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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
Marieke Meijerink
06 18 28 79 51

JANUARI 2017

WEDDINGFAIR
Op 21 januari van 13.00 tot 17.00 uur
vindt de 1e editie van de Weddingfair
bij Resort Bad Boekelo plaats!
Met unieke inspiratie en de leukste regionale
bedrijven helpen we
aanstaande bruidsparen op weg
bij het organiseren van de mooiste dag van hun
leven.
Bekijk de trends op het gebied van bruidsmode
en kom in een creatieve weddingvibe door
workshops en lezingen van professionals!

Resort Bad Boekelo
hotels by sheetz

Resort Bad Boekelo | Oude Deldenerweg 203 | 7548 PM Boekelo | 053 - 42 83 005

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

Met trots presenteren wij de
eerste full colour uitgave van
Boeke-loos! Zoals januari nog
wat grijs kan zijn en naarmate
het jaar vordert er steeds meer
kleur ontluikt in de natuur, zo zal
het ook met Boeke-loos gaan in
het komende jaar!
We hebben een extra email adres
in het leven geroepen voor adverteerders (ook Klein Zakelijk en
Boekelootjes), advertentiesboekeloos@gmail.com. Silke Frölich
(samen met Karen Hof en Gisela
van Rooijen) is het aanspreekpunt
voor bestaande en potentiële adverteerders. Jolanda van Heertum
heeft besloten te stoppen met haar
redactie werkzaamheden maar
ze blijft wel de facturering voor
de advertenties doen. Ze heeft in
2011 de taken van Henk Scholte
in ‘t Hoff overgenomen, dus keert
ze nu als het ware terug naar haar
oorspronkelijke taak, namelijk het
factureren. Wij danken Jolanda hartelijk voor al haar inspanningen!
En dan tot slot, af en toe krijgen wij
een vriendelijk telefoontje waarin u terecht opmerkt dat er nog
wel eens een -d- of een -t- over
het hoofd wordt gezien, of staat

Wij willen u allen in én omstreken Boekelo een zeer voorspoedig
2017 wensen en dat we veel van u
mogen blijven horen!
De redactie 

REDACTIE NIEUWS

DOOR DE REDACTIE

er toch helaas een datum of een
naam verkeerd. Wij waarderen dit
enorm! Het is behoorlijk wennen
aan alle nieuwe werkzaamheden
die aardig wat tijd en inspanning
vragen van de redactie. Ook om
deze reden zijn wij naarstig op
zoek naar een Boekeloër die de
Nederlandse taal tot in de (laatste)
puntjes beheerst en het leuk zou
vinden de teksten te corrigeren. Hij
of zij is geen lid van de redactie en
hoeft zich alleen maar te bezigen
met het digitaal nakijken van de
teksten. Wij (en waarschijnlijk ook
u) zouden dit zeer op prijs stellen!
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VAN DE REDACTIE

“EEN PRACHTIG 2017”
Wegens de afwezigheid van Jeroen Verhaak hanteert Kas de Vries (vicevoorzitter) vanavond de voorzittershamer. Daarmee opent hij om enkele minuten over acht (schrijver dezes
veroorzaakte enig oponthoud) de december vergadering van de Boekelose Dorpsraad. Met kennisgeving zijn afwezig: Jeanet van Offenbeek,
Gerard Roossink en Jeroen Verhaak, terwijl Henk Guchelaar later zal aanschuiven. Er zijn een 20-tal belangstellenden, o.a. Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Randy
Oude Egberink (wijkagent). Er wordt gemeld dat Rudy van Ulzen (“buitenlid” van de commissie Dorpsbudget) geopereerd is.

DORPSRAAD NIEUWS

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
(20 DECEMBER 2016)

Het Verslag van de november vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingelast agendapunt: Max Elferink, StraatAdoptant, meldt dat z.i. de hoeveelheid zwerfafval in het Boekelose buitengebied toeneemt! Gevreesd
wordt dat de invoering van diftar verrommeling van het buitengebied
zal stimuleren! Hij hoopt dat nog meer mensen zich aanmelden voor
StraatAdoptie (kan bij de Dorpsraad) en mensen in het algemeen bewuster omgaan met afval! “Applaus”!
De wijkagent, Randy Oude Egberink, zegt dat: - er in het buitengebied
sprake is van een lichte toename van het aantal inbraken, voornamelijk
in schuren; - het vml. kerkgebouw aan de Kwinkelerweg gekraakt is. Er
is overleg tussen de eigenaar van het pand (PKN Usselo) en de tijdelijke bewoners. - het “Donkere Dagen Offensief”, extra surveillance in de
komende weken, zich uiteraard ook uitstrekt tot het Boekelose grondgebied; - wat het door Max Elferink aangekaarte zwerfafvalprobleem (en
dan wordt hier dumping van grote stukken bedoeld!) betreft: laat getuigen van dumping zich a.u.b. melden bij de politie. Noteer kentekens!
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Over de postlijst zijn weinig vragen, enkele poststukken worden nog
doorgestuurd.


•
•
•
•
•
•

   
 
   
    
  
 

          
 

Wat het Nieuws uit de diverse commissies betreft:
-Dagelijks bestuur (woordvoerder Kas de Vries). We geven graag onze
medewerking aan het Onderzoek Openbaar Vervoer dat door een UT-student de komende tijd in Boekelo wordt uitgevoerd. Uiteraard komt bij
dit punt ook de op 11 december jl. gestarte Buurtbusactiviteit ter sprake.
[Deze activiteit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad, maar één van haar leden, Ben Bel, is voorzitter van de Buurtbusvereniging.]

-Publiciteit (woordvoerder Kas de Vries). Boeke-loos verschijnt vanaf
het eerstvolgende nummer in “full colour”!
-RSCJ (woordvoerder Ben Schoppert). -Begin januari neemt een lid van
deze commissie deel aan een door het (gemeentelijke) Wijkteam georganiseerd gesprek over jeugdzorgzaken; - We willen wel meedenken in
het betrekken van jeugd bij de Huiskamer van het dorp (Berkezaal); - Alle
werkgroepen waarbij RSCJ betrokken is (Natuurlijk Spelen, Wandelpad
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-ROM (woordvoerder Kas de Vries). -Binnenkort horen we meer over de
Pilot Openbaar Groen die waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 van start
gaat in Boekelo. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud van het openbare groen door één of meerdere private partijen onder regie van de
Dorpsraad wordt gedaan. Wordt vervolgd; - Er wordt uitvoerig stilgestaan
bij - en van gedachten gewisseld over de plannen om bij het Rutbeek
een bungalowpark te bouwen. Aangezien de huidige plannen behoorlijk
afwijken van de oorspronkelijke zal er in februari as.(als onderdeel van
een noodzakelijke wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan)
door de initiatiefnemers een voorlichtingsbijeenkomst met de omwonenden worden georganiseerd. Ook de aanvoerroute zal daar weer ter
sprake komen; -In januari zullen de verkeersmaatregelen die enkele jaren geleden in Twekkelo werden genomen ter discussie worden gesteld
in een overleg tussen de Buurtkring Twekkelo en de Dorpsraad Boekelo.
We schreven over deze zaak (m.n. aansluiting Haimersweg op Windmolenweg) recent een brief aan B&W Enschede; -Desgevraagd (door Ben
Bel) licht Kas de Vries de brief toe die wij B&W Enschede stuurden over
duurzame energie. De Dorpsraad zal in januari in een besloten vergadering van gedachten wisselen over deze problematiek.

en Faunafort, Banken) zijn momenteel in “winterslaap”, maar starten
in januari weer met hun activiteiten; - Over het onderbrengen van een
boekencollectie (als alternatief voor de bibliotheekbus) in de Berkezaal
is op dit moment niet meer te melden dan dat er vanaf januari één keer
in de twee weken de mogelijkheid zal bestaan om daar boeken te lenen.
-Ouderencommissie (woordvoerder Ben Bel).-Refereert aan het door
hem gemaakte- en aan alle Dorpsraadleden gestuurde verslag van een
door hem bijgewoonde bijeenkomst van de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen). Hem viel daarbij op dat veel kleine kernen hun
kerkgebouw hebben weten om te bouwen tot een multifunctionele accommodatie en dat daarin veelal ook de jeugd een plek heeft gekregen; -Nogmaals het advies om bij het MFA-bestuur aan te dringen op de
plaatsing van een geluidsinstallatie in de Nijmeijerzaal.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door: Gonny ten Veen. Zij informeert naar - onderhoudsbeurt banken op Bleekerijplein. Jan ten Elzen
onderneemt actie; - marktvuil? Jan ten Elzen antwoordt dat dit gemeld is
dat “men er mee bezig is”. Complicerende factor: het marktmeesterschap
in de gemeente Enschede is opgeheven; - parkeerprobleem Windmolenweg? Jan ten Elzen en Kas de Vries hebben ter plaatse onderzoek gedaan.
Conclusie: te smalle parkeerplaatsen. Probleem kan alleen worden opgelost door totale reconstructie van de Windmolenweg en die activiteit kan
nog heel lang op zich laten wachten. Ook hier een complicerende factor:
de langs deze weg staande bomen! Kas de Vries vraagt naar de status
van het plan om bomen op de Bleekerij te kappen. Jan ten Elzen gaat
ervan uit dat de adviesaanvraag daarvoor op termijn aan de Dorpsraad
gedaan zal worden. Zaak is ons niet geheel duidelijk!
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-Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel).-Alle Dorpsraadleden ontvingen een
door hem gemaakt verslag van de laatstgehouden bijeenkomst van deze
groep. De heer R. Roessink (als belangstellende aanwezig, ook lid van
de Klankbordgroep) wijst op de door Grolsch doorgevoerde technische
aanpassingen o.a. n.a.v. geuroverlast ervaren door omwonenden;- We
wachten nog op de resultaten van een toegezegde evaluatie van het in
2016 gehouden Freshtival.

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

Om kwart voor tien sluit de voorzitter de vergadering nadat hij alle aanwezigen heeft bedankt voor de inzet en belangstelling getoond in 2016,
allen goede feestdagen en een prachtig 2017 heeft gewenst en de hoop
heeft uitgesproken dat we allen in het volgend jaar weer vrolijk verder
gaan!
Ben Schoppert 

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de
Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 17 januari
2017, aanvang 20.00 uur, in de MFA De Zweede,
aan de Boekelosestraat 275.
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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.

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

Het was ‘groots’ en indrukwekkend. Henny was jarenlang duidelijk aanwezig met zijn markante
snor bij zeer vele activiteiten. Op
de Boekelo avonden van de carnaval, bij het vogelschieten tijdens
Koninginnedagen trad Henny zichtbaar en hoorbaar naar voren. Hij
wist mensen te inspireren bij de
vele andere activiteiten die op zijn
pad kwamen.

Henny was onvermoeibaar en zeer
betrokken bij het Boekelose gebeuren, een beroep op hem was
zelden tevergeefs tot het laatst
van zijn leven. Vele inwoners in
het dorp voelen dit als een gemis.
Dit kwam tot uiting in de vele toespraken rondom het afscheid in
We denken hierbij aan het mee- MOMENTUM en het crematorium in
werken aan het Dorpsplan, aan de Usselo.
georganiseerde verkiezingen van
de Dorpsraad, als voorzitter van Henny volgde in Den Bosch zijn opDe Koepel in de beginjaren na de leiding tot leraar lichamelijke opkomst van de Grolsch, meerdere voeding en daar zat hij met enkele
jaren als lid van de Klankbordgroep andere leerlingen in een dispuut
Grolsch, als stuwende kracht bij het kring die regelmatig in die tijd van
realiseren van het sportcomplex De zich liet horen. Contacten tussen
Zweede, als voorzitter zowel van die leden bleven altijd bestaan om
de Stichtingen Mortuarium Boe- ook oude herinneringen te kunnen
kelo als Vrienden van de Marcelli- ophalen. Henny was jarenlang als
nuskerk, als gewaardeerde kracht docent verbonden aan Lyceum de
binnen het Historisch Centrum.
Grundel in Hengelo.

IN MEMORIAM

Het afscheid nemen van Henny
op maandagavond 28 november
en de afscheidsviering dinsdagmiddag daarop in MOMENTUM,
de voormalige Marcellinuskerk
in Boekelo zullen vele inwoners
en betrokken aanwezigen niet
gemakkelijk vergeten.
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IN MEMORIAM
HENNY WESTERVELD.

Een oud collega van Henny schetste
in zijn toespraak de werkwijze tijdens het jarenlange verbonden zijn
met een bevlogen docent, kundig
decaan en markant conrector aan
dit lyceum.
Henny heeft in die jaren grote invloed uitgeoefend op het levenskompas van ontelbare leerlingen.
Vele collega’s hebben dierbare
herinneringen aan de wijze waarop hij kon inspireren, leiding gaf
en zich inzette voor de vele zaken
op onderwijskundig gebied. In zijn
werkzame periode heeft Henny diverse bouwprocessen binnen het
Lyceum de Grundel zeer nauwge-

zet begeleid.
Henny was ook een familieman
voor zijn gezin; voor de kinderen
en de kleinkinderen een lieve vader en opa.
Henny was een fijn mens om mee
samen te werken. We zullen hem
dankbaar herinneren, voor Henny
geldt : Niets STERFT wat in herinnering blijft. 

17

Hartelijk dank voor alle opbeurende kaarten, bloemen en
belangstelling bij Henny zijn ziekte. Zijn meerdere malen uitgesproken
zin was; “snap je nu waarom ik nooit uit Boekelo weg wil!”
Dat is ook gebeurd, hij gaat nooit meer weg uit Boekelo, met alle
mensen die hij lief had is zijn laatste klus geklaard. Ik heb beloofd
dat ik alle mensen die in welk opzicht dan ook met hem te maken
hadden zou bedanken. Want samen kun je veel en alleen bijna niets.
De opbrengst van de inzameling voor de Leendert Vriel stichting
tijdens de condoleance en de herinneringsviering heeft 930 euro
opgebracht en is overgemaakt naar de voor ons zo belangrijke hulp in
moeilijke tijden.
Namens Henny bedankt voor alles.
Mieke Westerveld, kinderen en kleinkinderen.
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Het afgelopen jaar was
Boekelo weer een mooi dorp
om in te wonen en te leven.
Dat komt mede door de inzet
van veel inwoners in allerlei
verenigingen en organisaties.
Zij leveren, veelal belangeloos,
een geweldige bijdrage aan de
leefbaarheid van ons dorp. Een
woord van dank voor hun inzet
is absoluut op zijn plaats.
Het afgelopen jaar zijn er helaas
verschillende dorpsbewoners uit
de tijd gekomen. Hoewel niet gebruikelijk, wil ik toch stilstaan bij
het recente overlijden van één van
hen: Henny Westerveld. Jarenlang
heb ik met hem veel contact gehad over allerlei dorpszaken. Met
genoegen denk ik terug aan onze
samenwerking. Henny was tientallen jaren zeer actief in allerlei
verenigingen en betrokken bij tal
van initiatieven in ons dorp. Een
opsomming daarvan zou een extra pagina in Boeke-loos vragen
en dan nog met het risico dat iets
vergeten wordt. Henny, namens
Boekelo ontzettend bedankt wat je
voor ons dorp hebt gedaan!
Een levend dorp staat nooit stil.

En natuurlijk werd de Dorpsraad het
afgelopen jaar geconfronteerd met
allerlei grotere en kleinere problemen in de woonomgeving. Niet in
alle gevallen kunnen wij helpen bij
de oplossing daarvan omdat het
dan b.v. gaat om (verkeers)gedrag!
Veelal worden hierover vragen gesteld tijdens de maandelijkse (op
de 3e dinsdag) vergaderingen van
de Dorpsraad. Of komt dit per mail
of Facebook binnen.
Wij zijn benieuwd wat 2017 ons
gaat brengen. Van één zaak kunt

DE DORPSRAAD

DOOR JEROEN VERHAAK

Ook het afgelopen jaar zijn er weer
verschillende ontwikkelingen geweest. En op het gevaar af dat iets
vergeten wordt: de opening van
Momentum (het mortuarium in de
fraai verbouwde Marcellinuskerk),
de bouw van nieuwe woningen
op De Bleekerij, het niet doorgaan
van de opvang van minderjarige
vluchtelingen op Tesinkweide, discussies over duurzame energie, onderzoek naar stankoverlast van de
Grolsch, de komst van de buurtbus,
de toekenning van subsidies uit het
Dorpsbudget, tot twee keer een
bijna nieuwe redactie voor Boeke-loos. Maar er zijn ook genoeg
zaken die minder opvallen zoals
aanpassingen en onderhoud aan
de wandelpaden, banken in het
buitengebied, natuurlijk spelen en
het opruimen van zwerfafval door
vrijwilligers.
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DE DORPSRAAD WENST
U EEN VOORSPOEDIG EN
GEZOND 2017

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

gaat brengen. Van één zaak kunt
u zeker zijn: wij blijven ons maximaal inzetten voor een leefbaar
Boekelo.

in kleur en vanzelfsprekend de belangenbehartiging van ons dorp
naar de gemeente. U mag van
ons een positief-kritische blik op
de ontwikkelingen verwachten.
Sommige onderwerpen die op ons En via Nieuws van de Dorpsraad in
pad komen kennen we al: de N18 Boeke-loos, www.boekelo.info en
die voor een forse verandering in onze Facebookpagina blijft u op de
ons buitengebied gaat zorgen, gaan hoogte van wat er speelt.
we het onderhoud van ons groen
in eigen beheer nemen, het open- Ik wens u een goed, voorspoedig
baar vervoer vanuit Boekelo, de bi- en vooral gezond 2017!
bliotheek in de Berke, de sportzaal
bij De Zweede, de verplaatsing van
het Militaryterrein, duurzame ener- Jeroen Verhaak,
gie, de aanleg van glasvezel in het voorzitter Dorpsraad Boekelo 
buitengebied, subsidieaanvragen
uit het Dorpsbudget, Boeke-loos
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Haaksbergers

DE ‘FROLIJKE REPORTER’

ten, maar in Boekelo kunnen ze er
ook wat van. Kijkt u maar eens…
Als we even later met de organisatoren praten, horen we wat meer
over het ontstaan van de BoekeloDOOR SILKE FRÖLICH
se kerstmarkt die toch alweer 20
jaar gehouden wordt. Eerst op het
dorpsplein, maar sinds een jaar of
vijf rondom café de Buren. Deze locatie biedt veel voordelen als het
gaat om faciliteiten als stroomvoorziening, maar ook een mooie
doorloop van de kerstmarkt rondom het café. En omdat Sinterklaas
het zouthuisje net verlaten heeft,
is het daarbinnen genieten van de
Bij het uitkomen van deze Boe- warmte van kaarsjes, vuur en een
ke-loos zit de tijd van de kerst en lekker drankje en hapje. Dat heboud en nieuw er alweer op, maar ben ze toch maar mooi gedaan.
is de Frolijke reporter nog lekker
aan het nagenieten met de foto’s
van de gezellige kerstmarkt in ons
dorp. Veel anders resteert er ook
niet, want na al dat lekkere eten
en drinken in de laatste dagen van
december, is het nu weer water en
brood!
En dan denk je dat ze in Duitsland
verstand hebben van kerstmarkAls ik de aanwezige organisatoren
Hans Regterschot en Ike Westra tegen het lijf loop (mede organisatoren Herman ter Brugge en Ans
Annink heb ik niet ontmoet), hoor
ik erg tevreden geluiden over het
aantal bezoekers en de vele echt
leuke standhouders. Dit jaar is bijvoorbeeld Bruggerbosch voor het
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GEZELLIGHEID IN ONS
DORP BIJ DE JAARLIJKSE
KERSTMARKT



ACTIE

Als gediplomeerd schoonheids-

t/m februari

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.

50% korting
permanente
make-up
lippen!

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

Mijn werk
is mijn hobby!
Klassieke
gezichtsbehandelingen.
Even een momentje voor jezelf?

Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
Gezichtsbehandelingen •
(Maria Galland)
(Hotstone) massages.
Harsbehandelingen •
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Acrylnagels •
Epileren, Harsen,Shellac
Visagie,(CND) •
IBXParaffinepakking.
nagelverbetering •
Manicure,
Massages •
Acrylnagels & Soak off gel.

NIEUW Permanente make-up •

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

rezjina

Nu hoorde ik dat de Kerstman niet
de echte Kerstman was en dat er
in het pak een bekende Boekeloër verscholen lijkt te zitten. Ik heb
niet kunnen achterhalen wie er
achter de witte baard verstopt zat.
Misschien hoor ik dat nog wel een
keer…

Een gouwe ouwe op de kerstmarkt is de skihut van de Prinsengarde waar ‘Bier und Bratworst’
smakelijk verorberd worden. Naar
verluidt wordt het daar steeds gezelliger naarmate het einde van de We hebben besloten volgend jaar
markt nadert.
weer naar de kerstmarkt te gaan!
Boekelo kan trots zijn op alle
evenementen die we in een jaar
voorbij zien komen. Zoals ik in de
laatste Boeke-loos van de nieuwe
wijkagent mocht lezen, kan ik als
altijd Frolijke reporter bevestigen:
“Boekelo leeft”. 
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eerst aanwezig met prachtige zelfgemaakte kerstartikelen van hout.
Vooral de vogelhuisjes en elandengeweien vinden gretig aftrek.
Ook de Frolijke reporter kan de verleiding niet weerstaan en tikt er
eentje op de kop. Mooie gedachte
erbij is dat alle artikelen handgemaakt zijn in de dagbesteding.

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

Dokter Hans Kampman
“Ik ben als nu 66-jarige huisarts
ca 1,5 jaar geleden in Boekelo als
waarnemer begonnen. Eerst als
invaller voor dokter Jansen, later
toen bleek dat dokter Smulders
ernstiger ziek werd, ook voor hem.
Voor die tijd heb ik ca 33 jaar een
apotheekhoudende praktijk gehad
in Weerselo. Na de overname van
beide praktijken in Boekelo door
dokter Niels van Rozen ben ik blijven ‘hangen’. Met veel plezier trouwens. Ik houd wel van het ‘dorpse’
en van de Twentse terughoudendheid. Als hier iemand antwoordt
dat het “niet slechter gaat”, weet
je dat het eigenlijk wel opknapt.
Ik sta ook open voor alternatieve
behandelingen en ‘hij die geneest
heeft gelijk’, wel altijd met verstand natuurlijk. Ik hoop nog een
tijdje een waardevolle aanvulling
te zijn voor de praktijk in Boekelo
en zou bijna zeggen: “tot ziens.”
Dokter Menno-Jan Ufkes
Dokter Ufkes is opgegroeid tussen
Enter en Goor en nu woonachtig

Dokter Marten Berghuis
Dokter Berghuis komt oorspronkelijk uit Twente. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat zijn geboortestreek bleef trekken en hij nu naar
alle tevredenheid weer terug is. Na
zijn studie geneeskunde verbleef
hij 21 jaar in Utrecht met gedurende 10 jaar een apotheekhoudende
huisartsenpraktijk in Benschop, nabij Utrecht. De mentaliteit in Boekelo kan hij erg waarderen, men
is hier over het algemeen wat geduldiger, “juist niet dat hele directe”. Een interesse ligt bij de kleine
chirurgie, zoals de huidschaaftechniek, die hij met plezier uitvoert en
dit wordt meteen duidelijk door de
enthousiaste wijze waarop hij hierover vertelt.

RECTIFICATIE 

In de vorige editie van Boeke-loos
is per abuis de naam van dokter
Berghuis veranderd in Bergman.
Onze excuses! 

HUISARTSEN

De nieuwe huisartsen zijn al lang
niet meer zo ‘nieuw’, maar zoals
beloofd, kunt u hieronder meer
lezen over drie van hen. In het
komende jaar zal de huisartsenpraktijk de Windmolen tweemaal
per jaar een nieuwsbrief uitbrengen die in de Boeke-loos wordt opgenomen.

in Diepenheim .Hij was eerst gestart met de opleiding tot longarts
maar dit pastte hem niet zo en hij
heeft geen spijt van zijn keuze om
huisarts te worden. In Bergentheim
heeft hij 6 jaar gewerkt als ‘dorpsdokter’. Zijn visie onderstreept dat
lichaam en geest is één is. “Zodra
er ruimte is om ook de emoties
achter de ziekte te kunnen benoemen, brengt dat vaak rust bij de
patiënt. Juist deze verbinding kunnen maken geeft het werk voldoening”. Dokter Ufkes werkt 3 dagen
in Boekelo.
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MEDISCH CENTRUM
DE WINDMOLEN

Folk Club Twente
Op vrijdag 13 januari 2017 zal er
om 20:30 uur eenmalig in buurtcentrum de Roef in Enschede een
dubbelconcert van twee Enschedese bands plaatsvinden: The Charles
Darwin Selection en Twente Veer.
The Charles Darwin Selection,maakt muziek zoals het ooit gespeeld werd in de dagen voor de
elektrische gitaren. Met contrabas,
banjo, banjolele, ukulele, lapsteel
gitaar, mandoline, wasbord, trompet, trombone en kazoo, waarbij
er door de vier muzikanten bijna
voortdurend van instrument gewisseld wordt. Let op: de locatie van
buurtcentrum de Roef is Pastoor
Geertmanstraat 17 Enschede.
De organisatie zou het in dit geval
jammer vinden als u onverhoopt
naar Café de Buren in Boekelo
zou gaan. Voor meer informatie:
http://folk.twente.org/
Verborgen Theater
Op dinsdag 10 januari 20:30 uur
komen Maartje en Kine weer
naar Boekelo! Vorig jaar ontstond
er een spontane afterparty in het
café na hun succesvolle optreden.
In hun tweede theaterprogramma ‘De Goldberg Machine’ komen

Muziek van De Millers
Op zaterdag 7 januari, is er een koffieconcert in eetcafé de Buren van
11:00- 13:00 uur (gratis entree).
Het concert heeft het karakter van
een generale repetitie, als voorbereiding op een optreden in het
Rabotheater in Hengelo op zondag
8 januari. Maar Boekelo heeft de
primeur! Gespeeld wordt werk van
de Millers, een Nederlands Swing
Combo dat met name in de 50
’er jaren geliefd was bij het Nederlandse jazzminded publiek. De
muziek wordt uitgevoerd door een
combo dat de bezetting van de originele Millers zoveel mogelijk benadert. We hopen dat velen voor
een kopje koffie bij de Buren zullen
binnenvallen! 

CULTUUR CORNER

DOOR MARIEKE MEIJERINK

muziek en techniek samen in een
komische show over uitvindingen,
dromen en kettingreacties. Deze
vindingrijke cabaret vondsten gecombineerd met hoogwaardige
muzikaliteit wilt u niet missen!
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CULTUUR CORNER


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

Loakstenen
Een loaksteen is een grenssteen,
die aangeeft waar (gemeente)
grenzen lopen. We verzamelen gegevens over deze (oude) stenen,
ook wel markestenen genoemd.
We promoten het bestaan van
grensstenen als cultuur historisch
element. We plaatsen (nieuwe)
stenen en doen onderzoek naar
de historie van deze stenen. E.e.a.
geschiedt in samenwerking met de
Stichting Historische Sociëteit
Enschede Lonneker (SHSEL).

Boerderijen en gevelstenen
We brengen de boerderijen in
ons werkgebied in kaart middels
foto-opnamen en archiveren deze.
We maken foto’s van de gevelstenen op de boerderijen en proberen de verhalen erachter vast te
Filmavond
Jaarlijks wordt in november in ‘de leggen.
Buren een filmavond gehouden. De
thema’s zijn verschillend. Op een
filmavond worden vaak diverse
We zouden graag in contact
(oude) films getoond. De belangstelling is groot, altijd een volle komen met ‘erf-eigenaren’ die
geïnteresseerd zijn in het
zaal. Misschien vindt u het leuk om
verleden van hun boerderij.
mee te doen met een clubje dat
een film maakt over een combinatie oud en nieuw Boekelo.

HISTORISCHE KRING

Met u de toekomst tegemoet
Gedurende ruim 12 jaar hebben
we als Historische Kring Boekelo
Usselo Twekkelo een geweldige
hoeveelheid historisch materiaal
verzameld. Wij zouden graag met
mensen in aanraking komen die
met al dat materiaal wel eens iets
willen doen. Nu begrijpen wij wel
dat niet iedereen zich als vaste vrijwilliger wil binden aan onze Historische Kring. Maar misschien vindt
u het wel leuk om eens eenmalig
aan één van onze projecten mee te
doen, zonder dat u aan vergaderingen vast zit, en zonder dat u op
een officiële vrijwilligerslijst komt
te staan. Waar zou u zoal aan mee
kunnen doen? Uit ons actieplan
noem ik de volgende activiteiten:
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING
BOEKELO USSELO
TWEKKELO

   

                


 

 


      
    
    
  
    
  
   
     
  
    


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



    
    
      
      


Fiets- en/of wandelroute
Een wandelroute (monumentenroute) langs bekende gebouwen
in Boekelo, te denken valt aan ons
Historisch Centrum, De Buren, de
Zouttoren, de verschillende gebouwen in de Bleekerij en de woningen aan de Henri Dunantlaan en
Bastinglaan. We willen beschrijvingen maken van deze gebouwen
en dit wijkje. Nader onderzoek zal
gedaan worden of we deze beschrijvingen ook via apps op smartphones kunnen krijgen.
Doe mee en leer uw eigen dorp
beter kennen!

Bidprentjes.
Bidprentjes worden gescand, opgeslagen en toegankelijk gemaakt. U heeft wel belangstelling voor
één van de activiteiten? Of voor
Interviews bekende en onbeken- een activiteit die u zelf heeft bede mensen uit Boekelo / Usselo dacht maar die niet in deze tekst
/Twekkelo
genoemd is? Neem contact op met
Al vele bekende en minder beken- één van onze bestuursleden, hierde personen uit Boekelo / Usselo onder vindt u de contactgegevens.
en Twekkelo zijn geïnterviewd op- We maken dan een afspraak voor
dat wij ze niet willen vergeten en overleg. Tijdens dat overleg kunallen hebben veel voor onze dor- nen we afspreken wat u gaat doen
pen betekend.
en wat daar bij komt kijken.
Erg leuk om met opmerkelijke personen in contact te komen en ze
hun verhaal te laten vertellen.
Oude melkfabriek
Het verzamelen van gegevens van
de Boekelose Coöperatieve Roomboterfabriek of Stoomzuivel
fabriek.
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Archiveren van krantenknipsels,
foto’s, (oude) ansichtkaarten etc.
Uit regionale kranten / periodieken
etc. worden artikelen geknipt die
betrekking hebben op activiteiten,
gebeurtenissen etc. uit ons werkgebied. Met een excel-bestand
wordt e.e.a gearchiveerd.
We hebben een achterstand met
de ontsluiting van het knipselarchief. Misschien iets voor u: éénmalig het knipselarchief up to date
maken. Naar schatting één of twee
dagen werk.

Roelant Lawerman
Mr. De Wolfstraat 63 7548 AK
Boekelo 053 - 428 20 35 of
06 53 18 1611
roelant@lawerman.com

Fleur ter Kuile
Rutbekerveldweg 50 7548 PP
Boekelo
Telefoon 06 11 04 5577
fleurjan@planet.nl

Hennie Rietman
Windmolenweg 16 7548 BM
Boekelo telefoon 053 - 432 94 71
of 06 20 12 12 58
rietmanusselo@home.nl

Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207 7548 BE
Boekelo telefoon 053 – 428 1753
roelbruinsma@home.nl 

DE ZONNEBLOEM

U kunt telefonisch, via e-mail,
schriftelijk of persoonlijk contact
opnemen met:

DE ZONNEBLOEM
We wensen iedereen een heel gelukkig 2017.
Het is weer januari en een nieuw jaar start.
Ook voor ons als de Zonnebloem.
Wij hebben weer het e.e.a. op ons programma staan:
o.a. het stamppotbuffet en de picknick komen dit jaar weer terug
en nog veel meer.
U zult het in Boeke-loos lezen en aangekondigd zien door posters.
Ook onze vakantie gidsen zijn weer uit , wilt u daar meer over weten,
stel uw vraag via uw vrijwilliger.
Binnen onze groep zijn een aantal dames die de reizen met u kunnen
bespreken, dus vraag ernaar.
Kortom een frisse start met nieuwe energie.
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‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

DOOR PIETER HOF

café de Buren. En de heren hadden
zich goed voorbereid. Vol enthousiasme en met de nodige smeuïge
verhalen werd er verslag gedaan
van de geschiedenis en ontstaan
van een hechte vriendenclub, want
dat is B@TS!

B@TS

HET RIJKE VERENIGINGSLEVEN VAN BOEKELO

Gekscherend zeggen
sommige leden B@TS:
“Better as Thoes sitten”

Bij het bedenken van nieuwe onderwerpen tijdens de redactievergaderingen voor de Boeke-loos
vonden we het aardig aandacht te
besteden aan de vele verenigingen die Boekelo rijk is. Het zal dan
ook niet verbazen dat ik afgelopen
dinsdag gezellig aan mocht schuiven bij Fedde Morren, Peter van
der Voort, Addie Vrieze en natuurlijk weer die bekende makelaar bij
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Aan de koffietafel met B@TS
Vol trots prees makelaar Gerard
Höften niet alleen het aan ons
te verkopen huis aan in Boekelo, maar wees hij ook op de sterke gemeenschap in het dorp en
het rijke verenigingsleven. ‘Zijn’
wielervereniging
‘Bikes@Topspeed’ (B@TS) was daarvan wel
het lichtend voorbeeld. En die
extra informatie was eigenlijk
helemaal niet meer nodig, want
we waren toch al verkocht…

B@TS is in 2001 opgericht door Jan
Martin van Rees, Gert Dekker en
Willem Kruidhof. Het motto van de
club is dat naast het fietsen ook het
sociale gebeuren rondom het fietsen van even groot belang is. Zo
gaat de gehele club met aanhang
en kinderen minimaal één keer
per jaar erop uit om – uiteraard
- te fietsen, maar ook om er een
gezellig weekend van te maken.
En omdat er zelfs een kok en vinoloog lid zijn, is het culinair vaak ook
een feest in zo’n weekend. Dat zijn
dan toch wel ingrediënten waarmee het aangenaam verpozen op
een mooie en aantrekkelijke locatie voor iedereen extra de moeite
waard wordt. Naast die weekenden is er bijvoorbeeld ook de zomer BBQ, de nieuwjaarsreceptie en
wordt het seizoen afgesloten met
een stamppotrit. En dan zijn er
ook zomaar spontane ontmoetingen die niet alleen uitmonden op
de fiets.

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
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De club kent op dit moment 43 le- meer een teamsport dan je mag
den, waarbij de mannen wel ruim verwachten van een fietsclub.
in de meerderheid zijn. Dat wil niet
Clubmotto
zeggen dat er altijd een heer voor“Samen uit, samen thuis”
op rijdt, want de fietsende dames
laten zich echt niet kennen.
In de zomer zitten de leden op de
racefiets en zijn er ook ’s avonds
trainingen. In de wintermaanden
beperken ze dit tot mountainbiketochten op de zondagmorgen. Maar
er is voor de senioren met minder
verplichtingen overdag ook alle
ruimte om door de week vaker met
elkaar te fietsen. Dat zelfde geldt
ook voor de sportieve fietsers die
Omdat B@TS het sportieve karakter er soms ook een keer extra opuit
van het fietsen voorop stelt en het trekken en 1 keer per jaar de ‘B@
dus niet alleen telt dat je zo snel TS classic’ rijden, een toertocht van
mogelijk op de plek van bestem- ca. 200 kilometer afgesloten met
ming aankomt, wordt er rekening een stamppotrit. En dan zijn er
gehouden met de sportieve kwali- ook zomaar spontane ontmoetinteiten van alle leden. Zo is er spra- gen die niet alleen uitmonden op
ke van een A-team met de meer de fiets.
sportieve fietsers die makkelijk
een tandje harder fietsen, maar B@TS is aangesloten bij de NTFU
is er ook een B-team, dat het wat (Nederlandse Toer Fiets Unie) en
kalmer aan doet. Het B-team doet daardoor ben je als lid meteen
bijvoorbeeld ook niet mee aan re- verzekerd voor schade aan fiets
gionale toertochten en blijft meest- of elkaar. Het lidmaatschap van
al in de buurt van Boekelo. Tijdens de NTFU biedt ook voordelen door
het rijden is het motto ‘samen uit, het organiseren van tochten, clinics
samen thuis’ altijd van toepassing. en cursussen. Daarnaast maakt de
Niemand blijft achter en wordt er unie zich hard voor de aanleg van
altijd samen gereden. Ondanks dat tracks en routes. Veiligheid en fatje zou denken dat fietsen een in- soen staan altijd bovenaan. Ook
dividualistische sport is, maakt dit B@TS is zich bewust van het niet
uitgangspunt de vereniging wel altijd positieve imago van de wiel-

GESPECIALISEERD IN
✹ VIOLEN ✹ PERKPLANTEN ✹ KUIPPLANTEN
✹ HANGPLANTEN ✹ GROENTEPLANTEN
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

 
 

renner en mountainbiker en besteedt daarom ook extra aandacht
aan de reputatie van de fietser. En
de club kent natuurlijk ook reglementen waarvan verwacht wordt
dat leden zich eraan houden.
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ken en om half elf, na het drinken
van dan toch maar dat ene biertje,
vonden we het verstandig het geanimeerde gesprek af te breken en
ons weer te richten op de nieuwe
werkdag van de volgende ochtend.
Kortom, een erg leuke club met
“Sponsorgelden worden met
enthousiaste en sportieve leden.
name besteed aan de
Ik ben dan ook meteen al gestrikt
clubactiviteiten”
voor een proefrit. Die toezegging
doe ik graag, maar wil wel eerst
De club heeft er wat financiën be- wat trainen, anders moet een hele
treft voor gekozen om de sponsor- club uit fatsoen op zo’n zondagrit
gelden zoveel mogelijk ten goede op dit aspirant lid wachten. Dat
te laten komen aan de fietsacti- moet je toch niet willen….
viteiten. Hierdoor wil men zoveel
mogelijk leden in staat stellen om
deel te nemen aan die activiteiten.
Bij de jaarlijkse Mergelheuvelland
2 Daagse regelt de vereniging dan
bijvoorbeeld de accommodatie en
faciliteiten voor de leden. Uiteindelijk gaat het toch om het samen
fietsen. In tegenstelling tot andere
clubs wordt daarom het sponsorgeld juist niet besteed aan de wielerkleding. Dat betalen de leden
dan weer zelf.
Wielervereniging B@TS
Secretariaat B@TS
De vereniging staat altijd open Sparrendaal 61
voor nieuwe leden, maar het is dan 7544 NN Enschede
wel fijn als er een klik is met de be- tel.: 06-36444904
staande leden. Dat klinkt misschien
wat behoudend, maar ik kan u als
lezer van Boeke-loos verzekeren http://www.bats-boekelo.nl/ 
dat dit in de praktijk erg prettig
uitpakt. We hadden voor het interview om 8 uur ’s avonds afgespro-

Wat is diftar?
Diftar betekent dat je als bewoner
naast de vaste afvalstoffenheffing

ZWERFAFVAL & DIFTAR

Werk je zelf als bewoner aan een
schone buurt? Ruim je bijvoorbeeld
zwerfafval op in je buurt? Dan blijft
het laten ophalen van ingezameld
zwerfafval, ook na 1 januari 2017
als diftar wordt ingevoerd, gratis
voor jou.
Neem hiervoor wel eerst contact
op met de wijkbeheerder van het
stadsdeel, via: www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden. Of
via de contactinformatie op de
stadsdeelwebsite op enschede.nl.
De wijkbeheerder kijkt samen met
jou wat je nodig hebt. Zo zijn er
blauwe afvalzakken beschikbaar
die gratis worden opgehaald. Ook
zijn er mogelijkheden voor grotere schoonmaakacties, zoals de ‘Jij
maakt de buurt aanhangers’ die vol
zitten met alle benodigde spullen.
Als gemeente Enschede ondersteunen wij van harte initiatieven van
actieve bewoners die bijvoorbeeld
regelmatig het zwerfvuil opruimen
in de openbare ruimte. Zo blijven
we samen werken aan schone(re)
buurten in Enschede.

gaat betalen voor het aantal keren dat je restafval (de grijze of
ondergrondse container) aanbiedt.
Groenafval blijft gratis. Zie voor
meer informatie over diftar: www.
twentemilieu.nl/enschede/afval/
diftar in 2017

Naschrift van de redactie:
Voor velen die dit nog niet weten,
we hebben een heel actieve groep
jongeren en inwoners die zeer regelmatig het zwerfafval uit de omgeving van Boekelo opruimen. Zie
ook de notulen van de Dorpsraad
vergadering dd 20-12. Uiteraard
zijn er altijd meer mensen nodig
en als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt houden we Boekelo
43
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VOOR ACTIEVE BEWONERS
BLIJFT HET OPHALEN
VAN INGEZAMELD
ZWERFAFVAL GRATIS

 









    
          
     



       
     

   

 
    
 





  
       
    
     



     





  

   

 

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
  

WINDMOLENWEG

Losse

kavel
prijs

665 m 2
615 m 2

2X vrijstaande woning

€ 395.000,- v.o.n.

een ontwikkeling van:
Bouwmanagement & Vastgoedontwikkeling B.V.

2X VRIJSTAANDE WONING WINDMOLENWEG
Nieuw te bouwen vrijstaande woning of bouwkavel met zeer ruime
achtertuin en achterom !!
Het betreft een nieuw te bouwen vrijstaande
woning met garage in het prachtige dorp
Boekelo. De woning kan geheel op maat
gemaakt worden met vele opties. De begane
grond is voorzien van een ruime entree,
woonkamer en tuingerichte keuken. Op de 1e
verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers
en badkamer. Op de 2e verdieping is het zelfs
mogelijk een 4e slaapkamer te realiseren.
Koopsom
€ 395.000,-- v.o.n.
Koopsom bouwkavel
€ 160.000,-- v.o.n.
Euverman & Nuyts Makelaars in Twente
T 053 488 59 95
E enschede@euvermannuyts.nl

De nieuw te bouwen woning heeft een zeer
ruime achtertuin van maar liefst ca. 30
meter. De achtertuin is bereikbaar middels de
naastgelegen straat en leent zich uitstekend
voor de realisatie van een hobbyruimte of
kantoor aan huis.
Nieuwbouw heeft enorm veel voordelen, onder
andere de lage onderhoudskosten. Tevens zijn
deze woningen optimaal geïsoleerd, dit levert
een fikse besparing op in de maandelijkse
energielasten. En u maakt natuurlijk uw nieuwe
huis geheel naar eigen smaak, wie wil dat nu niet?

‘geniet van de rust en eenvoud’

“Ik kies Aannemersbedrijf
Mulder omdat ik wil
(ver)bouwen zonder zorgen!”

U bedenkt, wij bouwen!

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

074 - 36 76 407
7
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
info@aannemersbedrijf-mulder
sbedrijf-mulder.nl
www
.aannemersbedrijf-mulder
sbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

KUNSTGREEP

stenaars uit alle delen van de wereld tentoongesteld. En in oktober
heb ik weer meegedaan aan een
DOOR MARIEKE MEIJERINK
expositie in het Ateneo de Madrid,
Boekelo is een kunstzinnig dorp midden in het centrum van deze
met veel talent waar de redactie boeiende stad. Beide keren werd
van Boeke-loos graag de schijn- ik uitgenodigd door “Trevisan Inwerpers op wil zetten. Om deze ternational Art”.
reden een greep uit het kun“Dergelijke tentoonstellingen zijn
staanbod dat Boekelo rijk is!
belangrijk voor me. Het is niet alHetty Blankesteijn, altijd op zoek leen heel erg leuk om daar aan
deel te nemen maar ze werken
naar een eigen vorm.
bovenal inspirerend. En je krijgt er
snel nieuwe contacten door.’’
OPEN HUIS GALERIE IN BOEKELO
Subtiele bronzen plastieken be- Haar hart ligt bij het maken van
kijken in haar eigen atelier. Dat bronzen plastieken. Het creëren
kan tijdens het laatste weekeinde van kunst is een rustpunt in haar
van de kerstvakantie, op 6, 7 en 8 leven als verpleegkundige in een
inrichting waarbij ze nog wel eens
januari, bij Hetty Blankesteijn.
met de rafelranden en de bijbehoDe 60-jarige kunstenares nodigt rende problematiek van de maatiedereen uit, jong en minder jong, schappij wordt geconfronteerd.
om haar werk aan de Saffierstraat ,“Als ik bezig ben is tijd onbelang18 in Boekelo te bewonderen. Een rijk. Dan ben ik heel erg in het nu,
glas glühwein en een kop warme met mezelf bezig. Ik kan me heel
chocolademelk staan klaar. De in- goed op iets focussen.’’
Hetty Blankesteijn werd gevormd
loop is van 11:00 tot 19:00 uur.
op de Rijksacademie voor BeeldenDe reden van het open huis is dat de Kunsten in Amsterdam. Eerst
ze haar sculpturen de afgelopen een avondacademie, daarna volgtwee jaar in het buitenland heeft de ze van 1981 tot 1985 de dagopmogen exposeren. In Bologna en leiding. Tien jaar later vestigde ze
Madrid heeft Hetty Blankesteijn zich als kunstenares in Boekelo. “Ik
Boekelo op de kaart gezet. “Nu is heb het creatieve van geen vreemhet de beurt aan Boekelo zelf’’, de. Mijn grootvader schilderde heel
zegt ze met een glimlach. “In Italië verdienstelijk. En mijn moeder kan
heb ik mijn werk samen met kun- dat ook goed. In eerste instantie
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KUNSTGREEP

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

“Voor meer informatie kunt u
kijken op hettyblankesteijn.nl
Hetty geeft nu het stokje door
aan kunstenares Toos Sturm wiens
werk in de volgende editie van
Boeke-loos zal worden besproken.


RECTIFICATIE
GEZONDHEIDSCHECK

Enschede 18 november 2016

Oproep:
De redactie van de Boeke-loos
is naarstig op zoek naar
een Boekeloër die de
Nederlandse taal goed
beheerst en het leuk zou
vinden teksten voor de
Boeke-loos te corrigeren.
reacties:
boekeloosredactie@gmail.com

druk, bloedsuiker en zuurstofgehalte in het bloed laten meten door
de wijkverpleegkundige. Zij staat
bezoekers ook graag te woord over
de zorgverlening en mogelijkheden van Livio, voor nu of voor in de
toekomst.

Zo lang mogelijk in uw eigen Agnes ter Huurne en Ellen van
omgeving blijven wonen, met de Kaam zijn de wijkverpleegkundijuiste zorg en ondersteuning. Daar gen van Boekelo.
helpt Livio u graag bij.
Voor verdere informatie over dit
Vanaf januari zal er de eerste dins- onderwerp kunt u contact opnedagmiddag in Medisch Centrum men met:
“de Windmolen” een gratis gezondheidscheck door Livio plaats- Livio 0900 9200
vinden.
Ouderen kunnen hier hun bloed- 
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schilderde ik ook. Maar op de academie boeide het beeldhouwen
me nog meer. Ik kon me daarin beter uitdrukken. Mijn ontwerpen zijn
zowel figuratief als abstract. Ik zoek
altijd mijn eigen vorm, maar het is
wel vaak iets menselijks. Emoties
omzetten in beeldende taal.

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

Advertentietarieven Boeke-loos 2017
Advertentieformaat Afmeting materiaal

Prijs incl. BTW (f/c en Z/w)

1/1 pagina

180 x 123 mm (H x B)

€ 395,-

1/2 pagina

86 x 123 mm (H x B)

€ 265

1/3 pagina

56 x123 mm (H x B)

€ 195,-

Klein zakelijk

Ca. 8 regels (80-85 woorden
Arial 11 pts)

€ 15,-

Boekelootje

Ca. 8 regels (80-85 woorden
Arial 11 pts)

€ 7,50

MEDEDELINGEN

NIEUWE TARIEVEN BOEKE-LOOS 2017

INZAMELING OUD PAPIER

container klaarzetten aan de weg vanaf 17:30 uur
donderdag, 6 juli 2017
donderdag, 3 augustus 2017
donderdag, 7 september 2017
donderdag, 5 oktober 2017
donderdag, 2 november 2017
donderdag, 30 november 2017

BOEKE-LOOTJE
Oproep
Sinds 23 december is onze kat Jaap vermist. Jaap is een ongecastreerde
kater van anderhalf jaar oud. Zijn vacht is voornamelijk rood, voorpoten,
achterpoten en borst zijn wit. Ook zijn kop heeft veel wit, met rode oren
en een rood ‘drankneusje’. Het is een sociale kat en normaal gesproken
niet mensenschuw.
Heeft iemand Jaap in of rond Boekelo gezien? Wij horen het graag!
Ineke (06 44 372 478) of Anne (06 29 375 832)
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donderdag, 5 januari 2017
donderdag, 2 februari 2017
donderdag, 2 maart 2017
donderdag, 30 maart 2017
donderdag, 4 mei 2017
donderdag, 8 juni 2017

Bonnie Haven 428 15 58
jhaven@kpnmail.nl

10 januari: Nieuwjaarsreceptie
Met een hapje en een drankje in Nettie Overzee 428 21 38
nettie.overzee@kpnmail.nl
de Zevenster. Aanvang 17.00 uur.
Er kan een champignonsoepje met
Vooruitblik:
stokbrood worden geserveerd.
14 februari: Reisverslag van Henk
en Marian van ‘Hof over IJsland.
24 januari: Jaarvergadering
In de Zevenster. Aanvang 17.00 uur. 14 maart en 11 april kunnen jullie
Na afloop eten we traditiegetrouw alvast in jullie agenda noteren.
erwtensoep en als toetje wordt er Nadere informatie volgt. 
Applescrumble geserveerd.

TREFPUNT NIEUWS

TREFPUNT NIEUWS

Opgave voor 20 januari bij:
Jenny Wevers 428 14 23
redder@planet.nl

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

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

Gebedsdienst m.m.v. damesen herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente

15 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

22 jan.

Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

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

29 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

05 febr.

Marcellinuskerk Boekelo

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

Protestantse kerk Usselo
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO

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

 

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
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

samen breien

14.00 uur

Woensdag

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

12:30 uur

Donderdag
5 januari

Nieuwjaarsreceptie, de gelegenheid
voor iedereen uit Boekelo om elkaar
een goed nieuwjaar te wensen.
Opgeven bij Joke Velthuis.

14:00 uur

Donderdag
12 januari

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

14:00 - 16:30

Donderdag
19 januari

Programma efkes d’r oet 2017 bespreken

14:00 uur

Donderdag
26 januari

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

14:00 - 16:30

Vooraankondiging:

9 februari :
16 februari:

film over de Dinkel door Jan van de Geest
cabaret middag samen met Boekelo Decor.

55
jaargang 39 | nr. 400 | januari 2017

Maandag


   
    
         

     
    
 

    

 


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-

KALENDER

Dag

Datum

Activiteit

Plaats

Tijd

Vrij.zo.

6-7-8
jan.

Open huis galerij Hetty
Blankensteijn

Saffierstraat 18

11:0019:00

Zat.

7 jan.

Gratis koffieconcert

Eetcafé de Buren

11:0013:00

Di.

10 jan.

Nieuwjaarsreceptie ‘t
Trefpunt

de Zevenster

17:00

Di.

10 jan.

Maartje en Kine ‘De Goldberg Machine’

Verborgen Theater

20:30

Do.

12 jan.

Spelletjes middag

Huiskamer v.h. Dorp

14:0016:30

Vrij.

13 jan.

Bezorgers Boekeloos

de Zweede

Vrij.

13 jan.

Twentse Folk Club
The Charles Darwin Selection en Twentse Veer

Eenmalig in de Roef te
Enschede

20:30

Di.

17 jan.

Openbare Dorpsraadvergadering

de Zweede

20:00

57

Do.

19 jan.

Efkes d’r Oet bespreking

Huiskamer v.h. Dorp

14:00

Vrij.

20 jan.

Laatste dag inleveren
boekeloosredactie@
kopij Boeke-loos februari gmail.com

Ma.

23 jan.

Voorverkoop kaarten Boekelo-avonden

Eetcafé de Buren

19:30

Di.

24 jan.

‘t Trefpunt Jaarvergadering

de Zevenster

17:00

Do.

26 jan.

Spelletjes middag

Huiskamer v.h. Dorp

14:00 16:30
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KALENDER JANUARI

Do.

2 feb.

Oud papier

Container aan de weg

17:30

Vrij.

24 feb

Laatste dag inleveren
kopij
Boeke-loos maart

boekeloosredactie@
gmail.com

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168: 1e weekend
 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

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

Waarschijnlijk heeft u het al vernomen; in het oude bankgebouw
naast de Coop is weer activiteit.
Gelukkig is de kaalslag van de afgelopen jaren bijna tot een einde
gekomen.
Het centrum van het dorp begint
steeds meer te leven met verschillende invullingen van de verschillende panden.
Maar nu dan even specifiek over
het oude bankgebouw: Wees gerust de pinautomaat gaat voorlopig
niet verdwijnen, en in de rest van
het pand komt een dierenartsenpraktijk.
Op dit moment wordt er druk
verbouwd. De binnenruimte is
opengemaakt, en zal met glazen
wanden worden ingevuld. Dit zorgt
ervoor dat de geringe lichtinval wel
optimaal gebruikt gaat worden.
Tevens komen om het straatbeeld
op te fleuren en de uitstraling
van de praktijk te benadrukken 2
beelden om het pand. Het zullen
beelden worden die voor verschillende Enschedeers wel bekend
zijn maar welke het worden laten
we nog even een verrassing. In de
toekomst zal er een artikel volgen

De naam van de praktijk die zich
hier in Boekelo zal gaan vestigen
is:
Dierenartspraktijk Enschede - Boekelo

LEEGSTAND TEN EINDE

DOOR JACCO AGTERBOSCH

waarin er meer ingegaan wordt op
de praktijk zelf.

De praktijk zal na de opening zich
op alle soorten dieren richten. Dus
van kleine gezelschapsdieren tot
en met vee. Op afspraak zal het
straks mogelijk zijn om op spreekuur te komen met uw gezelschapsdier(en)
Zoals eerder vermeld in het artikel
zal er in een latere Boekeloos nog
een uitgebreid verslag volgen van
deze nieuwe praktijk.
Ik weet zeker dat we deze nieuwe
onderneming in het dorp een welkom gevoel kunnen geven. 
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EIND VAN DE LEEGSTAND
IN BOEKELO.



Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen



Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)



Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

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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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: 1860 ex. per uitgave
Druk: Form+Print Boekelo
boeke-loos.info | januari 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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BOUWBEDRIJF
STOKKERS
wenst u allen
een voorspoedig en gezond
nieuwjaar!
ook in 2017 zijn wij u graag
weer van dienst.

