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Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

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

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

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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BOEKE-LOOS 
 oktober 2015: 
 04    Sponsorloop en spelletjesdag OBS Molenbeek 05    vervolg Sponsorloop / Mutatie Dorpsraad 07    Nieuws uit de Dorpsraad (15 september 2015) 13    Verhuisbericht Arie Kers 15    Nieuws van de Historische Kring  17    Huisartsen MC De Windmolen / Opbrengst collecte 19    The Seven Year Itch: NIEUW - Column van Simone 23    Oude Voertuigendag Boekelo / Najaarsstoomdag 25    Keep it clean day 27    Zin in breien? / Jubileumuitvoering GV Unisson 29    Boekelopers Military Crossloop 31    Straatadoptie 33    Vacature redactie Boeke-loos en boekelo.info 35    Prins Pietje / Kledingbeurs Rode Kruis 37    Kinderen helpen kinderen 39    Huiskamer van het Dorp: activiteiten 41    Huiskamer van het Dorp: maaltijden 43    Lustrum Camping ‘Onder de sterren’ 45    Folkclub Twente 49    ’t Verborgen Theater 51    Reanimatiecursus 55    Kerkdiensten / Trefpunt Nieuws 59    Kalender 61    Opening Bleekerijplein 62    Colofon  

 wintertijd 24 / 25 oktober 
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SPONSORLOOP EN SPELLETJESDAG OBS MOLENBEEK 
 Op woensdag 9 september heeft OBS Molenbeek (locatie Boekelo) op De Zweede een spelletjesdag en sponsorloop gehouden. Voor de sponsorloop hebben de kinderen vele sponsoren gevonden.  De opbrengst zal besteed worden om een aantal wensen voor het schoolplein te realiseren. De dag begon bewolkt en mistig, maar gedurende de ochtend klaarde het op en aan het eind van de morgen scheen de zon. De kinderen werden ’s morgens naar De Zweede gebracht in plaats van naar school. Veel ouders, oma’s en opa’s bleven ook om mee te helpen of aan te moedigen. De kinderen waren in groepjes verdeeld en kregen een flesje water. Samen met hun begeleider trokken ze rond op het sportveld langs de vele spelletjes en de twee luchtkussens.  Groep 1 begon bij de sponsorloop op de atletiekbaan.  Allemaal zorgvuldig achter de startlijn staan was al moeilijk genoeg; zo graag wilden ze gaan rennen. Toen geen enkele teen meer over de lijn stak, gingen ze van start.   

  Na groep 1 kwam groep 2 aan de beurt, daarna groep 3, enz.   Tussen de spelletjes door was er fruit en drinken. Aan het eind werd iedereen getrakteerd op een broodje knakworst.   (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Sponsorloop en spelletjesdag OBS Molenbeek  Opmerkelijk waren de inzet en het doorzettingsvermogen van de kinderen. Velen hadden zich tot doel gesteld om bijvoorbeeld 10 rondjes of zelfs 25 rondjes te halen. En dat is ze vaak gelukt ook!!!  Het was echt een superprestatie. Ze vertelden dat vooral de eerste rondjes het moeilijkst waren.  Al met al een fijne dag met een prima opbrengst als we de tussenstanden zien. De eindstand wordt binnenkort bekend gemaakt.  Sommige kinderen hielden er ook nog een souvenir aan over: spierpijn en de ervaring een bijzondere prestatie te hebben geleverd. Alle sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan het succes van deze dag. 
 
Bert Posthuma 
 
 
 

MUTATIE DORPSRAAD 
 
Door het vertrek van Natascha Nijmeijer (zie blz. 7: Nieuws uit de 
Dorpsraad d.d. 15 september jl. ) maakt nu Bernd Weijers deel uit 
van de Dorpsraad.  
Hieronder leest u zijn introductie voor de DR-verkiezingen in maart 2014: 

   
 BERND WEIJERS 

(1960). Opleiding HTS Weg- en Waterbouw, 
projectleider bij ingenieursbureau 
Witteveen+Bos. Samenwonend, 3 studerende 
kinderen. Ik ben sinds kort inwoner van 
Boekelo en het dorp geeft mij een goed gevoel.  
Vanuit mijn werk heb ik te maken met grote en 
kleine projecten, met elk hun eigen dynamiek 
en verschillende belangen. Daarnaast ben ik  
6 jaar OR-lid geweest. Met deze ervaring heb ik 
mij kandidaat gesteld omdat ik graag een 
bijdrage wil leveren aan de verschillende 
ontwikkelingen en plannen binnen het dorp.  

 
De redactie 



SB
BBREUKERSREUKERS
DRANKENDRANKEN
Gespecialiseerd in wijnen en whisky'sGespecialiseerd in wijnen en whisky's

Beckumerstraat 173 7548 BE Boekelo
053 4283855 info@breukersdranken.nl
w w w . b r e u k e r s d r a n k e n . n l

Whiskyproeverij
7 oktober

8 oktober

18 november

15 november

Jock Shaw

Henri Goosen

Henri Goosen

Grote najaars wijn proeverij, Spiele Hof.

Kijk voor tijden en informatie op www.breukersdranken.nl

proeverij����
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (15 SEPTEMBER 2015)  
 De vergadering van de Boekelose Dorpsraad wordt op 15 september om 20:01 uur door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend, met 8 belang-stellenden op “de publieke tribune”. Hij begint met heugelijke dan wel minder heugelijke feiten. Minder heugelijk: het stoppen van Natascha Nijman als DR-lid. Veranderingen in haar werksituatie maken dat zij zich niet meer met de volle 100% voor de DR kan inzetten. Daarom heeft zij besloten te stoppen. Als hét punt waarmee zij het ‘eerste scoorde’ wordt de sociale-huurwoningenkwestie aangehaald. Een thema dat net nu weer de volle aandacht van de Dorpsraad heeft. Om haar afscheid te onderstrepen wordt haar een bos bloemen aangeboden en wordt zij bedankt voor haar inzet. Vervolgens wordt haar opvolger Bernd Weijers welkom geheten. Wat anders dan anders heet Jeroen nu pas de publieke tribune en de andere DR-leden welkom. Onder de aanwezigen zijn Corrie  Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Anton Brinks (wijkagent). Alle drie Dorpsraadleden met de roepnaam Ben zijn met kennisgeving afwezig, dit betreft: Bel, Schoppert en Ter Stal.  Anton Brinks wordt in het zonnetje gezet door de overhandiging van een “fles met inhoud” in verband met zijn 40-jarig dienstverband.  Om vervolgens de firma Stokkers’ memorabele 100-jarig bestaan aan te halen en te refereren aan het fraaie feest dat hiervoor afgelopen zaterdag werd gegeven.  Naar aanleiding van de opening van het Bleekerijplein op woensdag-middag 16 september wordt door het publiek nog even aangehaald dat er onduidelijkheid is over de naamgeving van de Ble(e)kerij. In een enkel geval wordt dit met één ‘e’ geschreven, maar toch meermaals met twee.  Het verslag van de Dorpsraadvergadering van 18 augustus jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. Jan ten Elzen meldt naar aanleiding van dat verslag dat de spoorvorming op de Windmolenweg volgens de deskundige van de gemeente Enschede nog aanvaardbaar is. Hetgeen maakt dat er geen actie ondernomen zou hoeven te worden.  Bart Stokkers vraagt wat de (voor)waarden zijn die hiervoor gelden en of wij die kunnen vernemen? Jan ten Elzen zegt dit toe. Wat het lage waterniveau in de vijver op het nieuwe plein betreft meldt Jan ten Elzen dat het waterpeil varieert. Door het publiek wordt aan de goede loop van de afvoer getwijfeld. Wordt vervolgd!   (Lees verder op de volgende bladzijde)   
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 september 2015)  Edith Howard vraagt naar de liquidatie van de Stichting BART, Jeroen Verhaak meldt dat deze stichting wordt opgeheven en dat er naar verwachting een positief saldo resteert. Dat krijgt in overleg met de BOV een goede bestemming.  De postlijst (in- en uitgaande post) wordt door Jeroen Verhaak afgehandeld. Hij vraagt de overige DR-leden of zij nog opmerkingen hebben over de ingekomen en uitgaande stukken. Zo nodig kan dit dan in de Dorpsraadvergadering van oktober aan de orde komen.  Veel punten uit het Dorpsplan 2002 - 2015 zijn gerealiseerd of achterhaald door voortschrijdend inzicht, dan wel de tijd.  De nieuwste aandachtpuntenlijst 2015 - 2018 is een combinatie van grote en kleine punten van dagelijkse tot lange-termijn zaken. Er wordt eerst een reactie, beoordeling vanuit de DR verwacht om de lijst vervolgens in Boeke-loos te publiceren!  In dat kader meldt Bern Weijers dat bij het Labyrint outdoor-activiteiten voor kinderen en jongeren met een stoornis, een beperking of gedragsproblematiek worden georganiseerd door Outdoor Care.  Hierover is 4 juni jl. een kort artikel gepubliceerd in de Tubantia.  Corrie Jaran geeft aan dat de gemeente heeft voorgesteld dat de nieuwe eigenaar van het Labyrint een presentatie houdt in de Dorpsraad over zijn plannen voor outdoor-activiteiten, zowel door de week als in het weekend met mogelijke overnachtingen. Voor zover nu bekend, is voor deze activiteiten een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.  Wij wachten e.e.a. af en zullen bij het uitblijven van een reactie zelf actie ondernemen.  R.O.M., gerepresenteerd door haar voorzitter Kas de Vries, meldt in het kader van Nieuws uit commissies en vertegenwoordigingen dat in de oktobervergadering ingegaan zal worden op de aanpassing van de kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg voor de ontsluiting van de zandwinning (i.v.m. de aanstaande N18). Dan zal naast de (ver)plaatsing van de bank aldaar de eventuele verdere impact op de omgeving duidelijk worden gemaakt. De brief van de Dorpsraad aan De Woonplaats met daarin het verzoek dat De Woonplaats zich terughoudend opstelt met betrekking tot het te koop stellen van sociale-huurwoningen. Dit om het behoud van dit type huurwoningen in Boekelo te kunnen garanderen. In de zomer van 2016 zal de uitkomst van een evaluatie, de ‘meting’ van de behoefte, met hen worden besproken. De brief wordt eenstemmig goedgekeurd voor verzending.   (Lees verder op de volgende bladzijde) 



Met onze wandeltocht hebben we € 1.000,- opgehaald voor de Stichting 
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:  

Blijven leven! 
Iedereen bedankt die meegelopen heeft! 
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Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl
www.verhaaktuinverzorging.nl

Wat wij doen:
Tuinontwerpen

Bestratingen
Schuttingen

Beplantingen
Tuin onderhoud

levering materialen

Fysiotherapie Oost Nederland
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie
Echografie - Fysiofitheidscan

Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Windmolenweg 42, Boekelo
W: fyon.nl/fyon-boekelo

T: 053 428 12 93
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 september 2015)  De introductie van glasfiberkabel in het buitengebied is een nieuwe fase ingegaan. Er is namelijk een investeerder gevonden voor het aanleggen van deze kabels. Daarnaast is de financieringsvorm veranderd.  De eenmalige hoge betaling is door een maandelijkse bijbetaling uitgesmeerd in de tijd en daarmee financieel aantrekkelijker geworden. Zoals de verwachtingen nu zijn gaat de schop in januari 2016 in de grond. Er gaat een schouw van de straten in Boekelo en in het buitengebied plaatsvinden om duidelijk te krijgen welke reparaties en/of verbeteringen nodig zijn. In de oktobervergadering komt de inventarisatie aan de orde. Daarnaast wordt door Bernd Weijers nog opgemerkt of wij als dorpsraad ons gaan bemoeien met de leiding van asbest die in de route Badweg ligt, vroeger door AKZO aangelegd. Deze leidingen worden niet gebruikt, maar door de N18 en ook het glasfiber zal hierbij in de buurt gegraven worden. Verder zit er weer een gat in de Windmolenweg. De gemeente is hier al volop mee aan het werk. Publiciteit: bij de redactie van Boeke-loos ontstaan op korte termijn vacatures. M.F.A.: 1 oktober is een vergadering van de gebruikers. Bij R.S.C.J. melden Jeannet van Offenbeek en Gonny ten Veen de activiteiten bij Natuurlijk Spelen De Bleekerij en de Werkgroepen Wandelpaden Faunafort Boekelo en Banken/Ontmoetingsplek.  Wat Natuurlijk Spelen aangaat: een kwestie van opruimen en het opgeruimd houden van deze plek door een ‘aanpassing van gedrag’, om dat te stimuleren zijn 2 afvalbakken geplaatst, het introduceren van een bord “Bedankt, voor het niet uitlaten van uw hond(en) hier!’ om hondenbezitters bij voorbaat te bedanken. Onder alle toestellen zal nog valzand komen, waarna een keuring van alle toestellen plaatsvindt om de veiligheid te kunnen garanderen. Regio Twente zal de bewegwijzering van de door de WWFB uitgezet route verzorgen.  Het Faunafort zal 31 oktober worden opgeschoond. Op De Bleekerij is een minibieb geplaatst, de R.S.C.J. juicht dit initiatief toe!  Kas de Vries roept opnieuw op tot het doen van voorstellen/aanvragen bij de commissie Dorpsbudget. Kaders hiervoor kunt u vinden op de site www.boekelo.info.  Anton Brinks doet melding van de politie-activiteiten van de laatste pakweg maand: - er is een inbraak geweest bij Van der Peet, - er werd aan de Weleweg een fiets gestolen die bij huis gestald was.  Naar aanleiding van de vorige keer gemelde gestolen bus is overleg geweest met de bewoners van de Dirk Papestraat.   (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (15 september 2015)  Hierbij is de inzet van WhatsApp als communicatiemiddel besproken om bij het waarnemen van verdachte zaken elkaar te kunnen informeren en dus scherp te houden. Vorige week heeft het eerste overleg voor de nieuwe Military Boekelo plaatsgevonden, waarbij de nadruk op verkeerszaken lag. Verder meldt Jeannet van Offenbeek dat in het algemeen te veel kleine vernielingen in Boekelo plaatsvinden. Is dus, evenals gemeld werd bij het vorige punt, een kwestie van alert zijn en blijven en mensen, jonger en ouder, aanspreken op hun gedrag wanneer dat vernielingen geeft. In deze trant ligt ook het ingooien van de ruiten van het kantoorgebouw en een auto bij de Losplaats, zoals Henk Abbink meldt. Bij de rondvraag komt uit de zaal de vraag, “In hoeverre een ‘toevallige, passerende’ toehoorder/-schouwer van commerciële activiteiten, bijvoorbeeld een muziekoptreden, op het Bleekerijplein geld verschuldigd is aan de organisator?” Het gaat toch om een activiteit, waarvoor geen ontheffing is aangevraagd, maar bovenal in de openbare ruimte!  Wordt vervolgd!    Jeroen Verhaak sluit om 21:04 uur de vergadering.  Joost A.J. Brunink     UITNODIGING voor de volgende openbare DR-vergadering op  dinsdag 20 oktober a.s., aanvang 20:00 uur, MFA De Zweede.  De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info/dorpsraad  
 

VERHUISBERICHT ARIE KERS 
 Arie Kers, oud redactielid van Boeke-loos en jaren lang notulist van de DR-vergaderingen, is verhuisd naar Lochem. In september 2010 heeft Arie Boekelo verlaten. Na 5 jaar in De Groote Bueren (De Posten) in Enschede gewoond te hebben, heeft hij nu een kamer in de Tusselerhof in Lochem, vlak bij zijn broer en schoonzus. Zijn adres is: Tusselerhof, Tusseler 115, kamer 18, 7241 KD  Lochem.  Arie heeft ruim 30 jaar met plezier in Boekelo gewoond. Vanaf februari 1991 tot september 2010 heeft Arie de gegevens voor de kalender in Boeke-loos verwerkt. Een kaartje uit Boekelo zal hem zeker goed doen!  De redactie 
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
In en om het Historisch Centrum maakten 
wij het een en ander mee deze afgelopen 
weken. Na de zomersluiting verwelkomden 
we weer de eerste belangstellenden.  
 

De Partij van de Arbeid, afd. Enschede, plaatste ons op de nominatielijst 
voor de jaarlijkse Jan Schaeferprijs. Een jury bepaalde echter dat Peter 
Reinders de eerste prijs á € 500,-, voor zijn werk voor de wijk ’t Pathmos 
verdiende.  
Om ons wat zichtbaarder te profileren ziet men nu een duidelijk naambord 
aan de Boekelosestraat kant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar Jaap de Boer moest wel een hachelijk avontuur aangaan om met 
durf en behendigheid de bevestiging te realiseren. Hij slaagde daarin 
zonder nat pak!  
En dan weten we nu ook welke naam ons plein draagt; een grote 
verrassing is het niet geworden, “Bleekerijplein”, met twee ee’s, dat wel! 
Vanwege het slechte weer verplaatste Ter Steege de opening naar  
De Buren. Alle medewerkers van de werkgroep ter voorbereiding van het 
plein, ontvingen een “Ter Steege RVS schotel” rijkelijk gevuld met 
vruchten. Dankzij de vele regen stijgt het waterniveau in de vijver; wie 
weet staat “De Familie” ooit nog eens met de voeten aan het water, zoals 
Marie Eitink het bedoeld heeft.  
 
En …….. op 18 november, filmavond! 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

VOOR AL UW :  
Centrale Verwarming Gas, Water  
en Sanitaire Werkzaamheden 

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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HUISARTSEN MC DE WINDMOLEN 
 Na een periode van wisselende bezetting is er weer een vast team huisartsen in Medisch Centrum De Windmolen in Boekelo.   

 
Dokter Jansen werkt vanaf begin augustus weer zoals voorheen vier 
dagen in de week. Zijn vervanger op de vrijdag blijft dokter Berghuis, een 
ervaren apotheekhoudende huisarts.  
Dokter Smulders werkt drie middagen in de week op maandag, woensdag 
en vrijdag. Zijn spreekuur wordt aangevuld met de al bekende huisartsen 
Van Welij, Van Gestel en Eijgelaar.  
De organisatorische taken worden voor een belangrijk deel opgevangen 
door praktijkmanager Hetty Steenberg. 
Hetty Steenberg, mede namens dokter Jansen en dokter Smulders 
 

OPBRENGST COLLECTE KWF 
 De collecte voor de kankerbestrijding van het Koningin Wilhelmina Fonds  heeft dit jaar € 2.160,03 opgebracht. Een mooi resultaat, € 120,- meer dan vorig jaar.  Alle goede gevers heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en een speciaal bedankje voor alle trouwe collectanten die dit bedrag samen hebben opgehaald.  Namens het K.W.F., Ankie Spoorenberg 
 
 



!""#$#%&&'($)%*$+,%&-")$
.'/012%'-'&3%&$

Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

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

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede!

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

! www.ezendam.nl 
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THE SEVEN YEAR ITCH 
 Simone Derksen (51),  Import-Boekeloër. Werkt met plezier, moeder van puber, eigenwijs, hartelijk, recht door zee. (zeggen ze en denkt ze). Mag Boekelo, haar bewoners en, niet in  de laatste plaats zichzelf, op de hak nemen in deze column  The Seven Year Itch  De allereerste zin die ik schrijf voor deze nieuwe rubriek (wees gerust, we zien even aan hoe het bevalt) in het Engels. Geen pre, ik houd van Nederlandse woorden. Maar neemt u het mij niet kwalijk, mag het voor één keer? ‘The SevenYear Itch’ suggereert dat het geluk in een relatie na ongeveer zeven jaar afneemt. De vertaling van ‘itch’ is overigens ‘jeuk’. Klinkt onaardig.   Komende maand wonen wij zeven jaar in Boekelo. Hoe is de verstandhouding? Zijn er nog steeds kriebels van het verliefd zijn?  Is er een verbintenis - al dan niet voor het leven - of wil ik soms weg. Eerlijk? Het wisselt. Het is een beetje mijn dorp geworden. Met aandacht, liefde, bemoeienis, roddel en achterklap. Soms benauwt het, vaker nog ontroert het mij.  Zwembad! Museum! Boekelo: het dorp waar tijdens de eerste gepresenteerde plannen voor een nieuwbouwwijk in 2004 vele voorstanders, maar ook critici waren. Uiteindelijk streken er circa 800 nieuwbouwbewoners in 265 woningen/appartementen* neer. We, deze bewoners, kregen, als ik gemakshalve even een rechtszaak tegen de projectontwikkelaar vergeet, een warm welkom. Van de ondernemers en van elkaar. Eerlijk is eerlijk: de Boekelose Stoomblekerij is een mooi project geworden. Al zijn de opties voor een zwembad, museum en/of grand café nooit gerealiseerd.   Op de pof Wie wil integreren in Boekelo voetbalt en/of tennist en haalt tenminste een deel van zijn/haar boodschappen in deze plaats. En dan kan het zomaar zijn dat je de Coop, zonder portemonnee, binnenloopt, pakjes frisdrank en iets lekkers meegrijpt. Omdat er fietsverkeersexamen is en jouw groepje kinderen broodloos in de lunchpauze moet fietsen. “Neem maar mee, het betalen komt later wel”, roept Jaap. En weg ben je.   (Lees verder op de volgende bladzijde)  
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Verder: The Seven Year Itch  Of neem Karin (ten Brincke) die - echt waar - een groot schrift heeft waar keurig ingeschreven wordt dat een gedeelte van de fiets waar je als kind voor spaart, gebracht is. Mijn toen achtjarige zoon stapte onbevangen op zijn oude fiets en kwam met gloeiende wangen terug! ‘Nog maar € 150,- te gaan’. En toen de fiets daadwerkelijk, na drie enigszins gesponsorde sessies, bij elkaar was gespaard en hij deze vlak voor zijn verjaardag ophaalde, zaten er toeters en bellen aan. Letterlijk. Gekregen: van Karin.   Wij vieren feest Boekelo: het dorp waar Enschedese politici graag te gast zijn.  Waar de wethouder komt opdraven als de straatstenen van de Beckumerstraat eruit gaan, waar hij aanwezig is als deze straat er weer in ligt en waar we afgelopen week vierden dat Het Bleekerijplein is aangelegd is. Met wethouder, allicht. En de (Twentsche Courant) Tubantia...   Boekelo: waar de wijkagent op dinsdagavond in de Nederlands Hervormde Kerk een eigen kamertje had en hij op Koninginnedag de bekertjes met water voor de hardlopers vulde. Omdat er eensgezind feest gevierd wordt, zonder averij.  Waar de Dorpsraad maandelijks vergadert. Nostalgisch vind ik de vergadertafel met de veertien dorpsleden op een rij, en wij, als vijfkoppig publiek, erbij. Waar de slager nog slacht, waar de bakker niet meer bakt, maar waar de kroegbaas soms wel dronk.  Waar tijdens de Boekeleravonden onze dorpsgenoten te kijk worden gezet en het achter de coulissen net zo gezellig schijnt te zijn als in de zaal.   Boekelo: het dorp met de vele prinsen, waar nooit een prinses de carnavalsscepter zal zwaaien. En laat ik dat nou weer mooi vinden.   Boekelo: waar Peter Vermeulen een lied over schreef en zingt.  Dochter Margot neemt het over. En ik slik als ik het hoor en de nostalgische foto’s zie.   Eeuwige trouw? Boekelo: eeuwig trouw? Dat kan ik je niet beloven. Maar die eerste zeven jaar heb ik gered. En ‘trouw zijn’, misschien moet dat in de aard van het beestje zitten. Maar dat zijn andere achterklapverhalen van een andere orde.   P.S.: is het u opgevallen? Het geheim van Boekelo.  De etalage op de eerste verdieping van Modezaak La Deut?   
* Bron: Ter Steege, waarvoor dank! 
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OUDE VOERTUIGENDAG BOEKELO 
 Oude Voertuigendag Boekelo organiseert samen met  Oldtimer Motorclub Klepp’n Sproak Keerls op  zondag 18 oktober a.s. HISTORISCH BOEKELO “Terug in de Tijd”  Kom de oude voertuigen in het fraaie centrum en op het vernieuwde Bleekerijplein van Boekelo aanschouwen! Een klassiek spektakel met vanaf 11:00 uur vele merken klassieke auto’s, trekkers, bromfietsen, motorfietsen en stoommachines te bezichtigen.  De meeste winkels in het dorp zijn geopend en er is muziek, kramen, braderie attracties en divers vermaak voor de kinderen.  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.   Er kan dan worden ingeschreven voor de “Zouttoer 2015” bij De Buren aan de Beckumerstraat, midden in Boekelo. Bestuurders van klassieke auto’s, scooters, bromfietsen en trekkers zijn daar welkom vanaf 10:30 uur voor de inschrijving. Deelname is € 5,- per voertuig. Voor de verschillende categorieën voertuigen zullen weer ritten worden uitgezet met verschillende vertrektijden.   Deelnemers met een voertuig van voor ’85 krijgen een rallyschildje en o.a. een bon voor een kop koffie met krentenwegge. Op de route zal weer 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’nSproak Keerls oudevoertuigendagboekelo@gmail.com  
 
 
  



A U T O B E D R I J F

HULSCHER
Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
Tel. (053) 4281685 | www.autohulscher.nl
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KEEP IT CLEAN DAY 

 
Op dinsdag 15 september werd opnieuw de KeepitCleanDay actie in 
Boekelo gehouden voor en door de kinderen van de groepen 5 & 6 van 
de Marcellinusschool en OBS Molenbeek.  

Die dinsdagochtend zorgden ongeveer 40 kinderen voor het (zwerf-) 
afvalvrij worden van veel straten in Boekelo en het groene buitengebied.  
Met veel enthousiasme bij iedereen, van jong tot oud, organiseerden we 
een actie waarop we weliswaar iets eenvoudigs deden maar met een 
grote impact: (zwerf-)afval opruimen. 
Naast opruimen willen we ook het bewustzijn voor zwerfafval bij de 
kinderen vergroten. Daarom werd voorafgaand aan de opschoonactie 
een presentatie gegeven om de effecten van het zomaar weggooien van 
(zwerf-)afval duidelijk te maken. 

De kinderen worden bedankt voor hun vele vragen en natuurlijk het 
opschonen, de leraren en de schoolleiding voor alle overleg om tot een 
optimale invulling te kunnen komen en het vrijmaken van tijd, en 
natuurlijk de ouders die aanwezig waren voor de begeleiding.  
Deze actie werd door de diensten Handhaving Openbare Ruimte en 
Wijkbeheer Enschede-West ondersteund en begeleid door Jan, Nursan 
en Ronald: dank. 

Namens Dorpsraad Boekelo en  
Groen Beraad - Enschede, die deze actie initieerde, 
Joost Brunink 

 

 
KLEIN ZAKELIJK 

 
 

TE KOOP:  
zeer goed onderhouden 

wit Atag gasfornuis, 4-pits met elektrische oven.  
Op te halen voor € 75,-. 

Voor informatie bel: 053 - 428 33 35 
 

 
 
 
 

 



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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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ZIN IN BREIEN? 
 
Zin in breien of gewoon op zoek naar een gezellige middag?  
Kom dan naar de Breiclub in de Huiskamer van het Dorp. 
 
Breien is een ideale bezigheid voor mensen 
die willen ontspannen, het werkt rustgevend 
en relaxend. En breien is helemaal terug van 
weggeweest.  
Het is natuurlijk gezellig om dit samen te 
doen, daarom willen wij bij voldoende 
deelname een brei- en handwerkclub starten. 
Bij voldoende deelname zijn liefhebbers dinsdags om de 14 dagen van 
harte welkom. De Breiclub is er om gezellig te breien, haken of borduren, 
patronen en tips uit te wisselen en inspiratie op te doen. 
 
Locatie: Huiskamer van het Dorp, Jan van Elburgstraat 
Datum: v.a. dinsdag 27 oktober elke 14 dagen bij voldoende  
  deelname 
Tijd:   14:00 - 15:30 uur 
Kosten: gratis 
Aanmelden: Gina Nijhof, 053 - 430 33 67 
 

JUBILEUMUITVOERING GV UNISSON 
 
70 jaar GV Unisson 
 
Op zondag 1 november aanstaande is het zover:  
de grote feestelijke uitvoering ter ere van het 70-jarig 
bestaan van onze gymnastiekvereniging Unisson in 
Boekelo. Tijdens deze uitvoering zullen alle (rhönrad) 
turnsters, turners, gymnasten, danseressen en dansers 
laten zien waar zij in de les altijd zo hard voor oefenen.  
Voor u is het een uitgelezen mogelijkheid om te zien wat 
we als vereniging allemaal te bieden hebben. 
 
Wanneer:  zondag 1 november van 14:00 tot 17:00 uur 
Waar:   Sporthal De Els, Trompstraat 20, Haaksbergen 
Thema:  Beestenboel 
Toegangsprijzen: kinderen van 4 tot 12 jaar € 2,50,  
   vanaf 12 jaar € 3,50 
    kinderen t/m 3 jaar en leden gratis 
 
U bent van harte welkom! We hopen op een groot publiek! 
 
Uitvoeringscommissie GV Unisson 



Scherm-reparatie.com 

info@scherm-reparatie.com
Boekelose Stoomblekerij 49
7548 ED Boekelo

Telefoon of tablet scherm kapot?

Kijk op www.scherm-reparatie.com of bel 
053-8200952

eTe ablet soon of tlef ?apotcherm k

info
Boe
754

Kijk
053

om ccom atie..ceparratie.Scherm-rrepar

o@scherm-reparatie.com
erij 49elose Stoomblekek

elo48 ED Boek

.scherm-reparawwop w
3-8200952

atie.com of bel

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

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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BOEKELOPERS MILITARY CROSSLOOP 
 
Ben jij een hardloper die in is voor een uitdaging, geen hindernis te hoog 

is en niet bang is voor een beetje modder en water? 

Dan is de MILITARY CROSSLOOP echt iets voor jou! 
 
Hardloopgroep de Boekelopers organiseert deze recreatieve crossloop 
op zondag 11 oktober 2015 over het parcours van de Military Boekelo 
 

  
Afstanden: 
Start: 
Voorinschrijven: 
Na inschrijven: 
 
Kosten: 

 

5 en 10 km 
9:30 uur, vanaf De Zweede 
t/m 4 oktober via de inschrijfbutton op onze site:  
www.bscunisson.nl, Boekelopers 
op de dag zelf (11 oktober) vanaf 8:15 – 9:15 uur,  
in de kantine van De Zweede 
€ 4,- (voor inschrijving) 
€ 6,- (na inschrijving) 

 
Na afloop van deze sportieve ochtend ontvang je tegen inlevering van het 
startnummer in de kantine een heerlijke kop koffie of thee en voor de 
kinderen ranja. Douche- en kleedgelegenheid aanwezig. 
 
Heb je nog vragen, mail dan naar acboekelopers@gmail.com 
Kijk ook op onze site www.bscunisson.nl, Boekelopers, voor nadere info. 
Facebook: Boekelopers  
 
Onze volgende activiteit: Kerstcrossloop (2de Kerstdag) 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.bscunisson.nl/
mailto:acboekelopers@gmail.com
http://www.bscunisson.nl/
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STRAATADOPTIE 
 
Het leven van een straatadoptant gaat over bierblikjes en wijnflesjes. 
Zwervend achter het zwerfvuil aan langs de Kwinkelerweg overdenk je 
wat een wegwerper van huis uit heeft meegekregen.  
Zou er nooit iemand tegen haar of hem gezegd hebben, je mietert het 
toch niet zo maar in de berm? 
 
Waarschijnlijk is dat wel eens gezegd, maar is er geen nadruk opgelegd 
of volgde er geen repressie bij herhaling. 
 
Gemakzucht is ook een goed argument, ik heb het zo druk? 
Ontdekking, dat zal het zijn. Er zal thuis maar eens iemand achter komen 
dat jij frites, Mac Donaldshap, bier, wijn, sigaretten enz. enz. snoept 
terwijl het eigenlijk nog niet het moment is dat je dat hoort te doen. 
 
En natuurlijk denk je er op dat moment niet aan dat hele families in 
bijvoorbeeld Mexico of op de Filippijnen wonen op een vuilnisbelt. 
Dat laatste is mijn motief, die vuilnisbelt, dat heb ik meegekregen, daar 
moet ik het niet van hebben. 
 
Hans Schuurink 
 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 

 
Het laatste afscheid: passend stijlvol en persoonlijk. 

In geval van overlijden is een telefoontje naar ons voldoende.  
Gerry Lefering of Marijke Markslag zal de uitvaart van uw dierbare en 
alles wat daarbij komt kijken op een goede en discrete manier voor u 

verzorgen. Ongeacht waar u verzekerd bent. Vragen? Kosten?  
Geheel vrijblijvend komen wij bij u langs voor een voorgesprek.  

Bezoek ook onze website: www.uitvaarthengelo.nl 
Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, 074 - 250 53 79 / 06 51 17 07 04 

 
 
 
 

 



Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo

Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85

info@dorrestijnmakelaardij.nl

aan– en verkoopbemiddeling

bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren

De make
laar

die meer
voor

u doet
!

-
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VACATURES 
   REDACTIELEDEN GEZOCHT 
   Al sinds jaar en dag is BOEKE-LOOS een zeer gewaardeerd blad dat voorziet in de nieuwsbehoefte van ons dorp en omgeving. Helaas stoppen enkele redactieleden met hun prima werk!   Om dit veel gelezen blad te kunnen blijven uitgeven  zoeken we meerdere redactieleden.   Daarom roepen wij een ieder op die meent te beschikken over voldoende redactionele vaardigheden om te kunnen inzetten voor BOEKE-LOOS zich op korte termijn (het liefst vóór 15 oktober a.s.)  schriftelijk of telefonisch te melden bij de secretaris van de Dorpsraad Boekelo (de Dorpsraad is “de uitgever” van dit blad):   Ben Schoppert,  Jan van Elburgstraat 22,  7548 BA Boekelo,  tel. 053 – 477 49 78,  e-mail: schoppert.ben@gmail.com. 

 
 
 WEBREDACTEUR GEZOCHT 
 
 

De huidige redactie van Boeke-loos onderhoudt ook de website 
www.boekelo.info 

Dit zal ook tot de taak behoren van de nieuwe redactieleden. 
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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
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PRINS PIETJE 
 
Hier ben ik dan, Prins Carnaval van het 44e carnavalsjaar bij de 
Soaltkloet’ns. Tot het ‘Op- en Daal’ feest op zaterdag 7 november  
gaat dat onder de naam Prins Pietje. 
Ik zal eens wat over mezelf vertellen.  Ik heb een leuke jeugd gehad aan de goede kant van de beek. Zelfs mijn school stond aan de goede kant van de beek. Ook een sport beoefend aan de goede kant van de beek. Wel eens een biertje teveel gedronken aan de verkeerde kant van de beek. Samen gaan wonen aan de goede kant van de beek. Huis gekocht aan de goede kant van de beek. Getrouwd aan de goede kant van de beek. Een aantal kinderen gemaakt en gekregen aan de goede kant van de beek. En zo een toekomst opgebouwd aan de goede kant van de beek.  Mijn adjudant...ja, ook die woont samen aan de goede kant van de beek. En nu maar hopen dat de optocht ook weer over die beek gaat.  Wij hopen op een super gezellig jubileumjaar met alle mensen van alle kanten van de beek. Graag zien wij jullie op  zaterdag 7 november bij ‘De Buren’!!  3 x Alaaf,  Prins Pietje en Adjudant.  
  
 

 
KLEDINGBEURS RODE KRUIS 

 Afdeling Enschede van het Rode Kruis houdt op zaterdag 31 oktober weer een kleding-speelgoed-boekenbeurs van 9:30 – 12:30 uur en van 13:00 – 15:00 uur bij het Rode Kruis aan de Blekerstraat 81 in Enschede.   Na 13:00 uur kost elk kledingstuk € 0,50.  De opbrengst komt ten goede aan het Rode Kruis Enschede.  Gré Bel-Post  
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KINDEREN HELPEN KINDEREN  
 

 
 
De Tv-beelden en de verhalen uit de krant over de vele gezinnen die op 
de vlucht zijn voor oorlog en armoede raken ons allemaal.  
De kindernevendienst Boekelo/Usselo heeft daarom het project ‘Kinderen 
helpen Kinderen’ opgezet. Het idee is dat kinderen zelf kleine initiatieven 
bedenken om geld in te zamelen voor kinderen die in Nederland als 
vluchteling worden opgevangen. Te denken valt aan: lege flessen 
verzamelen, cakejes bakken, knutselwerkjes maken en verkopen, auto’s 
wassen, “heitjes voor karweitjes”, sponsorloop etc. Je kunt ook als klas 
een plan bedenken!  
Op zaterdag 24 oktober zal er gelegenheid zijn, onder genot van een 
hapje, drankje en muziek, een envelopje met ‘verdiend’ geld in een grote 
spaarpot te doen, die opgesteld staat bij het kerkje aan de Kwinkelerweg. 
Op de Facebook site van de Protestantse Gemeente kun je vanaf  
4 oktober (de officiële startdatum van het project) andere acties zien en 
eventueel je eigen actie posten. Zo kunnen we elkaar motiveren en 
inspireren tot leuke acties en een mooi eindbedrag op 24 oktober.  
Het bedrag zullen we namens Usselo en Boekelo aanbieden aan de 
Globe, een school in Enschede waar gevluchte kinderen worden begeleid 
in het leren van de Nederlandse taal. We gaan proberen met het geld 
vanuit ons dorp een (kerst)pakket te maken voor elk gezin op deze 
school. 
 
Doe je mee?  
 
Facebookpagina: https://www.facebook.com/PGUsselo 
Geldinzameling: zaterdag 24 oktober 16:00 – 17:00 uur,  
                            kerkje Kwinkelerweg 
 

http://www.boeke-loos.nl/
https://www.facebook.com/PGUsselo
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Activiteiten: 
Opgave activiteiten: mevrouw J. Velthuis  428 26 59  
   mevrouw A. Eggers  428 28 01 
   mevrouw J. Velthuis  428 26 59 (voor Efkes d'r Oet) 
   
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30  
dinsdag Tai Chi (iedere week) 10:00 - 11:00 
01 okt Najaarsbingo. Kosten € 3,- p.p. 14:00 - 16:30 
 
08 okt 
    &  
22 okt 

Inloopochtend voor computer, laptop, 
tablet en smartphone (iedere twee weken). 
De vrijwilliger helpt u graag met uw vragen 
of problemen met bv. windows 10, e-mail, 
back-up, digid, telebankieren, etc. U kunt 
uw laptop of tablet meenemen, PC is er.           

10:00 - 12:00 

08 okt Spelletjesmiddag met OBS De Molenbeek 14:00 - 16:30  
15 okt Najaarsmodeshow en verkoop            

door Firma Ruben Janssen 
14:00 - 16:30 

20 okt Met Efkes d’r Oet een gezellige herfsttocht 13:30 - 17:30 
22 okt Inloopochtend voor computer, laptop, 

tablet en smartphone 
10.00 - 12.00 

22 okt Herfststukjes maken, kosten € 10,- p.p. 14:00 - 16:30 
28 okt De filmavonden beginnen weer  

Leuke films en voor elk wat wils 
19:30 - 22:00  

29 okt Verkoop van ondergoed door Fa. Wielens 14:00 - 16:30 
 Voorinformatie november  
05 nov Koffie Complet – Samen techniek 

ontdekken in en met de Marcellinusschool 
10:00 - 12:00 

12 nov Efkes d’r Oet 13:30 - 17:30 
19 nov Cabaret Twente Leu. Kosten € 3,- p.p. 14:00 - 16:30 
26 nov Knieperkes bakken 14:00 - 16:30 
 
De maaltijden van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 41. 



Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l

Brinkstraat 234
7541 AV Enschede
Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren
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'De Huiskamer van het Dorp' is een ontmoetingsplek voor en door 
bewoners van Boekelo, Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie, een 
praatje, een heerlijke maaltijd of om mee te doen aan één van de 
activiteiten kunt u terecht in De Berke, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo. 
 
Maaltijden: 
Iedere woensdag een vers bereide maaltijd door de koks van De Posten. 
Aanvang    12:30 uur  
Kosten    € 8,50 per persoon.  
Opgave voor 10:00 uur bij: de heer H. Heskam tel. 053 476 42 04 
    de heer L. Nijhof tel. 053 430 33 67  
 
Datum Maaltijd Opgave tot  
07 okt Heldere groentesoep, hachee, hutspot, 

appelmoes, toetje. 
05 okt 

14 okt Mozaïeksoep, gehaktbal, gemengde 
rauwkostsalade, gebakken aardappelen, toetje.  

12 okt 

21 okt Boeren groentesoep, varkens procureurrollade, 
witlof á la crème, aardappelen, rauwkostsalade, 
toetje. 

19 okt 

28 okt Champignoncrèmesoep, gehaktballetjes in 
satésaus, nasi goreng, kroepoek, rauwkostsalade, 
toetje. 

26 okt 

04 nov Heldere bospaddenstoelensoep, spareribs, 
stamppot, boerenkool, tafelzuur, toetje. 

02 nov 

 
Bij niet tijdige afmelding worden kosten in rekening gebracht, met 
uitzondering van onvoorziene omstandigheden. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 39. 



�����������	
�������	���������������	�

• ��������	
������	��	�������

• ��������

• �������������	�	������������

• �������	����	�������

• ������������� ��

• ���������

������ �������� ������������������ ��������		 ������

 �� ������ ����		 

������



����������		
����
�������
�	�����



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          oktober 2015     37e jaargang, nr. 386            blz. 43 

VOORBEREIDING 1e LUSTRUM "ONDER DE STERREN" 
 
De najaar-kampeerders worden uitgezwaaid, de dahliaknollen vorstvrij 
opgeslagen en de camping winterklaar gemaakt. 
 
Tijdens de winterslaap maakt Camping "Onder de Sterren" zich op voor 
de feestelijke happening van het eerste lustrum!  
Dit gaan wij vieren met een open dag op zaterdag 28 mei 2016, exact 
vijf jaar na de officiële opening. 
 
Hoe de afgelopen 5 jaren zijn geweest, en hoe deze feestelijke dag er uit 
gaat zien kunt u in het komende voorjaar lezen, dus houdt tegen die tijd 
Boeke-loos goed in de gaten! 
 
Wilt u meer weten over de camping, kijk dan eens op onze website: 
www.campingonderdesterren.nl. Informatie kunt u telefonisch opvragen 
via 053 - 4365512 of via mail: info@camingonderdesterren.nl. 
 
Voor nu wensen wij u een fijne wintertijd toe. 
 
Jolandi en Marcel Schilderman 
Wycherinkshoekweg 33,  
7548 PR Boekelo 
 
 
 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 
Twijfelt u over de motoriek van uw 
kind? Valt uw kind vaak of krijgt het 
bepaalde vaardigheden maar niet 
onder de knie?  
U kunt bij ons terecht, zonder verwijzing, voor advies en zonodig 
behandeling. Voor meer informatie: www.teesinkbeek-kinderfysio.nl  
of bel: 06 33 64 94 50 (Ylva Lemmers) / 06 45 54 14 66 (Nancy Stokkers) 
 
 

http://www.teesinkbeek-kinderfysio.nl/
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FOLKCLUB TWENTE BIJ DE BUREN 
 

 
 
The Lasses & Kathryn Claire 
 
Het folkduo The Lasses, bestaande uit Sophie ter Schure en Margot 
Limburg, speelde vorig jaar in Ierland op uitnodiging van singer-songwriter 
Luka Bloom en doet dit voorjaar de Amerikaanse westkust aan, in een 
tour samen met de Amerikaanse violiste Kathryn Claire. 
Hun tweestemmige liedjes uit de Schotse, Ierse en Amerikaanse traditie 
over de liefde en andere ellende beroeren zelfs het koudste hart. En toch 
verlaat je een optreden van The Lasses waarschijnlijk met een glimlach. 
 
Margot en Sophie begeleiden zichzelf op gitaar en bodhrán en worden 
aangevuld met Kathryn Claire op viool.  
 
Vrijdag 9 oktober, 20:30 uur.  
Entree: € 13,- ; donateur/student: € 10,- 
Locatie: De Buren  
Reserveringen: 053- 47 66 283 of 06 538 733 90 of reserveer online:  
www.folk.twente.org 
 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.folk.twente.org/
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Rouw- en bruidswerk �Wij bezorgen ook
Beckumerstraat 11 7548 BD Boekelo

Tel. 053-4282670 info@thuys-boekelo.nl
www.thuys-boekelo.nl

DE HANDIGE WINKEL IN HARTJE BOEKELO

ThuysThuysThuysThuys





www.btkzorg.nl of bel 088- 238 37 37

24 uur per dag bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijsten
Snelle en flexibele zorgverlening
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074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

U bedenkt, wij bouwen!

“Ik kies Aannemersbedrijf 
Mulder omdat ik wil 

(ver)bouwen zonder zorgen!”

074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder

.aannemersbedrijf-mulderwww

U bedenkt, wij bouwen!
7

.nlsbedrijf-mulder
.nlsbedrijf-mulder

wij bouwen!
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‘t VERBORGEN THEATER 
 

Silvester Zwaneveld,  
“Regels zijn Regels” 
Dinsdag 13 oktober,  
20:30 uur 
 

Regels, je moet je er aan 
houden. Je kunt ze breken.  
Je kunt er schijt aan hebben. 
Je kunt er naar leven. Je bent 
ze op dit moment zelfs aan 

het lezen. Regels. Wie verzint die ondingen en hoe bepalen ze ons leven? 
Sommigen van ons zijn er meeloper door geworden, anderen anarchisten. 
De grote vraag is: Wie ben jij? Het cabaret van Silvester is hard, maar 
ook ontwapend. Het is tekst, maar ook beeld. Het is zeer persoonlijk en 
toch vreselijk herkenbaar. Het heeft inhoud en laat je gieren van de lach. 
Sinds Silvester solo speelt komen mensen telkens terug voor deze unieke 
en zeer persoonlijke cabaretier. 
 
 

 
Katinka Polderman 
“Tiert Welig” (try-out) 
Dinsdag 3 november, 
20:30 uur 
 

Al ruim tien jaar geldt 
droogkloot Polderman als één 
van de best bewaarde 

geheimen van de 
Nederlandse en Vlaamse 

theaters. Toch maakte ze al vier voorstellingen vol vrolijk cynisme, 
subtiele lompheid, doortimmerde liedjes en hilarische oneliners.  
En Polderman tiert welig voort, ook in dit vijfde programma. Niet met 
stemverheffingen en schreeuwerij, maar met krulletters, goed gerijmde 
liedjes en vakkundig afgewogen woorden. Want áls Polderman tiert, dan 
tiert ze welig. 
 
Reserveren via: www.trioticket.nl of www.deburenboekelo.nl 
 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.trioticket.nl/
http://www.deburenboekelo.nl/


Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 
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REANIMATIECURSUSSEN IN BOEKELO 
 
Waarom een reanimatiecursus volgen? Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of op straat. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je moet handelen. Je hebt geen speciale vooropleiding nodig om deel te nemen. Iedereen van 15 jaar en ouder kan het leren! 
Ook leren reanimeren? Tijdens een reanimatiecursus van ongeveer 4 uur leer je op een oefenpop hoe je iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Op dinsdag 27 oktober en/of dinsdag  3 november van 18:00 uur - 22:00 uur organiseren we een nieuwe cursus reanimeren.  
Kosten De kosten zijn € 40,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en een cursusboekje. Reanimatiecursussen worden in veel gevallen tot wel 100% door zorgverzekeraars vergoed, omdat zij het belang van preventie inzien.  Een vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en welke aanvullende module(s) zijn afgesloten. De polis van een zorgverzekeraar is altijd leidend. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt, neem dan contact op het jouw zorgverzekeraar of lees de polisvoorwaarden na.  Organisatie Deze cursus wordt georganiseerd door de Stichting AED Boekelo.  De instructeur is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De NRR is opgericht door de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de VVAA.  Aanmelden Er zijn nog enkele plekken beschikbaar! Aanmelden kan per mail info@aedboekelo.nl of telefonisch (053) 428 25 72.  Ook kun je je aanmelden bij één van de bestuursleden.  Namens de Stichting AED, Jaap ter Wengel, voorzitter Jantine ter Hofte-ter Mors, secretaris/penningmeester Bertine Tieberink, bestuurslid 



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

PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN



Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie

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

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

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

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

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

Barink Schilderwerken
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken.Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 
 

04 okt Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

Gebedsdienst m.m.v. dames- en 
herenkoor 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
11:00 uur ‘De onthutsende genade’ 
preek door Gert-Jan ter Horst 

11 okt Johanneskerk, Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
18 okt Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
25 okt Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Johanneskerk, Twekkelo 

Oecumenische dienst m.m.v. 
oecumenische cantorij 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

01 nov Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 

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

 
 
  

TREFPUNT NIEUWS 
 
20 oktober: 
Lezing met diapresentatie over paddenstoelen in De Zevenster door de 
heer Laurens van Run. Aanvang 17:00 uur. 
Aanmelden voor 16 oktober bij: 
Jenny Wevers tel. 428 14 23 e-mail: redder@planet.nl 
Bonnie Haven tel. 428 15 58 e-mail: jhaven@ziggo.nl 
Nettie Overzee tel. 428 21 38 e-mail: nettie.overzee@kpnmail.nl 
 
Vooruitblik voor november en december. 
24 nov: Bezoek Rijksmuseum Twenthe. 
17 dec: Kerstdiner. Deze datum valt op een donderdag. 
  Noteert u dit alvast in uw agenda! 



LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65
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�� HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  �� GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
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  222 474 55 
            www.pjknape.nl  
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De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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Thuiszorg van Livio

0900-9200 (lokaal tarief)

www.livio.nl

Wij helpen u graag

Wij zijn een klein team van verpleegkundigen en verzorgenden
voor Boekelo. Graag geven wij u een vertrouwd, verzorgd en veilig
gevoel. Onze zorg sluit aan op uw wensen, waardoor u zo lang
mogelijk op een goede manier thuis kunt blijven wonen. Wij zijn 
professioneel, bekwaam, betrokken en helpen u graag met de
aanvraag van de zorg. Eén telefoontje is voldoende.

vanaf aug. 2015:
elke 1e dinsdag
van de maand

inloopspreekuur
14.00 - 16.00 uur
De Windmolen
spreekkamer 1 
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KALENDER OKTOBER  
za-03 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-04 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-04 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 

ma-05 t/m za-10 Collecte Dierenbescherming 
wo-07 Whiskyproeverij Jack Shaw, Breukers Dranken 
wo-07 en do-08 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 uur 
do-08 Whiskyproeverij Henri Goosen, Breukers Dranken 
do-08 t/m zo-11 Military  
vr-09 Folkclub Twente: The Lasses&Kathryn Claire, de Buren, 20:30 
za-10 Inz. Sam’s kledingactie, portaal Marcellinuskerk, 11:00 -13:00  
zo-11 Military Crossloop, Boekelopers, De Zweede, 9:30 uur  
di-13 ’t Verborgen Theater, Silvester Zwaneveld, 20:30 uur 

wo-14 Griepprik, Marcellinuskerk 
wo-14 en do-15 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 uur 
za-17 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
zo-18 Oude Voertuigendag + najaarsstoomdag, centrum, 11:00 uur 
di-20 Trefpunt, lezing + dia’s paddenstoelen, Zevenster, 17:00 uur 
di-20 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 

wo-21 en do-22 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 uur 
za-24 Inz. Kinderen voor kinderen, kerkje Kwinkelerweg, 16:00 uur 
di-27 ●●●● Laatste dag inleveren kopij november●●●● 
di-27 Reanimatiecursus, Boekelo, 18:00 – 22:00 uur 

wo-28 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 – 20:30 uur 
wo-28 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
do-29 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
do-29 Herfstbokmaand, rondl. + buffet, Grolsch, 17:30 – 20:30 uur 
do-29 Fleur de Sel, Koken met…, 18:30 uur 
za-31 Kleding-speelgoed-boekenbeurs, Blekerstraat 81, vanaf 9:30  

 
VOORINFORMATIE NOVEMBER   

zo-01 Jubileumuitvoering GV Unisson, De Els, Haaksbergen, 14:00  
zo-01 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
di-03 ’t Verborgen Theater, Katinka Polderman,20:30 uur 
di-03 Reanimatiecursus, Boekelo,18:00 – 22:00 uur 
vr-05 Bezorgers ophalen Boeke-loos, De Zweede 
za-07 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
za-07 Soaltkloet’ns. ‘Op- en Daal’ feest, De Buren, 20:30 uur 
di-17 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
di-24 ●●●● Laatste dag inleveren kopij december●●●● 

 
Activiteiten Huiskamer van het Dorp: blz. 39 en 41.  

 Historisch Centrum: ma: 20:00 - 22:00 en vr: 10:00 - 12:00 uur 
 Spreekuur wijkagent: di:18:30 – 19:30 uur, De Zweede 

http://www.boeke-loos.nl/
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OPENING BLEEKERIJPLEIN 
 
Op woensdag 16 september om 16:00 uur stond de feestelijk opening van 
het Bleekerijplein op de agenda. 
De ruim 90 belangstellenden waren vanwege de slechte 
weersomstandigheden verwezen naar De Buren, alwaar ontvangst met 
een kop koffie en thee.  
De officiële opening werd verricht door vertegenwoordigers van 
Ter Steege Bouw Vastgoed, gemeente Enschede en de Dorpsraad. 
In de openingstoespraak werd een dankwoord gericht aan alle 
betrokkenen en de wens dat van dit plein, samen met het nieuwe 
dorpshart, veelvuldig gebruik gemaakt zal worden.  
Tijdens de openingshandeling werd het naambord van het nieuwe plein 
gezamenlijk door de drie partijen onthuld: “Bleekerijplein”. 
De nu nog open plekken op het plein zullen in het najaar gevuld worden 
met groen. 
 
Terwijl buiten de regen viel op het plein werd binnen gezellig getoast op 
ons nieuwe  
 
 

http://www.boeke-loos.nl/




Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

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

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

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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Bouwbedrijf Stokkers BV, Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo, info@stokkers.nl

NIEUWBOUW | V ER BOUW | R EN OVAT IE |  R ES TAUR AT IE |  O ND ER H OUD | SERV ICEBUS 

BOUWBEDRIJF STOKKERS

053 428 1389
www.stokkers.nl

100 jaar veelzijdig in bouwen
Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo is 

al vier generaties op veel terrei-

nen actief in de bouw. Of het nu 

gaat om nieuwbouwprojecten, 

kleinschalig onderhoud, verbou-

wingen of complexe restauraties, 

altijd staan bij Bouwbedrijf Stok-

kers betrouwbaarheid, vakman-

schap en oog voor detail voorop.
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