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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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MILITARY CROSSLOOP; EEN UITDAGING! 
 
Zondag 12 oktober gingen de hardlopers om 9:30 uur vanaf De Zweede 
van start om hetzelfde Cross Country parcours als de paarden af te 
leggen. 
De Military Crossloop, 
het hardloopevenement 
dat al ruim 10 jaar door 
de Boekelopers wordt 
georganiseerd, had dit 
jaar zeker niet te klagen 
over belangstelling; 
ruim 380 deelnemers! 
 
 
 

Zij trotseerden de hoge 
hindernissen, al dan niet 
bedekt met stro…., en 
ploegden door de 
bospaden en gemaaide 
maisvelden om daarna 
in de brede waterbak de 
modder weer van de 
schoenen, en in 
sommige gevallen van 
het lijf, af te wassen.   

Het parcours was weer zeer uitdagend, zeker voor leden van de survival- 
en bootcamp verenigingen, die dit jaar dan ook in grote getale aanwezig 
waren om hun krachten te meten.  
Na de inspanning was er een lekkere kop koffie en ranja voor de jeugd 
met een kleine versnapering in de vorm van home made gebak.  
Dit kon deze dag genuttigd worden op het terras in een fijn herfstzonnetje. 
Vele complimenten voor de organisatie en ook werd de accommodatie  
De Zweede geroemd om zijn goede faciliteiten.  
Kijk voor meer foto’s in het fotoalbum van de Boekelopers op de site: 
www.bscunisson.nl bij Boekelopers, zie ook facebook: Boekelopers 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.bscunisson.nl/
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (20 OKTOBER 2015) 
 
“Snelheid…” 
 
De Nijmeijerzaal van de Boekelose M.F.A. De Zweede is ook vanavond 
weer “the place to be”: de Stichting Dorpsraad Boekelo komt er in 
openbare zitting bijeen. Kas de Vries, de voorzitter van dienst, opent om 
20:00 uur de vergadering en heet de aanwezigen achter de tafels en in de 
zaal welkom: 9 van de 13 raadsleden - 4 hebben bericht van verhindering 
gedaan, t.w. Jeroen Verhaak, Henk Guchelaar, Bart Stokkers en Joost 
Brunink - en de 10 belangstellenden op de “publieke tribune”, waar onder  
4 bewoners van de Edelstenenbuurt en de vertegenwoordigers van 
Stadsdeelmanagement-West (Corrie Jaran), Stadsdeelbeheer-West  
(Jan ten Elzen) en de politie (Anton Brinks). De voorzitter zegt dat er 
vanavond weliswaar een “standaard agenda” besproken wordt, maar dat 
het daarom niet minder spannend hoeft te zijn! 
Het Verslag van 15 september wordt ongewijzigd goedgekeurd met 
dank aan Joost Brunink, de schrijver van die tekst. 
Ben ter Stal leidt ons ook deze keer door de korte lijst van in- en 
uitgaande post en mail. 
Ook standaard, maar altijd weer zeer informatief, is het agendapunt 
“Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen”. [De Dorpsraad 
werkt net als een gemeenteraad met verschillende commissies en vrijwel 
alle leden vertegenwoordigen de Dorpsraad in andere organen.]  
De eerste commissie die bij monde van haar voorzitter, Kas de Vries, 
uitvoerig kond doet van haar wedervaren is R.O.M. [Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Milieu]. 
1. De leden van deze commissie hebben in september/oktober een 

schouw gedaan van alle wegen (incl. bermen en straatmeubilair) in 
ons werkgebied. Het verslag hiervan zal op korte termijn met “de 
gemeente” worden besproken. Dit verslag samenvattend: “wegen 
liggen er niet verkeerd bij”; op aantal plaatsen bermschade, o.a. door 
omleidingsroutes over wegen die dat eigenlijk niet aan kunnen. 
Gerard Roossink wijst op probleem van maaisel dat in de sloten 
terecht komt waardoor de afwatering hier en daar slecht is! 
Jan ten Elzen: vuile wegwijzers worden op termijn onder handen 
genomen door werknemers van Avelijn.  

2. In de novembervergadering wordt het onderzoek naar de Boekelose 
parkeerproblematiek, gedaan door twee Dorpsraadleden, besproken. 

3. In de novembervergadering presenteert ook de nieuwe eigenaar van 
het voormalig Labyrinth-terrein zijn plannen met dit gebied. 

 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 oktober 2015) 
 
1. De kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg wordt in het voorjaar 

van 2016 opnieuw vormgegeven. Reden: de voortschrijdende 
ontzanding van het gebied. Het plan is ter advisering aan de 
Dorpsraad gestuurd. R.O.M. en R.S.C.J. moeten daarop reageren, 
ook dat gaat in de novembervergadering gebeuren! 

2. De 4 aanwezige bewoners van de Edelstenenbuurt stellen, bij monde 
van Frank Austermann, de verkeersproblematiek in hun straten aan 
de orde. Met name de SNELHEID waarmee menig automobiel zich 
meent te moeten verplaatsen baart zorg! Ook voor de gelijkwaardige 
kruising Beckumerstraat / Diamantstraat, waar regelmatig de 
voorrangsrechten worden geschonden, wordt aandacht gevraagd! 
Anton Brinks en Frank Austermann maken een afspraak voor 
bespreking en actie m.b.t. deze problemen. Ook zal een 
verkeersdeskundige van de gemeente worden geraadpleegd. 

3. Desgevraagd - door Ben Bel - meldt Kas de Vries dat:  
(a) de verontdieping van het Rutbekerveld door verschillende 
oorzaken minder snel verloopt dan men aanvankelijk had gepland. 
Prettige bijkomstigheid is dat ook het aantal transportbewegingen dus 
achterblijft bij de prognoses!  
(b) de Boekelose werkgroep, die zich samen met de gemeente dit 
voorjaar boog over de aangekondigde bezuinigingen op het 
onderhoud van de openbare ruimte, nog steeds wacht op de financiële 
en statistische gegevens nodig voor de ontwikkeling van de plannen. 

 
Wat publiciteit (Boeke-loos / Boekelo.info) betreft melden Ben Schoppert 
en Kas de Vries dat 4 mensen gereageerd hebben op onze oproep voor 
uitbreiding van de redactie voor beide media. Met deze “reflectanten” 
worden op korte termijn gesprekken gevoerd. 
Ben Bel heeft iemand van buiten de Dorpsraad gevraagd voor de 
Ouderencommissie. Wordt vervolgd! Ben meldt een geval van 
“leeftijdsdiscriminatie”, Anton Brinks adviseert hem om dit te melden bij 
Meldpunt Discriminatie! Ben (penningmeester van de Stichting Vrienden 
van de Marcellinus) zegt dat er mogelijk op termijn toch een mortuarium in 
het voormalig kerkgebouw zal worden gevestigd. Dezelfde spreker: 
volgens diverse instanties is de vestiging van een dagopvang in Boekelo 
niet opportuun. 
Ben ter Stal doet verslag van de bijeenkomst van de M.F.A.-Gebruikers-
raad van 7 oktober jl.. Er zijn m.n. afspraken gemaakt over het gebruik 
van de reserveringsagenda en de onderlinge communicatie.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 
 



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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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 oktober 2015) 
 
Verder kwam aan de orde: speeltoestel op terrein; zonnepanelen; 
aanschaf meubilair voor de Nijmeijerzaal [bekostigd door de Dorpsraad]; 
afvalverwerking; zwerfafval; fietsparkeerproblematiek [tegen de nietjes!]; 
plaatsing AED; Fase 3: realisatie van speelzaal. Een werkgroep is hier 
druk aan het werk!  
R.S.C.J. [Recreatie Sport Cultuur Jeugd]. Gonny ten Veen geeft vanuit de 
werkgroep “Banken etc.” door dat in het voorjaar van 2016 vier banken 
verplaatst gaan worden, zo mogelijk naar plekken aan de Wandelroute. 
De werkgroep “Banken etc.”, recent uitgebreid met Henk Scholte in ’t Hof, 
kan nog steeds versterking gebruiken! Gonny stelt de vraag aan de orde 
of het “INFOBOEKJE Boekelo” - van de editie 2011 zijn nog maar enkele 
exemplaren - bijgewerkt en herdrukt moet gaan worden. Er leven hierover 
verschillende meningen. R.S.C.J. komt in november met advies.  
Jeanet van Offenbeek doet verslag van de werkzaamheden van de 
werkgroep die zich de laatste maanden zeer actief heeft ingezet  
(Kas: “Complimenten,hulde!”) voor het realiseren van Natuurlijk Spelen op 
De Bleekerij. Dit najaar worden nog “enkele puntjes op de i gezet”, in het 
voorjaar van 2016 volgt dan de officiële openstelling. Op termijn zal dit 
terrein nog worden verrijkt met een glijbaan en een heuse graafmachine. 
Er is intussen zeer jeugdig (4-jarigen) vandalisme geconstateerd op deze 
speelplek!!!!!  
Ben Schoppert heeft nieuws uit R.S.C.J. en W.W.F.B. (Werkgroep 
Wandelpaden Faunafort Boekelo).  
R.S.C.J.: (a) Ben heeft voorzittershamer van deze commissie 
overgenomen van Jeanet van Offenbeek. “Jeanet: dank voor je inzet!” 
(b) Opzet van Jeugddorpsraad en schoolschaken staan voor voorjaar 
2016 op commissie-agenda.  
(c) Zoals al eerder gemeld: wij juichen het particulier initiatief inzake het 
opzetten van straatbibliotheken zeer toe!  
Wat WWFB betreft: (a) Onderhoudplan is in de maak.  
(b) Onderhoudploeg heet graag nieuwe leden welkom.  
(c) Bewegwijzering door Regio Twente gebeurt op korte termijn.  
(d) Bij T.I.P. [Toeristisch Informatie Punt, Windmolenweg, naast  
De Buren, startpunt van de wandelroute.] komt display met routekaart.  
(e) Die kaart komt ook op site Boekelo.info te staan. 
(f). Op zaterdag 31 oktober is een opschoonactie bij het Faunafort en 
toegangsweg.  
(g) In WWFB werd opgemerkt dat na afloop van de Military hier en daar 
behoorlijk veel, m.n. plastic-, afval in de bermen lag!  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 oktober 2015) 
 
Dorpsbudget [De commissie die adviseert m.b.t. verdeling van door de 
gemeente naar de Dorpsraad doorgesluisde gelden.] De voorzitter van 
deze groep, Kas de Vries, geeft een opsomming van de diverse dossiers: 
(a) De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt € 500,- voor aanschaf en 
onderhoud van gereedschap. Dit bedrag wordt toegekend. [“Dorpsbudget” 
mag zelfstandig beslissen over aanvragen tot € 500,-]. 
(b) Verder zijn er diverse aanvragers waarmee de commissie in gesprek 
is en waarvan de aanvragen (met advies van de commissie) in de 
volgende Dorpsraadvergadering aan de orde komen. 
Bookels Höltink [platform van vrijwel alle Boekelose zorgaanbieders, incl. 
basisscholen en politie, dat regelmatig onder voorzitterschap van de 
Dorpsraad bijeenkomt]. Ben Bel doet verslag:- basisscholen hebben beide 
continurooster;- 24 oktober in Kerkje Kwinkelerweg financiële actie voor 
asielzoekers door jongeren Protestantse Gemeente Usselo e.o.;- 
kledingbeurs Rode Kruis vervalt op 31 oktober, kleding gaat nu naar 
asielzoekers; - zorgaanbieders gaan gebukt onder regeldruk 
verzekeringmaatschappijen;- wijkagent geeft regelmatig voorlichting aan 
bewoners; - in de laatste bijeenkomst van dit platform was er een pittige 
gedachtewisseling over “rijk” en “arm” in Boekelo e.o. 
B.A.R.T. Hoewel niet geagendeerd, een laatste mededeling hierover.  
Ben Bel: De Stichting Boekelo Actief in Recreatie en Toerisme is nu 
definitief ter ziele. Zij bestond van 23 november 2005 tot 20 oktober 2015. 
Ben Schoppert: de B.O.V. [Boekelose Ondernemers Vereniging] heeft de 
activiteiten overgenomen in de vorm van een driehoofdige commissie die 
zeker op (korte) termijn van zich laat horen!   
Politie. Anton Brinks (wijkagent) doet verslag: - Military en Oude 
Voertuigendag zijn prima verlopen! – Inbraken op bouwterreinen baren 
zorg. – WhatsApp-aanpak Dirk Papestraat resulteerde in retournering van 
gestolen motor. – Waarschuwing voor babbeltruc-aanpak. - Volgende 
week verlichtingscontrole op de basisscholen.  
Jeanet van Offenbeek sluit aan bij dit onderwerp met haar oproep om 
allen alert te zijn bij het constateren van grote en kleine vandalisme, het 
opzetten van een buurt-app werkt echt!  
Maar één Dorpsraadlid, Jeanet van Offenbeek, maakt gebruik van de 
rondvraag: zij vraagt of Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) in Boeke-
loos nogmaals aandacht wil vragen voor de problematiek van zwerfvuil en 
vuildump [zie artikel op blz. 29 - red.].  
Vuildump geconstateerd? Bel: 48 17 600 !  
Kas de Vries sluit om 21:40 uur de vergadering. 
 
Ben Schoppert 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (20 oktober 2015) 
 

 
UITNODIGING 

Voor de volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad op 
dinsdag 17 november a.s., aanvang 20:00 uur, in de MFA De Zweede  

aan de Boekelosestraat. 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/Dorpsraad. Het Verslag verschijnt ongeveer 
een week na de vergadering en wordt ook op deze site gepubliceerd. 

 
 

2E PRIJS VOOR ‘INSPIRATION’ 
 
Het Boekelose koor ‘Inspiration’ heeft meegedaan aan ‘De Prismare 
Korendag’ op12 september jl. en is als 2de geëindigd! 
Deze korendag is een zangconcour waarin koren variërend in genre en 
stijl het tegen elkaar opnemen. 
Door de juryleden werd beoordeeld op koorvorming, zuiverheid maar ook 
op uitspraak en expressie.  
Al met al een zenuwslopende middag met een geweldig resultaat van het 
koor en haar geheel muziekaal leider Han Schokker. 
 
Voor meer informatie, kijk op: www.koor-inspiration.nl 
 

Van harte gefeliciteerd namens de redactie 
 

BEËINDIGING SPREEKUUR DE POSTEN 
 
Geen spreekuur meer 
De Posten blijft wel actief 
 
Het thuiszorgteam van De Posten houdt vanaf heden geen spreekuur 
meer in De Berke in Boekelo. 
  
Toch blijven onze medewerkers voor u klaar staan. Ons thuiszorgteam 
blijft actief in Boekelo met het verlenen van zorg bij u thuis. Ook de 
activiteiten en de maaltijden in De Berke blijven gewoon doorgaan. 
 
Onze medewerkers van het Adviespunt beantwoorden graag uw vragen 
over thuiszorg, woonzorg, revalidatie, wonen en activiteiten. Zij zijn 
bereikbaar via: 053 - 475 38 00 of via adviespunt@deposten.nl. 
 
Hartelijke groet, 
De Posten 
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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
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VAN DE WETHOUDER 

 

 

In oktober hadden we twee mooie 
evenementen in Boekelo. Eerst stond de 
Military op het programma en het weekend 
daarna de Oude Voertuigendag. Beide 
prachtige evenementen waar we Boekelo op 
z’n best zien.  
Voor de Military was het de 45e editie.  
Dit keer in een heerlijk zonnig weekend. 
Tijdens de vorige twee edities ben ik niet 
droog thuis gekomen. Gelukkig dit keer wel. 
Voor alle bezoekers was het genieten van 
alle sportieve activiteiten, de paarden, het 
goede gezelschap, het eten en drinken en 
dit jaar dus gelukkig ook van het weer. 

 
Na 45 jaar is de Military uitgegroeid tot een evenement van wereldformaat 
op gebied van topsport. Het is inmiddels een van de beroemdste Military’s 
ter wereld. Uit de hele wereld komen de beste ruiters dan ook graag naar 
Twente om deel te nemen. En maar liefst 60.000 bezoekers genieten 
daar elk jaar weer van.  
 
Het weekend daarop konden we genieten van de Oude Voertuigendag. 
Met heel veel prachtige oude voertuigen in het fraaie centrum en op het 
vernieuwde Bleekerijplein. Iedereen kon genieten van de vele merken 
klassieke auto’s, trekkers, bromfietsen, motorfietsen en stoommachines 
die te zien waren. Het hele dorp was van de partij.  
De meeste winkels in het dorp waren open, er was muziek, een braderie, 
attracties en veel leuke dingen voor de kinderen. 
 
Beide mooie evenementen die iets heel belangrijks gemeen hebben.  
Het kan niet zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers. Mensen die zich 
 - vaak het hele jaar door - inzetten voor een geweldige ervaring.  
Uit eigen ervaring weet ik dat hier veel tijd en werk in zit.  
Zoveel mensen die hun uiterste best doen en zich met liefde inzetten om 
de deelnemers en bezoekers een mooie ervaring te bezorgen.  
Zelf ben ik ruim twintig jaar vrijwilliger van de Military geweest. Ik kijk hier 
met veel genoegen op terug. Helaas is het niet meer te combineren met 
mijn gezin en mijn baan als wethouder. Daarom geef ik met veel trots heel 
graag een enorme pluim aan alle vrijwilligers!  
 
Goodgoan! 
Patrick Welman, 
Stadsdeelwethouder West   
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SINT MAARTENOPTOCHT 
 
Op Sint Maarten, woensdag 11 november, is de Lampionnenoptocht in 
Boekelo die start om 17:45 uur bij ‘het Carillon’ op het Meester 
Schierbeekplein.  
Een aantal drummers van de Muziekvereniging Unisson gaan voor 
richting de Marcellinuskerk.  
Aansluitend aan de optocht kun je naar een viering in de Marcellinuskerk 
waar het verhaal van Sint Maarten wordt verteld met hedendaagse 
muziek en beelden. Dit samenzijn begint om 18:00 uur en zal ongeveer 
een kwartiertje duren.  
Kinderen en hun ouder(s) maar ook belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd door de werkgroep Sint Maarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor en na de optocht zullen de kinderen met hun lampionnen langs de 
deuren gaan en daar aanbellen waar buiten een lichtje brand. 
Mocht u de kinderen welkom willen heten dan willen wij u vragen vanaf 
17:00 uur een kaars of licht buiten aan te steken zodat de kinderen weten 
dat ze bij u mogen aanbellen voor een kleine traktatie.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname. 
Voor meer informatie:   
Werkgroep Sint Maarten  
Hester Assink-Roordink 
T. 074 - 242 06 04 

http://www.boeke-loos.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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EEUWFEEST STOKKERS 

 

Zaterdag 12 september jl. was de open dag van het jubilerende 
bouwbedrijf Stokkers. Alle huishoudens in Boekelo en Usselo hadden 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. Naast de ruim 800 dorpsbewoners en 
relaties waren ook Patrick Welman namens het college van de gemeente 
Enschede en de heer Fries Heinis,  algemeen directeur van Bouwend 
Nederland aanwezig. De heer Heinis had een videoboodschap van oud-
minister Maxim Verhagen bij zich die,  als voorzitter van Bouwend 
Nederland, bouwbedrijf Stokkers feliciteerde met dit jubileum. Vanuit het 
dorp bracht Jan Martin van Rees namens het MFA zijn felicitaties over en 
deed Rob Stokkers dit als voorzitter van BSC Unisson. Allen, maar met 
name Patrick Welman benadrukte zeer de betrokkenheid van Bouwbedrijf 
Stokkers met het sociale gebeuren in het dorp. 
 
DANKWOORD. 
 

Geachte lezers,  

de open dag met aansluitend de receptie was voor ons een groot succes. Om 

11:00 uur hebben we de dag geopend en vanaf dat moment is het niet meer rustig 

geweest. De kinderen hadden op de scholen kleurplaten gemaakt en daarvan 

heeft OBS Molenbeek, locatie Boekelo, de meeste bijdrage geleverd en derhalve 

gaan we hun belonen met het beschikbaar stellen van een vakman voor  

1 dagdeel. De winnaars van de kleurplaten zijn: Britt Verhaak van het OBS 

Molenbeek en Marlijn Kooman, Dali en Björn alle drie van de Marcellinusschool. 

Degene die de prijs nog niet heeft ontvangen kan deze op dinsdag of donderdag 

ophalen bij ons op kantoor. 

Tijdens de dag hebben de kinderen die in grote 

getale aanwezig waren met veel enthousiasme 

kunnen metselen en timmeren. Het mooiste 

vogelhuisje is gemaakt door Iris Reuver. Iris kan 

haar prijs op genoemde dagen ook ophalen. 

Ook onze partners: Te Kiefte architecten, CAVD 

architecten, Bouwmensen Twente, Rouwenhorst 

Installatietechniek, Bert Elshof 

Installatietechniek, Voskamp, Politie, Raab 

Karcher, Livio, Gemeente Enschede, Stichting 

Vitaliteit + Veiligheid voor Senioren & de 

Brandweer hebben onze bezoekers voorzien van 

diverse informatie van hedendaagse 

technologieën op hun vakgebied. In totaal 

hebben we de hele dag ruim 800 mensen 

ontvangen. 
 

het mooiste vogelhuisje 
gemaakt door Iris 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Eeuwfeest Stokkers 
 
Zowel van deze mensen als via mail en post hebben we veel felicitaties in 
ontvangst mogen nemen. We zijn u allen daar zeer dankbaar voor. 
Tevens onze dank voor alle mooie bloemstukken waar we weken van 
hebben kunnen genieten. Helemaal te gek.  
Ook hebben velen een bijdrage geleverd aan KIKA (Stichting Kinderen 
Kankervrij) het goede doel dat we hadden en zijn trots u te melden dat dit 
een bedrag van € 4.205,21 heeft opgeleverd! 
Het avond programma was super. De samenwerking met Barry Atsma 
was een succes en de gesproken woorden hebben diepe indruk op ons 
gemaakt. De bijdrage van de verenigingen, zoals de muziekvereniging 
Unisson als ook Inspiration, die speciaal een voor ons geschreven 
eeuwlied hadden gemaakt,geweldig! Fijn om te vernemen dat onze 
betrokkenheid met het verenigingsleven zo wordt gewaardeerd. 
Ja en dan niet te vergeten Heavy Metal. Het was een lust om te luisteren 
naar hun muzikale bijdrage die ze leverden op gereedschap uit de bouw. 
Al met al kijken we, zoals reeds gezegd, terug op een mooie dag en willen 
dan ook bij deze een ieder bedanken die op welke manier dan ook een 
bijdrage heeft mogen leveren aan deze dag. 
 
Op naar een volgend lustrum! 
 
Familie Stokkers en alle medewerkers 
 
EEN EEUW IN VOGELVLUCHT. 
 

In 1915 richtte Jan Willem Stokkers de Firma Stokkers op.  
Om u een idee te geven in welke tijd dat was: het was ook het jaar waarin 
Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie ontwikkeld heeft; het 
eerste ééndekker-vliegtuig dat geheel van metaal is, de Junkers J1, zijn 
eerste vlucht volbracht en tevens het geboortejaar van o.a. Ingrid 
Bergman, Frank Sinatra en Edith Piaf. 
 
Tot 1957 was Jan Willem directeur/eigenaar. Het bedrijf hield zich 
voornamelijk bezig met huizenbouw, onderhoud bij boerenbedrijven en 
het was de huisaannemer van de Boekelosche Stoombleekerij. 
In 1957 nam zoon Herman het stokje over, die al sinds 1949 werkzaam 
was in het bedrijf. Op 12 september 1974 wordt zijn 25-jarig jubileum 
gevierd. Een maand later overlijdt hij aan een hersenbloeding.  
Zijn vrouw Bertha, gesteund door Marinus Ros, neemt zijn taak over, 
Marinus, die in 1956 door Jan Willem als timmerman was aangenomen, 
had zich in de loop der jaren ontplooid als een voortreffelijk vakman en 
zich opgewerkt tot adjunct directeur.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 



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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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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Verder: Eeuwfeest Stokkers 
 
De familie is hem veel dank verschuldigd en samen met Bertha heeft hij 
10 jaar leiding gegeven aan het bedrijf.  
 
In 1984 gaat het bedrijf over naar de 3

e
 generatie Arend, die sinds 1978 

werkzaam was bij de onderneming. 
Begin jaren 80 trad er zware crisis op in de bouw. Het bedrijf moest van 
43 man personeel terug naar 8. 
In 1987 heeft Stokkers de 3 personeelsleden van het aannemersbedrijf 
Leferink uit Boekelo, dat haar activiteiten beëindigde, overgenomen. 
Langzaam klimt het bedrijf weer uit het dal. 
 
In 2003 is aannemersbedrijf Ter Hofte uit Twekkelo overgenomen,  
Op dat moment waren er weer 28 mensen in dienst. 
Deze overname was cruciaal omdat twee kinderen van Arend (Gaby en 
Bart) hadden aangegeven wel met het bedrijf verder te willen. 
In 2008 werd heel Nederland opgeschrikt door de financiële crisis. 
Stokkers werd hiermee geconfronteerd, doordat een opdracht van een 
kleine miljoen euro werd ingetrokken. Hierdoor werd het bedrijf 
verliesgevend en was acuut ingrijpen noodzakelijk.   
Na het doorvoeren van de nodige reorganisaties binnen het bedrijf, 
besloot Arend eind 2013 om, vroeger dan gepland, zich terug te trekken 
om ruimte te maken voor de nieuwe (4

e
!) generatie die met frisse moed 

en met een nieuwe visie het bedrijf weer de nodige veerkracht moeten 
gaan geven.  
 
Op 1 januari 2014 zijn de aandelen van het bouwbedrijf overgedragen aan 
de kinderen Gaby en Bart.  
Bij deze overdracht was ook de inmiddels 93 jarige Bertha Stokkers 
aanwezig. Het is geweldig dat zij dit heeft mogen meemaken.  
Ze is op 11 november dat jaar overleden. 
 
Gaby geeft op dit moment leiding aan het bedrijf, waar nu weer 20 
personen werkzaam zijn waaronder ook Bart, die calculatie 
werkzaamheden verricht en een aantal werken voorbereidt. 
 
Samengevat: het waren honderd roerige jarig van voorspoed, tegenslag 
en emotie. Maar een mijlpaal om dit groots te vieren! 
En daar hebben wij allemaal op 12 september van kunnen genieten. 
Familie Stokkers bedankt voor dit eeuwfeest en Gaby en Bart, heel veel 
succes met de onderneming! 
 
De redactie. 
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STEUN DE ZONNEBLOEM 
 
De Zonnebloem is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en een nieuwe 
voorzitter. 
Om alle activiteiten te kunnen blijven doen hopen we op reacties!  
Met ingang van 2015 hebben wij besloten te stoppen met onze actie “Zon 
in de Schoorsteen”.  
Vanaf deze plaats nogmaals dank aan alle gulle gevers van de afgelopen 
jaren.  
Wilt u ons werk steunen, neemt u dan contact op met een van de 
onderstaande personen.  
Hartelijke groet namens De Zonnebloem, 
Hilkien Gruppen     tel:  053 - 572 82 44 
Margriet van Abbe tel:  06 25 27 14  54 
 
 

BRIDGECLUB BOEKELO 
 
Dit biedt Bridgeclub Boekelo, wat biedt u? 
Om de 14 dagen is het op woensdagavond bij De Buren een gezellige 
drukte. Van september tot mei wordt dan in de grote zaal door ruim 30 
mensen een avond gebridged. In een gemoedelijke en gezellige sfeer, 
maar toch ook in een competitie.  
Vindt u het leuk om met enige regelmaat (maar ook weer niet té vaak) 
een avondje te bridgen? Stelt u zich eens voor: u komt iets vóór kwart 
voor acht binnen, zoekt met uw partner naar uw tafeltje, bestelt een kopje 
koffie of thee, maakt alvast een praatje met deze of gene.  
De bridgespellen liggen al voor u klaar, iemand van het bestuur geeft het 
sein om te beginnen, en spelen maar. 
Iets na elven hebt u uw laatste spel gespeeld, u praat nog wat na (al dan 
niet met een hapje en drankje), en even later is de uitslag van de avond 
bekend.  
Lijkt het u wat? Even contact opnemen verplicht nog tot niets.  
U kunt bij de volgende personen terecht:  
Marga Westera:  tel: 428 24 33 
Pepi Biemans:  tel: 428 16 99 
Riet Ploeger:   tel: 428 17 53  
De speeldata voor dit jaar zijn op:11 en 25 november en  
9 en 16 (Kerstdrive) december, van 19:45 – 23:00 uur bij De Buren.  
Riet Ploeger, 
voorzitter Bridgeclub Boekelo 

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


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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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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

Zondag 15 november

Grote najaars wijn proeverij, Spiele Hof.
Van 14.30 uur tot 18.00 uur. Entree € 5,-
Opgave via info@breukersdranken.nl

proeverij����

Kijk voor tijden en informatie op www.breukersdranken.nl



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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GEMEENTELIJKE ZAKEN 
 
Hallo bewoners van Boekelo,  
De mooie zomer is voorbij. De tijd breekt weer aan voor wollen truien en 
dikke jassen en de kachel of CV zal zijn werk weer moeten leveren in de 
koude nachten. Tijd dat ook het blad van de bomen valt, velen zijn al in 
de weer met verzamelen. Voorgaande jaren hebben we getracht om 
zoveel mogelijk bladkorven te plaatsen in Boekelo en Usselo.  
Helaas wordt deze mogelijkheid van participeren ons ontnomen door het 
beleid dat momenteel gevoerd wordt door de gemeente. Ook zal minder 
vaak blad worden opgehaald door Onderhoud Enschede. Er zijn dit 
seizoen twee bladrondes met grote machines om het blad weg te halen 
van de grasvelden en aanliggende straten. Door de reguliere veegrondes 
wordt geprobeerd zoveel mogelijk blad van straat te halen.   
Aan de Diamantstraat hebben we afgelopen zomer een milieueiland 
gecreëerd om afval gescheiden in te zamelen. Een goed initiatief.  
Helaas zijn er mensen die (grote) dingen ernaast plaatsen zoals 
glasbakken, plastic platen, kleding of gevulde dozen en zakken waar 
men op een makkelijke manier van af wil. Dit willen we zoveel mogelijk 
indammen door handhavend naar die mensen op te treden, met als 
gevolg een proces verbaal dat er niet om liegt. We hebben allemaal een 
milieupas om dergelijke dingen te storten op één van de afval breng 
punten aan de Binnenhaven en de Vlierstraat. Daar kunnen glas, papier 
en ook blad gratis aangeboden worden. Voor meer informatie hierover 
kunt u zich in verbinding stellen met Twente Milieu.  
Ook kom ik regelmatig illegale stort tegen in het buitengebied, zoals 
golfplaten (asbesthoudend!), puin, autobanden, glas, halve inboedels 
(over door verhuizing), tuinafval met verhardingsmaterialen, etc..   
Beste mensen, laten we diegenen die dit veroorzaken hier een halt 
toeroepen. Zij bevuilen hiermee ons en hun eigen nest en omgeving!  
Voor alles dat gemeld dient te worden, ook dingen die niet in de natuur 
thuis horen, kunt u bellen met Gemeente Enschede via 053 – 481 76 00  
of een melding doen via het digitale loket van Enschede.  
Laten we elkaar hierin steunen, en samenwerken om voor een schoner 
milieu te zorgen. Een mooi voorbeeld is het straatadoptieteam van 
Boekelo. Zij maken regelmatig straten, sloten en bermen in en om 
Boekelo schoon van zwerfvuil. Dit wordt door ons en mij zeer 
gewaardeerd. Wilt u ook een steentje bijdragen door een straat te 
adopteren, meldt u zich dan aan bij dorpraadslid Joost Brunink voor een 
schoon Boekelo.    
Veel herfstgroeten van Jan ten Elzen, 
wijkbeheerder 



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 



(advertorial) 
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VIS-IONAIR NU OOK IN BOEKELO 
 

VIS-ionair heeft nu ook een filiaal in Boekelo  
om onze (h)eerlijke gerookte Paling te proeven.  

Kwaliteit voor een (h)eerlijke prijs uit onze eigen kwekerij. 

 
HEERLIJKE PALING 

 
Met veel enthousiasme en passie zijn wij nu ook begonnen met de 

verkoop van (H)eerlijke paling aan particulieren en restaurants vanuit 
Boekelo. 

 
De paling is afkomstig uit de kwekerij van ”Aquacultuur Groesbeek”.  

Hier wordt de paling duurzaam gekweekt en zeer nauwkeurig 
gesorteerd. De paling uit de Groesbeekse kwekerij wordt 

geëxporteerd door heel Europa. 
 
Het besef dat de natuurlijke voorraad aan paling belangrijk is, heeft onze 

aandacht. Vandaar dat wij ons ook richten op het traject duurzaam 
ondernemen. Elk jaar worden er duizenden pootaaltjes uitgezet terug in 

de natuur (Europa).  
 
 

VIS-ionair Boekelo 
Beckumerstraat 
7548 BG  Boekelo 
T: 06 30 86 38 95 
E: vis-ionair@ziggo.nl 
I: www.vis-ionair.nl 

  
 
 



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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SINTERKLAASINTOCHT 
 

Intocht 
Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas naar Boekelo. Ook zullen 
veel Zwarte Pieten, waaronder enkele Stuntpieten, Boekelo deze middag 
op stelten zetten. De intocht begint om 13:00 uur en zal starten bij 
Breukers Dranken. Vanaf daar zal Sinterklaas onder begeleiding van 
Muziekvereniging Unisson richting het carillon zal lopen.  
Pietendisco! 
Tussen 14:00 - 16:00 uur is er Pietendisco bij De Buren. Hier kunnen de 
kinderen dansen met de Pieten en mogen ze bij Sinterklaas komen voor 
een presentje. Er wordt ook een foto gemaakt. Een groot feest voor jong 
en oud!  
Sinterklaas komt ook weer logeren in Boekelo 
Blij verrast waren wij toen de ondernemers in Boekelo ook dit jaar weer 
een brief kregen van de Logeerpiet waarin hij vroeg of Sinterklaas een 
nachtje in Boekelo kon logeren. Maar wanneer hij er slaapt is een 
verrassing, dus kom elke avond even spieken... En natuurlijk hangt de 
brievenbus er weer voor alle tekeningen en verlanglijstjes!!  
Sinterklaas heeft ook nog een verrassing voor de kinderen van Boekelo 
in petto. Hij zal op dinsdag 24 november en dinsdag 1 december 
voorlezen in het Sinterklaashotel. Je kunt kiezen: van 18:00 - 18:30 uur 
of van 18:30 - 19:00 uur. De kosten hiervoor zijn € 2,- per kind. Dit kan 
op de avond zelf betaald worden. Je krijgt dan lekkere warme 
chocolademelk en wat te smikkelen.  
Je kunt je opgeven via: sintnicolaasboekelo@gmail.com. Dit kan tot 
uiterlijk 21 november a.s..  
Like op Facebook Sint Nicolaas in Boekelo voor de laatste nieuwtjes!! 
 
De Boekelose Ondernemers Vereniging 
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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   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

! www.ezendam.nl 
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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 
05 nov Koffie compleet - Samen techniek 

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

05 nov Activiteitenmiddag met leuke spelletjes 14:00 - 16:30 
05  nov 
    &  
19  nov 

Inloopochtend voor computers, laptop, 
tablet en smartphones 
Voor meer informatie zie de oproep op 
bladzijde 39 in deze Boeke-loos!     

10:00 - 12:00 

07 nov. Gezellige Najaarsmarkt 
voor info zie ook de advertentie en de flyer 

10:30 - 16:00 

10 nov 
   & 
24 nov 

Nieuw: Brei en handwerkclub 
Gezellig samen breien, haken of borduren 
Aanmelden bij Gina Nijhof 053 - 430 33 67 

14:00 - 15:30 

12 nov Efkes d’r oet. Gezellige pannenkoekentocht 13:30 - 17:30  
19 nov Cabaretmiddag 

Met Twentse Leu. Entree € 6,- p.p. 
14:00 - 16:30 

25 nov Filmavond met een hapje en een drankje 19:30 - 22:00 
26 nov Lekkere knieperkes bakk’n.... 14:00 - 16:30 
 
 

                                                     
Voorinformatie december 

 

03 dec Sinterklaasmiddag € 6,- p.p. 10:00 - 12:00 
17 dec Kerstviering met muzikale omlijsting € 7,50 13:30 - 17:30 
23 dec Kerstdiner 14:00 - 16:30 
 





www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          november 2015     37e jaargang, nr. 387            blz. 37 

 

 
 

'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. Heskamp      tel. 053 - 476 42 04 
 
Datum Maaltijd Opgave tot  
04 nov Heldere bospaddenstoelensoep, stamppot 

boerenkool, spareribs, tafelzuur, toetje 
02 nov 

11 nov Heldere groentesoep, bami goreng, satévlees en  
-saus, komkommersalade, toetje 

09 nov 

18 nov Crèmesoep, gebakken vis, hollandaise saus, rode 
bieten met appel, aardappelpuree, rauwkost, toetje 

16 nov 

25 nov Koninginnensoep, gehaktbal, snijbonen, gekookte 
aardappelen, rauwkost, toetje 

23 nov 

02 dec Mozaieksoep, spareribs, boerenkool, tafelzuur, 
toetje 

30 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 35. 
 



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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NIEUW IN DE HUISKAMER VAN HET DORP  
Inloopochtend voor computer, laptop, tablet en smartphone. 
Elke 2e en 4e donderdag van de maand 
van 10:00 tot 12 uur. 
Locatie: Huiskamer van het Dorp, 
   Jan van Elburgstraat 111. 
We worden steeds meer geconfronteerd 
met het digitale tijdperk, alles moet online 
bij overheid, gemeenten en bedrijven. 
Onze vrijwilligers helpen u graag met uw vragen of problemen met bijv. 
Windows 10, e-mail, back-ups, DigiD, telebankieren en routers.  
Neem uw laptop, tablet of smartphone mee. Een PC is aanwezig. 
Eventueel huisbezoek is mogelijk tegen een kleine vergoeding. 
 

OPROEP AAN NIEUWE BEWONERS 
 
Zoals u wellicht bekend is, bestaat sinds enige tijd een zogenaamd 
Welkomstbeuksken. Daarin worden alle ‘nieuwe bewoners’ van Boekelo 
en Usselo op de hoogte gebracht van de activiteiten die de diverse 
plaatselijke bedrijven, verenigingen, etc. ontplooien. Aan alle nieuwe 
inwoners van Boekelo en Usselo zal dit boekje (en een kleine attentie) 
worden overhandigd. Wij hebben een aantal „ambassadeurs‟ bereid 
gevonden, nieuwe bewoners bij ons te melden.  
Daarnaast roepen wij ook de nieuwe bewoners zelf op zich te 
melden!  
U kunt dat doen bij één van de onderstaande adressen: 
Gonny ten Veen 
Mr. de Wolfstraat 14 
7548 AX Boekelo 
T: 428 17 38 
E: gonnytenveen@hotmail.com  
Miranda Meerman 
Usselerhofweg 1 
7548 AX RZ Usselo 
T: 428 24 44 
E: info@makelaardij-meerman.nl 
 
Namens de werkgroep “Welkomstgeschenk Boekelo-Usselo”,  
Henk Scholte in ‘t Hoff 
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VAN DE WIJKAGENT 
 
In verband met de Donkere Dagen het volgende:  
Op woensdag 28 oktober jl. is een fietscontrole geweest op de 
basisscholen Marcellinus, Molenbeek Boekelo en Molenbeek Usselo.  
Bij deze controle waren naast verkeersouders van de scholen de 
plaatselijke fietsenmaker en 2 motorrijders van de politie betrokken.  
Ik hoorde dat deze controle nuttig en succesvol is geweest.   
TIPS:  
- Zorg ervoor dat u goed zichtbaar aan het verkeer deelneemt.  
- Zorg er als ouders voor dat de verlichting op 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. 
- Extra veilig is een hang- of beugelslot, maar dan wel van goede 
 kwaliteit. Zo’n kwaliteitsslot is te herkennen aan het ART-label.
 Het is ook goed om een fietsslot regelmatig te controleren. 
 Registreer thuis de gegevens van uw fiets en bewaar deze.  
We worden de laatste tijd weer geconfronteerd met inbraken, 
insluipingen en babbeltrucs. Ik wil iedereen dan ook waarschuwen en 
verzoeken alert te zijn op verdachte situaties.  
Gebruik een Watch APP-groep in je straat of buurt of maak gebruik van 
Facebook.  
Bij het zien van verdachte situaties bel de Politie, alarmnummer 112. 
 
Uw wijkagent, 
Anton Brinks 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 
Heeft uw kind problemen met schrijven? 
 
Schrijft uw kind slecht leesbaar, te groot,  
te klein of krijgt uw kind kramp van het  

 

schrijven? Wij kunnen onderzoeken of er een motorische oorzaak voor is 
en zo ja dan kunnen we dat behandelen. Dit gebeurt in overleg met de 
leerkracht van uw kind. Voor meer info: www.teesinkbeek-kinderfysio.nl 
of bel: 06 33 64 94 50 (Ylva) / 06 45 54 14 66 (Nancy) 

http://www.teesinkbeek-kinderfysio.nl/
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OVERNAME SLAGERIJ VAN DER PEET 
 
Bedankt! 
 
Na 37 jaar te hebben gewerkt in de slagerij, gaan wij op zaterdag  
30 januari 2016 stoppen. Voor ons zal het even wennen zijn.  
Met veel plezier hebben we in al die jaren onze service en diensten 
kunnen verlenen aan onze klanten. Wij willen u dan ook hartelijk 
bedanken voor uw vertrouwen.  
Gelukkig wordt de slagerij voortgezet.  
Mark Wagelaar en Ilse Haan zetten hun schouders er onder.  
Zij hebben ervaring in de slagerij, maar vooral… passie voor het vak. 
Mark en Ilse, wij wensen jullie veel succes toe. 
 
Theo en Ineke van der Peet 
 
 
Hallo Boekelo en omgeving 
 
Graag willen wij ons even voorstellen: 
Mijn naam is Mark Wagelaar en ik heb jarenlange ervaring in de slagerij 
en als cateraar verzorg ik o.a. warme en koude buffetten, barbecues, 
stamppotbuffetten en luxe hapjes.  
Samen met mijn vriendin Ilse Haan neem ik vol enthousiasme het stokje 
van Theo en Ineke van der Peet over.  
Wij zullen ons uiterste best doen om de diensten en de service die u 
gewend bent voort te zetten.  
Vanaf dinsdag 16 februari 2016 verwelkomen wij u dan ook graag in de 
enigszins vernieuwde slagerij aan de Beckumerstraat 32a. 
 
Theo en Ineke bedankt, geniet van jullie verdiende vrije tijd! 
 
Mark & Ilse 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

Zoekt u een betrouwbare, goede huishoudelijke hulp  
en woont u in of rondom Boekelo? 

Ik heb nog een aantal dagdelen vrij.  
Bel me gerust voor een kennismaking!  

Anita: 06 21 38 88 22 
 
 
 



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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
Soms komt het voor dat wij 
verrast worden door een 
onverwacht contact met 
een oud dorpsgenoot.  
Kort geleden ontmoetten 
wij Peter Rutgers, geboren 
in Boekelo in 1942.  

Aan de hand van o.m. foto’s uit het familiealbum, heeft Peter het één en 
ander opgeschreven.  
In de eerste jaren van hun huwelijk(1940) woonden Ab Rutgers en Jannie 
Beverdam op Windmolenweg 52, naast de Borgelings.  
Ab was bedrijfsfotograaf bij de HEEMAF in Hengelo.  
Uit de tekst van zijn zoon citeren wij enkele herinneringen: “Ab rijdt elke 
dag op zijn motor heen en weer naar Hengelo. Jannie doet het 
huishouden. Koopt groente bij Schartman, vlees bij Voogd en brengt de 
post naar postkantoorhouder Jelly. Op de tennisbanen van Bad Boekelo 
neemt Jannie tennisles en geniet er samen met Martha, de vrouw van 
dokter Klaas de Jong, van het spel. Ook met Jo Nengerman-Peeze, 
verderop aan de Windmolenweg, sluit zij vriendschap. Jo is getrouwd met 
Jan Nengerman die bij de administratie van De Bleekerij werkt.  
Jan is de zoon van de tuinman van Zonnebeek, Jo de dochter van de 
stationschef van Boekelo”.  
Even verder vermeldt Peter dat dokter Herman Waardenburg hielp bij zijn 
geboorte – dokter De Jong had net een motorongeluk gehad – en Frieda 
Valkman uit het “rode dorp” werd hun dienstmeisje.  
In 1946 zit Peter in de kleuterklas met o.a. dokterszoon Klaas de Jong en 
Eddo Wilmink, de zoon van badmeester Karel Wilmink.  
Ook de kinderen van hun vrienden komen in beeld: dochter Marja en zoon 
Kalle, ex-voetballer van FC Twente, van Lars en Mies Oranen; zoon Kajan 
van de Nengermans; Arend en Annette Peeze, en de kinderen van de 
dokter, Martine en Klaas; Wouter en Clara werden later geboren.  
In 1950 valt het gezin uit elkaar; Ab vertrekt naar Hengelo en Jannie 
hertrouwt en verhuist met Peter en een jongere broer naar Amersfoort. 
Ab is inmiddels overleden, 102 jaar oud, maar Jannie leeft nog, 95 jaren 
oud, en woont in Ermelo. Peter woont in Eibergen. 
 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
 

http://www.boeke-loos.nl/
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Verder: Nieuws van de Historische Kring 
 
De herinneringen van een familie, zoals hiervoor in het kort omschreven, 
maakte bij ons, oudere Boekeloërs, heel wat los; daarom leek het ons 
zinvol om hierover in Boeke-loos bekendheid te geven. Wie weet brengt 
het anderen op de gedachte ook eens terug te denken aan vroeger, de 
jeugdjaren in Boekelo, namen van bekenden. Wij kregen van Peter ook 
foto’s, die bij ons bekeken kunnen worden.   
Rest ons nog jullie te herinneren aan de Filmavond op 18 november bij 
De Buren; zaal is open vanaf 19:30 uur, aanvang om 20:00 uur.  
Om de toegang vlotter te doen verlopen, kunnen op maandag 16 en op 
dinsdag 17 november van 14:00 tot 16:00 uur bij het Historisch Centrum 
entreekaarten opgehaald worden; voor uzelf en/of voor uw huisgenoten. 
Donateurs hebben vrij entree voor 2 personen; familie, vrienden, 
huisgenoten en overige bezoekers betalen € 5, -. 
Kijk op de raambiljetten om te zien welke onderwerpen op de filmavond 
worden aangeboden: o.a. Unisson 60 jaar, intocht van Sinterklaas vanaf 
1963, Palmpasen, Carnaval, BSB en Bad Boekelo.  
Tot ziens op 18 november! 
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
24 november: 
We bezoeken de Turner tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe. 
Nadere info over het parkeren bij het museum krijgt u bij het vertrek.  
We vertrekken om 14:00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren.  
De start van de bezichtiging van de tentoonstelling is om 15:00 uur.  
Na afloop gaan we naar restaurant Dolphia aan de Gronausestraat, waar 
we om ongeveer 17:00 uur worden verwacht.  
Aanmelden vóór 20 november bij: 
Jenny Wevers T: 428 14 23 E: redder@planet.nl 
Bonnie Haven T: 428 15 58 E: jhaven@kpnmail.nl 

LET OP: gewijzigd e-mailadres!! 
Nettie Overzee T: 428 21 38 E: nettie.overzee@kpnmail.nl  
Vooruitblik december: 
17 december: Kerstdiner bij ’t Hagen in Haaksbergen. 
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
Vooruitblik januari 2016: 
12 januari: Nieuwjaars welkomst groet 
26 januari: Jaarvergadering. 
Nadere informatie volgt in het decembernummer van Boeke-loos. 

http://www.boeke-loos.nl/
mailto:redder@planet.nl
mailto:jhaven@kpnmail.nl
mailto:nettie.overzee@kpnmail.nl


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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OORLOGSMONUMENT KWINKELERWEG  
 
Vervolg in Duitsland 
Na de ceremonie van 29 september 2013 werd het Bomberteam Boekelo 
via Facebook benaderd door Martin Kösters uit Legden in Duitsland. 
Hij is al sinds 1992 bezig om alle gecrashte vliegtuigen uit de tweede 
wereldoorlog in en om zijn woonplaats in kaart te brengen. Zo ook de 
Halifax LK634 die op dezelfde avond werd neergehaald als de Halifax 
DK259 die in Boekelo neerkwam. 
Dit gebeurde ongeveer 10 minuten later door dezelfde nachtjagerpiloot 
Egmont Prinz zur Lippe-Weissenfeld. Sommige getuigen uit Boekelo 
zeggen dit ook te hebben gezien .De LK634 verdween brandend richting 
Duitsland en stortte neer op een akker vlakbij de Dinkel in het 
buitengebied van Legden. Twee bemanningsleden konden zich redden 
met de parachute, 5 bemanningsleden kwamen om het leven. Zij liggen 
begraven op het ereveld Reichswald, Kleve in Duitsland. 
Toen Martin in 2013 op Facebook zag hoe de ceremonie en 
belangstelling daarvoor in Boekelo was, wilde hij dit ook in Legden 
proberen te doen. Hij zocht contact met het team uit Boekelo. Na een 
aantal ontmoetingen en voorbereidingen was het op 27 september 2015 
zover en hebben een onthulling en een ceremonie plaatsgevonden. 
Hierbij waren, naast ongeveer 50 belangstellenden uit de omgeving,  
Canadezen en de burgermeester van Legden, Friedhelm Kleweken 
aanwezig. Zij hebben allen gesproken tijdens de ceremonie.  
De Münsterland Zeitung van 28 september jl. heeft verslag gedaan van 
de ceremonie. Voor het ontwerp van het monument is bewust gekozen 
voor een kopie van het monument in Boekelo. Dit omdat de verhalen van 
de LK634 en DK259 eigenlijk bij elkaar horen. 
 
Monument Boekelo 
Op 29 september 2015 vond een reünie plaats bij het monument in 
Boekelo. Hierbij waren gasten uit Canada en Duitsland aanwezig.  
Tevens was er een afgevaardigde van de Koninklijke Luchtmacht. 
De vijf Canadezen zijn twee weken in Boekelo geweest en hebben 
allerlei plekken in de omgeving bezocht. Samen met het team hebben  
zij o.a. een bezoek gebracht aan het oorlogsmuseum in Nijverdal,  
de Canadese begraafplaats in Holten en een ceremonie voor de 
neergestorte Canadese bommenwerper in Ruurlo. Dit alles werd met 
30 gasten afgesloten met een BBQ aan de Beckumerstraat. 
 
Harold Pot en Ronnie Heijink 
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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

VO DNITOTNGIGRVERZOETO
Voet/ecurdieP

tenule PicoN
A, Bo12gleweWe

JES!NTPUDE 
flexerVoet/ng izorgrveet

eloeko

ex

-V

A, Bo12gleweWe
488335260l.te
upgngvetov erzorgi gp

Verzor nzoeg=tenvoeedg

eloeko
64

m.coailm@gtenu @g
tenvoeedn -



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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CARNAVALSVERENIGING DE SOALTKLOET’NS 
 

Novemberfest en Op- en Daalavond 
 
“Carnaval en Oktoberfest, dat past toch prima samen?” 
 
“Wie wordt de nieuwe Prins Carnaval in het jubileumjaar van de 
Soaltkloet’ns?” 
 

De Oktoberfesten zijn traditioneel buiten. Maar in 
Boekelo is de hop wat later rijp en is het bier dus 
pas in november op de ideale drinkkwaliteit. Dus 
heeft Bookel zijn “Novemberfest”. Wel “buiten” 
maar toch ook binnen want de vrolijke 
partytenten zijn afgeschermd en voorzien van 
verwarming. De Buren schenkt speciaal voor 
deze dag een extra lekker bier in grote glazen 
pullen. Om de maag gevuld te krijgen zijn er 

natuurlijk de traditionele Bratwursten, Bratkartoffeln, Schnitzel en voor 
deze avond Eisbein met Sauerkraut. Alles tegen heel schappelijke prijzen. 
Artiesten zullen zorgen voor een feestelijke sfeer met natuurlijk vooral de 
bekende Duitse en Tiroler Schlagers.  
Extra voordeel!!: bij bestelling van één van de gerechten krijgt u vrij entree 
op de latere Op- en daalavond van de Soaltkloet’ns.  
Van 18:00 uur tot 20:30 uur op 7 november a.s. 

 
 
Direct aansluitend is de Op- en Daalavond van 
de Soaltkloet’ns.  
Daar maakt de jubilerende vereniging (44 jaar 
carnaval in Boekelo!) bekend wie de nieuwe 
Prins van Bookel en omstreken wordt.  
Met medewerking van o.a. de bekende Jigger 
Bigger Party Band wordt dit weer een heel 
gezellige avond voor iedereen in Boekelo.  

Vanaf 20:30 uur tot in de late uurtjes op 7 november a.s. 

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


A U T O B E D R I J F

HULSCHER
Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
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BURENDAG 2015 
 
365 dagen telt een jaar 
Daarom zijn wij nu weer bij elkaar 
Er is nóg iets om aandacht aan te besteden 
De eerste steenlegging van “De Berke” – 10 jaar geleden 
Waar blijft de tijd – je gelooft het niet! 
Koffie met gebak – ‘De Woonplaats” die het ons biedt  
Na dit gebeuren beginnen we met goede zin 
Zij die kunnen zetten zich weer in 
Om zo gezellig aan het werk te geraken 
En heel de buurt weer onkruidvrij te maken 
Zo met elkaar wordt er wat bijgepraat 
Over de laatste nieuwtjes uit de straat 
Soms zijn er dingen – niet zo fijn 
Van iemand afscheid nemen – dat doet pijn 
Maar de herinnering – ja, die blijft leven 
Dat is voor altijd een gegeven  
Nieuwelingen worden weer begroet 
Soms met een bloemetje – dat doet goed 
Ook welkom bij het werk zoals vandaag 
“Wat kan ik doen?” is dan de vraag 
Lukt dit niet dan komt voor hen het uur 
Om kennis te maken met menig nieuwe buur  
Na een poos van arbeid en schone perken 
Gaan we de kookkunst van enkele dames weer merken 
Op naar “De Berke” als het werk is gedaan 
Hier schuiven we allemaal weer gezellig aan 
De geur van soep is inmiddels bekend 
Wat worden we weer met z’n allen verwend 
De broodjes zijn vers en heerlijk belegd 
Het is weer geweldig – dat moet gezegd 
Een grap en een grol 
De glazen nog eens vol 
Genoeglijk gepraat 
Dat is de Jan van Elburgstraat  
Een uurtje is dan ook snel verstreken 
Een aangename ochtend – dat is gebleken 
Gaat dit een traditie aan het worden zijn 
Dan wonen we aan een gezellig plein 
Gewerkt of er zijn – het is om het even 
Het gaat om ’t gezamenlijk beleven 
Zo kun je elkaar bedanken – voor ieder even veel eer 
Tot ziens en graag het volgend jaar weer! 
 
M.W. 

http://www.boeke-loos.nl/
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PLASTIC SOUP OF PLASTIC MET POEP? 
 
Alle hondenliefhebbers, 
 
Vanmiddag (vrijdag 23 oktober) hebben we weer een heerlijke wandeling 
in het buitengebied gemaakt (Lansinkweg). 
Gewapend met grijpstok en plastic zak hebben we ook weer heel wat 
zwerfafval opgeruimd. 
Wat ons opvalt: er liggen veel poepzakjes met inhoud in de sloot of in de 
bosjes. Poep kan wat ons betreft in de natuur, in de bosjes, in de berm, 
maar niet met plastic! 
Plastic moet opgeruimd en hoort absoluut 
niet in de natuur. De bekende 'Plastic Soup' 
wordt daardoor steeds groter en groter. 
Dus poep opruimen: in plastic meenemen 
en in de afvalbak, of in het buitengebied 
zonder plastic in de bosjes, sloot of berm.  
 
Anke Kampinga 
 
 

KERSTVERHAAL BROOKDUO 
 

‘STORM OP KERSTAVOND’ 
Maandag 21 december, kerk in Usselo, aanvang 20:00 uur 

Het verhaal duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten en wordt in dialect 
verteld. Het verhaal is verweven met door het duo zelf geschreven liedjes 
en met ons allen bekende kerstliederen. 

Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij: 
Erna Roosink, tel. 428 15 95 / Riette Wissink, tel. 477 30 98 

 
 

KERSTMARKT BOEKELO 
 

Zaterdag 12 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. 

Wie mee wil doen met een kraam kan zich opgeven bij: 
ike@deburenboekelo.nl 

 

mailto:ike@deburenboekelo.nl


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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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond  
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld  

08 nov Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
11 nov Marcellinuskerk, Boekelo 18:00u Bijeenkomst Sint Maarten 
15 nov Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
22 nov Protestantse kerk, Usselo 

Johanneskerk, Twekkelo 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

29 nov Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
02 dec Protestantse kerk, Usselo 19:00u Oecumenisch avondgebed 
06 dec Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

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

 
KLEUTERKERKVIERING 

 
Hallo kinderen!  
Zondag 8 november is er weer een kleuterkerkviering voor kinderen van 
3 tot ongeveer 7 jaar! We lezen een verhaal met als thema: “delen”, het 
verhaal van Sint Maarten. We gaan dan ook leuke lampionnetjes maken. 
Kom je ook?  
De kleuterkerk is voor alle kinderen, niet alleen kinderen verbonden aan 
de Rooms Katholieke kerken!  
Jullie kunnen (houdbare) levensmiddelen meenemen die 
worden verzameld ten behoeve van vluchtelingenwerk Haaksbergen.  
Kijk voor meer informatie ook eens op 
onze website: 
www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl en op 
onze kleuterkerk facebookpagina.   
Tot zondag 8 november om 11:30 uur in 
de Sint Pancratiuskerk. 
We hopen weer veel kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s te mogen begroeten! 
 
Werkgroep Kleuterkerk 
 
 
 
 

http://www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl/
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KALENDER NOVEMBER   

za-07 Soaltkloetn’s, Novemberfest, 18:00 uur, Op- en Daal 20:30 uur 
za-07 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-08 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-08 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
wo-11 Sint Maartenoptocht, start 17:45 uur Carillon Schierbeekplein  
wo-11 Ladies Night, Grolsch, 19:30 – 22:30 uur 
wo-11 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
za-15 Najaarsproeverij Breukers Dranken, Spielehof, 14:30 -18:00 u. 
di-17 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 

wo-18 Whiskyproeverij met Henri Goosen, Breukers Dranken, 19:30  
wo-18 Filmavond, Historische Kring, De Buren, 20:00 uur 
do-19 Damesgroep 40+, bezoek Wissinks Möl, 10:00 uur P-Buren 
za-21 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
za-21 Intocht Sinterklaas, vanaf Breukers Dranken om 13:00 uur 
za-21 Pietendisco, De Buren, 14:00 – 16:00 uur 
di-24 ●●●● Laatste dag inleveren kopij december●●●● 
di-24 Trefpunt, Bezoek Turner tent., vertrek P-Buren 14:00 uur 
di-24 Sint leest voor, Sinterklaashotel, 18:00 en 18:30 uur 

wo-25 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
do-26 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
vr-27 Trefpunt, Kerstdiner, ’t Hagen, Haaksbergen 
za-29 Wildavond, Fleur de Sel   

Activiteiten Huiskamer van het Dorp: blz. 35 en 37.  
 Historisch Centrum: ma: 20:00 - 22:00 uur en vr: 10:00 - 12:00 u 
 Spreekuur wijkagent: di: 18:30 – 19:30 uur, De Zweede   

VOORINFORMATIE DECEMBER 
 

di-01 Sint leest voor, Sinterklaashotel, 18:00 en 18:30 uur 
do-03 Damesgr. 40+, Sinterklaasviering, Huiskamer v/h Dorp, 10 uur 
vr-04 Bezorgers ophalen Boeke-loos, De Zweede 
za-05 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-06 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-06 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
di-08 ’t Verborgen Theater, Dorine Wiersma, 20:30 uur 

wo-09 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:45 uur 
za-12 Kerstmarkt Boekelo, zijterras van De Buren, 17:00 -20:00 uur 

  di-15 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
di-22 ●●●● Laatste dag inleveren kopij januari●●●●  

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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HET PARADEPAARDJE VAN BOEKELO: DE MILITARY 
 
Simone Derksen (51), import Boekeloër. 
Mag Boekelo, haar bewoners en, niet in de laatste plaats,  
zichzelf op de hak nemen in deze column. 
 
Tijdens een televisie uitzending op NPO1 herstelde de geïnterviewde zich. 
Hij noemde ‘Military Enschede’ om dat direct te corrigeren in ‘Military 
Boekelo’. En, als lezers onder elkaar, dat is toch echt de juiste benaming! 
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Op de vrijdag, de dag voor de 
fantastische cross, mocht ik onverwachts mee naar de Ten Cate 
hospitality. Deze was ooit voor mij een werkgerelateerde thuiswedstrijd. 
Zeven jaar werkte ik voor de PR- en Communicatie afdeling van het 
concern Koninklijke Ten Cate en mocht mede evenementen organiseren. 
U raadt het al: ook de Military in Boekelo.  
 
Twee broodjes, een Mars en drinken 
René Mosman was in de jaren negentig voorzitter. Het secretariaat was 
gevestigd in een houten keetje. De contacten met de sponsoren waren 
toen ook al optimaal met korte lijnen. Hartelijke en kordate dames 
regelden alles à la minute (net als de huidige knapperds!). ABN Amro, 
Grolsch en Ten Cate waren hoofdsponsoren. We werden in de watten 
gelegd, er werd gevraagd naar onze mening en uitleg gegeven tijdens 
etentjes bij ‘De Watermölle’. En natuurlijk kwamen de begrotingen ter 
sprake. 
 
Op een dag kwamen René Mosman en Robert Zandstra op het 
hoofdkantoor in Almelo. René nam afscheid, Robert werd in 2006 de 
nieuwe voorzitter van de steeds maar groeiende Military.  
Continu was en is er een balans tussen de inzet van betaalde 
professionals en de onontbeerlijke inzet van vrijwilligers. Daarom vond ik 
het ook zo mooi dat dit jaar het aantal van ruim 1.400 vrijwilligers groots 
vermeld stond op het spandoek bij de entree. Zij die voor twee broodjes, 
een Mars, een stuk fruit en iets te drinken er gewoon staan! U heeft ze 
gezien. Het percentage Boekeloërs is groot, lijkt mij. 
 
Strodorp en huifkartocht 
Even terug naar het zakelijke evenement. Voor onze PR-afdeling was het 
een feestje om samen te werken met de organisatie. Al was er hier en 
daar wat tegenslag. De huifkartochten waren nieuw en geliefd, al lukte het 
mij op een vrijdagmiddag bijna niet om de genodigde dames in de huifkar 
te krijgen.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Het paradepaardje van Boekelo: de Military 
 
De reden: in het, toen nog minimale, strodorp werden outdoorlaarzen, 
hoeden en shawls verkocht. Koren op de molen van de dames. Letterlijk 
bepakt en bezakt, tassenvol, reden we uiteindelijk toch nog langs de 
(andere) hindernissen. De betreffende standhouder heeft mij het hele 
weekend vriendelijk toegelachen. En, zeker zo belangrijk, ook onze 
vrouwelijke gasten waren blij.  
 
De Ten Cate Waterbak 
Een memorabel moment was de dag dat René Mosman belde. Hij zegt 
zelf eigenwijs te zijn, lastig soms. Ik zal het niet ontkennen. Maar hij belde 
om aan te geven dat de toenmalige sponsor van de waterbakcombinatie 
afhaakte. “Of deze hindernis iets voor ons was om te sponsoren”. Kijk, 
beste mensen (u bent er nog), dat is sympathiek! Hij had ook de Raad 
van Bestuur kunnen bellen en daar zelf kunnen scoren. Nu mochten wij 
deze boodschap overbrengen. Karakter. Dat zelfde jaar pronkten de 
spandoeken op deze A1-locatie. Misschien hebben we een beetje 
gesmokkeld en er net iets meer reclamedoeken en boardings geplaatst 
dan verwacht. Maar ach, het was midden jaren negentig, het kon toen en 
het hangt er nog.  
 
Veiligheid paard en ruiter 
Dat er een wederzijdse liefde was bleek wel in 1993 toen het evenement 
niet door kon gaan omdat het terrein te drassig was. Kunt u zich voor-
stellen hoe dat was voor al die mensen die het evenement hadden 
voorbereid, de parcoursbouwers, de ruiters? Maar veiligheid van paard en 
mens ging voor alles. De sponsoren werden gebeld. Alle genodigden 
werden afgebeld, maar wel werden de sponsorbedragen overgeboekt om 
de Military in leven te houden. Net zoals een aantal Boekeloërs (de 
Founders) al deden, door - al dan niet privé - het evenement ooit van een 
faillissement te redden.  
 
Van zalm naar stamppot 
44 jaar Military, ik had ze, leeftijd technisch gezien, allemaal mee kunnen 
maken, maar het is niet gelukt. Een score van twintig jaar is niet slecht. 
Wat hebben we gefeest in de partytent, die op moment X in een weiland 
naast het terrein werd geplaatst omdat er toch vechtpartijtjes uitbraken. 
Boenders in Beckum stak zijn nek uit en verzorgt nog steeds de catering, 
al slaat de (ook culinaire hoogstaande) concurrentie toe. Achter het 
huidige stamppottenbuffet zit een mooi verhaal: begin jaren negentig 
werden de gasten voorzien van zalm en paling. Voor de gewone burger, 
zoals ik, een lekkernij, maar voor de zogeheten VIP-genodigden bijna 
dagelijkse kost.  
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Het paradepaardje van Boekelo: de Military 
 
Het serveren van een uitgebreid stamppottenbuffet in de VIP-hospitality 
(vreselijk, uitgekauwd woord) was een gok. Het eerder genoemde 
restaurant uit Beckum verzorgde drie uitgebreide stamppotten. Geslaagd!  
Meerdere sponsoren kopieerden het nieuwe stamppottenconcept. 
 
Zandstra 
Wat wij nooit kunnen kopiëren is het enthousiasme, de uitstraling en de 
roeping van Robert Zandstra. De man met hond die dag in dag uit op het 
terrein te vinden is. Die bij elke zakelijke gelegenheid een mooi toepasselijk 
verhaal houdt. De voorzitter die in 2011 de ‘BART Award’ voor de Military-
organisatie in ontvangst nam. De prijs voor een organisatie die een sterke 
bijdrage levert aan het toerisme en de recreatie in Boekelo en Usselo. 
Tijdens zijn speech gaf Robert aan dat “dit een van de mooiste prijzen ooit 
was” die de Military ontving. “Omdat de Military niet door kan gaan als wij 
Boekeloërs, en met name natuurlijk de grondeigenaren, niet mee zouden 
werken”. Robert: dat enthousiasme, daar varen wij wel bij. Die avond heb 
ik echt een moment gedacht dat dit beeldje op jullie nachtkastje naast de 
echtelijke sponde heeft gestaan. Zover is het vast niet gekomen.  
 
     

 
 
 
 
De BART Award, uitgereikt 
door de toenmalige 
wethouder Myra Koomen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Military Vliegveld Twente? 
Boekelo is de Military. De toekomstige N18 brengt andere paarden-
krachten. In een interview las ik dat “verplaatsing richting Usselo” een 
optie zou kunnen zijn. Of het Vliegveld Twente. Pardon? Military Vliegveld 
Twente? Ik denk dat honderden vrijwilligers eruit vliegen. Dat lijkt wel op 
een dreigement, na al die mooie woorden. Nee ‘kerel’: het is een 
schrikreactie. Dank jullie allen, al dan niet betaald, voor een prachtig 
evenement. 
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zie www.boekelo.info/advertenties

Internet:
De digitale versie van Boeke-loos kunt u
vinden op: www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006).

Sluitingsdata:
In principe de 4e dinsdag van de maand.
Voor de exacte data: zie de ‘kalender’
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is een uitgave van de Stichting Dorpsraad
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Ingezonden artikelen, indien voorzien van
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BOEKE-LOOS
verschijnt 11x per jaar
(juli/augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1.800 ex. per uitgave
Druk: Form+Print Boekelo

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185

Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter:
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter:
Kas de Vries 428 34 96

Secretaris:
Ben Schoppert 477 49 78

2e Secretaris:
Ben ter Stal 431 37 75

Penningmeester:
Henk Guchelaar 574 01 63



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 NDER 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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