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Kleuren op het plein

Na een periode van wachten was het op donderdag 15 september eindelijk 
zover. Het in planten van de twee plant vakken op plein aan de Boekelose 
Stoomblekerij. Wat is er voor die tijd allemaal gebeurd. Vorig jaar is een deel 
van de nieuwbouw project De Blekerij van TerSteege over gedragen aan het 
stadsdeel beheer. Na de overdracht kwamen we er achter dat de grond in de 
plant vakken op het plein behoorlijk vervuild was met wortel onkruiden. Gezien 
er planten en grassen in stonden was het op deze manier niet te onderhouden. 
We hebben direct actie ondernomen door alles er uit te halen, compleet met 
een grond laag van 0,40m diep om verzekerd te zijn dat al het wortel onkruid er 
uit was. Gezien de omgeving veel toerisme aantrek leek het mij een goed idee 
om hier iets speciaals te doen. Een prairie beplanting, dit is een bepaalde manier 
van opbouw (met lagen teelaarde, molm mest en lava)  Door de isolerende 
werking van lava wordt verdamping van water tegen gegaan en blijft het water 
huishouding op peil. Ook in de zeer warme zomerdagen. In de natte periodes 
vindt er geen rotting plaats doordat het water direct weg vloeit de bodem in en 
de planten niet in het water staan. 

Na de basis aanleg van dit alles kon men met behulp van een specialist gaan 
planten.  Door verschillende bloeitijden hebben we het hele jaar kleur op het 
plein tot aan de winter toe. Het onderhoud voor deze plant vakken is minimaal. 
Ik hoop dat u allen de komende jaren zult genieten van deze kleurrijke bloemen 
pracht op het plein.

Groetjes Jan ten Elzen wijkbeheerder.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (20 SEPTEMBER 2016)

Jeroen Verhaak, voorzitter van de 
Dorpsraad, opent de vergadering om ca. 
20.00 uur. Hij heet de aanwezigen welkom. 
Dat zijn 6 Dorpsraadleden t.w. Henk 
Abbink, Joost Brunink, Ben ter Stal, Bart 
Stokkers, Kas de Vries en hij zelf. De overige 
dorpsraadleden hebben om redenen van 
ziekte, vakantie en werk afgemeld. Ook 
Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-
West) is afwezig. 

Op de publieke tribune is een 20 tal aanwezigen. Vervolgens krijgt Inge Grevink, 
wijkcoach team Boekelo-Boswinkel (www.wijkteamsenschede.nl) het woord. 
Zij stelt zich kort voor en zal zoveel mogelijk voor de verbinding met Boekelo 
de vergaderingen bijwonen. De werkzaamheden van de wijkteams zijn eerder 
toegelicht. Zij laat een aantal folders achter.

Het derde agendapunt vanavond is Buslijn 6. Na de vorige vergadering is een 
brief verzonden naar de provincie waarin we bezwaar maakten tegen  het 
voorstel om lijn 6 op te heffen. Daarop is een antwoord ontvangen dat mede 
aanleiding is geweest tot enkele gesprekken de afgelopen weken. Duidelijk is 
geworden dat het besluit onomkeerbaar is en de cijfers laten zien dat de lijn de 
afgelopen jaren te beperkt is gebruikt. Erkend is dat het overleg eerder en beter 
had gemoeten. 

Rob Plooy van Syntus licht, ondersteund door enkele aanwezige collega’s, de 
nieuwe opzet van de buurtbus toe. Daarbij wordt ook ingegaan op vragen van 
de aanwezigen. De bus rijdt vanaf 11 december as. maandag t/m vrijdag 1x per 
uur de huidige route, eerste vertrek Boekelo 06.37 en van station naar Boekelo 
07.20 (sluit aan op treinen). En vervolgens elk uur, de laatste bus vertrekt om 
18.20 bij het station. Op zaterdag is de dienst tussen 10.37 en 16.10 uur. De bus 
gaat gereden worden door vrijwilligers. Mochten er bij het ingaan van de nieuwe 
dienstregeling nog te weinig vrijwilligers zijn dan worden chauffeurs van Syntus 
ingezet. De vrijwilligers ontvangen een opleiding van Syntus. De werving start 
binnenkort met een advertentie in Tubantia en een oproep in Boeke-loos. 
Ter plekke melden zich reeds 4 inwoners als vrijwilliger! Op 20 oktober as. is er 
een voorlichtingsavond in De Zweede. De kosten van de buurtbus betaalt Syntus. 
Syntus garandeert ook de uitvoering van de diensten. Zoals het er nu voorstaat 
vervalt de lus bij de Ganzebosweg en wordt gekeerd bij de kerk. Dit kan doordat 
de bus kleiner is. In de loop van volgend jaar wordt bekeken of er wijzigingen in 
de route (bv. doortrekking tot MST/stad) wenselijk en haalbaar zijn. De route blijft 
Boekelo-Marssteden-Havengebied-station v.v. Over de kosten (nu € 3,00 enkele 
reis) is discussie. De Dorpsraad spant zich in om tot een beter gebruik te komen. 
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Een vervoersonderzoek onder de inwoners naar hun wensen is noodzakelijk. 
Met de provincie is hierover overleg gaande. De uitvoering van de buslijn 
volgend jaar wordt intensief gevolgd ook door de Dorpsraad om te bekijken 
welke aanpassingen wenselijk en/of noodzakelijk zijn. De ervaringen van  de 
chauffeurs vormen hiervoor ook een goede input. Daarbij wordt ook gekeken 
naar aanvullende mobiliteitsvoorzieningen als deelfietsen e.d. Mochten er pieken 
in de uitvoering ontstaan dan wordt een extra bus ingezet.
Omdat ook enkele mails hierover zijn ontvangen worden deze aanvullend 
behandeld. De mail van Ton Taselaar (aanwezig) is in de loop van de vergadering 
behandeld en afgedaan. In een andere staan vragen die door de Dorpsraad niet 
kunnen worden beantwoord. Deze wordt doorgezonden naar de gemeente en 
Syntus. Van de mail van een inwoner van de Marssteden wordt kennisgenomen.

Het Verslag van de vergadering van 19 juli jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De in- en uitgaande post wordt behandeld. Uitgegaan zijn twee brieven: over 
het Bestemmingplan Boekelo en de bouw van twee woningen Beckumerstraat 
458 in het kader van de Rood voor Roodregeling (wij zijn niet voor verdere 
bouw in het buitengebied maar past binnen de huidige regelingen). In het 
bestemmingsplan Boekelo zijn volgens  Ben ter Stal meer wijzigingen verwerkt 
dan gemeld resp. opvalt. Hij zoekt dit  verder uit waarna een aanvullende brief 
aan de gemeente wordt verzonden. Ontvangen is een mail van een familie 
aan de Boekelosestraat (nieuwe huizen) over onveilige situaties door fietsers 
op het trottoir. De commissie ROM pakt dit in overleg met de gemeente op. 
Naar aanleiding van een andere mail die ook aan de Dorpsraad is verzonden 
onderneemt de gemeente actie m.b.t. de bouw van een fietsenstalling aan de 
Henry Dunantlaan. Een derde mail van een bewoonster gaat over het gerucht dat 
er in de toekomst geen verkeer meer mogelijk zou zijn over de Boekelosestraat 
tussen Boekelo en Usselo. Aangezien zij één van de aanwezigen is wordt ze ter 
plekke door Kas de Vries gerustgesteld dat er een viaduct komt over deze straat 
waar zowel fiets- als het autoverkeer onderdoor kan. Verkeershinder bij de bouw 
is niet te voorkomen. 
Dit punt leidt er wel toe dat gevraagd wordt om Boeke-loos meer aandacht te 
besteden aan de gevolgen van de N18. Tot slot wordt kennisgenomen van de 
mail van Stadsdeelbeheer over het onderhoud van het Bleekerijplein. Kort na de 
vorige vergadering is het plein onkruidvrij gemaakt en recent zijn de plantvakken 
opnieuw ingepland. Het onderhoud zal door het huidige gemeentelijke beleid 
een aandachtspunt blijven!

Anton Brinks meldt bij veiligheidszaken dat over de afgelopen twee maanden 
één incident te melden is: forse vernielingen en diefstal uit de voormalige 
manege. De gemeente heeft als eigenaar aangifte gedaan. Tips zijn welkom. 
Na ruim 2 jaar als wijkagent in Boekelo e.o. actief te zijn geweest gaat Anton 
1 november as. met prepensioen. Dit is zijn laatste Dorpsraadvergadering in 
functie! Voorzitter Jeroen Verhaak bedankt Anton voor zijn inzet voor Boekelo 
en de plezierige en vruchtbare contacten de afgelopen jaren. 
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De Dorpsraad komt naar zijn afscheidsreceptie op 14 oktober as. Vooralsnog 
neemt Randy Oude Engberink het stokje over.

NIEUWS uit commissies en vertegenwoordigingen.
Dagelijks bestuur (Jeroen Verhaak). Zoals bekend worden er door de sterk 
verminderde instroom geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
opgevangen in het Jarabeecomplex. Met directeur van Jarabee heeft een 
nagesprek plaatsgevonden waarbij geconcludeerd werd dat de gevolgde 
procedure als plezierig en positief is ervaren. Gevraagd is om de dank van 
Jarabee voor de grote positieve betrokkenheid van Boekelo aan de inwoners 
over te brengen.

Dorpsbudget (Kas de Vries). Enkele recent ontvangen aanvragen komen in de 
oktobervergadering aan de orde. 
Publiciteit. Kas meldt veranderingen in de samenstelling van de redactie en een 
andere wijze van opmaak  via een professional. Ingaande 1 januari as. hebben 
we een andere drukker nodig. Uit de zaal wordt gevraagd om meer inhoudelijke 
onderwerpen te beschrijven in Boeke-loos.

R.S.C.J. (zie mail Gonny ten Veen). Bij Natuurlijk Spelen Bleekerij worden enkele 
speeltoestellen aangepast Het gras wordt voortaan met dank aan Jan te Elzen 
door de gemeente gemaaid. Jeroen Verhaak meldt dat de bibliobus ingaande 
1 januari niet meer naar Boekelo komt vanwege een forse verlaging van de 
gemeentelijke subsidie. Naar alternatieven wordt gezocht o.a. in samenspraak 
met het Open Ouderenwerk en de scholen. Eind december zijn er in Twente 
twee open monumentendagen over de textielgeschiedenis. Gevraagd wordt of 
Boekelo hierin een rol kan spelen.

R.O.M. Joost Brunink doet verslag van de door hem bijgewoonde bijeenkomst 
over de pekel-, brakwater en afdekolielekkages bij de reguliere zoutwinning door 
AKZO-Nobel, georganiseerd door stadsdeel-commissie West. Er is gevraagd om 
een overzicht van lekkages vanaf 1980. O.a. door te late meldingen van lekkages 
staat AKZO nu onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Mijnen. 
Doordat van de zijde van AKZO vragen niet bevredigend werden beantwoord 
is het vertrouwen in AKZO eerder af- dan toegenomen. Er zijn naast de 
lekkages meer punten die om aandacht vragen: niet afgedekte leidingen aan de 
Beckumerstraat, de opslag aan de Kwinkelerweg, de situatie van de sinkholes, 
de opslag van dieselolie in zoutcavernes. Er schijnt in twee cavernes (locaties 
onbekend) ook medisch radioactief afval opgeslagen te zijn. We gaan over alle 
punten één of meer brieven sturen. Henk Abbink meldt dat er binnenkort een 
voorlichtingsavond komt over glasvezel in het buitengebied. Het is van belang 
dat meer dan 50% van de bewoners een aansluiting wil. Kas de Vries meldt dat we 
de onveilige situatie kruispunt Haimersweg/ Windmolenweg gaan aanpakken. 
O.a. door op het viaduct kerende en onjuist afslaande automobilisten worden 
regelmatig fietsers in gevaar gebracht. Dit kan zo niet langer. Als het aan ons ligt 
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wordt de oude situatie hersteld. K3 Delta heeft gemeld dat het verontdiepen van 
het Goorse Veld traag verloopt. Twente Milieu zal enkele keren met de diftarbus 
(diftar=gedifferentieerd afvaltarief) naar Boekelo komen. O.a. via Boeke-loos 
wordt dit bekend gemaakt.

M.b.t. Klankbordgroep Grolsch, M.F.A., Ouderencommissie en Bookels Höltink 
zijn geen ontwikkelingen te melden. 

Rondvraag. 
Ben ter Stal vraagt naar het faillissement van Fishing Adventure (FA) (toekomstig 
exploitant visvijver Goorse Veld). De voorzitter is hierover gebeld door de 
directeur. Het faillissement is veroorzaakt door een fout van FA en wordt 
waarschijnlijk over een maand opgeheven. De gemeente heeft weet van het 
slechte wegdek Boekelose Stoombleekerij t.h.v. ketelhuis en onderneemt actie. 
Dat geldt ook voor de eerder gemelde lichtoverlast bij het Magazijn. Jan ten 
Elzen bekijkt ook of er aan de Boekelosestraat/Bastinglaan een extra afvalbak 
voor hondenpoep kan worden geplaatst n.a.v. klachten uit de zaal. Sommige 
hondeneigenaars schijnen opgevoed te moeten worden dat ze de rommel van 
hun hond opruimen.  Jan ten Elzen meldt dat het trottoir aan de noordzijde bij 
de weilanden aan de Beckumerstraat vanaf de Smaragdstraat wordt vervangen 
door een verharding. Dit i.v.m. de wortelgroei. Dit geldt ook voor een deel van de 
Boekelosebleekweg. Tot slot meldt hij dat er takken afgezaagd en gestolen zijn 
van klimbomen die gereed lagen bij de kap aan de Boekelosestraat.

De voorzitter sluit om 22:05 de vergadering.

Bart Stokkers/Jeroen Verhaak

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van 
de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 18 
oktober, aanvang 20.00 uur, in de MFA De 
Zweede,  Boekelosestraat 275. U bent van 
harte welkom en hebt in deze vergadering 
volop de gelegenheid om mee te praten over 
de Boekelose belangen. 

De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website: 
www.boekelo.info (tabblad Dorpsraad). Het Verslag verschijnt ongeveer 
een week na de vergadering en wordt ook op de site gepubliceerd.
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Rijkswaterstaat voert tot maandag 24 oktober 
wegwerkzaamheden uit op de A35 bij Enschede-West 

De aannemer voert onderhoudswerkzaamheden uit en begint met 
voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de aansluiting van de 
Nieuwe Twenteroute op de A35. Deze werkzaamheden hebben direct nog geen 
gevolgen voor de verbinding tussen Boekelo en Usselo. Er zijn wel gevolgen 
voor het snelwegverkeer in de buurt van Boekelo op de A35. Het verkeer moet 
ter plaatse gedurende de gehele periode rekening houden met afwezigheid van 
vluchtstroken en verlaging van de maximumsnelheid en omleidingen.

Afsluitingsperiodes op- en afritten A35
De afrit Enschede-West voor het verkeer uit de richting van Duitsland 
is afgesloten:
• van vrijdag 14 oktober 19:00 tot maandag 17 oktober 05:00 uur.

De oprit voor het verkeer in de richting van Hengelo is afgesloten:
• van vrijdag 14 oktober 19:00 tot zondag 16 oktober 11:00 uur*;
• van zondag 16 oktober 17:00 tot maandag 17 oktober 05:00 uur.

*In verband met de thuiswedstrijd van FC Twente is de oprit op
 zondag 16 oktober open van 11:00 tot 17:00 uur. 

De oprit voor het verkeer in de richting van Duitsland en de afrit voor 
het verkeer uit de richting van Hengelo is afgesloten:
• van vrijdag 21 oktober 19:00 tot maandag 24 oktober 05:00 uur.

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en 
omleidingsroutes. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werk-
zaamheden worden uitgesteld.

De Nieuwe Twenteroute
De aanleg van een 27 kilometerlange, nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede 
is onderdeel van de Nieuwe Twenteroute. Deze nieuwe Twenteroute wordt een 
weg waarop het veiliger is om over te rijden of over te steken waardoor minder 
verkeersslachtoffers vallen. De nieuwe weg gaat de leefbaarheid in Haaksbergen, 
Boekelo en Usselo vergroten, en past in het mooie landelijke gebied van de 
Achterhoek en Twente. De nieuwe Twenteroute zorgt dat Achterhoekers 
en Twentenaren sneller van A naar B komen en maakt daarmee dat de regio 
interessant is om in te wonen, te werken en te ondernemen. De Nieuwe 
Twenteroute is naar verwachting klaar in de tweede helft van 2018.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina  werkzaamheden.
rijkswaterstaat.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002 en natuurlijk op 
de Noaber18 app op uw smartphone, waar we in de vorige Boeke-loos over 
bericht hebben.



www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij ons in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving 
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn 
altijd bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke 
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus 
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met 
onze wijkverpleegkundigen. Zij helpen u graag met het aanvragen 
van de zorg en het regelen van de eventuele vergoedingen.
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(Buurt) Buslijn 6

Syntus verzorgt onder de naam 
Twents het openbaar vervoer in 
Twente. 

Samen met de Provincie Overijssel als onze opdrachtgever, de veertien Twentse 
gemeenten en reizigersorganisatie ROCOV Twente wordt jaarlijks het vervoerplan 
besproken en goedgekeurd. Het vervoerplan 2017 is inmiddels goedgekeurd.

Per 11 december 2016 gaat de nieuwe dienstregeling in waarbij naast 
verbeteringen voor de reiziger, zoals extra ritten op zaterdag, betere 
aansluittijden op trein, ook enkele maatregelen zijn doorgevoerd op lijn niveau 
naar aanleiding van de veranderende situatie rondom het openbaar vervoer. 
Het regulieren openbaar vervoer verschuift naar het voorzien in mobiliteit in 
een bredere zin van het woord. Naast busvervoer kan dit ook mobiliteit zijn in 
de vorm van buurtbussen, deelauto’s en deelfietsen. 

Een van de genomen maatregelen is het opheffen van lijn 6 Enschede cs – 
Boekelo in de huidige vorm. Deze lijn is onderbezet en heeft niet voldoende 
reizigers om openbaar vervoer in de huidige vorm te kunnen blijven bieden.

Diverse pogingen om de lijn levensvatbaar te krijgen zoals een 
frequentieverhoging naar 2x per uur zijn niet gelukt. Er is te weinig vraag naar 
busvervoer voor lijn 6.

Volgens de tellingen van Syntus reizen er op dit moment ca. 80 reizigers per 
werkdag. Ongeveer 45% komt uit Boekelo (met name studenten) en 55% naar 
en vanaf de bedrijfsterreinen Marssteden, Havengebied en Transportcentrum. 
Op zaterdag zijn er gemiddeld 1,1 passagiers per rit en in de wintermaanden op 
werkdagen 3 passagiers per rit. De huidige vorm van lijn 6 (vaste dienstregeling 
met grote bussen) sluit dus niet meer aan bij de vraag.

Daarom is voor o.a. lijn 6 gekeken naar mogelijkheden om met alternatieve 
vormen van vervoer beter aan te sluiten bij de reizigersbehoeften. Voor 
Boekelo wordt per 11 december 2016 de buurtbus geïntroduceerd.
Deze buurtbus wordt inzet op de huidige lijn 6 met een frequentie van 1x per 
uur en blijft dus volgens de bestaande route rijden. De eerste gesprekken met 
Dorpsraad Boekelo zijn inmiddels gevoerd. De buurtbus heeft een capaciteit 
van 8 passagiers en bied de mogelijkheid voor 1 rolstoel. De buurtbus wordt 
bestuurd door vrijwilligers waarvoor de wervingsactie inmiddels is gestart.
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Chauff eurs (m/v) voor buurtbus Boekelo
Dit betreft vrijwilligerswerk

 Met ingang van 11 december 2016 wordt buslijn Boekelo – Enschede 
opgeheven. Voor de inwoners van de gemeenschap is het erg belangrijk dat 
Boekelo goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer. In samenwerking 
met Stichting Dorpsraad Boekelo is afgesproken een buurtbus vereniging op 
te richten die dit gaat verzorgen. Deze vereniging is op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. De buurtbus (8-persoons) rijdt van maandag tot en met zaterdag.

Wij vragen:
● Gastvrij en service gerichte 

instelling
● Sociale vaardigheden
● Woonachtig in directe 

omgeving
● In bezit van geldig rijbewijs B
● Een dagdeel per week 

beschikbaar

Wij bieden:
● Leuke sociale job
● Samenwerken met enthousiaste collega’s uit de buurt
● Meedoen in de samenleving
● Lid van de buurtbusvereniging
● Een theoretische en praktische opleiding

Op 20 oktober om 20:00 uur zal er bij “De Zweede” een informatieavond 
zijn. Heeft u vragen, behoefte aan extra informatie, wilt u de bus zien of wilt u 
kennis maken met de buurtbus coördinator, dan bent u van harte welkom.
Heeft u vóór 20 oktober al vragen, dan kunt u contact opnemen met Henk 
Rensink, buurtbus coördinator Syntus Twente, telnr. 06-22113963, email 
rensink@syntus.nl.
Wilt u een bijdrage leveren aan de mobiliteit en bereikbaarheid van Boekelo? 
Dan zien wij u graag op 20 oktober a.s.

Wij stellen het op prijs als u zich voor deze informatieavond aanmeldt op 
rensink@syntus.nl



Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.

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

Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
ouder dan 2 jaar.
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.

Vraag ons naar de voorwaarden en 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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REGIOCONCERT KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers Bond)

Vrijdag 28 oktober 2016 vindt in de Hervormde kerk te Usselo een prachtig 
concert plaats door:

Aanvang 19.30 uur U bent van harte welkom!

Vrouwenkoor Creedon 
uit Enschede

Vocalgroup Happy Few 
uit Enschede

Regiokoor Lechajim 
uit Wierden

Usselo Vocaal 
uit Usselo

EXPOSITIERUIMTE BESCHIKBAAR

In het gezondheidscentrum het Kruispunt is expositieruimte beschikbaar 
gekomen. Gezien de ruimte (wachtruimte en in de gangen) hebben grote, 
kleurrijke doeken of foto’s de voorkeur. Indien u belangstelling heeft kunt u 
contact opnemen met Ben van Beek (benvanbeek@hotmail.com).

KLEDING-BOEKEN-en SPEELGOEDBEURS
RODE KRUIS

In het Rode Kruisgebouw aan de Blekerstraat 81 wordt zaterdag 29 
oktober weer een grote kleding-boeken-speelgoedbeurs gehouden. De 
openingstijden zijn van 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur. Na 13.00 uur 
kost alle kleding € 0.50 per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan 
het Rode Kruis Enschede.



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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NIEUWS VAN DE REDACTIE
Adverteren in de Boeke-loos   

Beste adverteerders van de Boeke-loos,

Zoals u heeft kunnen lezen hebben er binnen de redactie van de Boeke-loos 
onlangs enkele wisselingen plaatsgevonden. De nieuwe redactieleden stellen 
zichzelf voor in de Boeke-loos, wellicht heeft u er al een aantal gezien in één 
van de vorige edities.

Voor u als adverteerder betekent dat dat u van af nu een tweetal vaste 
contactpersonen kunt benaderen met vragen en/of opmerkingen rondom 
adverteren in de Boeke-loos. Karen Hof en Jolanda van Heertum zullen deze taak 
op zich nemen. Mocht u vragen hebben over plaatsingsmogelijkheden, formaten 
en/of prijzen van de advertenties kunt u contact opnemen met Karen Hof. Voor 
vragen m.b.t. de facturering en wachtlijst contact u Jolanda van Heertum.

Op dit moment zijn we bezig om een aantal zaken voor u te vereenvoudigen 
danwel te verbeteren. Zo zal er bij binnenkomst van uw advertentiemateriaal 
nauwlettend gekeken worden naar de kwaliteit van het materiaal om een 
optimaal resultaat te bereiken. Indien er verbetering wenselijk is zal er contact 
met u opgenomen worden door ons.

Ook zijn we bezig mogelijkheden te onderzoeken om de Boeke-loos vanaf 
januari 2017 full color uit te gaan geven. Anno 2017 kan dat bijna niet meer 
anders. Graag horen wij van u of dit voor u meerwaarde heeft wetende dat dit 
gaat leiden tot een kleine verhoging van de tarieven.

Voor ons als nieuwe redactie willen we graag een aantal vernieuwingen 
doorvoeren in de komende maanden. Hierboven las u er al een paar. 
Om een goed idee te hebben van uw wensen willen we u vragen om ons 3 
van uw belangrijkste wensen op het gebied van adverteren in de Boeke-loos te 
mailen naar redactie@boeke-loos.nl

We zien uw wensenlijst graag binnen 14 dagen tegemoet.

Tot slot willen wij u erop attenderen dat het tot 1 oktober nog mogelijk is uw 
advertentie op te zeggen middels een mail naar bovenstaand mailadres.

Met vriendelijke groet,

Karen Hof & Jolanda van Heertum



��������

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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Karen ervaart ondernemend Boekelo!

Natuurlijk Balans Boekelo 
Erna Roossink 
 
Waarom over grootste ‘stadse issues’ schrijven als we hier alles bij de hand 
hebben om nog jarenlang interessante, bijzondere, wellicht soms zelfs grappige 
of ernstige columns te vullen? En zo zijn we op het idee gekomen om gewoon 
onze nieuwsgierigheid naar het ‘Boekelo-leven’ en de ervaringen die we 
daardoor zoal opdoen, met u te delen.
 
Het was even zoeken voor een ‘nieuweling’ om de prachtige plek aan de 
Badweg 65 te vinden waar Erna haar praktijk ‘Natuurlijk Balans Boekelo’ heeft. 
Ter voorbereiding had ik natuurlijk de site bezocht en daarop zegt Erna het 
volgende: ‘In mijn praktijk kan ik u door middel van Coaching|Counseling, 
Voetreflextherapie, Cupping en Voedingsadvies ondersteunen de balans te (her) 
vinden en uw gezondheid te verbeteren’.
 
“Nou, dat is wel veel”, dacht ik, en dan staat daar nog niet bij dat ze ook ‘tenen 
kan lezen’. Wat mij stiekem de vraag deed stellen toen ik haar belde: “Wil je mijn 
tenen lezen?” “Dan zet ik een leuke foto van mijn tenen in de Boeke-loos, jouw 
conclusies erbij en dan hebben we een leuke ervaring…”. Appeltje, eitje en klaar! 
Niet? Dat was ff te kort door de bocht, want om eerlijk te zijn werkte het ‘kunnen 
lezen van tenen’, net als bij u wellicht, ietwat op mijn lachspieren zonder nou 
precies te weten waarom. Onwetendheid blijkt nu.
 
Dus na te zijn ontvangen door Erna, een geweldige lieve hond die de wacht 
houdt voor het huisje tijdens de behandeling, én een heerlijk kopje thee zou het 
gaan gebeuren. Maar wat dan eigenlijk?
Gelukkig had ik de dag ervoor een behoorlijke hoofdpijnaanval gehad waar ik 
aardig vanaf was, maar nog op z’n minst wat restklachten van over had. Mooi, 
dan heb ik in ieder geval een klacht om te kijken wat ze daaraan of daarmee gaat 
doen…
 
Erna vertelde ondertussen rustig over haar keuze om vanuit de thuiszorg 
uiteindelijk te kiezen voor een vorm van zorg die dicht bij de natuur en dus 
eigenlijk bij haar zelf staat. Tijd en rust lijken ruim aanwezig overigens. Klinkt 
zweverig? Is het niet, en om eerlijk te zijn, Erna zelf ook niet.
 
Ze begint door me lekker op een bank neer te leggen met alleen mijn voeten 
en onderbenen ontbloot en pakt met een warme, prettige, en stevige hand mijn 
voeten wat eigenlijk al gelijk prettig aanvoelt. Een bijzonderheid voor mij, want 
mijn voeten aanraken is niet voor iedereen helemaal risicovrij weggelegd….
 
Het gezellige praten verstilde wat en langzaam merk ik dat er verschil zit in de 



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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punten die ze masseert, de ene kant en de andere kant van de voet en de manier 
waarop ze haar handen gebruikt. Sommige plekken zijn ronduit pijnlijk, en als 
ze me dan vertelt waarmee deze plekken verbonden zijn in mijn lijf en welke 
klachten dat eventueel kan geven dan wekt die informatie zeker mijn verbazing, 
het klopt!
 
Mijn voeten vertellen haar - en zij mij - dat ik een erg pijnlijke nek heb (jazeker, 
die hoofdpijn zit daar echt nog wel), mijn vochtbalans niet op orde is (ja ik drink 
in drukke tijden te weinig waardoor mijn nieren moeten overuren maken) en 
wellicht mijn vertering wel heel veel vraagt van mijn lichaam (daar heb ik dan 
gelukkig geen last van maar wellicht is dat omdat ik gezegend ben met een 
wel heel sterk gestel).  Kortom, de ervaring voetzoolreflextherapie, is voor mij 
bijzonder.
 
Gelukkig heeft Erna me niet weg laten gaan zonder toch ook mijn ‘tenen te 
lezen’. En geloof het of niet, ik herkende 90% van wat ze vertelde, simpelweg 
door naar mijn tenen te kijken. Wat je daar nou aan hebt? Nou ik heb begrepen 
dat uit de vormen, krommingen en opbouw van alle verschillende tenen een 
soort blauwdruk geeft van jou als persoon. Het bevestigt vaak wat je al weet 
maar wellicht steeds wilt veranderen van jezelf terwijl dat dan maar niet wil 
lukken. Hoe frustrerend is dat? Je kunt jezelf niet echt veranderen natuurlijk 
maar vaak wel de manier waarop je de dingen doet en daar zit de kracht van 
het ‘tenen lezen’. Erna vertelde bijvoorbeeld dat dit nogal eens wordt ingezet op 
scholen en het opvallend is wanneer de ‘inzichten’ worden teruggegeven aan 
leerkrachten en ze bijvoorbeeld kinderen op een andere manier bevragen op 
hun kennis ze ineens toch niet zo ‘dom’ waren als wel werd gedacht… Mooi dat 
het zo kan werken en ik geloof Erna gelijk dat wanneer je ‘ tenen kunt lezen’ je 
schoonvader op blote voeten je meer vertelt over zichzelf dan hem zelf lief is.
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NAJAARSSTOOM EVENEMENT(EN) 2016

Het najaarsstoomevenement bestaat dit jaar uit twee delen. 

16 oktober valt samen met de oude voertuigendag in Boekelo Er geldt die dag 
de normale dienstregeling.In de hal van Boekelo staan de oude motoren van 
Rijwielhandel Ten Brincke. Maar ook verschillende modelbanen in HO. Voor de 
kinderen zijn er zelf-doe activiteiten onder leiding van het HEIM uit Hengelo. 
Daarnaast is er de mobiele weefmachine uit Duitsland. In Haaksbergen de oude 
brandweervoertuigen op het voor terrein.

23 oktober De najaarsstoomdag valt samen met de koopzondag en de oude 
ambachten in Haaksbergen.  Er wordt die dag met een zeer uitgebreide dienst-
regeling gereden. Er is in Haaksbergen Life-steam: Locomotieven in schaal 1 
en groter die op stoom rijden. De Kleine bussenclub is present.Er is een echte 
stoomwals, een mobiele touwslagerij. Op het voorterrein staan twee oude Scania 
vrachtwagens van de Fa. Wibbelink uit Goor. In Boekelo staan verschillende 
modelbanen in verschillende schalen opgesteld. Er is nog enig voorbehoud voor 
een aantal activiteiten. 

Op de website: www.museumbuurtspoorweg.nl zijn de laatste details te lezen.
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INTOCHT 
SINTERKLAAS

Op zaterdag 19 november komt 
Sinterklaas naar Boekelo. daarbij 
zullen ook veel Zwarte Pieten en 
Stuntpieten aanwezig zijn om Boekelo 
deze middag op stelten zetten. De 
intocht begint om 13:00 uur. waar 
hij zal starten is nog een verrassing, 
hiervoor houdt onze facebookpagina 
in de gaten!! De optocht zal onder 
begeleiding van Muziekvereniging 
Unisson naar de parkeerplaats achter 
café de Buren worden geleid.

Tussen 14:00 - 15:30 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 bij de zout toren 
achter café de buren ... En natuurlijk 
hangt de brievenbus er weer voor alle 
tekeningen en verlanglijstjes!!
 
Sinterklaas heeft ook weer 
voorleesavonden in petto. En het 
thema hiervan is pyjamaparty met 
Sint. Hij zal op dinsdag 29 november 
en donderdag 1 december gaan 
voorlezen in het Sinterklaashotel! 

En zou bij genoeg aanmeldingen ook 
op 24 november voorlezen. 

Je kunt kiezen: van 18:00 - 18:30 uur 
of van 18:45 - 19:15 uur. De kosten 
hiervoor zijn € 2,- per kind. Dit kan op 
de avond zelf betaald worden. Je krijgt 
dan wat lekkers 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



DE GEHELE
WEEK

Aandacht voor lekker!
DINSDA

G

WOENSD
AG

WOENSD
AG

WOENSD
AG

VRIJDA
G

ZATERD
AG

DONDER
DAG

GEHAKT
DAG

ALLE SOO
RTEN GE

HAKT

GEBRAD
EN

SPARER
IBS

BIEFSTU
KDAG

SCHNITZ
ELDAG

500 gra
m

van 7.45
voor

500 gra
m

van 13.7
5 voor

4 stuks voor

5.49

9.985.=

25% KORT
ING

DINSDA
G

VERSE W
ORST

GROF EN
FIJN

per kilo

van 9.80
voor
5.49

Slagerij
MARK WAGELAAR
Beckumerstraat 32A - 7548 BG Boekelo
Tel. 053 4281216 - info@slagerijwagelaar.nl

www.slagerijwagelaar.nl
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CARNAVAL 
IN BOEKELO

Een feest voor iedereen!
Afgang Prins Dennis I en opkomst 
Prins?? in café De Buren. De “11e 
van de 11e” is dit jaar op zaterdag 5 
november 2016

De start van het nieuwe carnavalsjaar 
is zoals gebruikelijk het grote Op- en 
Daalfeest op zaterdag 5 november in 
onze residentie café De Buren. 
In de wandelgangen hebben we 
gehoord dat er al druk gewerkt wordt 
aan een spectaculair aftreden van 
Prins Dennis 1. Hij heeft, samen met 
zijn adjudant Daan, een fantastisch 
jubileumjaar gehad, maar aan alles 
komt een einde.  Zo ook aan zijn regeer-
jaar. Vervolgens zal  om 11 minuten 
over 10. (dit is vroeger als voorgaande 
jaren) onze nieuwe Hoogheid, Prins 
Carnaval der “Soaltkloet’ns” van Bookel, 
Twekkel, Eul, Össel tot Beckum antoo 
op een ludieke en oogstrelende wijze 
aan u worden voorgesteld, 
In deze oktober uitgave van Boeke-
loos licht “Pietje” alvast een tipje van de 
sluier op die nu nog over hem hangt.

De avond zal verder ingevuld worden 
met live muziek van onze nieuwe kapel,  
“de Skoemzoegers”. Een fantastische 
kapel welke wij uit Oldenzaal hebben 
weggekaapt. Verder zal de muzikale 
omlijsting verzorgt worden door een 
DJ. 

Een optreden van onze eigen 
onovertroffen dansmarietjes zal de 
avond completeren. Als u alles wilt 
meemaken is het raadzaam op tijd in 
de zaal aanwezig te zijn. 

Aanvang 21:00 uur. Entreeprijs: leden 
gratis, niet-leden € 5,-.

Driemaal Alaaf! 

NB: (Nog) geen lid van de vereniging 
of onbekend met carnaval? 
Het Op- en Daalfeest is een leuke 
avond om kennis te maken met het 
carnaval in Boekelo. Carnavalskleding 
is niet nodig. Kom kijken en maak het 
mee en geniet!   
Lid worden kan overigens door 
opgave van naam, adres, e-mailadres, 
geboortedatum en telefoonnummer 
via info@carnavalinboekelo.nl. 
Aanmelden tijdens het Op- en 
Daalfeest is ook mogelijk, dan is de 
entree gratis!

De contributie bedraagt per jaar: 
• € 5,- voor een jeugdlid jonger 

dan 15 jaar
• € 11,- voor een jeugdlid van 15  

tot 21 jaar 
• € 25,- voor een enkellid en  

€ 45,- voor een echtpaar

Ledenvoordeel: Gratis toegang tot alle 
carnavalsavonden,
met uitzondering van de Boekelo-
avonden (wél ledenkorting!). 
Leden hebben bovendien voorrang 
bij het bestellen van kaarten voor de 
Boekelo-avonden. 
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‘KNOFLOOKSAUS EN ONDERNEMERS’ 
U leest de titel en denkt wellicht “ ...wat heeft knofl ooksaus nou met ondernemers 
te maken?” 

Nou... toch wel veel, want eind juli was het weer zo ver. De jaarlijkse barbecue 
van de Marcellinusschool! Al meer dan 30 jaar wordt er een week voor de grote 
zomervakantie een barbecue georganiseerd voor alle kinderen, hun ouders en de 
leerkrachten. Vlees aan spiesjes, knofl ooksaus, stokbrood, salades en daarnaast 
het nodige vertier in de vorm van een kinderdisco met een echte DJ, kinderen 
die geschminkt kunnen worden en natuurlijk de beroemde loterij!

Elk jaar worden zo’n 170 prijsjes verloot. Deze prijsjes worden mede mogelijk 
gemaakt door de Boekelose ondernemers. De Oudervereniging vraagt weken van 
te voren aan de Boekelose ondernemers een bijdrage te sponsoren bijvoorbeeld 
in de vorm van een prijsje voor de loterij of iets lekkers voor de barbecue. En wat 
is het weer een vreugde te merken dat ze hier zo vriendelijk aan willen bijdragen. 
Echt super! 

Hierbij willen wij dan ook hartelijk bedanken: 
De Theetuin in Usselo, Polleke, Abbink Fotografi e, De Inspiratiehoeve, Ribhouse 
Texas, Beauty  & Wellness Bad Boekelo, Resort Bad Boekelo  restaurant 
Moods, Be You Hairdesign, Slagerij Wagelaar, Breukers Dranken, Fleur de Sel, 
Het Spoortje, La Deut, Kapsalon Kupers, Het Pakhuys, Cafe de Buren, Coop, 
Fleuranthus, Thuys, Wagelaar Rijwielen, Tweewielers Ten Brincke, De Spielehof 
en Bakkerij Het Twentse Ros.



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

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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En tja... om nog even terug te komen op 
de vraag “wat heeft knofl ooksaus nu met 
ondernemers te maken?’ ...Heel simpel. Wat 
zou een goede barbecue 
zijn zonder knofl ooksaus? Er zou iets 
wezenlijks missen! Net zoals de jus op 
de aardappelen zeg maar. En datzelfde 
geldt voor de volgende vraag “Wat zou de 
jaarlijkse barbecue van de Marcellinus zijn, 
zonder de hulp van fantastische dorpse 
ondernemers?”... Hetzelfde! Het zou iets 
wezenlijks missen. 

Met jullie bijdrage kan het allemaal net wat leuker, fi jner en gezelliger worden 
gemaakt. En daarom...: knofl ooksaus en ondernemers.... beide zijn 
ONMISBAAR VOOR EEN GOEDE JAARLIJKSE BARBECUE VAN DE 
MARCELLINUSSCHOOL! Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Het feest was 
fenomenaal mede dankzij jullie.

Met vriendelijke groet, 
Namens het Team Marcellinus en de Oudervereniging van de Marcellinus

PROEF NU DE HERFST IN DE GROLSCH 
BROUWERIJ

ENSCHEDE – Grolsch opent het herfstseizoen met de Herfstbok. Het 
seizoensbier is al volop verkrijgbaar in supermarkten, slijterijen en  horeca. Bij 
de brouwerij is het mogelijk om een speciale Herfstbok Tour te volgen. Met dit 
arrangement kan worden genoten van een rondleiding door de brouwerij met 
na afl oop het proeven van de nieuwste Grolsch Herfstbok en een bijpassend 
stamppotbuff et. De Herfstbok wordt al sinds circa 1920 gebrouwen door 
Grolsch en is een geliefd bokbier. Grolsch Herfstbok is een karaktervol bier met 
een stevige, zachtzoete smaak. Het heeft een warm en toegankelijk karakter, 
zachte geuren en een robijnrode kleur.
Op dinsdag, woensdag en donderdagavond  in september en oktober kunnen 
Grolsch Herfstbokliefhebbers de speciale Herfstbok Tour volgen. Ervaar meer 
dan 400 jaar vakmanschap in de meest duurzame brouwerij van Nederland, 
en zie hoe de vele (beugel)fl essen worden geproduceerd en afgevuld.  
Aansluitend kun je dan genieten van een lekker glas Grolsch Herfstbok en 
een heerlijk stamppotbuff et. De prijs voor dit lekkere en informatieve uitje 
bedraagt slechts 25,- per persoon.  

Aanmelden voor de Herfstboktour kan via Grolsch.nl/brouwerijtour of 
telefonisch op 053-4833290



Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 4283855
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl

Uw
Wijnspecia

list

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
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De Boekelose Ondernemers organiseren samen met  
Oldtimer Motorclub Klepp’n Sproak Keerls wederom 

DE OUDE VOERTUIGENDAG 2016
met als thema; “BLIJ DAT IK WEER RIJ” 

Kom de oude voertuigen in het fraaie centrum van Boekelo aanschouwen!
Een klassiek spektakel met vanaf 11:00 uur vele merken klassieke auto’s, trekkers, 
bromfietsen, motorfietsen en stoommachines. 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. Ook is de Historische Kring op het Bleekerijplein is geopend.

Bestuurders van klassieke motor-fietsen zijn welkom vanaf 9:30 uur. Er kan dan 
worden ingeschreven voor de “Zouttoer 2016” bij cafe de Buren, Beckumerstraat, 
midden in Boekelo.

Bestuurders van klassieke auto’s, 
scooters, bromfietsen en trekkers 
zijn welkom vanaf 10:30 uur en er 
kan dan worden ingeschreven bij 
cafe de Buren. Deelname kost € 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 
een 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 café de 
Buren worden opgehaald.

Het evenement duurt tot 17:00 uur.

Commissie OVD vanuit de Boekelose Ondernemers Vereniging & 
Klepp’nSproakKeerls oudevoertuigendagboekelo@gmail.com



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

GESPECIALISEERD IN
✹ VIOLEN ✹ PERKPLANTEN ✹ KUIPPLANTEN

✹ HANGPLANTEN ✹ GROENTEPLANTEN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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De Kapsalon Voor Het Hele Gezin !
 

Be You Hairdesign
Beckumerstraat 46A, Boekelo
tel.0538509933 
www.beyouhairdesign.nl

24/7 online boeken op www.1kapper.nl
 Openingstijden :  di /wo/do/vr 09.00 – 18.00 
                  za  09.00 – 15.00
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WOONRUIMTE AANGEBODEN

Binnenkort te huur: 
Woonhuis met 4 slaapkamers, garage en vrije achterom 

aan de Topaasstraat in Boekelo.
Niet-roken, huisdieren in overleg. 

Huurprijs excl. energie en water € 900,00 per maand.
Nadere informatie via 06-26746908

Lezing MINDFUL omgaan met VERLIES 
door Mieke Ankersmid

Momentum, Beckumerstraat 169 te Boekelo.
25 oktober 2016 om 19.00 uur. Kosten 3,50 p.p.

Mieke is rouwtherapeut en mindfulnesstrainer. In de lezing zal Mieke vertellen 
over het omgaan met verlies en hoe de praktijk van mindfulness daarin 
helpend kan zijn. Ze vertelt vanuit haar werk en eigen ervaringen; ze zal 
ons met eenvoudige oefeningen laten beleven wat mindfulness is, er zal 

gelegenheid zijn vragen te stellen.
U kunt zich telefonisch aanmelden op 06-51170704 of via E-mail: 

info@uitvaarthengelo.nl 

KOM JIJ OOK ‘SPELEN’ ?

Donderdag 20 oktober a.s. organiseert Tekenpraktijk Inzicht de workshop 

‘Jouw eigen droomspeeltuin’ 
De workshop wordt gegeven van 10.00 tot 12.00u (5 tot 7 jaar) 

en van 14.00 tot 16.00u (8 tot 12 jaar)
Kosten per kind bedragen € 12,00 (incl. materiaal, drinken en iets lekkers)

Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar tekenpraktijkinzicht@kpnmail.nl
Adres: Inge Logtmeijer-Daanen - Doolhof 24  - Boekelo 

 www.tekenpraktijkinzicht.nl



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl
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PRINS CARNAVAL 2017 PRINS ”PIETJE”
Alaaf, alaaf u allemaal,

Komt allen naar het Op en Daal,
Om daar 11 na 11 te gaan zien, 

Wie uw nieuwe Prins wordt en zijn Mien.
 

Op spectaculaire wijze en met veel stennis, 
Wordt eerst afscheid genomen van “oud” Prins Dennis.

Waarna, even spannend, wordt onthuld, 
Wie de rol van Prins carnaval, 

Dit jolige jaar vervuld.
 

Wie o wie, nu dan.

Een klein tipje opgetild van de sluier,
Ik lag hier niet in de luier. 

Ging hier wel naar school en bijbelklas,
Waar ik vaak mooie verzen las.

Na school speelde ik veel buiten,
Meest met broer en kornuiten. 

Was heel sportief, voetbal, tennis,
Badminton, met een veertje, 

Met dat laatste werd ik ook eerste. 
Bijgestaan door de jeugd kampioen,

Laat je je helpen, moet je dat goed laten doen.
net als m’n adjudant, 

En hier zijn we bij zíjn tipje aanbeland.
Ook hij zag in Boekelo niet het levenslicht,

maar voor velen van u is hij wel een bekend gezicht.
Zijn school stond aan de andere kant van de beek,

Eeuwig hierover zeuren, dat is het mooie van deze streek.
Familie, gezelligheid, sporten en het verenigingsleven,

Mooi dat zo’n klein dorp ons dat kan geven.
Carnaval is ook zo’n geweldige jaarlijkse traditie,

Iets wat je niet wilt missen zo één, twee, drie.
Net als ik is hij niet altijd alleen gebleven,

Heeft zich wel een tijdje op een ander pad buiten het dorp begeven.
Maar zoals de echte Tukkers onder u weten,

Je kunt wel weg gaan, maar Twente wordt nooit vergeten.
Daarom gooide zijn gezin destijds het roer weer om,

En als je dan terug bent in Boekelo ben je ook echt welkom.
 

Uiteraard hebben de adjudant en ik veel dezelfde eigenschappen,
Maar het zou een klein tipje blijven dus we gaan niet meer verklappen.

 
Nieuwsgierig geworden, kom dan op 5 november naar onze bekendmaking 

 bij Op en Daal. Tevens nodigen wij u uit om op 6 november te komen wandelen 
met ons allemaal.
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MBS NOG GASTVRIJER 
VOOR MINDER 
VALIDEN.

In een radio interview met presentator 
en rolstoelbasketballer Mark de Hondt 
verbaasde deze zich over de beperkte 
toegankelijkheid voor gehandicapte 
mensen bij veel instellingen. 
Dat bracht Jan Astrego, voorzitter 
van Museum Buurtspoorweg op de 
gedachte dat dit ook wel eens bij de 
MBS kon zijn.

Voor minder validen waren bij de MBS 
al wel voorzieningen getroff en als 
een rolstoellift aan rijtuig 35 (plaats 
voor ± 14 rolstoelen), een oprijhelling 
naar het terras en restaurant en een 
mindervaliden toilet in Haaksbergen.
Maar wie na een treinrit van een 
half uur in Boekelo aankwam en per 
rolstoel naar het toilet moest, trof een 
te kleine toiletruimte aan.  Daar moest 
dus wat aan worden gedaan. 

In eerste instantie is met Bouwbedrijf 
Stokkers Boekelo en Installatiebedrijf 
Velo de mogelijkheid en prijs 
onderzocht voor een minder validen 
toilet (MIVA) in Boekelo.

Helaas paste de geoff reerde prijzen niet 
binnen het MBS budget.  Uiteindelijk 
gaven twee instanties thuis: de 

Dorpsraad Boekelo in combinatie 
met Stadsdeel Enschede-West en 
NSGK (Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind) .
Niet alleen de grote fi nanciële bijdrage 
van NSGK gaf de doorslag om het 
traject van de verbouwing in te gaan  
maar met de  NSGK haalde MBS ook 
veel deskundigheid in huis, die zich 

niet beperkte tot het minder validen 
toilet in Boekelo.
Hoewel MSB door de reeds aanwezige 
voorzieningen goed uit de bus kwam, 
bleek uit het toegankelijkheidsrapport 
van PBT Consult dat er ook in 
Haaksbergen nog wat kon worden 
aangepast. Zo werd de wasbak aldaar 
verkleint om meer bewegingsruimte 
te creëren, is een hekje bij de opstap 
naar het terras gemaakt, en zijn aan de 
voorzijde van het station twee nieuwe 
parkeerplaatsen voor minder validen 
gerealiseerd. Van deze parkeerplaatsen 
wordt dankbaar gebruik gemaakt.

 Doordat alle betrokkenen goed de 
noodzaak ervan inzagen, verliep de 
bouw van de MIVA zeer voorspoedig 
en hebben de bezoekers vrijwel geen 
last gehad van de verbouwing, terwijl 
die toch tijdens het rijseizoen is 
uitgevoerd.

De dank van Museum Buurtspoorweg 
gaat uit naar de bovenvermelde spon-
sors en de betrokken uitvoerenden.
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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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TRAUMA 
PSYCHOLOOG
GETRAUMATISEERD?

Op zaterdagmiddag 3 september 
ontstaat er kortsluiting in de 
stekkerdoos in onze garage op 
de Mr de Wolfstraat 82 waarna 
de frituurpan in brand gaat. De 
vlammen verspreidden zich rap 
door de hele garage (en die van de 
buren). De brand trok rook en roet 
door het hele huis.

Er zijn gelukkig geen gewonden (mede door het verantwoordelijke optreden van 
mijn oudste zoon die zusje en hond meteen in veiligheid heeft gebracht!). Mijn 
partner Gosse Klaas werd van de tennisbaan gehaald. Ikzelf werd gebeld door 
mijn zoon ”mam, niet schrikken, maar er is iets vreselijks gebeurd..” en moest uit 
Nijmegen komen. Eenmaal thuisgekomen trof ik een ravage aan in de garage en 
carport. Aan de overkant zaten, ter ondersteuning de vrienden van mijn zoon 
op het muurtje met chips en cola, (altijd goed in noodsituaties). Ondanks de 
immer aanwezige humor “ach we hadden toch niets beters te doen”,  toch ook 
behoorlijk geschokt.
In de weken na de brand blijkt pas hoeveel schade we hebben vooral door asbest 
verontreiniging, rook en roetschade. Het huis is nu hermetisch afgesloten. Wij 
wonen nu in hartje Enschede, ook weer een beleving.  Het zal een behoorlijke 
tijd duren voordat wij weer kunnen terugkeren. Het grootste gedeelte van onze 
hele  inboedel zijn we kwijt. 
Wat ons bijzonder geraakt heeft is hoeveel mensen uit het dorp spontaan hulp 
aanboden. Voorbeelden: een band wordt geplakt, “heb je was?”, acute opvang 
voor 2 nachten,  een grote tas kleren, een contact nummer bij de Woonplaats, 
bossen bloemen en kaarten, een vakantiehuisje voor een weekendje weg….. zo 
kan ik nog wel doorgaan. 

En is er sprake van een trauma en wellicht Post Traumatische Stress Stoornis? 
Dat zou kunnen, volgens de officiële criteria van het diagnostische handboek  
DSM-5. Zo beleven wij het niet. Wel dat we behoorlijk geschokt zijn na deze 
ingrijpende gebeurtenis. Dit heeft uiteraard gevolgen voor je psyche en lijf, dat 
weet ik als trauma psycholoog als geen ander. Maar met een positieve houding, 
goede gesprekken, ontspanning zoeken, humor en ongelofelijk vaak winkelen 
komen we er weer boven op.

Deze afgelopen tijd  beseffen wij ons eens te meer dat dit fijne dorp om je heen 
staat in goede en slechte tijden. Allen bedankt en ‘tot ziens’ over een tijdje!
Namens het gezin, Marieke Meijerink



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 



49

b
o

ek
e-

lo
o

s.
n

l |
 o

kt
o

b
er

 2
0

16
 |

 ja
ar

g
an

g
 3

8
 |

 n
r.

 3
97

 

TONEELVERENIGING 
LEVENSLUST BECKUM

Toneelver. “Levenslust” Beckum.
Secretariaat: Ben Nijenhuis
Geurdsweg 21, 7554 PH Hengelo
Tel. : 074-2428039
e-mail : ben@levenslust.com

Toneelvereniging Levenslust uit 
Beckum speelt op 14-15-16 en 21-22-
23 oktober 2016 het blijspel: 
Opa in de kreukels.

Korte inhoud:

Opa in de Kreukels
In dit toneelstuk staat opa Karel 
centraal. Opa is volgens zijn zuinige 
schoondochter een geldverkwistende 
en luie kerel. Hij beleeft plezier aan 
zijn mobiele telefoon, laptop en motor 
en laat het werk op de boerderij aan 
zijn zoon en schoondochter over. Dit 
in combinatie met zijn fantastische 
ideeën staat garant voor “vuurwerk“ op 
de boerderij. De reden waarom opa zijn 
tijd besteedt aan alles behalve werken 
wordt in de loop van toneelstuk wel 
duidelijk. Wanneer opa een inbreker op 
heterdaad betrapt levert dit de nodige 
verwarringen op. 

Kom op 14, 15, 16, 21, 22, of 23 
oktober 2016 naar ’t Proggiehoes in 
Beckum en geniet van een gezellig 
avondje toneel.

U kunt uw kaarten telefonisch 
bestellen bij de familie Ottink, 
telefoonnummer 074 – 3676442. 
We zien u graag tijdens en na de 
voorstellingen in ’t Proggiehoes. Op 
www.levenslust.com kunt u zien op 
welke data nog kaarten beschikbaar 
zijn.  Ook zijn we actief op facebook. 
U vindt ons op www.facebook.com/
toneelvereniginglevenslust.

Locatie: Proggiehoes, 
Beckumerschoolweg 38 te Beckum.
Kaartverkoop fam. Ottink: 
074 - 36 76 442
Aanvang:  20.00 uur, zaal geopend 
VANAF 19.00 uur.
Toegangsprijs: € 8,00
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MAAK JE STERK 
TEGEN MS
Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om 
geld in te zamelen voor mensen met 
Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte 
MS is nog veel onbekend. Zo weten 
we nog niet waardoor MS veroorzaakt 
wordt en hoe we het kunnen 
genezen.

De collecte is de belangrijkste bron 
van inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. We ontvangen geen subsidies 
en zijn volkomen afhankelijk van 
donaties en giften. 
Door de collecte kunnen we ons 
werk blijven doen en investeren in 
innovatieve onderzoeken om MS te 
genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we op 
zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje 
collecteren kost maar 2 uur van je tijd. 
Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan 
kun je al aan de slag als collecte-
coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan, collecte@nationaalmsfonds.nl. 
Samen maken we ons sterk tegen MS!

OPBRENGSTEN KWF

De collecte voor de kankerbestrijding 
van het Koningin Wilhelmina Fonds
heeft dit jaar 2245 euro opgebracht. 
Deze opbrengst is 85 euro meer dan 
vorig jaar en wij zijn super blij met dit 
mooie resultaat.

Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt 
voor jullie bijdrage en een speciaal 
bedankje voor
alle trouwe collectanten die met 
hartverwarmende inzet dit mogelijk 
hebben gemaakt.

Ankie Spoorenberg.

GULLE GEVERS EN 
COLLECTANTEN 
BEDANKT

In Boekelo/Usselo werd dit jaar 
€ 2.501,45 opgehaald voor het Rode 
Kruis afdeling Enschede. Gulle gevers 
bedankt en collectanten natuurlijk 
voor hun inzet ook bedankt.
Ben Bel (collectant en coördinator 
voor beide dorpen).



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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SILVESTER 
ZWANEVELD WINT DE 
VERBORGEN BOKAAL

BOEKELO – Met een uitverkocht 
Cabarestival nam de UIT-Markt van 
’t Verborgen Theater afgelopen 
weekend een voorschot op het 
nieuwe theaterseizoen met optredens 
van acht cabaretiers op merkwaardige 
locaties en een randgebeuren met 
Muppets en ronkende motoren. 

Na afloop van het festival werd 
traditioneel de Verborgen Bokaal 
uitgereikt aan een cabaretier die volgens 
het publiek de beste, mooiste en/of 
indrukwekkendste voorstelling speelde 
in het knusse theater dat opstoomt 
naar het tiende theaterseizoen. 
Volgens de bezoekers van ’t Verborgen 
Theater, die voornamelijk afkomstig 
zijn uit Hengelo, Enschede, Oldenzaal, 
Haaksbergen en het Zoutdorp maakte 
het programma “Regels zijn Regels” van 
Silvester Zwaneveld het meeste indruk. 
De felbegeerde Bokaal werd eerder 
gewonnen door Jeffrey Spalburg, Thijs 
Kemperink, Joop en Jessica, Maartje 
en Kine, Berry Lussenburg, Dian Liesker 
en André Manuel.

BELANGRIJKE MEDEDELING OUD PAPIER

Beste dorpsgenoten,
Helaas heeft Twente Milieu besloten om vanaf januari geen papiercontainer 
meer te plaatsen op de zaterdag. Wel gaat de inzameling op de donderdag 
gewoon door.

Wij hopen op uw begrip en danken u voor de jarenlange steun aan onze 
muziekvereniging!

Zodra de nieuwe data voor de donderdagen bekend zijn, komt er een overzicht 
in Boekeloos te staan.
 
Met vriendelijke groet,
 
Judith Veldhuis
Penningmeester Muziekvereniging Unisson
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 

Inmiddels hebt u wel gelezen of vernomen dat wij de Monumentenprijs 
Enschede 2016 niet gewonnen hebben. En zoals het een goed verliezer 
betaamt waren wij het eens met de eind uitslag. Enthousiaste, jonge vrienden 
kochten van de gemeente de West Indië school en op eigen kracht zal 
de school verbouwd worden in 4 wooneenheden. De entree ruimte zal 
beschikbaar komen als “huiskamer” voor de buurt. Eigen initiatief, met een 
sociaal randje verdient in deze tijd een dergelijke prijs, mede omdat het oude 
schoolgebouw  wat gevel en uiterlijke uitstraling betreft, niet veranderd wordt. 
Dus voor Enschede een klein monument erbij!
In de laatste week van september zullen het bestuur en de medewerkers, 
o.m. naar aanleiding van een actie-plan 2016-2017, bijeen komen. In de 
NIEUWSBRIEF leest men later daarover.

Op 16 oktober, wanneer de Oude Voertuigendag in Boekelo weer plaats vindt, 
zal het Historisch Centrum ook  de vlag met OPEN uitsteken; het Bleekerijplein 
kan dan gebruikt worden waarvoor het eigenlijk bedoeld is, activiteiten en 
evenementen op wat grotere schaal dan rondom het carillon. Wij verheugen 
ons erop !

VIJVERCONCERT GROOT SUCCES

Op misschien wel de laatste na-zomerdag 
in september vond het in juli afgelaste 
Vijverconcert plaats. Dankzij het weer 
waren veel Boekeloërs naar de vijver aan de 
Teesinkweg gekomen, wandelend, op de fiets, 
met stoeltje aan de arm. 

Men nestelde zich op het gras, sommigen met 
een hapje en een flesje voor de dorst ! 
En we luisterden naar Irene de Bruin en 
haar vriendinnen die een klassiek repertoire brachten, waarna Corine Leferink, 
begeleid door musici uit Boekelo en Usselo. De middag  besloot met veelal 
bekende songs, waarvan er één in ‘t Twents !

Een vrolijke, warme middag die besloten werd met glaasjes wijn, sap of water, 
maar ook de bierflesjes bleven niet gesloten. De aanwezigen waren zeer lovend 
over dit bijzondere concert. 

Dank voor jullie optreden, dank aanwezigen, dank WEERGODEN, en wie weet 
tot volgend jaar.
Fleur ter Kuile



‘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 4764204

Datum Maaltijd Opgave tot 

5 okt. Heldere juliennesoep, hachee, hutspot, appelmoes
Met toetje

3 okt.

12 okt. Boeren groentesoep, gehaktbal, doperwten, rauwkost, 
geb. aardappelen en toetje.

10 okt.

19 okt. Aspergesoep, macaronischotel met geraspte kaas, 
rauwkost en fruitsalade

17 okt.

26 okt. Champignon cremesoep, gehaktballetjes in satesaus
Nasi goreng, kroepoek, rauwkost en toetje

24 okt.

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 de bladzijde hiernaast 
vermeld.



57

b
o

ek
e-

lo
o

s.
n

l |
 o

kt
o

b
er

 2
0

16
 |

 ja
ar

g
an

g
 3

8
 |

 n
r.

 3
97

 

ACTIVITEITEN:
 
Opgave activiteiten: Mevrouw J. Velthuis 428 26 59 (ook Efkes d’r Oet)

  maandag Nordic Walking (iedere week)
Samen sportief bezig zijn.

13:45 - 15:30 

  dinsdag Tai Chi (iedere week). 
Goed voor lichaam en geest.

10:00 - 11:00

  Dinsdag Elke twee weken breiclub 14.00 uur

  Woensdag Gezellig samen van de maaltijd genieten 12.30 uur

  Donderdag 2e en 4e donderdag pc-inloop
Hulp bij pc, iphone en laptop

10.00 uur

  Donderdag
  6 okt. 

Bingomiddag met Boekelo Decor
3 euro

13.00 uur

  Donderdag
  13 okt. 

Modeshow Ruben Jansen 14.00 uur

  Donderdag
  20 okt. 

Herfststukjes maken.
Neem zelf een bakje mee   7,50 euro

13.30 uur

Vooraankondiging november

  Donderdag
  3 nov. 

Wielens ondermode met de nieuwe 
Herfsttrends

14.00 uur

  Donderdag
  24 nov.

Gezellige middag met de “Muzikale
Keuken”.   7 euro

13.30 uur

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

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

t/m zo-09  Military 
zo-09  Military Crossloop Boekelopers / De Zweede / 10:30 uur
vr 14 t/m 23 Opa in de kreukels / Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38  
  te Beckum / vanaf 19:00 uur
za-15  Inzameling oud papier / De Zweede / 9:00 - 12:00 uur
zo-16  Oude Voertuigendag / centrum Boekelo
zo-16  Najaarsstroomdag MBS 
di-18  Openbare Dorpsraadvergadering / De Zweede / 20:00 uur
di- 18  Trefpunt lezing ‘reiservaringen in Scandinavië’ /  
  De Zevenster/ 17:30 
do-20     Damesgroep 40+ / De Berken / 10:00 uur
vr-21  Laatste dag inleveren kopij november
vr-28  Regioconcert KCZB / Hervormde kerk  Usselo  / 19.30 uur
za-29  Kledingbeurs Rode Kruis / Blekerstraat 81 Enschede /  
  9.30-12.30  13.00-15.00 uur
zo-23  Najaarsstoomdag MBS

Activiteiten Huiskamer van het Dorp: zie inhoudsopgave. 
Historisch Centrum:  ma: 20:00 – 22:00 uur en vr: 10:00 – 12:00 uur
Spreekuur wijkagent:  ma : 18:30 – 19:30 uur, De Zweede (let op!!!) dit is nu  
   op de maandagavonden!  

VOORINFORMATIE NOVEMBER

do-03  Inzameling oud papier / vanaf 17:30 uur aan de weg
do- 03 Damesgroep 40+ / De Berken / 10:00 uur
vr-04  Bezorgers Boeke-loos / De Zweede
za-05    Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of onder de carport  
& zo-06 Beckumerstraat 168
di- 08  De Blonde Jongens en Tim Debjet / Het Verborgen Theater /  
  20:30 uur
di-15  Openbare dorpsraadvergadering / De Zweede/ 20:00 uur
vr-18  Laatste dag inleveren kopij december
za-19  Inzameling oud papier / De Zweede 
di-22  Lezing Trefpunt ‘Tafelgenoegens’
vr- 25  Comedy Express /  Het  Verborgen Theater / 20:30 uur
za- 26  Concert  muziekvereniging Unisson / Oude Usselerschool
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TREFPUNT NIEUWS

18 oktober: 
Let op: 25 oktober is 18 oktober geworden.
Dia’s en lezing door dierenarts J.Dolfi ng van de Dierenkliniek Twente over zijn 
reiservaringen in Scandinavië.
Inloop vanaf  17.00 uur maar vanwege de werkzaamheden van de verteller 
begint de lezing pas om 17.30 uur.
Locatie: de Zevenster.

Opgave voor 14 oktober bij:
Jenny Wevers  428 14 23  redder@planet.nl
Bonnie Haven   428 15 58  jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee  428 21 38  nettie.overzee@planet.nl

Vooruitblik:
22 november:  Tafelgenoegens,een lezing en dia’s over van allerlei wat daar bij 
komt kijken uit vroeger jaren. Dit alles verzorgt door de heer W.Evers. nadere 
informatie volgt in het volgende nummer.
22 december:   kerstdiner.

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 

02 okt. Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en   
  herenkoor
 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

09 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

16 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

23 okt. Protestantse kerk Usselo Oecumenische dienst m.m.v. oec. cantorij
 Johanneskerk Twekkelo  Kerkdienst Ned. Protestantenbond
30 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

02 nov. Marcellinuskerk Boekelo 19:00 uur Allerzielendienst m.m.v. dames-  
  en herenkoor
06 nov. Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en   
  herenkoor
 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente



Karen Hof   
T 053 574 74 79 | M 06 81 45 43 62

Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo
hofuitvaartzorg.nl

Karen Hof begeleidt alle directe naasten vanaf 
het moment dat een afscheid in zicht komt of 
is gekomen. Omdat zij ervan overtuigd is dat 
tijd en aandacht een voorwaarde is om goed 

afscheid te kunnen nemen. 
Je kunt het maar één keer doen…
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VOORSTELLEN NIEUWE 
WIJKAGENT
 
Vanaf september ben ik (tijdelijk) de nieuwe 
wijkagent van Boekelo. Ik heb het wijkagentschap 
over mogen nemen van Anton Brinks.

Anton gaat het wat rustiger aandoen en mag gaan 
genieten van zijn welverdiende pensioen. Na de 
military stop Anton defi nitief.
 
Er zal niet veel veranderen met betrekking tot de 
werkzaamheden. Ik hoop dit zo goed mogelijk 
te kunnen overnemen zodat er zo weinig mogelijk veranderd. Alleen het 
wekelijkse spreekuur is gewijzigd. Deze gaat naar de maandag tijden en locatie 
blijft hetzelfde dit is van 18:30 tot 19:30 bij ‘De Zweede’
 
Randy Oude Engberink

WIE WIL ER JUREREN 
TIJDENS DE SPANNENDE 
WASTE BATTLE IN 
ENSCHEDE?!

De Waste Battle (www.wastebattle.nl) is 
project waaraan 3 scholen in Enschede 
deelnemen. Het doel is dat de leerlingen 

bewust worden van zwerfafval, deze groep is volgens onderzoeken de grootste 
vervuiler. In 3 dagen wordt er onderzocht, gebrainstormd en een prototype 
ontwikkeld/geknutseld. De beste ideeën gaan naar de fi nale en het winnende 
idee wordt door het bedrijfsleven in het echt uitgevoerd.

Nu zijn we opzoek naar juryleden die gedurende de Battle dagen de leerlingen 
voorzien van feedback in hun proces naar het beste idee. 
Per dag zijn er 8 juryleden per instelling nodig (ong. 6 uurtjes). De betreff ende 
data zijn van 10 - 14 oktober en 1 november. Zou u (of kent u mensen) een dag 
of meerdere dagen willen meehelpen met jureren?
Aarzel dan niet en neem contact op!

annejetriedijk@gmail.com



UITSLAG ONDERZOEK BOEKE-LOOS

In het september nummer van Boeke-loos stelden we de vraag “hoe lees jij 
BOEKE-LOOS het liefst?” én “hoe mogen we u/je aanspreken”’.  
We hebben een behoorlijk aantal reacties gehad, en deze bevestigen het beeld 
dat ook bij de redactie al leefde. De resultaten in percentages:

BOEKE-LOOS lees ik het liefst, in de huidige vorm, op papier. 98%
Ik zou BOEKE-LOOS graag digitaal willen lezen.   2%. 

U-vorm   24% -    Maakt me niets uit   41% 
Jij-vorm  35%

Dat BOEKE-LOOS op papier gewaardeerd wordt doet ons goed. Wij gaan als 
‘bijna geheel nieuwe redactie’ enorm ons best doen om die te behouden.  
ondanks dat we bijna allemaal fulltime elders ‘beschäftigt’ zijn. 
Over het u/jij-vraagstuk zal de redactie zich nog buigen. Het ziet ernaar uit dat 
u met ‘u’ aangesproken blijft worden :-) . 

Goed om te melden is dat zich meerdere mensen gemeld hebben om een 
bijdrage te leveren aan BOEKE-LOOS! Daarover later meer. 
Bedankt aan alle inzenders, wij waarderen jullie (uw) mening!

De redactie

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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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Afscheid Anton Brinks Wijkagent 
Boekelo en omgeving.

Na een fantastische en onvergetelijke tijd van 40 jaar bij de 
politie neem ga ik per 1 november 2016 met Prepensioen.

Vanuit mijn militaire dienst begon ik op 7 oktober 1976, 
met de opleiding voor politieagent op de politieschool te 
Lochem. Deze opleiding duurde destijds 1 jaar. Van daaruit 
werd ik geplaatst in brigade 4 van de gemeentepolitie 
Enschede. Tot mijn Prepensioen heb ik gewerkt in Enschede 
en heb in die tijd op  meerdere afdelingen gewerkt. 

Zo heb ik onder andere op de motor (zijspan) gereden. 
Ben bij de ME geweest en heb in 1980 in Amsterdam de 
troonwisselings rellen meegemaakt. Gewerkt bij het eerste wijkbureau, Buro 
Binnenstad en daar actief geweest in recherche- en milieuzaken. In die periode 
van 15 jaar ben ik lid geweest van de AE (Aanhoudings Eenheid) en was daar vanaf 
1996 jeugd-agent.

Ook ben ik lange tijd vanaf de komst bij de gemeentepolitie betrokken geweest 
bij het voetbal gebeuren. Ik heb meerdere rollen vervult vanuit de politie bij 
wedstrijden van  FC Twente. Van verkeersregelaar, ME, AE tot groepscommandant 
surveillancegroep. Met een paar tussenpozen op laatst meer dan 35 jaar. Toen er 
een sollicitatie voor wijkagent in Glanerbrug  uitkwam heb ik daaraan meegedaan 
en ben sindsdien vanaf 1999 Wijkagent.

Ik vind dit nog steeds de mooiste functie binnen de politie. Het opbouwen en 
onderhouden van netwerken ligt mij aan het hart. Samen werken als een team  in 
een wijk of dorp met partners van verschillende instanties en de politie. Maken van 
overleggen en plannen die er toe doen. Ook fysiek aanwezig zijn en in de wijk of 
dorp spreekuur houden. Uiteindelijk staat voor mij het belang van de bewoners in 
een wijk of dorp voorop.

Na ongeveer 9 jaar Glanerbrug en 7 jaar Hogeland en omgeving in het stadsdeel 
Oost, ben ik in 2014 verhuisd naar het Stadsdeel West, Boekelo, Havengebied en 
omgeving. Toch weer een nieuwe uitdaging die ik tot de laatste dag, Military, 
9 oktober 2016, met veel plezier heb gedaan.

Bijzonder vond ik direct in deze misschien te korte periode voor mij, de 
zelfredzaamheid, van zowel de Dorpsraad Boekelo als de bewoners zelf. Ik denk 
hierbij ook aan de goed georganiseerde festiviteiten en evenementen als Military 
Boekelo, Oude Voertuigendag, Braderie, Sinterklaas, Carnaval etc.etc. en niet te 
vergeten de verlichtings controles en verkeersexamens op de basisscholen.
Erg belangrijk voor de bewoners van het dorp, maar ook voor Enschede.

Ik heb in Boekelo een mooie tijd gehad, waarop ik goed kan terug kijken. 

Rest mij alleen nog te zeggen tegen alle Dorpsbewoners 

Bedankt dat ik uw Wijkagent mocht zijn 
Anton Brinks
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