordic Walking: elke maandag van 13:45 – 15:30 uur.
Deelname is gratis. Vertrek bij De Berke, alleen bij droog weer.
Na afloop samen koffie/thee drinken bij De Berke.
10 dec
11 dec
17 dec
18 dec

Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Champignoncrèmesoep, kippenpoot, sperzieboontjes, salade,
aardappelen, toetje. Opgave tot 8 december 10:00 uur.
Activiteitenmiddag met o.a. Oudhollandse spelletjes,
rummikub, kaarten. Voor elk wat wils!
Feestelijk Kerstdiner. Opgave tot uiterlijk 10 december!
De kosten bedragen € 15,- per persoon inclusief drankje.
Gezellige Kerstmiddag met muzikale omlijsting.
De kosten bedragen € 6,- per persoon.

De maaltijden op woensdag 24 en 31 december vervallen!
Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en beginnen
om 14:00 uur tenzij anders vermeld!
Opgave
bij:

A. Eggers
428 28 01
J. Schoeman
428 17 84
Dienstencentrum 428 04 51

J. Velthuis
H. Heskamp

428 26 59
476 42 04

Voor de maand januari kunt u de volgende data alvast noteren.
07 jan
Maaltijd van De Posten, aanvang 12:30 uur.
Chinese tomatensoep, speklapjes, tuinbonen á la crème,
aardappelen, salade, toetje. Opgave tot 5 januari 10:00 uur.
08 jan
Nieuwjaarsbijeenkomst, aanvang 14:00 uur.
Graag een seintje indien u iets wilt doen.
20 jan
Bezoek aan Food Connect maaltijdenservice in Almelo,
samen met Efkes d’r oet.

DE ZONNEBLOEM
De loterij van De Zonnebloem
In oktober was de loting van De Zonnebloem en helaas, er zijn geen
prijzen gevallen in Boekelo en omgeving. Wij willen iedereen die loten
gekocht heeft heel hartelijk bedanken en we hopen dat er volgend jaar
wel prijzen zullen vallen in Boekelo e.o.!
De beste wensen
Wij wensen iedereen in Boekelo, Usselo en Twekkelo hele fijne
feestdagen toe en een goed, gezond en voorspoedig 2015.
Namens De Zonnebloem Boekelo, Usselo en Twekkelo,
Thea Agelink
boeke-loos
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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

www.boeke-loos.nl

INZAMELING VOEDSELBANK
Nu we bijna een jaar geleden zijn begonnen met het inzamelen van
voedsel voor de voedselbank Enschede/Haaksbergen is het een mooi
moment eens terug te kijken naar hoe het gegaan is.
De eerste inzameling (kerst/oud en nieuw) leverde een ongelofelijke
hoeveelheid voedsel op. Er stonden 15 kratten boordevol eten in de
garage en we hadden een bedrag van ongeveer € 50,- waarvoor eten
gekocht is.
In de maanden daarna bleven de giften die in de kerk gedaan werden
nagenoeg gelijk. De inzameling die we hielden onder de carport van
Beckumerstraat 168 liepen geleidelijk aan terug, met als dieptepunt de
inzamelingen van de laatste paar maanden: de kratten onder de carport
bleven leeg.
Nu we de balans opmaken komen we uit op een opbrengst van 4 kratten
per maand, dit is inclusief de goederen die gehaald worden van het
gegeven geld.
De voedselbank heeft vooral behoefte aan de gewone dagelijkse
boodschappen zoals koffie, thee, suiker, houdbaar broodbeleg,
groente/vlees/fruit in blik, saus, rijst, macaroni en persoonlijke
verzorgingsproducten zoals deodorant, shampoo, tandpasta en
wasmiddel.
Zoals misschien bekend, mag de voedselbank geen contant geld
aannemen. Mocht u de voedselbank financieel willen steunen dan kan dit
door een gift te doen op rek.nr. NL 75 INGB 0679405682. t.n.v. Stichting
Voedselbank. Wij doen dan boodschappen van het geld dat gegeven
wordt.
Omdat de Voedselbank Enschede/Haaksbergen door de belastingdienst
wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling is uw gift
aftrekbaar voor de belasting.
De kratten blijven ook in 2015 ieder eerste weekend van de maand onder
de carport staan en natuurlijk tijdens de diensten in de Marcellinuskerk op
de eerste zondag van de maand. Mocht u het lastig vinden producten te
kopen, kunt u ook geld deponeren in de bus in de kerk. Als u voldoende
vertrouwen in ons heeft, kunt u het geld ook op nr. 168 in de brievenbus
doen in een enveloppe met vermelding: Voedselbank.
Bij voorbaat dank!
Namens de pastorale raad,
Petra ter Haar
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KERSTCROSSLOOP
De Boekelopers organiseren de:
Kerstcrossloop op 2e Kerstdag

Door de verhuizing naar ons nieuwe sportpark De Zweede heeft de
activiteitencommissie een geheel nieuw en uitdagend parcours voor je
uitgezet. Vanaf het sportpark gaat de route door de bossen, over
zandpaden en langs de beekjes.
Je kunt na de wedstrijd gebruik maken van de moderne kleed- en
doucheruimtes. In de nieuwe kantine is er volop gelegenheid voor een
gezellige nazit met een heerlijke consumptie.
Afstanden:
• 1 km (voor kinderen van 6-12 jaar gratis)
• 5 km en 10 km (10 km vanaf 16 jaar)
Start:
1 km: 10:00 uur
10 km: 10:15 uur
5 km: 10:20 uur
Inschrijven:
digitaal via onze site: www.bscunisson.nl of door een mail te sturen
naar, acboekelopers@gmail.com
Kosten:
€ 4,- bij voorinschrijving van 1 december t/m 22 december,
€ 6,- bij inschrijving op de dag zelf, van 9:15 uur tot 9:45 uur.
Locatie: Sportpark De Zweede, Boekelosestraat 275, Boekelo
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

CARNAVAL IN BOEKELO

Noteer alvast in je agenda:
17 december, 19:30 uur bij De Buren:
Uitreiking Carnavalskrant.
27 december, 20:00 uur bij De Buren:
Receptie Prins Geert I. Voor vrienden, kennissen,
verenigingen en alle inwoners van Boekelo en
omgeving.
12 januari, 19:30 uur bij De Buren:
Voorverkoop Boekelo-avonden.
Verdere informatie volgt in de januari uitgave van Boeke-loos.
CV De Soaltkloetn’s

OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER
Begin november is in Boekelo gecollecteerd voor Alzheimer Nederland.
Deze collecte heeft bijna € 1.050,- opgeleverd, een mooi bedrag.
Ik wil de collectanten hartelijk danken voor hun inzet en de inwoners van
Boekelo voor hun donaties.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Blomesath, coördinator voor Boekelo

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING
De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting is dit jaar weer
super verlopen. De opbrengst is € 828,86.
Collectanten en bewoners van Boekelo hartelijk dank voor jullie inzet en
voor de vrije gift.
Namens de coördinator,
Lies Ruitenberg
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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
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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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TOP 2000-VIERING
Op zaterdag 27 december 2014 verzorgen Inspiration uit Boekelo en het
Pablo-koor uit Haaksbergen samen een Top 2000 viering met popsongs
uit deze fameuze lijst.
Pastoraal werker Frank de Heus praat het geheel aan elkaar, met
ondersteuning van beeld en geluid uit de Top 2000.
Het centrale thema is: op naar een nieuwe wereld.
De Top 2000 heeft muziek van alle tijden.
Zo aan het eind van het jaar verbinden we het oude met het nieuwe jaar.
De muziek verbindt ouderen en jongeren met elkaar, maar helpt ons ook
op weg de gaan naar een nieuw jaar en een nieuwe vreedzame wereld?
In deze viering kijken we terug op een bewogen jaar met vele hoogte
maar ook met dieptepunten op locaal maar ook op nationaal en
internationaal niveau. Met onze songs nemen we u mee naar het nieuwe
jaar. Een nieuwe wereld?
Na afloop is er gelegenheid om na te praten en van de muziek te genieten
onder het genot van een drankje.
Waar:
Wanneer:
Aanvang:
Zaal open:
Toegang:
Meer info:

boeke-loos

Bonifatius en Gezellenkerk, Veldmaterstraat 61,
Haaksbergen.
zaterdag 27 december 2014
19:30 uur
19:00 uur
gratis entree
www.koor-inspiration.nl
www.pablo-koor.nl
pvhaaksbergen.nl;

december 2014

36e jaargang, nr. 377

blz. 55

www.boeke-loos.nl

’T VERBORGEN THEATER
9 DECEMBER 2014
RONALD SNIJDERS – ONE MAN SHOW
Speciaal voor normale mensen presenteert
absurdist Ronald Snijders een groots
opgezette split personality show.
Het showballet, de kandidaten, de
gastartiesten en de gestoorde
nieuwsbulletins…..het komt allemaal uit zijn
hoofd. De pers over One Man Show:
“De show staat als een huis en bevat een onophoudelijke stroom leuke
(taal)grappen die qua onverwachte wendingen doen denken aan die van
Herman Finkers, maar dan gebracht in een Randstedelijk moordtempo”.
13 JANUARI 2015
MARTIJN KONING – CHAOS (try-out)
In de tweede avondvullende voorstelling van
Martijn Koning staat chaos centraal. De chaos in de
wereld om hem heen, maar vooral de chaos in zijn
hoofd. Martijn is hyper, soms knettergek, maar
bovenal ontzettend chaotisch. Dit zorgt voor een
hilarische voorstelling die iedere keer weer anders is.
Martijn Koning speelt niet Koning Chaos, hij is Koning
Chaos.

20 januari 2015

MUZIEKTHEATER: KALTERFLUG
Kalterflug, bekend om haar eigenzinnige manier van werken met beeld,
geluid en tekst, zal in ’t Verborgen Theater de eerste try-out van alweer
het 7e programma spelen. Omdat er eigenlijk geen vinger op te leggen is
wat Jelle Smit en kornuiten doen, is het ook deze keer een verrassing wat
er ten tonele gebracht word. Er wordt aan iets gewerkt dat stukje bij
beetje het licht mag zien, maar vanzelfsprekend voor het allereerst in het
zoutdorp Boekelo. Wat we wel weten is dat er prachtige muziek wordt
gemaakt onder genot van filmbeelden. Alles samengebracht tot een
typische Kalterflugsfeer die onheilspellend, zwart, liefdevol, humoristisch,
filmisch en vooral intens en oprecht is.
Aanvang 20:30 uur
Entree: €.12,50 (incl. koffie/thee)
Reserveren: www.trioticket.nl/t_verborgen_theater.html
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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www.verkeersschoolheurman.nl

fax: 461 8371
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KERKDIENSTEN BOEKELO USSELO TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld
03 dec

Protestantse kerk, Usselo

07 dec

Marcellinuskerk, Boekelo

10 dec

Protestantse kerk, Usselo
Protestantse kerk, Usselo

14 dec
17 dec

Johanneskerk, Twekkelo
Protestantse kerk, Usselo

18 dec

Marcellinuskerk, Boekelo

21 dec

Protestantse kerk, Usselo
Marcellinuskerk Boekelo

24 dec

Marcellinuskerk, Boekelo
Protestantse kerk, Usselo

25 dec

Protestantse kerk, Usselo
Johanneskerk, Twekkelo
Marcellinuskerk, Boekelo

31 dec

Johanneskerk, Twekkelo
Marcellinuskerk, Boekelo

04 jan.

Marcellinuskerk, Boekelo
Protestantse kerk, Usselo

boeke-loos

december 2014

19:00 uur Oecumenisch.
avondgebed m.m.v.
Oecumenische Cantorij
Gebedsdienst m.m.v. dames-en
herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente
19:00 uur Oecumenisch.
avondgebed m.m.v.
Oecumenische. Cantorij
Kerkdienst Protestantse Gemeente
19:00 uur Oecumenisch.
avondgebed m.m.v.
Oecumenische Cantorij
17:00 uur Kerstspel voor leerlingen
Marcellinusschool
Kerkdienst Protestantse Gemeente
19:30 uur Oecumenisch.
kerstsamenzang m.m.v. Inspiration
en MV Unisson
21:00 uur Gebedsdienst m.m.v.
Inspiration
22:00 uur Kerstnachtdienst
Protestantse Gemeente
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond
Gebedsdienst m.m.v. dames-en
herenkoor
15:00 uur Kerkdienst Protestantse
Gemeente
17:30 uur Gebedsdienst m.m.v.
dames-en herenkoor
Gebedsdienst m.m.v. dames-en
herenkoor/ Nieuwjaarsreceptie
Kerkdienst Protestantse Gemeente
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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

INZAMELING OUD PAPIER 2015
Ook in 2015 verzorgt de Muziekvereniging Unisson weer de
papierinzameling in Boekelo, zowel op de donderdagen als op de
zaterdagen. Hieronder ziet u een overzicht van de data waarop dat zal
zijn.
Donderdag

Container aan de weg zetten vanaf 17:30 uur
08 januari
05 februari
05 maart
02 april

Zaterdag

07 mei
11 juni
09 juli
06 augustus

03 september
01 oktober
29 oktober
26 november

Papiercontainer, Kwinkelerweg 5, 9:00 - 12:00 uur
17 januari
21 februari
21 maart
18 april

30 mei
20 juni
18 juli
15 augustus

19 september
17 oktober
21 november
19 december

Wij zijn erg blij met uw papier. De opbrengst is belangrijk voor de clubkas.
Judith Veldhuis,
Penningmeester MV Unisson

TREFPUNT NIEUWS
In november hebben we weer een interessante lezing gehad.
Ditmaal over de “Steenbakkerijen rondom Enschede”, door de heer Adri
Roding.
In december staat het onderstaande op het programma:
23 dec Kerstdiner bij ’t Hagen in Haaksbergen.
Een persoonlijke uitnodiging met nadere informatie volgt.
Wel graag vóór 18 december aanmelden.
Opgave bij:
Jenny Wevers
Nettie Overzee
Bonnie Haven

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

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

Vooruitblik januari:
07 jan
Nieuwjaarsreceptie met een hapje, drankje en evt. een kopje
soep bij De Zevenster in Oele. Opgave voor 2 januari.
27 jan
Jaarvergadering. Nadere informatie in de volgende Boeke-loos.
boeke-loos
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KALENDER
za-06
zo-07
zo-07
di-09
wo-10
za-13
za-13
zo-14
zo-14
di-16
wo-17
wo-17
vr-19
vr-19
za-20
zo-21
di-23
di-23
wo-24
wo-24
do-26
za-27
za-27
za-27

Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk
’t Verborgen Theater, Ronald Snijders, 20:30 uur
Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur
Kerstmarkt, zijterras De Buren, 17:00 – 20:00 uur
Usselo Vocaal, optreden, Opstandingskerk,Twekkelerveld
Kerstwandeling Fyon, Klimbos Rutbeek, 10:30 – 11:00 uur
Brook Duo, Kerk Usselo, 15:00 uur en 19:30 uur
Openbare Dorpsraadvergadering, Kerkje, 20:00 uur
Bridgeclub Boekelo, Kerstdrive, De Buren, 19:45 uur
Uitreiking Carnavalskrant, De Buren, 19:30 uur
Lichtjesavond, Begraafplaats, Usselo, 19:00 uur
Kerstconcert Politiekoor, Verrijzeniskerk, Enschede, 20:00 u.
Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur
Inspiration en MV Unisson, Marcellinuskerk, 19:30 uur
●●●● Laatste dag inleveren kopij januari●●●●
Trefpunt, Kerstdiner, ’t Hagen, Haaksbergen
Kinderkerstviering, Haakbergerstraat 962, 18:30 uur
Inspiration, kerstsongs, Marcellinuskerk, 21:00 uur
Boekelopers, Kerstcrossloop, De Zweede, 10:00 uur
Soaltkloetn’s, receptie Prins Geert I, De Buren, 20:00 uur
Top-2000 m.m.v. Inspiration, Gezelleniskerk H’bergen, 19:30 u
I.s.m. Atak, singersongwriters, De Buren, 21:30 uur

Activiteiten Open Ouderenwerk Boekelo e.o.: blz. 45.
VOORINFORMATIE JANUARI
za-03
zo-04
zo-04
wo-07
do-08
vr-09
zo-11
zo-11
•
•

Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168
Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur
Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk
Trefpunt, nieuwjaarsreceptie, Zevenster, Oele
Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur
Bezorgers ophalen Boeke-loos
Capriccio, De Buren, 14:00 uur.
Concert Ronald Moelker, Johanneskerk Twekkelo, 15:00 uur

Historisch Centrum openingstijden: ma: 20:00-22:00 uur en
vr. 10:00 -12:00 uur. Maand december: zie blz. 43.
Spreekuur wijkagent: iedere di.
19:00 – 20:00 uur (gebouw naast Kerkje)
geen spreekuur op 23 en 30 december.
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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

www.boeke-loos.nl

BREUKERS WINT GOUD
Op woensdag 12 november werden in het kader van de Twente Wild Tour
in restaurant Het Seminar in Zenderen prijzen uitgereikt voor de lekkerste
wildpaté en wildpeper, en de daarbij passende wijnen.
Twaalf regionale, ambachtelijke slagers en poeliers en dertien wijnkopers,
waaronder onze eigen Breukers Dranken, lieten hun herfstige waren
keuren. De jury onder leiding van Ton Kouwenberg (voormalig patroncuisinier van Tuindorphotel ’t Lansink) kwamen na een middag proeven
en beoordelen tot de conclusie dat bij de wildpeper de Tator Primitivo, een
Italiaanse rode wijn van Breukers Dranken goud verdiende.

Foto’s: https://www.facebook.com/TwenteWildTour

Zoals ze zelf zeggen: “Trots! We wisten al dat
we een goede inzending deden, maar dat het zo’n
klapper zou worden….!”
Ria en Michel, gefeliciteerd!!
De redactie

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

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

06 10 73 43 13
428 19 60
428 33 92
Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: 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.
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