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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
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- ADSL internet aansluiting

- Glasvezel TV Internet
- Printers
- MKB, service op locatie
- Verkoop computers

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

vers & voordelig
dat is onze coop

& ruim assortiment
& dagverse groente en fruit

& goede aanbiedingen
& post NL servicepunt

& ovenvers brood

& goede service

ter Wengel

Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436

coop.nl

Boeke-loos is een uitgave
van Stichting Dorpsraad.
Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag
van de Dorpsraad. Daarnaast
delen wij boeiende verhalen
en nieuwtjes voor -en door- de
inwoners van Boekelo en omstreken met u.

BOEKE-LOOS

Heeft u iets te melden of een
mooi verhaal te delen? Laat
het ons weten. Uw inbreng
wordt zeer gewaardeerd!
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REDACTIE
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06 18 28 79 51
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Mijn uitdaging is om
jou écht te helpen zodat
je zelf weer de regie
hebt.

Contact:
Monique Voulon
Keizerweg 12
www.MonPlus.nl
tel. 06-51557520

Concrete hulp bij het
omgaan met verlies.
Na begeleiding heb je:
≈ inzicht in je emoties
≈ inzicht in eigen
rouwproces
≈ betekenis gegeven
aan de ingrijpende
gebeurtenis
≈ de feitelijke
gebeurtenissen
geaccepteerd

Het tweede full colour nummer De redactie 
van Boeke-loos ligt alweer op uw
mat. Opnieuw met een prachtige
foto gemaakt door Nico Nibbelink die ook de panden van vanaf
de Weleweg richting Boekelo zo
mooi heeft vastgelegd op het januari nummer. Deze foto’s zijn ook
te vinden via de website http://
www.boekelo.info/. Mocht u een
mooie foto hebben gemaakt die
zou passen op de omslag, laat het
ons weten!
Het thema van deze editie zou omschreven kunnen worden met beroering en vervoering. Er gebeurt
genoeg in ons mooie dorp wat ook
wel eens wat beroering teweeg
brengt, daarover kunnen meningen zeer uiteenlopend over zijn.

REDACTIE NIEUWS

DOOR DE REDACTIE

Via muziek, carnaval, mindfulness
kun je in vervoering geraken of
dit i.i.g. observeren. Ach, en anders neem je gewoon de buurtbus
om je te laten vervoeren, zoals de
Frolijke Reporter!
Wij zijn zeer blij dat er een aantal
dorpsgenoten zich hebben gemeld
voor het corrigeerwerk. Zodat zij
niet het idee krijgen dat ze overbodig zijn zal er (hopelijk) in dit
nummer toch nog een grammaticaal foutje her en der staan. De logistieke processen worden nu strak
getrokken en dan kan er vanaf volgende maand naar hartelust worden gecorrigeerd. Hiervoor dank!
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VAN DE REDACTIE

Net als in de jl. decembervergadering hanteert ook deze keer Kas de
Vries de voorzittershamer. Daarmee laat hij om 20:00 uur weten dat de
eerste openbare vergadering van 2017 begonnen is. Hij wenst allen een
goed 2017. Voor de terugblik op 2016 en de voorbeschouwing op 2017
vanuit Dorpsraadperspectief verwijst hij naar het Boeke-loosartikel (januari-nummer) van Jeroen Verhaak. 11 Dorpsraadleden (Joost Brunink
en Jeroen Verhaak zijn met kennisgeving afwezig) en 9 belangstellenden
(w.o. Jan ten Elzen, Stadsdeelbeheer-West) bevolken vanavond de Nijmeijerzaal in de MFA De Zweede.
Het verslag van de vergadering van 17 december jl. roept geen vragen
op. Gonny ten Veen merkt naar aanleiding van deze tekst op dat de
schoonmaak van de vrijdagmarkt iets later zou moeten beginnen!
Bij de bespreking van in- en uitgaande post (postlijst) zegt Henk Abbink
dat hij het betreurt dat de ons toegestuurde brief m.b.t. de aanleg van
het zanddepot op het terrein grenzend aan de Rutbekerveldweg (verhard) en de Weleweg niet op tijd alle leden van de Dorpsraad heeft
bereikt.
De wijkagent (Randy Oude Egberink) is verhinderd vanavond. Zijn mededelingen heeft hij doorgespeeld aan Kas de Vries. Deze geeft daarom
het volgende door:- Oud en Nieuw is betrekkelijk rustig verlopen in het
Boekelose (N.a.v. dit punt merkt Gonny ten Veen, bijgevallen door enkele andere Dorpsraadleden, dat er volgens haar behoorlijk [te] zwaar
vuurwerk gebruikt werd.); - Begin januari is er een inbraak geweest
in een winkelpand aan de Beckumerstraat; - Vanuit het gebied Henri
Dunantlaan/Bastinglaan zijn klachten binnengekomen over loslopende
honden en het bij deze dieren behorende afval. Geadviseerd wordt van
dit soort klachten melding te doen bij Handhaving van de gemeente
Enschede; - Het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg is begin januari

DORPSRAAD NIEUWS

“AAN HET EINDE ZAL
ALLES MOOI WORDEN!”
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
(17 JANUARI 2017)


•
•
•
•
•
•

   
 
   
    
  
 

          
 

opnieuw gekraakt. Deze activiteit heeft de volle aandacht van politie.
Het gebouw staat op de nominatie gesloopt te worden. In het kader van
dit agendapunt wordt uiteraard stilgestaan bij een volgens ons “buitengewoon verwerpelijke” activiteit: het doorsnijden van de remleiding van
een auto op het terrein van MFA-buurman Henk Afink.
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Nieuws uit de commissies en vertegenwoordigingen:
- Dagelijks bestuur. Kas de Vries meldt dat enkele leden van de Dorpsraad
de Nieuwjaarbijeenkomst van Stadsdeel-West hebben bijgewoond. Daar
verwees de stadsdeelwethouder (Patrick Welman) in zijn speech enkele
keren naar Boekelo. Hij noemde o.a. de indrukkende uitvaartplechtigheid
van Henny Westerveld.
-ROM (woordvoerder Kas de Vries) – Op 11 januari jl. namen enkele
Dorpsraadleden deel aan een bijeenkomst in het kader van Duurzame
Energie Enschede. Spreker doet kort verslag van deze “oploop”. Er ontspint zich een uitgebreid gesprek over deze materie. Begin februari zal er
in Usselo een avond over deze materie worden belegd; - Glasvezelaanleg
in buitengebied. Henk Abbink geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe. Op dit moment staan die stil omdat de investeerder en de aannemer (die ontdekt hebben dat project verliesgevend is)
opnieuw in gesprek gaan met de opdrachtgevers. Vanuit de zaal wordt
nog opgemerkt dat het aanbod van providers op dit glasvezelnet erg beperkt is. Wordt vervolgd; - Bestemmingsplanwijziging m.b.t. Keizersweg
28. Commissie ROM heeft dit plan bestudeerd. De Dorpsraad neemt het
commissievoorstel positief te adviseren bij de gemeente Enschede over;
- Zanddepot Rutbekerveldweg/Weleweg. Kas de Vries en Henk Abbink
hebben binnenkort een vervolggesprek met de depothoudende firma.
Onderwerp van deze gesprekken zijn de maatregelen die er o.i. genomen moeten worden om de landschappelijke inpassing van het depot
te verbeteren. Er zijn allerlei deelvergunningen afgegeven voor deze activiteit, maar een echt overzicht van de werkzaamheden en verwachte
ontwikkelingen ontbreekt. De cursief gedrukte zin boven deze tekst is
een citaat uit één van die deelvergunningen. De klankbordgroep Rutbekerveld komt binnenkort bijeen. Gerard Roossink zegt dat hij grote zorgen heeft over de aansluiting van het depot op de aan- en afvoerwegen.
Nu al geven de genomen verkeersmaatregelen op de Badweg geluidsoverlast; – De projectontwikkelaar heeft ons laten weten dat dit voorjaar
de sloop van de Smederij (Beckumerstraat, bij overweg) gepland staat.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

BOVAG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE
Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

Bosch car service

-Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries). Er liggen twee aanvragen: 1.
Voor BOEKELO.DOET-dag op zaterdag 11 maart. 2. Voor aanschaf spiegel-
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Daarna volgt de bouw van een complex van appartementen en bedrijfsruimten; – Bernd Weijers zegt dat ROM bij de gemeente Enschede kritische vragen zal stellen over de voorgenomen bouw van patiowoningen
op de Bleekerij; - AkzoNobel heeft ons uitgenodigd om deel te nemen
aan de Klankbordgroep AkzoNobel. Wij zullen daarin vertegenwoordigd
zijn! De eerste bijeenkomst is op 30 januari a.s.; – Ben Bel meldt dat hij
al fietsend onaangenaam verrast werd door de gaten in de Spieleweg.
-Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Gewezen wordt op de schitterende fullcolour januari-editie van Boeke-loos. De redactie zal gevraagd
worden een toelichting te geven bij de omslagfoto (fotograaf, standpunt).
-Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel). Afgeleide activiteit, buurtbus, wordt ter sprake gebracht. Buurtbusvereniging (Bbv) schrijft hierover
in Boeke-loos een artikel. Vanuit de zaal wordt gewezen op tariefverschil
tussen een los kaartje en de Ov-kaart. Dit is geen item voor de Bbv, men
wende zich tot Syntus! Gonny ten Veen vraagt naar het gladheidbestrijdingsbeleid. Volgens Ben Bel is dat niet veranderd met invoering van de
Buurtbus, wel zijn er fouten gemaakt bij het strooien vorige week.
-MFA/Gebruikersraad (Ben Schoppert) Er is o.a. gesproken over de verlichting en akoestiek in de Nijmeijerzaal. Aan verbetering van de verlichting
wordt gewerkt. De Dorpsraad zal door een verandering in vergaderopstelling proberen de verstaanbaarheid van de diverse sprekers (v/m) te
verbeteren.
-RSCJ. (verschillende woordvoerders) -Jeanet van Offenbeek heeft vanuit
de Dorpsraad een overleg bijgewoond, belegd door de gemeentelijke
Wijkcoaches, met als onderwerp hoe eventuele problemen van Boekelose jeugd, m.n. brugklasleerlingen, geïnventariseerd en aangepakt kunnen worden; -Gonny ten Veen licht de tijdelijke sluiting van Natuurlijk
Spelen op de Bleekerij toe. Probleem is dat de gemeente en het Keuringsinstituut (een landelijk opererende organisatie) het eens moeten
worden over de uit te voeren aanpassingen. Gesprek daarover loopt;Ben Schoppert zegt dat er nog geen duidelijkheid is over een alternatief
voor de sinds 1 januari jl. uit het dorpsbeeld verdwenen Bibliotheekbus.
(Die overigens voor de beide scholen wel blijft komen!) Het betreft het
vinden van een oplossing voor het onderbrengen van de volwassenen
collectie. Ook hier geldt: overleg loopt!

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…

Karen Hof
T 053 574 74 79 | M 06 81 45 43 62
Doolhof 26 | 7548 BZ Boekelo
hofuitvaartzorg.nl

wand in bovenzaal MFA. Aangezien het om bedragen onder de 500 euro
gaat mag de adviescommissie deze aanvragen zelf afhandelen.
Rondvraag: Gonny ten Veen en Jeanet van Offenbeek zeggen dat er
op de Windmolenweg, ter hoogte van de Marssteden, behoorlijk slordig
sneeuw geschoven is vorige week: het fietspad was op sommige plekken onbegaanbaar. Jan ten Elzen neemt deze melding mee. Vanuit de
zaal wordt hetzelfde gemeld over de fietsbrug over de Auke Vleerstraat.
Ook dit komt op het lijstje van Jan ten Elzen. Een belangstellende wijst
ons op de informatieavond over de bouwplannen voor bungalows op
het Rutbeek op 7 maart a.s. Ook vanaf “de publieke tribune” de vraag
naar een eventuele herdruk van het bekende Boekelose telefoonboekje.
Gonny ten Veen antwoordt dat herdruk niet zal gebeuren. Zij heeft nog
enkele exemplaren van dit nummer overzicht. Via de Dorpsraad verkrijgbaar, maar: op=op!
Kas de Vries sluit de vergadering om 21:45 uur.
Ben Schoppert 

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 21 februari
2017, aanvang 20:00 uur, in de MFA De Zweede,
aan de 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 Boekelo.
info gepubliceerd.
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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.

0900-9200

www.livio.nl

DOOR PAASVUURCOMMISSIE

en bezorgen een hoop werk bij het
opruimen van het paasvuur. Door
ervaringen uit het verleden zullen
we goed letten op wat er wordt
gebracht en zo nodig weigeren.
Wij hopen op de inbreng van u allen, zodat we op eerste paasdag na
een jaar van afwezigheid weer een
mooi paasvuur kunnen aansteken.


PAASVUUR BOEKELO

PAASVUUR BOEKELO

DE ZONNEBLOEM

Ook al is de aanvraag voor het
branden van een paasvuur nog in
behandeling bij de gemeente, toch
zijn wij, paasvuurcommissie Boekelo, al gestart met de voorbereidingen daarvan.
Vanaf 4 maart t/m 1 april organiseren we weer de breng-middagen
en kunt u wekelijks tussen 14:00
en 16:30 uur snoeihout brengen.
De locatie van het paasvuur is net
als vorige jaren weer aan de Beckumerstraat.
Voor het paasvuur hebben we alleen snoeihout nodig. Zware wortelstronken met veel zand, afval
en stenen/puin vervuilen het land

U kunt zich opgeven via uw
vrijwilliger van de Zonnebloem of
via onze secretaresses: Margriet
van Abbe 06 25 27 14 54 /
053 230 47 40 bolo99@hotmail.nl
of Hermine ter Horst 074 242 36 89
terhorsttwekkelo@kpnmail.nl 
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Februari is de tweede maand van
het jaar en langzaam gaan we naar
het voorjaar toe. Maar voor het
voorjaar wordt organiseren wij op
donderdag 9 maart as. weer een
gezellig stamppot buffet met een
leuk optreden of verhaal. U bent
van harte welkom.

Na 6 lessen geven de kinderen
een gezamenlijk concert waar ouMuziekvereniging Unisson heeft ders, familie, vriendjes en vrieneen uniek aanbod voor kinderen dinnetjes van harte welkom zijn.
vanaf 8 jaar! Wij bieden nu een De lessen vinden plaats in De
cursus aan van 6 groepslessen op Zweede en starten op donderdag
een instrument naar keuze* voor 2 maart tussen 15:00 - 17:00 uur.
De definitieve tijd en lesduur wordt
maar €35!
gemaakt naar aanleiding van het
aantal en de samenstelling van de
aanmeldingen. Dit is inclusief een
instrument in bruikleen.

MUZIEKLESSEN MV UNISSON

Deze cursus bestaat uit 6 gezamenlijke muzieklessen met afsluitend
een concert. Tijdens de cursus leren
de kinderen hoe ze het instrument
in elkaar moeten zetten, hoe ze
het moeten verzorgen, de eerste GEEF UW KIND NU OP!
noten blazen op het instrument,
eerste beginselen van het samen- Vul het aanmeldingsformulier op
spelen en ontdekken hoe leuk een de volgende pagina (19 )in!
instrument spelen is!
U kunt dit formulier tot uiterlijk
17 februari 2017 in de bus doen
bij de volgende adressen:
Agaatstraat 5 of Boekelose Stoombleekerij 92 in Boekelo. U kunt het
formulier ook digitaal invullen op
onze site, www.mvunisson.nl
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UNIEK AANBOD!

Uw
U
wS
Schilder
childer iin
nT
Twente
we
ente

Ook
O
ok voor
voor gl
glas-,
as-, wandwandd- en
en
vloerafwerking!
v
loerafwerking!

Onderhoudsplan
O
nderhoudsplan v
voor
oor u
uw
ww
woning
oning off b
bedrijfspand.
edrijfspand.
Zo houdt
Zo
houdt u de
de jaarlijksekosten
jaarlijksekosten in
in de
de hand
hand en
en uw
uw huis
huis of
of bedrijfspand
bedrijfspand
staat
st
aat er
er met
met het
het buitenschilderwerk
buitenschilderwerk contstant
contstant keurig
keurig bij.
bij.
Een
E
en representatief
representatief geheel
geheel passend
passen
e d bij
bij uw
uw wensen
wensen en budget.
budget
e.
De schilder
De
s hilder valt
sc
valt onder
onder het
het lage
lage 6%
6% btw-tarief
btw-tarief voor
voor woningen
woningen
ouder
o
uder d
dan
an 2 jjaar.
aar.
Ookk permanent
Ook
permanent laag
laag btw
btw voor
voor arbeidskosten
arbeidskosten op glaszetten
glaszetten m.b.t.
m.b.t.
vverwijderen
erwijderen en
en herplaatsen
herplaatsen van
van isolerende
isolerende beglazing
beglazing aan
aan woningen
woningen
ouder
o
uder d
dan
an 2 jjaar.
aar.
Op
O
p de
de materiaalkosten
materiaalkosten beglazing
beglazing blijft
blijft een
een btw-tarief
btw-tarief van
van 21%.
21%.
Vraag ons
Vraag
ons naar
naar de voorwaarden
voorwaarden en
en voor
voor meer
meer informatie
informatie zie
zie onze
onze
website:
w
ebsite: www.
www.barinkschilderwerken.nl
barinkschilde
d rwerken.nl
Wij
W
ij brengen
brengen vrijblijvend
vrijblijvend een offerte
offer
e te uit.
uit.
Bari
Barink
r nk Schilderwerken
Schilderwerken
Willy
W
illy
ly A
Albertistraat
lbertistraat 8
7558
7
55
58 ZZ
ZZ Hengelo
Hengelo
Tel:
Te
l: 074
074 - 2783436
2783436
E-mail:
E
-ma
m il: iinfo@barinkschilderwerken.nl
nfo@barinkschilderwerken.nl

Ja, ik geef mijn kind op voor het instrument:
O Saxofoon

O Slagwerk O Hoorn
		

O Trompet

O Dwarsfluit

O Trombone O Bariton

Roepnaam:________________m/v
Achternaam:_______________

Voorletters: ______________

Geboortedatum: ___ /___/ __

Adres:______________________________
Woonplaats: _______________

Postcode: _________

Telefoon: ______________

E-mail:____________________________________
Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met de inschrijving en de daarbij
geldende bepalingen.
Plaats:______________

Datum: ___ /___/ __

Handtekening ouder/verzorger:________________________

U kunt dit formulier tot uiterlijk 17 februari 2017 in de bus doen bij
de volgende adressen: Agaatstraat 5 of Boekelose Stoombleekerij 92 in
Boekelo. U kunt het formulier ook digitaal invullen op onze site,
www.mvunisson.nl
* Klarinet, saxofoon, trompet, dwarsfluit, trombone, bariton, hoorn of
slagwerk.
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O Klarinet

OPGAVE MUZIEKLESSEN

AANMELDINGSFORMULIER MUZIEKLESSEN

De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl

Dierenartsen:
A.J.H.M. Roelofs
H.J.P. Verkerk
J.H. Meijer
A. Schuttert
M.C. Roos

Deldenerdijk 80,
Hengelo-Beckum,
tel. 074- 3676471
Hagmolenweg 13a, Ambt-Delden-Bentelo, tel. 0547-292827

Zorg(t) voor dieren
Diergeneeskundige zorg
voor uw gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren
Belt u ons gerust voor het maken van een afspraak
of voor vrijblijvende informatie over behandelmogelijkheden
Voor spoedgevallen 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

DOOR PIETER HOF

Het gesprek van de dag in ons dorp,
de krakers van de oude Hervormde
Kerk aan de Kwinkelerweg brengen nogal wat teweeg in het eens
zo rustige Boekelo. De redactie van
de Boeke-loos neemt de kans waar
om er een artikel over te schrijven.
We proberen het verhaal van twee
kanten te belichten. Een conclusie
mag de lezer van de Boeke-loos
zelf trekken.
De meeste reacties vanuit het dorp
op de ‘kraakactie in twee delen’ zijn
niet mals. Na de eerste inname van
het kerkgebouw in december, die
uitmondde in een uitzetting, zijn
de kunstenaars in januari verrassend genoeg weer teruggekeerd.
De in ons dorp bij velen bekende
semi-Boekeloër Arjan de Koning

ONKRUID IN DE KERK

KUNSTENAARS IN DE
HERVORMDE KERK BRENGEN HET DORP IN BEROERING

laat zich in een mail aan de redactie van de Boeke-loos, maar ook
prominent op social media, er duidelijk over uit. Hij vindt het ronduit
onbeschoft dat de kerk gekraakt
wordt. Als kind heeft hij geleerd
om met je handen van andermans
spullen af te blijven. Ondanks dat
de wet na een jaar leegstand kraken niet strafbaar maakt, blijft de
actie wat Arjan betreft moreel verwerpelijk om in te breken in een
gebouw dat niet het jouwe is. “En
je zadelt de eigenaar op met allerlei juridische kosten, waar de eigenaar nooit om gevraagd heeft”,
aldus Arjan. De krakers hebben
eerder laten weten dat zij het gebouw willen opknappen en willen
behouden voor Boekelo. Arjan ziet
dat als ‘makelaars praatjes’ om
een, in zijn ogen, illegale actie voor
jezelf goed te praten. “Ik denk zelf
dat de krakers goedkoop woon- en
werkruimte willen hebben en niets
anders dan dat. Als straks de juridische rookwolken optrekken zullen
de krakers alsnog het pand moeten verlaten om vervolgens weer
ergens anders een pand te kraken
dat ze willen ‘opknappen en behouden voor…’ Oftewel weer voor
niks woon- en werkruimte gebruiken.
Omdat we de andere kant ook
graag willen horen, worden we
gastvrij ontvangen door Kitty en
Ali in de kerk. Met een kop koffie
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ONKRUID IN DE KERK
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klok onder alle omstandigheden
gered zal worden, wat er ook met
het kerkgebouw gaat gebeuren.
Kitty heeft eigenlijk grote plannen
met de kerk en heeft makelaardij
Meerman gevraagd naar de mogelijkheden om het gebouw over
te kunnen nemen en er iets moois
van te maken. Dat komt de redactie van de Boeke-loos eerlijk gezegd wat vreemd over, want waar
gaan de kunstenaars het dan van
betalen? Kitty en Ali leggen uit dat
ook kunstenaars niet stil zijn blijven staan en dat er vandaag de
dag voldoende mogelijkheden zijn
om met crowdfunding projecten in
de kunstenaarswereld te kunnen
financieren. Omdat de makelaar
niet reageert volgens Kitty, krijgt
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bij de houtkachel komt al snel een
open gesprek tot stand. Beide kunstenaars - ‘krakers’ vinden ze zelf
een vlag die niet de lading dekt zijn verbaasd over het beeld dat
over het kraken van de kerk is ontstaan.
Kitty Kruidhof is opgegroeid in
Boekelo en kent een sterke verbondenheid met het dorp, de oude
vertrouwde houten kerk, maar ook
de inwoners. In die zin dus geen
‘onbekende kraker’ die zich zomaar in het dorp komt vestigen
als kunstenaar. Het kunstenaarscollectief is naar eigen zeggen meer
dan geïnteresseerd in de plek,
maar zeker ook het gebouw, dat
nu misschien nog de status heeft
van zielloos houten noodgebouw,
maar over een aantal jaren als één
van de 3 laatste houten kerken in
Nederland, een culturele en mogelijk zelfs monumentale status
zal krijgen. De kerk is in de jaren
zestig door Bouwbedrijf Stokkers in
opdracht van de Hervormde Kerk
als tijdelijke vestiging en in opmaat naar een grotere kerk in het
dorp, gebouwd. Waren destijds de
prognoses voor de toename van
het kerkbezoek nog rooskleurig, de
afname in de jaren erop heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe kerk er
nooit is gekomen. Kitty heeft met
bouwbedrijf Stokkers afgesproken
dat de, door de heer Arend Stokkers senior destijds gegoten kerk-

het collectief geen faire kans om
een commerciële deal te kunnen
sluiten met de eigenaar van de
kerk, de Hervormde gemeente.
Maar volgens de Hervomde Kerk
ligt er al lang een plan om na de
sloop een woonhuis neer te zetten
op de vrijgekomen plek. Kitty en Ali



Als gediplomeerd schoonheids-

Klassieke
gezichtsbehandelingen.
Mijn werk
is mijn
hobby!

Even een momentje voor jezelf? Proﬁteer tot eind
speciaalactie:
behandelingen.
februari Exclusieve
van mijn speciale

Bruidsarrangementen.

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.
68,50

Gezichtsbehandeling
(Hotstone) massages.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
Boekelosestraatwww.instituutregina.nl
411 - Boekelo • T. 06 - 48157489
www.instituutregina.nl • mail@instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl
SchoonheidsinstituutRegina
rezjina

Soin Cocon
€52,50
Vervenvoor
wenkbrauwen
& wimpers.
Alles draait bij deze behandeling om wellness en
ontspannin Reiniging,
ontspanning.
eenHarsen,
gezichtsmasker
Epileren,
Visagie,en een
heerlijk zacht schuimmasker verzorgen jouw huid!

Manicure, Paraffinepakking.

Of geniet van één van mijn andere behandelingen:
Acrylnagels(Maria
& Soak
off gel.
Gezichtsbehandelingen
Galland)
Harsbehandelingen • Shellac (CND)
IBX nagelverbetering • Massages
NIEUW Permanente make-up

Van €

Nu voor
€52,50

Mijnwerk is mijn grootste hobby.

De redactie van uw dorpsblad
waagt zich me niet aan een mening of een conclusie over beide
kanten van het verhaal. Dat laten
we aan u als bewoner van Boekelo
over.
Waar we wel in geloven is het opzoeken van de dialoog tussen bei-

de ‘kampen’. Arjan de Koning en
de andere Boekeloërs die we over
de kwestie heb gesproken staan
bekend als redelijke mensen waar
goed mee te praten valt. Maar na
het open gesprek met de kunstenaars, durven we ook hardop te
zeggen dat er met Kitty en Ali ook
goed de dialoog gezocht kan worden en dat de eerder betwijfelde
motieven misschien wel oprechter
zijn dan we aanvankelijk dachten.
In dat licht is de door Kitty geciteerde uitspraak van de familie
Kruidhof (en Nijenmanting) over
Boekelo mooi passend: “In Boekelo
red je het wel als je maar vriendelijk en eerlijk bent”.
Natuurlijk hebben we de vertegenwoordigers van de Hervormde Kerk
ook om een reactie gevraagd. Zij
geven te kennen dit zeker op een
later tijdstip te zullen doen in Boeke-loos. 
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zijn daar duidelijk over: Het is niet
de bedoeling om concrete plannen
te dwarsbomen. Maar omdat ze
vanuit de eigenaar en de makelaar
geen duidelijkheid krijgen over de
realiteit van de bouwplannen, twijfelen ze over die plannen en zijn
ze bang dat na de sloop van het
gebouw, het terrein nog jarenlang
braak zal liggen. En dan geven ze
als kunstenaarscollectief liever een
betere bestemming aan die plek.
Zijn de plannen wel concreet en is
er al een koper voor het project,
dan zullen ze de belanghebbenden
niet dwarsbomen in het uitoefenen
van hun rechten. Maar nog liever
zien ze een reactie op het verzoek
om het gebouw te kunnen kopen.

Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805

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

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

Vrijwilligers gevraagd!
Zaterdag 11 maart
Start: 9:15 uur bij MFA De Zweede,
met koffie/thee en krentewegge
Afsluiting: ca.13:00 uur met een
kop soep
Anton Heuven, vanuit het straatadoptieteam & Joost Brunink,
vanuit de Dorpsraad 

Samen met veiligheidsadviseurs
worden onveilige situaties in en
om huis bekeken om valongevallen te verminderen. Ook kunt u
een valpreventiecursus en sporten beweegactiviteiten volgen. Het
bezoek van de veiligheidsadviseurs
wordt vooraf aangekondigd via
een brief van de gemeente, aangevuld met een briefkaart waarop
de foto’s staan van de adviseurs.
Voor informatie over dit project
kunt u kijken op http://www.stichtingvvvs.nl/ of bellen naar 085401 02 32. 

BOEKELO.DOET & VALPREVENTIE

Traditiegetrouw houden we de
“BOEKELO.Doet” opschoondag tegelijk met de landelijke vrijwilligersdag “NL.Doet”. Tijdens deze VALPREVENTIE
Boekelose actie maken vrijwilligers
Inwoners van Enschede worden
de bermen van een aantal wegen
steeds ouder en blijven gelukkig
in het buitengebied zwerfvuilvrij.
ook langer vitaal.
Onze wijkbeheerder Jan ter Elzen,
ondersteunt de actie.
Hierdoor kunt u ook langer zelfstandig blijven wonen. De gemeente
ondersteunt de inwoners hierbij
via het project Vitaal Veilig Wonen,
uitgevoerd door de stichting VVVS
(Vitaliteit + Veiligheid Voor Senioren). Senioren in Enschede-West
krijgen de mogelijkheid om hier
aan deel te nemen.
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BOEKELO.DOET …
OPSCHOONDAG

Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl

nog wel wat hulp gebruiken. In een
paar uurtjes per maand en met een
gezonde wandeling verbeterd onze
leefomgeving zienderogen. Als het
DOOR TEAM GROEN EN SCHOON BOEKELO
u wat lijkt kunt u contact opnemen
met Anton Heuven (tel. 06 36 29
Regelmatig zien wij als inwoners 36 90) en krijgt u de beschikking
van Boekelo dat er in het bui- over de benodigde materialen.
tengebied een illegale vuilstort Samen houden wij Boekelo (zwerf)
plaatsvindt. Zitbanken, vloer- vuil vrij.
bedekking, computerschermen,
autobanden,
beeldschermen, Team Groen en Schoon Boekelo 
sloopafval, etc. worden in de
natuur gedumpt en vormen een
bron van ergernis.
De zwerfvuil ruimers van het
straat-adoptie team (de vrijwilligers in de gele hesjes) kunnen
deze hoeveelheden natuurlijk ook
niet aan en bellen dan hiervoor het
tel. nr. 053-4817600 of melden de
stort via www.enschede.nl.
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Alle Boekeloërs kunnen van dit
nummer en website gebruik maken, belangrijk is wel dat u de
juiste locatie opgeeft en wat u aangetroffen heeft.
De app van Twente Milieu is hiervoor niet geschikt, deze is niet
bedoeld voor vuilstort in het buitengebied.
Door een illegale stort te melden
kunt u ook meehelpen ons mooie
dorp schoon te houden.
Daarnaast kunnen wij als straat
adoptie team voor een paar straten

ZWERFVUIL ROND BOEKELO

ZWERFVUIL ROND
BOEKELO

Max Elfring
Foto genomen door Han Morsink


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

DE ‘FROLIJKE REPORTER’
OP STAP MET DE BUURTBUS
DOOR SILKE FRÖLICH

reizigers achterbleven wegens een
overvolle bus. Dat viel gelukkig
mee. Helaas niet in het bezit van
een OV chipkaart, was er gewoon
een kaartje te koop bij de chauffeur. De bus heeft plaats voor 8
passagiers die comfortabel kunnen
zitten. En misschien had het te maken dat we vervoerd werden door
een vrouwelijke chauffeur, want
het was heerlijk warm in de bus.
Wat mij betreft kon de grote reis
beginnen!

DE ‘FROLIJKE REPORTER’

Boekelo blijft bereikbaar

Om 14:45 uur kon ik instappen bij
de halte ‘Centrum Boekelo’ samen
met 2 andere passagiers. Ik had
me onnodig ongerust gemaakt
door de verhalen in de krant, dat er

Chauffeur Nelly Koops is één van
de 30 vrijwilligers die het mogelijk
maken dat er een buurtbus verbinding tussen Boekelo en het centrum van Enschede bestaat. Nelly
komt zelf uit Glanerbrug en vindt
het jammer dat er van de 30 chauffeurs maar 10 uit Boekelo zelf komen. Het werk als chauffeur vindt
ze echter geweldig, mede dankzij
de leuke contacten met de inwoners van Boekelo. Nelly vertelt dat
de ritten over het algemeen goed
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Sinds 14 december kent Boekelo een Buurtbus na het opheffen van lijnbus 6 tussen het
dorp en het station in Enschede.
Nu moet de Frolijke reporter bekennen dat ze niet vaak meer in
de bus zit, maar omdat het voor
veel Boekeloërs een belangrijke
voorziening is, wilde ik de barre
tocht naar het centrum van Enschede in de buurtbus wel eens
meemaken.

   

                


 

 


      
    
    
  
    
  
   
     
  
    


REBO-TECH

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK
H. Regterschot
Boekelo
06 21 87 21 16
428 2150

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370




 

 
   

 
 
www.verkeersschoolheurman.nl






fax: 461 8371



    
    
      
      


INFORMATIE BUURTBUS
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gevuld zijn. Helaas heeft dat tot
voor kort soms geleid tot passagiers die niet meer mee konden.
Het plezier van de vrijwillige chauffeurs, om zich belangeloos in te
zetten, is in de afgelopen tijd wel
zwaar op de proef gesteld. De kritiek van passagiers die moesten
blijven staan bij een halte, omdat
de bus al vol was, loog er soms niet
om, maar werd jammer genoeg Wat levert Boekelo en haar buurtbus toch een kleine wereld op, ook
aan het verkeerde adres gericht.
tijdens de reis naar de grote stad. 
De tocht naar het station van Enschede verloopt uitermate soepel
IN DE MEDIA
en prettig. Een buurtbus geeft een
andere beleving dan een grotere Overvolle buurtbus Boekelo
stads- of streekbus. Zeker als je Vervoersmaatschappij Syntus reed
weer terug naar Boekelo rijdt, dan tot 10 december 2016 de route naar
benadrukt zo’n compacte en ge- Boekelo. De gemiddelde bezetting
zellige buurtbus dat je in een dorp van die ‘stadsbus’ was te laag en
vormde de aanleiding om te zoeken naar een andere oplossing.
Dertig spontaan aangemelde en
vrijwillige chauffeurs maakten het
mogelijk met een één-uursdienst
en een kleinere 8 persoonsbus te
starten. Op werkdagen worden 12
ritten gereden en op zaterdag zes.
Al snel bleek dat het aantal passagiers te groot was voor de kleiwoont. En stiekem is dat wel zo ne bus. Voor Boekeloërs lijkt dat
prettig. Dat gevoel werd nog eens vreemd vanwege het te geringe
versterkt door de 3 buurvrouwen, gebruik van de bus in het verleden.
een buurjongetje genaamd Sil en De grote hoeveelheid passagiers
een moeder van school, die ik on- kende echter een oorzaak door de
derweg ben tegengekomen.
route via de Marssteden en het Ha-

vengebied. Met het inzetten van
een grotere volgbus op de drukste momenten, hoopt de stichting
Buurtbus Boekelo dat er niemand
meer achter hoeft te blijven bij de
halte.

zitter zitting hebben, houdt het
contact met Syntus warm en mochten er toch weer problemen ontstaan, zit het bestuur er wederom
bovenop! Verdere vrijwilligers in
het onderhoud en planning van het
‘Boekelose busbedrijf’ zijn: Piet Haringen Marcel ter Ellen (planners),
Arend Stokkers, Rob Engelbertink,
Harry Bruins, Bennie Spoler, Rudy
van Ulzen en Gaby Stokkers (voertuig coördinatoren en hulp bij onderhoud en schoonhouden)
Dienstregeling

Met deze door Syntus ondersteunde
oplossing, die wanneer u dit leest,
al is ingegaan, hoopt de stichting
het openbaar vervoer van en naar
Boekelo te garanderen. In februari
wordt deze oplossing geëvalueerd.
De huidige dienstregeling blijft in
elk geval onveranderd.

De stichting waarin Ton Taselaar
(secretaris), Rudy van Ulzen (penningmeester) en Ben Bel als voor-

De buurtbus rijdt door de week op
ieder uur vanaf 06:45 (Halte Centrum Boekelo) tot 17:45 naar het
centrum van Enschede. Op zaterdag van 10:45 tot 15:45.
Zie 9292.nl of bel 0900 9292 voor
de gehele dienstregeling, ook voor
de terugreis. 
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Als inwoner zou u echt eens een rit
moeten uitproberen. U betaalt per rit
€ 1,50 door een kaartje bij de chauffeur te kopen. Houders van een OVkaart zijn zonder meer duurder uit
en wanneer u uw eigen auto laat
staan bespaart u nog meer.
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‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Ook dit jaar wordt er PRIJZENGELD
uitgereikt! Natuurlijk net zoals andere jaren GEEN inschrijfgeld.
Ook dit jaar is er weer de gezel- Is dat leuk of niet? Er zijn zeker
lige optocht in Boekelo op 26 10 deelnemers die het prijzengeld
februari 2017. We starten om zullen ‘winnen’.
13:30 uur en zullen waarschijn- CHECK de Facebook pagina van
lijk rond 14:00 uur de 1e keer bij onze Prins Joost I en Adjudant Henk
of de Soaltkloet’ns voor meer INFO!
de Buren voorbij gaan.
Wil jij ook ervaren hoe het in
BOEKELO voelt? WIJ zeggen DOE
eens gek en DOE mee! 

37

VAKE BE-J TE BANGE`
ALAAF ALAAF ALAAF
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De Optochtcommissie is druk bezig
om de optocht weer naar bijna 40
combinaties te krijgen maar dat zit
er dit jaar helaas NIET in en we zijn
dan ook op zoek naar wagens en
of loopgroepen die BOEKELO willen
meemaken.

CARNAVALSOPTOCHT & ROUTE

CARNAVALS OPTOCHT &
ROUTE

KORTING OP
SCHNITZELMENU

•

SCHNITZEL & CHAMPIGNON-ROOMSAUS

•

FRISSE RAUWKOST & FRITES

•

IJSCOUPE

MET GRATIS EEN KOP SOEP!

KORTING GELDT IN FEBRUARI 2017

DE DRANKENWINKEL
VOOR BIEREN, WIJNEN
FEESTJE OF PARTIJTJE
Uwpecialist
Wijns
Beckumerstraat 173 Boekelo
Tel. 053 - 428 38 55
E-mail: info@breukersdranken.nl
Site: www.breukersdranken.nl

Een belangrijk onderdeel van mijn
werk is het geven van de ik de
8-weekse mindfulness training (in
groepsverband of individueel) Ik
doe dit o.a. met mijn collega psycholoog en mindfulness trainster
Marleen Laroy. Eind februari gaan
wij weer met een nieuwe training
van start in Boekelo.
Ik ben Wendela Ho-Kang-You-Wolters, getrouwd met Percy en wij
hebben samen twee uitwonende
en studerende kinderen Sebastian
en Hebe. Alweer 5 jaar geleden
streken wij, op een koude winterdag neer in Boekelo. Na een verblijf
van meer dan 22 jaar in de tropen
was kou toen echt koud! Inmiddels
zijn wij aardig geacclimatiseerd en
verliefd geworden op deze prachtige streek en de hechtheid van het
noaberschap.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als psycholoog, zowel in mijn
praktijk in gezondheidscentrum
“Het Kruispunt” in Boekelo als op
locatie in heel Overijssel.

In al mijn werkzaamheden werk
ik oplossingsgericht en inzichtgevend. Daarbij ligt de nadruk ligt op
versterken wat er al goed gaat.
Mindfulness leert je om op een
meer accepterende en minder reactieve wijze met de problemen
van het leven om te gaan. Je voelt
je minder snel uit het veld geslagen en veerkrachtiger.
www.wendelawolters.nl 

INTRODUCTIE WENDELA WOLTERS

WENDELA HO-KANG-YOU
WOLTERS

Als psycholoog heb ik diverse aandachtsgebieden. Ik bied hulp aan
cliënten die kampen met allerlei
problemen, bijvoorbeeld somberheid en depressie, overspannenheid en burnout, laag zelfbeeld,
rouw- en verliesverwerking en
relatieproblemen.
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EVEN VOORSTELLEN;

GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59



Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.:
(053)
428 13 24
  
Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
MG BECKUM
 7554

 
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65

 
 

ACTIVITEITEN VAN DE 50+ GROEP
14 februari: Reisverslag
Henk en Marian van ‘t Hof vertellen aan de hand van dia’s over hun reis
naar IJsland.
Locatie: de Zevenster. Aanvang 17: 00 uur
Opgave vóór 10 februari.

TREFPUNT NIEUWS

TREFPUNT NIEUWS

Vooruitblik:
28 maart: Bezoek aan zorg-en paardenmelk boerderij de Tukkerij.
Vertrek: 9:45 uur bij De Buren.
Let op: dit uitstapje is op de ochtend gepland.

ACTIVITEITEN VAN DE 40+ GROEP
donderdag 2 februari
10:00 uur in de Berke
donderdag 9 februari
14:00 uur in de Berke, de Heer van der
				
Geest toont ‘n film over de Dinkel.
donderdag 16 februari
9:45 uur Vertrek vanuit de Berke naar
				
koffie en thee huis Het Gouden Randje.
woensdag 22 februari 9:45 uur Vertrek vanuit de Berke naar
				Tulpen Kwekerij in Bentelo.
donderdag 2 maart
10:00 uur in de Berke
donderdag 16 maart
10:00 uur naar de Inspiratie Hoeve in
				Boekelo. 
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Opgave voor 24 maart bij:
Jenny Wevers 428 14 23 redder@planet.nl
Bonnie Haven 428 15 58 jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee 428 21 38 nettie.overzee@kpnmail.nl 

HULP IS BROODNODIG

UW HULP IS
BROODNODIG
DOOR DE PASTORALE RAAD

voedsel onder de carport van Beckumerstraat 168 gezet worden
(recht tegenover Momentum),
graag alleen houdbaar voedsel,
geen zelfgemaakte producten of
alcohol). Ook is het mogelijk geld
in een gesloten envelop door de
brievenbus te doen, van dit geld
worden boodschappen gedaan bij
de Coop die dan aangeboden worden aan de voedselbank. 
43

POTGROND ACTIE
MARCELINUS SCHOOL
Op zaterdag 11 maart a.s.
komen wij, ouders en kinderen
van de Marcellinusschool, weer
bij u langs de deur met zakken
potgrond e/o tuinturf. Wij bezorgen grote 40 liter zakken aan
huis voor slechts € 4,- per zak, en
indien u dat wenst zelfs tot in de
achtertuin!
Wilt u er zeker van zijn dat u ons
niet misloopt op deze dag dan
kunt u vooraf bestellen door een
mailtje te sturen naar:

potgrondmarcellinus@gmail.com
Ook kunt u een bestelformulier
bij Thuys invullen en inleveren in
de daarvoor bestemde box.
De opbrengst van de actie komt
ten goede aan activiteiten voor
de kinderen van de Marcellinusschool. 		
		
Dus noteert u alvast deze datum
in uw agenda! Tot 11 maart! 
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Sinds twee jaar worden in Boekelo
producten en geld ingezameld voor
de voedselbank Enschede-Haaksbergen. Elke eerste zondag van de
maand tijdens de gebedsdienst,
staat achter in Momentum (de
Marcellinuskerk) een krat van de
voedselbank en een blik waar geld
in gedoneerd kan worden. Natuurlijk zijn er ook mensen die willen
doneren die niet in de kerk komen,
om hen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren kan elk
eerste weekend van de maand

 









    
          
     



       
     

   

 
    
 





  
       
    
     



     





  

   

 

Woninginrichting
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
  

Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim
25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd!
AUTO – MOTOR – BROMFIETS en AUTO MET AANHANGWAGEN
Kantoor Hengelo

Kantoor Enschede

Haaksbergerstraat 195
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl
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Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

Scherm-reparatie.com
Snel
vakkundig

Scherp geprijsd

Telefoon & tablet reparatie
Boekelose stoomblekerij 49,
Boekelo

053 - 83 00 952

In het januari nummer las u uitgebreid over onze plannen en
wensen. Inmiddels is ook de
NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 verzonden aan onze donateurs. We
hopen dat de sneeuwval en de
gladheid u niet weerhoudt van een
bezoekje aan ons centrum op het
Bleekerijplein. Dankzij de nieuwe
verwarming is het behaaglijk bij
ons. Vooral rond de tafel op vrijdag ochtenden luisteren we naar
elkaars verhalen over vroeger en
heel vroeger… Telkens weer verbaast ons het geheugen van de wat
ouderen die komen vertellen over
de diverse families, de erven, over
de vele afgebroken boerderijen en
verdwenen bedrijven. We proberen
van die verhalen zoveel mogelijk
vast te leggen maar ook daarvoor
ontbreekt ons vrijwilligerskracht.
Naast één van de bankjes aan de
vijver is de “dank-u-gulle-gevers”
herinnering geplaatst; ontwerp en

HISTORISCHE KRING

uitvoering verzorgd door Boekeloërs, waarvoor de Historische Kring
hen hartelijk bedankt. Mocht u
liever uw donateurs bijdrage over
2017 contant willen voldoen dan
kan dat ook in het centrum op de
maandagavonden en vrijdagochtenden. 
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REUMAFONDS ZOEKT
COLLECTANTEN IN
BOEKELO
Wilt u zich inzetten voor een beter
leven met reuma vandaag en een
toekomst zonder reuma? Doneer
dan iets van uw tijd en word collectant of medeorganisator voor
de collecteweek van het Reumafonds van 13 t/m 18 maart 2017.
U kunt hiervoor contact opnemen
met Marleen Laroy-Noordzij:
laroy90@gmail.com of
06 54 75 79 69 
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING
BOEKELO-USSELOTWEKKELO

Een nieuwe
pas kunnen
aanvragen

waar en
wanneer het
u uitkomt.

Via internet en telefoon regelt u meer dan u denkt
Welke vraag u ook heeft; via internet of telefoon regelt u eenvoudig zelf de
meeste bankzaken. Of dat nu gaat om het doorgeven van een verhuizing of
bijvoorbeeld het terugboeken van een automatische incasso.

Ga naar rabobank.nl/klantenservice of bel (053) 488 58 85.
Een aandeel in elkaar

Twee jaar geleden hebben we samen met de schoolkinderen van de
Marcellinusschool een fruitbomen
hof (ofwel bongerd) aan geplant
op de Mans. Waarschijnlijk hebben
verschillende bewoners deze bongerd al ontdekt tijdens het wandelen van rondje Boekelo die hier ook
langs komt. In het begin van deze
jonge aanplant hield ik mijn hart
vast of er niet iets was afgebroken
of vernield. Het is goed gegaan op
één boom na, . de koningslinde.
Deze werd moedwillig afgezaagd.
Het plezier hiermee zie ik absoluut
er niet van in. Afgelopen zomer
ben ik er weer eens gaan kijken,
en jawel. De eerste appels zaten er
al aan. Deze waren op dat moment
nog niet rijp maar twee maanden later kon je ze eten. Enkele
soorten die er staan zijn de Malus
Rode Boskoop: deze is geschikt Met vriendelijke groeten,
voor appeltaart. Malus domestica Jan ten Elzen wijkbeheerder. 
James Grieve: zoete handappel in

WIE PLANT ZAL OOGSTEN

DOOR JAN TEN ELZEN WIJKBEHEERDER

september, of de Malus domestica
Bramley Seeding: zure appel voor
de appelmoes in oktober. Ook staan
er lekkere pruimenbomen. Voor de
perenbomen is het allemaal nog
te vroeg om vrucht te dragen. Misschien over een jaar.
Dit brengt mij op het volgende idee
en oproep voor vrijwilligers die iets
hebben of willen doen aan onderhoud van deze bomen. We weten
allemaal wel dat deze bomen ook
gesnoeid moeten worden.
Ik ben daarom op zoek naar een
aantal mensen die zich willen bezig
houden met deze snoei op woensdagmorgen 1 & 8 maart van deze
jonge vruchtbomen. Het is niet
veel werk maar als deze bomen
gesnoeid worden door dezelfde
groep mensen ieder jaar, zou fantastisch zijn en een aanwinst voor
het dorp. De snoei wordt begeleid
niemand minder dan Johan ten
Elsen, de boomkweker uit Neede.
Hiermee dan ook een oproep.
U kunt zich melden bij mij via de
e-mail j.t.elzen@enschede.nl of
telefonisch 06 20 54 26 17. Doe
dit wel voor 25 februari. Ik hoop
dat er een aantal mensen zich aangesproken voelen voor dit mooie
werk dat zich beloont door de
oogst die er opvolgt.
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WIE PLANT ZAL OOGSTEN.

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw
Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10

Sterrebosstraat 14, 7481DD Haaksbergen, info@ottinkschilderwerken.nl

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

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

Op zondagmiddag 12 februari
2017 is er in Momentum een gezellige middag met op de bühne
de Mondharmonicaclub Haaksbergen. Deze groep mensen spelen
deze middag een repertoire met
wat bekende en wat onbekende
nummers met veel variatie.
Aanvang 14:30 tot 16:30 uur
Entree € 5,00 (met in de pauze koffie met iets lekkers ) 

HETTY BLANKESTEIJN
“BEELDEN IN BRONS”
Ik maak zowel abstracte als figuratieve sculpturen in brons en keramiek. Naast mijn vrije werk, werk
ik ook in opdracht voor particulier
en bedrijf.
Tweede kans! (i.v.m. late bezorging Boekeloos in januari)
Onder het motto: ‘kunst verbindt’
doe ik in februari graag nog een
keer ‘de deur los’ Te zien is onder andere recent werk wat ik in
Madrid heb geëxposeerd.

Momentum | Beckumerstraat 169 |
7548 BD Boekelo Telefoon : Gerry Zaterdag 11 en Zondag 12 februari
Leferink 06 - 51 17 07 04
van 12:00-18:00.
Saffierstraat 18, Boekelo.
Huis met wei te huur
Tel: 06 10 86 50 15
Vanaf Maart te huur; Huis met wei www.hettyblankesteijn.nl
Kwinkelerweg 136
Erna Roossink 053 - 428 15 95/
bergroos@planet.nl 

BOEKE-LOOTJES & KLEIN ZAKELIJK

Lieve Hondenvrienden,
Ik ben Buddy een lieve zwarte
Labrador van 6 jaar, en zoek een
fijne vriend[in] om met mij een
paar keer in de week een fijne
wandeling te maken. Wegens omstandigheden kan mijn baasje dit
nu niet, dus ik word nu te dik door
te weinig beweging. Wie neemt
mij mee? Ik ben voor iedereen
even lief. Wij wonen in het centrum van Boekelo, telefoon nr. 06
29 55 35 00 (van mijn baasje Diny)
Hartelijke ‘poot’, Buddy 

KLEIN ZAKELIJK
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BOEKE-LOOTJES

VALENTIJNSDAG

Het Valentijnsfeest van de romantische liefde, dankt zijn ontstaan aan
Valentijnsdag op 14 februari een Geoffrey Chaucer (1380-1382), die
dag waarop geliefden elkaar ex- dichtte: (‘Want dit was op Sint-Vatra aandacht tegenwoordig met lentijnsdag) Als elke vogel daar
cadeaus. Was dit in 496 n.C., toen zijn maatje komt kiezen’
Paus Gelasius I het uitriep tot de
heilige dag van Valentijn, ook al Flauwekul of niet, op een winterse
Valentijnsdag het hart van je geeen (commercieel) festijn?
liefde
in vervoering brengen blijft
Valentijnsdag valt samen met de
feestdag van twee christelijke hartverwarmend.
martelaren met de naam Valentinus. Hoe wij deze dag nu beteke- Marieke Meijerink
nis geven heeft weinig te maken Bron: Wikipedia 
met het leven van deze heiligen.

VALENTIJNSRECEPT
helemaal gesmolten is. Met een
staafmixer eieren, eierdooiers en
suiker tot een lichtgekleurde, dikke massa mengen. Terwijl u klopt
langzaam de chocolademix erbij
schenken en vervolgens met een
paar slagen de bloem grof met de
ingrediënten vermengen. Het beslag over de 4 ramekins verdelen
en 6-7 minuten bakken.
De cakejes blijven in het midden
vrij zacht. De ramekins omgekeerd
op een presenteerschaal leggen,
15 seconden laten staan en vervolgens de cakejes uit de ramekin halen. Direct serveren, eventueel met
verse room. 

53
jaargang 39 | nr. 401 | februari 2017

Laat het hart van uw geliefde doen
smelten met deze overheerljke
gesmolten chocolade cakejes. Liefde gaat door de maag nietwaar?
Benodigdheden
115 gr boter
115 gr pure chocolade van goede
kwaliteit
2 eieren
2 eierdooiers
4 eetlepels suiker
2 theelepels witte bloem
Bereidingswijze
Voorbereiding: 20 min › Bereiding:
8min › Klaar in: 28min
De oven voorverwarmen op 230°C/
gasstand 8. 4 ramekins met boter
invetten en met bloem bestrooien.
Au bain-marie boter en chocolade
verhitten tot de chocolade bijna

Wat wij doen:
Tuinontwerpen
Bestratingen
Schuttingen
Beplantingen
Tuin onderhoud
levering materialen

Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl

www.verhaaktuinverzorging.nl

Met onze wandeltocht
hebben we €Oost
1.000,- Nederland
opgehaald voor de Stichting
Fysiotherapie
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:
Blijven
leven!
U kunt bij ons
o.a.
terecht voor:
Iedereen bedankt die meegelopen heeft!

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische
fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie




Echografie
- Fysiofitheidscan


Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Zorgeloos


Gezellig Windmolenweg


42, Boekelo



W: fyon.nl/fyon-boekelo
T: 053 428 12 93

 

90 miljoen mensen. Broers van
Tineke Dikken hebben daarom
de ReachAnother Foundation opgericht die zich belangeloos richt
op lokale medische opleiding &
operaties door Westerse artsen &
preventieve projecten gericht op
foliumzuur. 

KNUFFELPOPJES BREIEN

KNUFFELPOPJES BREIEN
VOOR BABY’S MET
WATERHOOFD IN
ETHIOPIË. WIE DOET MEE?

WEEK VAN DE AMATEURKUNST ENSCHEDE 3 T/M
11 JUNI 2017
Doe mee aan de
Van 3 t/m 11 juni 2017 vindt in
Enschede voor de zevende keer de
WAK plaats: de Week van de Amateurkunst. Dit evenement biedt
een podium voor mensen die in
hun vrije tijd met zang, dans, schilderen, theater, muziek etc. bezig
zijn. Doe jij mee?
De WAK is dé kans om jou zelf en/
of jouw werk te laten zien. De definitieve aanmelding moet uiterlijk
26 maart binnen zijn. Maar als je
hulp nodig hebt bij het zoeken van
een geschikte locatie voor jouw
optreden of expositie, stuur dan zo
snel mogelijk (maar uiterlijk eind
februari) een mail aan info@wakenschede.nl. De WAK-organisatie
helpt je dan met het zoeken. 
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Samen met haar zus breit de Boekelose Tineke Dikken Okra-knuffelpopjes voor Ethiopische baby’s met
een ‘waterhoofd’. Over een paar
maanden gaat ze naar Ethiopië om
ze op de goede plek af te leveren.
Ze is op zoek naar mede-breiers.
Een goed patroon staat op
www.okra.be/file?fle=170861.
U kunt de popjes tot 12 april
sturen naar Fysiotherapie Tieberink, Boekelose Stoomblekerij 39,
Boekelo. Even langsbrengen kan
natuurlijk ook.
Jaarlijks worden in Ethiopië ongeveer 2.700 kinderen geboren met
een ‘waterhoofd’ (hydrocephalus).
De baby’s hebben geen overlevingskans, tenzij ze snel worden
geopereerd. In Ethiopië was één
neurochirurg beschikbaar voor


   
    
         

     
    
 

    

 


Tel.
0611755569
/ 053-8513032

VO
OETVERZORGING TOT IN DE
D PUNTJES!

Pedicure / Voet
etverzorging / Voetreflex
ex
Nicole Punte
Weleweg 21A, Booekelo
tel. 06 25 33 88 46
voetverzorgi
g ngp
gpunte@gmail.com

-V
Verzorgde voeten = gezonde voeten-

Joke Velthuis 428 26 59
Joke Velthuis 428 26 59
(voor Efkes d’r Oet)

HUISKAMER V/H DORP

ACTIVITEITEN:

Opgave maaltijden
Hennie Heskamp 4764204
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

Elke 2e en 4e di
v/d maand

Handwerkcafé handwerken. Elke 1e
dinsdag v/d maand gratis gezondheids
check door een verpleegkundige van
Livio in de “Huiskamer”.

14:00

Woensdag

Elke week samen genieten van een
gezamenlijke maaltijd. Gezond eten
met veel gezelligheid.

12:30

Donderdag
2 februari

Gezellig samen spelletjes doen onder
het genot van een kopje koffie of thee.

14:00

Donderdag
9 februari

Dhr. J. van der Geest komt een fantastische film tonen over de Dinkel..

14:00 - 16:30

Donderdag
16 februari

Gezellige cabaretmiddag samen met
Boekelo Decor. kosten € 4,-

14:00

Donderdag
23 februari

Effkes d’r oet. Rondom Enschede, Zuidkamp vliegveld Twente

13:30

Donderdag
23 februari

samen visje met garnituur eten in
Overdinkel.

16:30

Vooraankondiging:
2 maart :

Voorjaarsbingo met Boekelo Decor.

9 maart :

Stampotbuffet van de Zonnebloem.
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Slagerij Wagelaar
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij
Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

Slagerij Wagelaar
Aandacht voor lekker!

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

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

26 februari

Usselo
10:00 uur Twekkelo
10:00 uur Usselo
10:00 uur Usselo

ds. O.Haasnoot
ds. A. van der Meiden, Nijverdal
ds. C.G.J. de Jonge, Enschede
ds. R. van der Kaap-Busscher,
Enschede

05 maart

10:00 uur

Usselo
10:00 uur Usselo
10:00 uur Usselo
10:00 uur Usselo

ds.O.Haasnoot
ds. M.Vlasblom, Losser
ds. O.Haasnoot
ds. L.W.Ekker, Enschede

05 februari
12 februari
19 februari

12 maart
19 maart
26 maart

KERKDIENSTEN

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond

FAMILIEBERICHTEN
DANKBETUIGING IWAN KOKHUIS
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie herinneringen voor de kinderen en de vele kaarten
die wij mochten ontvangen. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de
moed om verder te gaan.
Dorien, Marita en familie
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Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen



Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)



Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

11 &
Open atelier Hetty
12 feb. Blankstein

Saffierstraat 18

12:00 18:00

zo.

12 feb. Gezellige middag

Momentum

14.30 16.30

di.

14 feb. Piepschuim

Verborgen Theater 20:30

do. ™
zat.

9 ™11
feb.

Eetcafé de Buren

19:30

wo.

15 feb. Bridge Club comp. 4

Eetcafé de Buren

19:30

vrij.

17 feb. Comedy Express

Verborgen Theater 20:30

di.

21 feb. Openbare Dorpsraad
Vergadering

de Zweede

20:00

wo.

22 feb. Bridge Club Comp. 5

Eetcafé de Buren

19:30

zo.

26 feb. Carnavals optocht

dorp

13:30

ma.

27 feb. Kinder carnaval

dorp

15:15

vrij.

24 feb. Deadline kopij Boekeloos

zie colofon

vrij.

10 mrt. Verspreiden Boekeloos

de Zweede

wo.

1&8
mrt.

Snoeien vd fruitbomen

op de Bongerd
bij de Mans

do

2 mrt.

Oud papier

Container a.d weg 17:30

za.

4 &11
mrt.

Snoeihout paasvuur

Beckumerstraat

14:00 16:30

za

11 mrt. “BOEKELO.Doet”

de Zweede

9:15 13:00

za.

11 mrt. Potgrondactie

Marcellinusschool

Boekelo Avonden

9:00 12:00

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168: 1e weekend
van de maand.
 Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
 Historisch Centrum: ma. 20:00 – 22:00 uur en vr. 10:00 – 12:00 uur
 Alle Huiskamer vh Dorp en Trefpunt acitiviteiten vindt u in deze editie zelf

KALENDER

za.
& zo.
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KALENDER FEBRUARI & BEGIN MAART

COLOFON
ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
redactie@boeke-loos.nl
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)
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SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op:
www.boekelo.info/boeke-loos

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting
Dorpsraad Boekelo.
Ingezonden artikelen, indien
voorzien van naam en adres, vallen
wanneer geplaatst, buiten de
verantwoordelijkheid van zowel de
Dorpsraad als de redactie.
BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)
Oplage: 11900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede
boeke-loos.info | februari 2017

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
Bernd Weijers

06 53 92 52 49

Penningmeester
Henk Guchelaar 574 01 63
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Een eeuw ambachtelijk bouwen
Ruim 100 jaar veelzijdig actief in
de bouw. Van nieuwbouw, kleinschalig onderhoud, verbouwingen tot complexe restauraties.
Al vier generaties staan wij voor
betrouwbaarheid, kwaliteit,
vakmanschap, oog voor detail
en afwerking.

N I EU W B O U W • V ER B O U W
R E S TAU R AT I E • R EN OVAT I E
O N D ER H O U D • SERV I CEBUS

www.stokkers.nl

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

