Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo

BOEKE-LOOS

2017

OKTOBER

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

Heeft u iets te melden of
een mooi verhaal te delen?
Laat het ons weten.
Uw inbreng wordt zeer
gewaardeerd!
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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.

Vanaf
19,50

Vergaderen, trainingen en besprekingen
in alle rust.
Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!
Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.
Neem contact met ons op via conference@badboekelo.nl



Oude Deldernerweg 203, 7548 PM,
Enschede | +31 053 428 30 05

 Gratis
wiﬁ

 Gratis
Parkeren 

24
hectare

Concrete hulp bij het omgaan
met het verlies van werk,
gezondheid, relatie of bij een
overlijden.

Mijn uitdaging is om jou écht
te helpen zodat je in je kracht
komt en het dagelijkse leven
weer aankunt.
Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520
info@MonPlus.nl

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen
geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de
ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd
in je leven en je leven
opnieuw ingericht
www.MonPlus.nl

We blijven op zoek naar een redactielid die de acquisitie van adverteerders op zich wil nemen. Als u
nog twijfelt, stop daar dan prompt
mee en meld u aan. We zullen u
met open armen ontvangen.
Tot ons verdriet hebben we deze
maand nog steeds geen plek gevonden voor de Frolijke Reporter,
Alsof het de gewoonste zaak van maar weet dat ze staat te trappelen
de wereld is, kregen we medio om weer een luchtig en vrolijk verseptember alweer de kopij voor de slag te doen. Houdt u het november
Sinterklaasviering aangeleverd. Gek nummer in de gaten, ze komt dan
vast weer aan bod.
genoeg is dat toch even slikken.
Toch hebben we wel zin in een
warme nazomer. Die begint dan
ook weer goed met tal van evenementen waar Boekelo zo beroemd
om is. Van de Military naar de Oude
Voertuigendag, een wijnproeverij
en whiskyfestival in de Marcellinus
en natuurlijk het prachtige Sinterklaasfeest in november, u treft het
deze maand allemaal aan in uw eigen dorpsblad, de Boeke-loos.
We zijn ook blij met versterking van
de kern van de redactie in de vorm
van Susanne Harperink. Susanne
woont sinds deze zomer met haar
jonge gezin aan de Boekelosestraat
en werkt overdag als communica-

De bijzondere coverfoto is van Nico
Nibbelink en als u de gebouwen
niet zo snel herkent, het gaat om
het nieuwe Military terrein op de
Teesinkweide.
We wensen u als redactie een warme nazomer toe en wie weet zien
we u wel bij één van de vele evenementen in ons mooie Boekelo!
De redactie 

VAN
DE REDACTIE
VANBSC
DE
REDACTIE
UNISSON

VAN DE REDACTIE

tie-adviseur bij hogeschool Saxion
in Enschede. Susanne zal zich binnenkort zelf voorstellen in de Boeke-loos.
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BESTE LEZERS

“MILITARY”
Op de derde dinsdag van september opent Kas de Vries (vice-voorzitter) de
openbare vergadering na de zomervakantie. Hij heet 7 leden van de Dorpsraad (6 leden zijn wegens vakantie en ziekte afwezig) en circa 10 belangstellenden van harte welkom. Jan ten Elzen en Nico Bolhuis zijn namens de
gemeente Enschede aanwezig en Wilfried Bossink namens de politie.

DORPSRAAD
NIEUWS
BSC UNISSON

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
VAN 19 SEPTEMBER 2017

Bij Verslag van de openbare Dorpsraadvergadering van 18 juli jl. wordt een
opmerking geplaatst. Met betrekking tot het Bungalowpark Rutbeek (Resort
Boekelo) wordt nogmaals bevestigd dat de Dorpsraad Boekelo tegen ontsluiting via de Zonnebeekweg is.
Over de in- en uitgaande post worden geen vragen gesteld.

Volgend voorjaar zijn er weer Verkiezingen. Tijdens de vergadering worden
de 6 leden van de Verkiezingscommissie benoemd.
Uit de diverse commissies en vertegenwoordigingen wordt het volgende
nieuws gemeld:
Dagelijks bestuur. Geen meldingen
Ruimtelijke Ordening en Milieu (Kas de Vries) - Verlichting fietspad Boekelo-Usselo-Enschede. Er is melding gemaakt dat het fietspad hier en
daar vrij donker is. Dit zal worden besproken met de betreffende medewerkers van de gemeente. Eventueel worden lichtmetingen gedaan en
wordt bepaald welke aanpassingen eventueel kunnen worden gedaan.
– Bestemmingsplan Buitengebied - Noordwest Twekkelerhof (Landgoed Het
Stroot). Omdat de Dorpsraad in principe tegen verdere ‘verstening’ van het
buitengebied is (tenzij de Rood voor Rood regeling van toepassing is, en dat is
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Wijkagent Wilfried Bossink geeft aan dat het redelijk rustig is, alleen bij de
oude tennishal Tesinkweide zijn vernielingen en pogingen tot inbraak gepleegd, daar wordt extra gesurveilleerd. Dit jaar is de Military op de nieuwe
locatie in Boekelo, de politie is actief bij de voorbereiding betrokken en volgt
een en ander tijdens de dagen van Military.

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl

Publiciteit (Kas de Vries). Een aantal redactieleden is gestopt of gaat stoppen.
Er is dringend behoefte aan nieuwe leden!! Hierbij roepen wij mogelijke
kandidaten op om zich te melden bij de Redactie of bij de Dorpsraad
Ouderencommissie. Geen nieuws.
M.F.A. Geen nieuws
Recreatie Sport Cultuur en Jeugd (Bart Stokkers en Jeanet van Offenbeek)
– Onderhoud wandelpaden. Het onderhoud is weer opgestart na de zomer.
De relatie tussen de Werkgroep Wandelpaden en de Dorpsraad wordt her-

DORPSRAAD
BSC UNISSON
NIEUWS
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hier niet het geval), heeft de Dorpsraad eerst een negatief advies ingediend
en vervolgens een zienswijze tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. - Kruising Windmolenweg/Haimersweg. Er hebben camera’s
gehangen om de verkeersbewegingen vast te leggen. De beelden worden
nu geanalyseerd en daarna zal de verkeerskundige van de gemeente de bevindingen en eventuele aanpassingen van de kruising met de commissie bespreken. - Vrachtverkeer Weleweg. Vanuit een bewoner is melding gemaakt
van veel vrachtverkeer (met name zandwagens). Er is reeds overleg geweest
met politie en de transporteurs en een en ander is opgelost en medegedeeld
aan de bewoner. - Fietspaden buitengebied. Diverse fietspaden zijn in slechte
staat, zoals delen langs de Weleweg, Rutbekerveldweg en de Beckumerstraat. Jan ten Elzen geeft aan dat fietspaden buitengebied niet onder hem,
maar onder Paul Koekkoek vallen. Er wordt contact opgenomen met Paul
om dit te bespreken. - Strooikaart 2017-2018. We hebben onze opmerkingen
op deze kaart doorgegeven aan de gemeente, met daarbij het verzoek om
ook De Mans in de strooiroute op te nemen. - Glasvezelaanleg Buitengebied.
Henk Abbink geeft nogmaals aan dat uiteindelijk ruim 60% meedoet en dat
eind 2018 iedereen aangesloten is. - AKZO. Er schijnen lekkages op te treden
in de diepere lagen bij putten waar voorheen zout is gewonnen. We zullen bij
AKZO navraag doen. - Plannen kern Usselo. In het kader van de afwaardering
van de N18 heeft Usselo plannen voor de reconstructie van het centrumgebied en een deel van de Boekelosestraat. In verband met het belang van een
goede fiets- en autoverbinding tussen Boekelo-Usselo-Enschede is de Dorpsraad daar ook bij betrokken. Over de laatste plannen zijn een aantal vragen
gesteld die door de verkeerskundige van de gemeente moeten worden beantwoord. In de oktobervergadering zullen de plannen met een presentatie worden toegelicht door de Buurtkring Usselo. - Ontsluiting Bungalowpark
Resort Boekelo. Vanuit de initiatiefnemer zijn alle mogelijk routes nogmaals
bekeken, inmiddels is er ook een variant 8. Op 3 oktober 2017 is er weer een
bijeenkomst van de Klankbordgroep waarin een en ander wordt besproken.

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

Klankbordgroep Grolsch. Geen nieuws.
Dorpsbudget. Er zijn drie aanvragen: - Schommel Doolhof. Er wordt ingestemd met het voorstel om de aanvraag te honoreren. - Sinterklaascommissie. De aanvraag wordt toegekend. - Tuinenfestival. Gaat dit jaar niet door in
verband met samenloop met Conrad Autorally. Aanvraag voor voorjaar 2018
wordt te zijner tijd ingediend.

DORPSRAAD
BSC UNISSON
NIEUWS

overwogen. - Natuurlijk Spelen. In het najaar wordt een barbecue gehouden
voor alle vrijwilligers die aan natuurlijk spelen op de Bleekerij hebben meegewerkt.

Bookels Höltink. Geen nieuws.

De vergadering wordt om 21:01 uur gesloten.
Bernd Weijers 

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose
Dorpsraad is op dinsdag 17 oktober 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 voor die vergadering vindt u ongeveer een week van te
voren op www.Boekelo.info.(tabblad Dorpsraad). Het Verslag verschijnt
meestal aan het eind van de week waarin de vergadering gehouden
wordt, u kunt zich hierop “ abonneren” via de mail, maar uiteraard
verschijnt deze tekst ook op de site.
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Rondvraag. Bart Stokkers vraagt naar aanleiding van een melding op facebook aandacht voor het wandelpad door het Rode Dorp. Jan te Elzen geeft
aan dat hij daar mee aan de slag gaat. Jan ten Elzen vraagt of het plein bij de
Macelinnuskerk in de strooikaart is meegenomen. Helaas is de strookaart niet
gedetailleerd genoeg om dat te kunnen zien. Dat zal bij de gemeente worden
gemeld. Arend Stokkers (belangstellende) vraag hoe het zit met het krantje
Zuidwester. Kas de Vries geeft aan dat het een krantje is van de wijken Boswinkel, Pathmos en Stadsveld, en dat het vergelijkbaar is met Boeke-loos.

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
www.hofuitvaartzorg.nl

De herfst is alweer begonnen, al
is het in mijn herinnering nog niet
zo heel lang geleden dat ik in korte
broek op Ameland rondscharrelde.
Het zij zo. De tijd van Military en
bokbier is immers ook een prima
tijd. En zo staan er alweer twee
activiteiten op het programma waarover ik u graag via Boeke-loos bericht.
Allereerst komt de griepvaccinatie er weer aan. Diegenen die een indicatie
hebben voor de griepvaccinatie zullen daarover een brief ontvangen. Daarin
staat dat er op 25 oktober weer geprikt wordt in de Marcellinuskerk.
Op 26 oktober zullen we in De Berke prikken, voor de bewoners aldaar.
Van 12:00 tot 15:15 uur zullen we de mensen die thuis op de Berke
geprikt dienen te worden prikken. We willen u daarom vragen om vanaf
12:00 uur thuis te zijn. Daarna prikken we naast de huiskamer in De
Berke. Dit doen we van 15:30 tot 17:00 uur.
Het tweede punt waar ik u over wil berichten is het feit dat onze eigen
doktersassistentes het bloedprikken gaan overnemen van het lab SHO.
Zij hebben daar speciale scholing voor gevolgd. Dit past in onze visie om
zoveel mogelijk medische diensten zelf aan te bieden binnen de grenzen
van Boekelo, Usselo en Twekkelo. We hopen dat het contact dat u met
hen hebt en het vertrouwen dat u in hen stelt hiermee verder versterkt
zal worden.
Met het feit dat we zelf bloedafnames gaan doen, nemen we helaas ook
afscheid van Susanne Olde Bolhaar. Zij zal een andere prikpost van SHO in
de stad gaan bemensen. Wij bedanken haar voor haar betrouwbare werk
als prettige collega.
Nu de bloedafnames via de eigen praktijk zullen gebeuren, is er een aantal
dingen goed om te weten:

GEZONDHEIDSCENTRUM DEBSC
WINDMOLEN
UNISSON

Beste Boekeloërs,
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NIEUWS GEZONDHEIDSCENTRUM DE WINDMOLEN

www.deposten.nl

‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’
“Ja, de Posten
doet ook thuiszorg.
En hoe!
Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

•
•

•

Ik hoop u hiermee volledig bericht te hebben. Als er nog vragen zijn,
schroom niet om ze dan voor te leggen. Een goede maand oktober
toegewenst!
Namens uw Huisartsenpraktijk De Windmolen,
Niels van Rozen 

BSC UNISSON

•
•

De bloedafnames kunnen worden gedaan bij zowel onze eigen
patiënten als patiënten die bij een andere huisarts ingeschreven staan.
We prikken, indien daar een goede reden voor is, ook aan huis.
De bloedafnames zullen niet meer via een inloopspreekuur verlopen. We
willen u vragen om anders dan in de vorige situatie de bloedafname te
plannen op een speciaal daarvoor opgesteld spreekuur in samenspraak
met de assistente.
Bloedafnames via het spreekuur van de huisarts gaan nog steeds
zoveel mogelijk tussendoor; dat wil zeggen niet op afspraak.
Patiënten die afnames moeten doen van de specialist in het ziekenhuis
zullen, net als bij de situatie hiervoor, verwezen worden naar de
bloed-afnamepunten van Medlon (bijvoorbeeld het Wiedenbroek of
de ziekenhuizen MST of ZGT). Dit heeft te maken met het feit dat de
resultaten anders niet inzichtelijk zullen zijn voor de dokter in het
ziekenhuis.
De kosten van alle bloedafnames gaan zoals altijd van uw eigen risico
af. De kosten zullen voor u echter lager zijn in de nieuwe situatie. Dit
heeft te maken met het feit dat ieder bloedafnamepunt zijn eigen prijs
bepaalt. U zult bij ons dus voordeliger uit zijn.

15
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•

Na 8 jaar vaste medewerkster bloedafname
SHO in Boekelo te zijn geweest moet ik, door
veranderingen binnen Huisartsenpraktijk ‘De
Windmolen’, op 12 oktober helaas afscheid
nemen van mijn prikpost en mijn patiënten.
Boekelo is voor mij meer dan ‘een prikpost’.
Door de leuke omgang met en de betrokkenheid van patiënten is het werk
in Boekelo een belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse doen. Wéér een
3-maandelijkse controle voor de suiker, jaarcontrole voor het cholesterol
en de bloeddruk, bloedarmoede enz., enz. Vrouwen prikken die van de
verloskundige komen en later het kindje bewonderen. Patiënten die niet in
de gelegenheid zijn om naar de prikpost te komen die ik thuis ga prikken.
Makkelijke patiënten, moeilijke patiënten, van jong tot oud, iedereen
anders. Regelmatig een luisterend oor bieden, schouderklopjes geven,
tranen drogen. Over en weer. Ik ervaar dit als heel speciaal. Boekelo is van
mij, helaas nog maar voor heel even. Ik ga straks binnen het werkterrein
van SHO op locaties in Enschede (Zuid) aan de slag, maar er komt voor mij
geen tweede Boekelo.
Graag wil ik iedereen heel hartelijk danken voor het bewezen vertrouwen
en de leuke manier van omgaan. Ik weet nu al dat ik met een fijn gevoel
aan mijn tijd in Boekelo terug zal denken.
Groetjes en tot ziens
Susanne Olde Bolhaar 

AFSCHEID SUSANNE OLDE
BSC UNISSON
BOLHAAR

Beste Boekeloërs,
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SUSANNE OLDE BOLHAAR VAN DE
PRIKPOST NEEMT AFSCHEID
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BSC UNISSON
VRIJWILLIGERS MANTELZORGCAFÉ

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

GEHELE MAAND OKTOBER

kunt u uw kat / konijn tegen
een gereduceerd tarief laten
steriliseren / castreren
Alle operaties zijn op afspraak,
neem dus tijdig contact met ons op!
Voor meer informatie of voor het
maken van een afspraak,
belt u 074-3676471
Deldenerdijk 80 • 7554 RD Beckum
Tel: 074–3676471 •

Het spijt ons zeer te moeten
meedelen dat we hebben besloten
dat het Tuinenfestival Boekelo
op 22 oktober niet doorgaat.
Deze datum was nog de laatste
mogelijkheid na de Military en de
Oude Voertuigendag, hoewel dat
ook al in de herfst viel.
Omdat we erachter zijn gekomen
dat op die dag ook de Conrad-rally
rond de Boeldershoek/Twence
plaatsvindt, waardoor veel wegen
rond Boekelo zo goed als dicht
zitten en omdat het rally-lawaai
mogelijk erg storend zal zijn voor
de akoestische acts, hebben we
helaas toch moeten besluiten om
deze eerste editie op 22 oktober af
te gelasten en op een later moment
te plannen.
Aangezien het concept goed lijkt
aan te slaan en de reacties van
deelnemende tuinen en muzikanten
veelbelovend zijn, gaan we een
nieuwe datum voor 2018 zoeken.
Bert Bennink 06-26900587
Rick Schenau 

Afdeling Enschede van het Rode
Kruis houdt op zaterdag 4 november
weer een kleding-speelgoed-boekenbeurs van 9:30 tot 12:30 uur
en van 13:00 tot 15:00 uur in het
Rode Kruis gebouw aan de Blekerstraat 81.
Na 13:00 uur kost elk kledingstuk
€ 0,50.
De opbrengst komt ten goede aan
het Rode Kruis Enschede. 

TUINENFESTIVAL & KLEDINGBEURS
BSC UNISSON

KLEDINGBEURS RODE
KRUIS
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TUINENFESTIVAL
GEANNULEERD

Coaching, persoonlijke ontwikkeling en training

Coaching:




-Korte begeleidingstrajecten, langdurige effecten.
-Bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en groei.


  

    
Workshops:
-9 persoonlijkheidstypen met het Enneagram.

    
-Oudercursus met behulp van PresentChild Methode.

     



 Meerinformatie
en data
zijn



 
 te


vinden
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Site:www.speakwise.nu




  


Tel:
06-134
8555
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling in de vorm van kaarten, brieven, bloemen en/of jullie
aanwezigheid op de condoleance van onze moeder, schoonmoeder en
oma. Zij was iemand die het dorp omarmde en het is fijn voor ons om te
weten dat dit wederzijds is geweest.

BSC UNISSON
FAMILIEBERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN & DANKBETUIGINGEN

Familie Breukers

Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling en het
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Harry Kamp
Het heeft ons goed gedaan.
Marie Kamp en kinderen
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VERHUISBERICHT



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

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Regina Schoonheidsinstituut
Exclusieve
speciaal behandelingen.
gaat verhuizen!
In
november
opent de
Bruidsarrangementen.
nieuwe salon in het paramedisch
(Hotstone)
centrum inmassages.
de Bleekerij.

Verven
wenkbrauwen
& wimpers.
Het nieuwe
adres is
Boekelose
Stoomblekerij
Epileren, Harsen, Visagie, 15.
Behandelingen op afspraak.
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

06 - 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Boekelose Stoomblekerij 144
Ik werk met IK Skin Perfection.
EH Boekelo
7548
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Onvolkomenheden dienstregeling Boekelo - Enschede
In het septembernummer (pag. 15)
staat de dienstregeling van Boekelo
naar Enschede vermeld die we van
Syntus hebben gekregen. Helaas
zaten daar enkele onvolkomenheden in.

BSC
UNISSON
BUURTBUS EN MILITARY
7 OKTOBER

Door de Military zal op zaterdag 7
oktober de af te leggen route van
de buurtbus op de Boekelosestraat
verstopt raken, waardoor die dag
de dienstverlening niet uitgevoerd
kan worden. De buurtbussen Buurse en Boekelo worden op verzoek
van de Military beperkt ingezet,
maar rijden dan wel andere routes.

uit naar: R.K Kerk - Smaragdstraat
- Diamantstraat, die alledrie liggen
aan de Beckumerstraat.
Vervolgens De Bleekerij - Landsteinerlaan - Usselerhofweg - MST
Haaksbergerstraat - MST van Heekplein - Centraal Station Enschede.
Op de A35 en busbaan Zuiderval
staan geen haltes voor onze bus. Op
de terugweg wordt in Boekelo via
de Weleweg (twee haltes) en Mr.
de Wolfstraat (één halte) naar het
kerkplein gereden.
Met de Syntus organisatie hopen
we een en ander te kunnen verbeteren in de naamgeving van de
haltes.

Indien de passagier dit tijdig aangeeft bij de chauffeur kan en mag,
indien daar ruimte voor is, ook op
Bij “maandag t/m vrijdag” ontbre- tussenliggende stukken gestopt
ken haltes en bij “zaterdag” ont- worden. De veiligheid mag daarbij
breekt de halte Centraal Station niet in gevaar worden gebracht.
Enschede. Ook de naamgeving van
de vermelde haltes geeft verwarring. In volgorde gaat de voorkeur

BOEKELOOTJE
Woning te huur
Gemeubileerde en gestoffeerde woning op de Stoomblekerij,
Boekelo. Oppervlakte: 190 m2. Beschikbaarheid: 2 januari 2018 t/m
19 augustus 2018. Huurprijs (exclusief water, gas en elektra):
€ 1250,- per kalendermaand.
E-mailadres contact: zm202020@hotmail.com 
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BUURTBUS EN MILITARY
OP ZATERDAG 7 OKTOBER.

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

Komt er nog een sportzaal bij de Multi Functionele Accommodatie?
Zijn er al plannen voor woningbouw als de Bleekerij voltooid is? Moeten we in Boekelo niet méér doen aan verduurzaming? Zijn er wel
voldoende voorzieningen in Boekelo?
Misschien bent u wel iemand die kortere of langere tijd met genoegen in
Boekelo woont, maar die toch vindt dat het hier en daar beter of anders
kan. U praat daar wellicht ook weleens over met huisgenoten, op verjaardagen met familie en vrienden, of op uw werk met collega’s. Misschien
ondervindt u wel bijval of zelfs enthousiasme voor uw ideeën. Helaas
leert de ervaring dat bijval en enthousiasme tijdens dit soort gesprekken
meestal geen echte maatregelen oplevert.

BSC UNISSON
DORPSRAAD VERKIEZINGEN

DE DORPSRAAD NA 21 MAART 2018

Kan dat ook anders? Jazeker!

De vraag die u zich nu moet stellen luidt: is dat wat voor mij, lid zijn
van de Dorpsraad? Die vraag kunnen wij niet voor u beantwoorden, maar
enkele overwegingen willen wij u graag meegeven: het werk van dorpsraadsleden is niet verheven boven ‘gewoon’ werk, zodat het uitgevoerd
zou moeten worden door notabele dames en heren uit het dorp. Het is
eerder alledaags werk. Heeft u een normaal verstand, interesse in de onderwerpen, hart voor het wel en wee van Boekelo, de vaardigheid om er
met anderen over van gedachten te wisselen en de bereidheid om er tijd
en energie in te steken? Dan kunt u het werk vast wel aan! En u krijgt er
veel voor terug. U raakt op de hoogte van wat er in en om Boekelo speelt,
u leert wellicht nieuwe mensen kennen. U leert hoe u het moet aanpakken om wensen gerealiseerd te krijgen. En u hebt daadwerkelijk invloed.
Wat let u? Meld u aan als kandidaat-dorpsraadslid.
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Er is in Boekelo een Dorpsraad. Dat is een club mensen die niet alleen praten over wat er beter zou kunnen in Boekelo; maar die ook actie ondernemen om iets van de grond te krijgen. Niet namens zichzelf, maar namens
de bewoners van Boekelo, want de Dorpsraad bestaat uit gekozen leden.
Op 21 maart 2018 zijn er weer Dorpsraadverkiezingen, zoals gewoonlijk
in combinatie met de Gemeenteraadsverkiezingen. Dan moet er ook iets
te kiezen zijn. Er zijn dus kandidaat-dorpsraadsleden nodig waaruit we in
Boekelo kunnen kiezen.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

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

Kerensa Broersen
Boekelose Stoomblekerij 88
7548 EG Boekelo
06 - 16 699 055 / kerensabroersen@hotmail.com

BSC UNISSON
DORPSRAAD VERKIEZINGEN

Of gaat u dat wat te vlug? U kunt ook - vrijblijvend - eerst wat nadere
informatie aanvragen. Dat kan bij één van de leden van de commissie
Dorpsraadverkiezingen. Die kan u te gelegener tijd ook een officieel aanmeldingsformulier verstrekken. Ook als u besluit zich aan te melden kunt
u zich daarvoor tot één van de leden van die commissie wenden:

Jurrian Assink
Meester de Wolffstraat 100
7548 AZ Boekelo
053 - 428 2882 / jurian.assink@ziggo.nl

Roelant Lawerman
Mr. De Wolfstraat 63
7548 AK Boekelo
053 - 428 2035 / 06 - 53 181 611 / r.lawerman@wxs.nl
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
053 - 428 1753 / bruinsma@home.nl 
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Jaap Hilbink
Boekelosestraat 387
7548 AT Boekelo
053 - 428 2331 / 06 - 53 899 711 / j.hilbink@home.nl
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ZONDAG 15 OKTOBER 2017

BSC UNISSON
MILITARY
BOEKELO

OUDE VOERTUIGENDAG
BOEKELO
van 11.00 tot 17.00 uur

RUG IN DE TIJD
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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
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Bestuurders van klassieke motorfietsen zijn welkom vanaf
9:30 uur. Er kan dan worden
ingeschreven voor de “Zouttoer
2017” bij Café De Buren aan
de Beckumerstraat, midden in
Boekelo.
Bestuurders van klassieke auto’s, scooters, bromfietsen en
trekkers zijn welkom vanaf
10:30 uur. Er kan dan ook worden ingeschreven bij Café De
Buren.
Deelname kost € 5,- per voertuig.
Voor de verschillende categorieën voertuigen zullen ritten worden uitgezet met verschillende
vertrektijden.
Deelnemers met een voertuig
van voor ’85 krijgen een rallyschildje en o.a. een bon voor
een kop koffie met krentenwegge. Op de route zal een foto
worden gemaakt. Deze print op
A4 formaat kan vanaf 16:30 uur
door de bestuurder kosteloos bij
Café De Buren worden opgehaald.
De MBS rijdt met een uitgebreide dienstregeling tussen Haaksbergen en Boekelo. Ook de
Historische Kring op het Bleekerijplein is geopend.

Commissie OVD
Boekelose Ondernemers Vereniging
& Klepp’nSproak Keerls
oudevoertuigendagboekelo@gmail.
com 

Het bestuur heeft wederom haar
best gedaan om voor de komende
maanden diverse activiteiten
te bedenken en te organiseren.
Op dinsdagmiddag 24 oktober
brengen we een bezoek aan de
Synagoge aan de Prinsenstraat.
Mannelijke bezoekers dienen in
de Synagoge een hoofdbedekking
te dragen. Er zijn keppels te leen,
eventueel is een eigen hoofddeksel
ook te gebruiken. We vertrekken
om 14:15 uur bij Café De Buren. Na
afloop eten we samen bij Café De
Buren.
Voor het bezoek aan de Synagoge
ontvangen wij graag uw opgave
voor 19 oktober:
Jenny Wevers, tel. 428 1423
redder@planet.nl
Bonnie Haven, tel. 428 1558
jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee, tel. 428 2138
nettie.overzee@kpnmail.nl
Vooruitblik:
28 november: Lezing met als
titel: Avontuur maakt korte mijlen.
Locatie: Zevenster
19 december: Kerstdiner
Nadere informatie volgt in Boekeloos november 

BSC UNISSON
OUDE VOERTUIGENDAG & TREFPUNT
50+

•

TREFPUNT 50 +
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INFORMATIE OUDE VOERTUIGENDAG 15 OKTOBER

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires,
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.

Beckumerstraat 30A, 7548 BG Boekelo,
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl

Nordic Walking (iedere week)
Samen sportief bezig zijn

13:45 - 15:30

Ma.

Gymgroep, voor ieder die gezond wil blijven.

9:30 - 10:15

Ma.

Valpreventie door Otago instructeurs, voor ieder 10:30 - 11:30
die stevig op z’n benen wil staan.

Di.

Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en geest.

10:00 - 11:00

Di.

Elke 1e dinsdag van de maand een gratis
gezondheidscheck door een verpleegkundige
van Livio in de “Huiskamer”

14:00-16:00

Di.10 & 24
okt.

Handwerkcafé, samen gezellig handwerken.
Koffie en thee gratis.

14:00

Wo.

Elke woensdag ontmoetingsochtend, gezellige
activiteiten onder begeleiding van een
activiteitenbegeleidster van Livio.

9:30 - 11:30

Wo.

Elke week samen de maaltijd nuttigen, gezellig en
gezond. Kosten € 7,50

12:30

Do.

Gezellig samen jeu de boule spelen op de baan
naast de “huiskamer”. Informatie bij Joke Velthuis

14:00

Do. 5 okt.

Gezellige herfstbingo, kosten € 3,-

14:30

Do. 12 okt. Modeshow, nieuwe herfst en wintercollectie.
Geshowd door vrijwilligers
Do. 19 okt

Herfststukjes maken, kosten € 7,50

Do. 26 okt. Effkes d’r Oet, bustocht de Springendalroute.
Za. 28 okt.

Gezellige najaarsmarkt (zie pagina 41)

13:30
14:00
13:30
10:00

Feestelijke opening
Op vrijdag 3 november 10:00 uur start het MantelZorgCafé met een feestelijke opening. Iedereen is deze ochtend van harte welkom om tussen 10:00 uur
en 11:30 uur binnen te lopen. We hopen hiermee iedereen de gelegenheid te
geven om een kijkje te nemen in het MantelZorgCafé en samen met ons dit
heugelijke feit te vieren. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie met
iets lekkers.

HUISKAMER VAN HET DORP

Ma.

t
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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetingsplek voor en door bewoners van
Boekelo, Twekkelo en Usselo. Voor een bakje
koffie, een praatje, een heerlijke maaltijd of
om mee te doen aan één van de activiteiten
kunt u terecht in “de Berke”, Jan van Elburgstraat 111, Boekelo

‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning,
emotionele en/of psychische druk en wil je daar
wat aan doen? Wil je gewoon even bijtanken?
Zwanger of net bevallen?

Kom in balans door middel van de
juiste voeding en voetreflextherapie!
Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een
consult wordt in veel gevallen vergoed via de
aanvullende zorgverzekering.
Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595

Driestemmige liedjes uit Ierland, Schotland en Amerika –
The Lasses & Kathryn Claire komen terug naar Folkclub Twente!
Op 13 oktober staan de drie folkzangeressen
weer in Folkclub Twente met een karrevracht
vol prachtige liedjes én met hun nieuwe cd.
Nederlands enige echte muziektijdschrift
OOR noemt de plaat ‘Een parel voor de folk’.
Met drie heel verschillende stemmen en de
klanken van viool, bodhrán en akoestische
gitaar is een concert van The Lasses en
Kathryn Claire toegankelijk en uniek.

BSC UNISSON
CULTUURCORNER

FOLK CLUB TWENTE

13 oktober, Café “De Buren” Aanvang: 20:30 uur
Kaarten: Volwassenen €13,- / Donateurs €10,- / Jongeren en studenten
€6,50 / Kinderen tot 12 jaar gratis

Meer informatie: www.thelasses.nl / folk.twente.org 

VERBORGEN THEATER
10 oktober 2017 Jochen Otten - Troosten
(try-out)
Sluipschutter Jochen Otten komt u troosten!
Ondanks zijn gebrek aan moederinstinct
en het grote, diepe gat in zijn empathisch
vermogen zult u zich getroost weten door
Jochens spervuur aan rake grappen in dit
prachtige, persoonlijke verhaal.
Verborgen theater Café de Buren 20:30 uur.
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Reserveren via: folkclub@dds.nl

OP ZONDAG
19 NOVEMBER

ADVERTORIAL

NIEUW!

Twents Moment staat voor
jong, fris, ongedwongen
en Twentse gezelligheid.
Persoonlijke feestjes
met iets extra's waarbij
aan alles gedacht is.
Geniet! Want, het leven
is een feestje!

jaargang 39 | nr. 408 | oktober 2017
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info@twentsmoment.nl www.twentsmoment.nl
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POTGROND
POTGROND -- SIERTUINCOMPOST
SIERTUINCOMPOST
TUINTURF
TUINTURF -- GEDROOGDE
GEDROOGDE KOEMEST
KOEMEST

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





Lid Register Belastingadviseurs

Lid Register Belastingadviseurs
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Zaterdag 28 oktober van 10:00 tot 16:00 uur
Er zijn leuke stands met o.a. keramiek, glas fusing, bloemstukjes,
kledingaccessoires, wollen pluizenbolletjes enz. Livio is er met de
gezondheidscheck, beweegactiviteiten en informatie over het Mantelzorgcafé dat medio november start in de Huiskamer van het Dorp.
Voor de inwendige mens is er een lekker kopje koffie of thee, en
`s middags is er onder meer erwtensoep en zelfgemaakte
aardappelpannenkoekjes. 

BSC UNISSON
KLEIN
ZAKELIJK

DE HUISKAMER VAN HET DORP ORGANISEERT
GEZELLIGE NAJAARSFAIR

BEN JE ZWANGER OF PAS BEVALLEN?

Voor meer informatie: www.teesinkbeek-kinderfysio.nl of bel
Ylva Lemmers: 06 - 33 649 450 

GROTE NAJAARSWIJNPROEVERIJ
Zondag 19 November Grote Najaarswijnproeverij van
Breukers Dranken tussen 15:00 uur en 18:00 uur in Momentum
(voormalige Marcellinuskerk) aan de Beckumerstraat in Boekelo.
Opgave via info@breukersdranken.nl 
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Voor een cursus zwangerschapsbegeleiding in Boekelo kun je terecht
bij Teesinkbeek Kinderfysiotherapie. In kleine groepen, met veel
aandacht voor individuele vragen.
Ook geef ik een cursus “na de bevalling” en een cursus babymassage.

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●

Loonwerk
Grondwerk
Straatwerk
Rioolwerk
Fourage
Containers
◆ Graszaden
◆ Bestrijdingsmiddelen
◆ Grond en Zand
◆ Puin en Plastic
◆ Bestrating of Grind
◆ Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Lieve, knappe, gezellige, onweerstaanbare,
uit-de-maat-dansende carnavalsvrienden.

BSC
UNISSON
PRINS
PIETJE

ALAAF!

De zomer laten wij langzaam achter ons en
met een beetje fantasie kunnen we carnaval
2018 al ruiken. Het mooiste seizoen van het
jaar staat voor de deur! Nog even en we
bouwen er met elkaar weer een onvergetelijk
feestje van.
En wie mag zich dit jaar Prins Carnaval van
de Soaltkloetns noemen? En wie wordt zijn adjudant? Vereerd en razend
enthousiast ben ik dat ik mijn cv na dit jaar mag uitbreiden met deze taak.
Tot op het ‘Op- en Daal’ feest op 11-11-2017 ga ik schuil onder de naam
‘Prins Pietje’.

Nieuwsgierig wie wij zijn? Heel graag treffen wij jullie op 11-11-2017
bij ‘Café De Buren’ en/of op 12-11-2017 voor een wandeling met de
kersverse Prins en zijn adjudant. Wees welkom bij de aftrap van een
hopelijk onmeunig mooie carnaval!

ALAAF, ALAAF, ALAAF
“Pietje” 
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Ik ben een echte Tukker in hart en nieren: ‘Ik heb d’r nich veur keuzn
Tukker te wean, ik heb gewoon onmeunig mazzel had’. Als importBoekeloër woon ik alweer de nodige carnavalsseizoenen samen met mijn
vrouw en onze relatiegeschenken in Boekelo. In tegenstelling tot mijn
kinderen, heb ik hier niet op school gezeten en ook voor mijn werk verlaat
ik elke ochtend dit dorp.


 














    



 
     
 
 
 
 


 
  
 
 





    
 
 
 


 
 
 
  



 
 

 


 


 
 
 
 


 








 
 

 

 
 
 
 


 
 


 
 

 
 


 


 






 
 
 
 
 

 
 
 








   
   

 
 

Woninginrichting
Openingstijden:

Be You
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24/7 online agenda op
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- beckumerstraat 46A – boekelo – tel: 053 850 99 33

Zaterdag 18 november komen
Sinterklaas en zijn Pieten Boekelo
weer bezoeken.
Voor alle informatie alvast over de
intocht, de voorleesavonden,
de bezoeken van Sinterklaas en
Pieten aan huis verwijzen wij jou
naar onze Facebookpagina.
Dus like de Facebookpagina ‘Sint
Nicolaas in Boekelo’ en blijf van
alles op de hoogte! 

Beste inwoners van Boekelo,
De collecte voor de kankerbestrijding van het Koningin Wilhelmina
Fonds heeft dit jaar € 2.189,85 opgebracht. We zijn blij met dit mooie
resultaat.
Door een fout in de communicatie
is er helaas bij een aantal huizen
aan de Windmolenweg dubbel gecollecteerd. Hiervoor mijn excuses.
Het waren wel collectanten van het
KWF en alle gelden zijn bij het KWF
terechtgekomen.
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Een speciaal bedankje voor alle trouwe
collectanten die ook dit jaar weer
een succes hebben gemaakt van de
KWF collecte.
Ankie Spoorenberg 

BSC UNISSON
SINTERKLAAS & OPBRENGST COLLECTE
KWF

OPBRENGST COLLECTE
KWF KANKERBESTRIJDING
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MEDEDELING VAN
SINTERKLAAS EN ZIJN
PIETEN!

Engelbertsweg 7
7554 SN Beckum
074 - 36 76 407

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

Wij vinden dit een hele bijzondere prestatie. In al die jaren heeft
Hans verschillende instrumenten
bespeeld, is hij bestuurslid geweest
en heeft hij allerlei hand- en spandiensten verricht. Hans is een zeer
gewaardeerd lid en we hebben
hem deze avond met veel liefde in
het zonnetje gezet.
En zoals je op de foto’s kan zien,
zit het plezier in muziek maken in
deze familie. Meerdere kinderen
en kleinkinderen zijn door Hans in
aanraking gekomen met een muziekinstrument. Daar zijn wij als
vereniging natuurlijk erg blij mee!
We willen Hans via deze weg nogmaals feliciteren met deze bijzondere mijlpaal! 
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Op vrijdag 8 september klonk om
19:30 uur muziek in De Zweede.
Nu zal je misschien denken, dat is
toch zoals het hoort? Unisson repeteert toch iedere vrijdag? Dat klopt!
Alleen deze vrijdag waren de stukken speciaal voor Hans Mandemaker en zijn familie.
Wanneer je die vrijdag om de deur
keek in de Nijmeijerzaal, zag je
Hans, zijn familie en belangstellenden genieten van een speciale serenade. Hij mocht als jubilaris een
speldje en oorkonde in ontvangst
nemen omdat hij op 22 augustus
jl. zestig jaar actief lid is van muziekvereniging Unisson.

BSC JUBILEUM
UNISSON
HANS MANDEMAKER: 60-JARIG

HANS MANDEMAKER:
60-JARIG JUBILEUM BIJ
MUZIEKVERENIGING
UNISSON


 
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

Het is sinds kort dan ook mogelijk
Betekenisvol samenzijn
om hier andere, besloten en beteDat het park bijzonder is, voel je kenisvolle ceremonies te houden.
direct als je het park betreedt. Het Denk bijvoorbeeld aan een kleine
is een plaats van betekenis en het

BSC
UNISSON
PUUR OORD: PARK VAN
BETEKENIS

voelt direct rustgevend en vertrouwd. Dit geluid is vaker gehoord
en heeft Marry, in samenwerking
met Karen Hof (Hof Uitvaart & Zorg),
DOOR ELLEN EVERS
doen besluiten om meer ruimte te
geven aan de invulling van ‘betekenisvol samenzijn’. Marry beheert
het Herdenkingspark en de aangrenzende privétuin. Karen is ceremoniemeester en had in PuurOord
al een van haar vaste locaties voor
bijzondere uitvaarten gevonden.
Deze samenwerking tussen Marry
en Karen, en de mogelijkheid om
In 2013 startte Marry van Veen de naastgelegen privétuin te kunHerdenkingspark PuurOord. Op een nen gebruiken, maakt dat er een
beeldschoon en rustig stukje land uitbreiding komt aan de invulling
in het buitengebied van Boekelo. van ‘betekenisvol samenzijn’ bij
Het was Marry’s wens om een ver- PuurOord.
trouwde en serene plek te creëren
waar mensen hun overleden dierbaren kunnen herdenken. Bij PuurOord is het mogelijk om een boom
te planten ter nagedachtenis aan
een naaste, waarbij een besloten
ceremonie wordt gehouden. Het
park is dagelijks vrij toegankelijk
van zonsopgang tot zonsondergang.
Dit heeft te maken met het stiltegebied waarin PuurOord is gelegen, Intieme ceremonie
waar de natuur centraal staat. Zo is Het privé-gedeelte van PuurOord
er voor nabestaanden altijd ruimte leent zich perfect voor - aan het
om terug te keren naar een rustge- thema van het Herdenkingspark
vende plek om de pijn van gemis te gerelateerde - workshops en intiem
verzachten.
samenzijn van familie en vrienden.
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PUUROORD: PARK VAN
BETEKENIS

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw
Barrilett Ottink

Onze voeten, laten we ze 06 - 13 74 68 10
koesteren en verzorgen.

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

Kennismaking
aanbieding: Complete
pedicure behandeling.
Van € 20,NU € 15,-

Het Kruispunt Boekelo
Mr. de wolfstraat 40
Voor meer informatie of
afspraak

053-4340468 /06 17636093
www.beautysalonsoemintra.nl

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

Onze voeten, laten we ze
koesteren en verzorgen.

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

PEDICURE
Het Kruispunt Boekelo
Mr. de wolfstraat 40
Voor meer informatie of
afspraak
053-4340468 /06 17636093
www.beautysalonsoemintra.nl

Met een lach en een traan
Een jaar eerder mocht Karen Hof de
uitvaart van de vader van de bruidegom leiden. En nu was zij gevraagd als ceremoniemeester voor
de vreugdevolle gebeurtenis in
“Ja, ik wil”
dezelfde familie. Zo werd zichtbaar
Op 29 juni 2017 deed op het park dat dood en leven, nabestaan en
aan de Strootmanweg, een echt- voortbestaan, op Herdenkingspark
paar hun huwelijksherbelofte. Na PuurOord beide hun plek mogen
12,5 jaar huwelijk, met de te ver- hebben. Dat beide levensgebeurwachten ups en downs, vonden zij tenissen met aandacht en zorg met
het tijd om nogmaals de liefde voor elkaar verbonden kunnen worden.
elkaar uit te spreken. Voor een be- Toen ik de bruid hier na afloop naar
scheiden cirkel van goede vrienden vroeg vertelde ze mij: “Dat maaken familie mocht Karen Hof deze te het extra bijzonder, alsof mijn
ceremonie organiseren en bege- schoonvader er nog bij was.”
leiden. Op de bewuste dag was de
privé-locatie sfeervol en in stijl ingericht door Gezina Maria. Gekleurde linten en bloemen sierden de
locatie. Na een ontroerende en persoonlijke ceremonie was er ruimte
voor een hapje en uiteraard champagne. Het samenzijn werd feestelijk voortgezet op een volgende
Wil je meer weten over PuurOord
of de mogelijkheden om hier een
betekenisvol samenzijn te organiseren? Neem dan contact op met
Marry van Veen www.puuroord.nl of
Karen Hof www.hofuitvaartzorg.nl.


BSC UNISSON

locatie, maar voor de ceremonie
zelf was er geen passender plek
dan bij PuurOord.
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trouwceremonie, een hernieuwing
van trouwgeloften of een speciaal
jubileum. “PuurOord is natuurlijk
geen feestlocatie, zo is het absoluut
niet bedoeld. Maar het is wel een
plaats van verbinding, om herinneringen op te halen, samen te zijn
en liefde te eren.” Aldus Marry van
Veen.

Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie
In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten,
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting.

De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart.
Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie = € 25 per man/per dag!

Profiteer nu
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal
3 mandagen werk bestaat.
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak.
De schilder valt onder het lage 6% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.
Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.
Barink Schilderwerken
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl

UNISSON
NIEUWEBSC
SCHOOLZONE

NIEUWE SCHOOLZONE
In de gemeente Enschede wordt
hard gewerkt aan verkeersveiligheid
rondom scholen.
Bij ongeveer veertig scholen in de
gemeente wordt het woord ‘schoolzone’ op het wegdek aangebracht,
om automobilisten te waarschuwen
dat zij een school naderen.
Pas uw snelheid aan en blijf alert op
plotseling overstekende kinderen!
Nieuwe Schoolzone aan de Dirk Papestraat.
(Foto Nico van der Veen)

WELKOM BEZOEKERS MILITARY
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De Boekelose Ondernemers Vereniging verwelkomt alle bezoekers
van de Military. Veel winkeletalages zijn prachtig versierd en aan de
Beckumerstraat staat tweemaal een mooi aangeklede hindernis.
Complimenten aan de ondernemers!

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

 

Iedere maandagmiddag lopen we met het Nordic Walking groepje in en
rond ons mooie Boekelo. Daarbij komen we onderweg soms verrassende
dingen tegen.........

BSC WALKING
UNISSON
NORDIC

NORDIC WALKING

We zijn benieuwd of iemand weet waar deze foto’s genomen zijn!
Laat het de redactie weten en krijg een eervolle vermelding in de
november editie.
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… even naar Primera
voor
      

 



• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten
• Tijdschriften
• Boeken
 
 
 





• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
 
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW
handelingen
 
  

Primera Winters

 


Tel.
0611755569
/ 053-8513032
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

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-

Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.
Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Mensen die wonen in Boekelo,
Usselo, Twekkelo; maar ook mensen die daar gewoond hebben, en
deze gelegenheid aangrijpen om
herinneringen op te halen. En u
krijgt genoeg gelegenheid om deze
of gene aan te schieten voor een
praatje.

Veel meer kunnen we op dit moment nog niet prijs geven. In de
Ook dit jaar is er weer zo’n volgende aflevering van Boeke-loos
filmavond; noteert u alvast tijd en hopen we u wat meer over het
plaats: Donderdag 23 november programma te kunnen vertellen. 
a.s. in Café De Buren
Wat kunt u verwachten?
Er is een nieuwe filmcommissie,
die met veel élan aan het werk is
gegaan. We beschikken inmiddels
over interessant filmmateriaal,
waar nog wel het één en ander aan
moet gebeuren. Kortom: het ziet er
veelbelovend uit!
Overigens bestaat zo’n filmavond
niet alleen uit het vertonen van
films. Zo stellen wij ook allerlei
foto’s tentoon, meestal verwant
aan het onderwerp van de films.
Maar het leuke van zo’n avond is ook
dat u bekenden, onbekenden, en
vaak ook oude bekenden ontmoet.

BSC UNISSON
NIEUWS HISTORISCHE
KRING

Sinds het ontstaan van onze
Historische Kring Boekelo Usselo
Twekkelo is de jaarlijkse filmavond
bij uitstek een gebeurtenis waarbij wij ons laten zien. In de eerste
plaats aan onze donateurs, maar
uiteraard zijn ook de overige bewoners van onze mooie nederzettingen ons dierbaar en dus van harte
welkom
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING:
DE FILMAVOND

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

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

08 okt.

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

15 okt. Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

22 okt. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Protestantenbond

29 okt.

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Protestantse kerk Usselo

02 nov. Marcellinuskerk Boekelo

Allerzielen om 19:00 uur
Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

05 nov. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

BSC UNISSON
KERKDIENSTEN

01 okt.
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld



Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen



Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)



Aangesloten bij alle zorgverzekeraars

5 okt.

40+ groep: koffie

De Berke

10:00

di.

10 okt.

Jochen Otten try out

Eetcafé de Buren

20:30

wo.

11 okt.

Bridge Club 2-1

Eetcafé de Buren

19:30

vrij. 13 okt.

Folk Club Twente The
Lasses & Kathryn Claire

Eetcafé de Buren

20:30

zo.

15 okt.

Oude voertuigendag

Centrum dorp

11:00- 17:00

di.

17 okt.

Openbare Dorpsraad
Vergadering

de Zweede

20:00

do.

19 okt.

40+ Excursie Museum
Tiggeler Rohaan

de Berke

09:45

vrij. 20 okt.

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di.

24 okt.

Open huis
multifunctioneel centrum
“de Bleekerij”

De Bleekerij

15:00-20:00

di.

24 okt.

Trefpunt excursie naar
Synagoge aan de Prinsenstraat.

Verzamelen bij
Eetcafé de Buren

14:15

wo.

25 okt.

Bridge Club 2-2

Eetcafé de Buren

19:30

do.

26 okt

Verbindingswandeling

alwinenijkamp@
live.nl

do.

2 nov.

Inzamelen oud papier

Container a/d straat. 17:00

vrij. 3 nov.

Bezorgers Boeke-loos

de Zweede

zo.

5 nov.

Whisky festival

Momentum

14:00-18:00

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:
1e weekend van de maand.
 Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
 Historisch Centrum: Elke maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Elke vrijdag een inloopmorgen van 10:00 tot 12:00 uur voor iedereen die iets te 		
melden heeft
 MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur
plaats in de Berke

BSC
UNISSON
KALENDER

do.
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KALENDER OKTOBER

COLOFON
ADVERTENTIES:
Karen Hof, 06 81 45 43 62
boekeloosredactie@gmail.com
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)
SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
62 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: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede
boekeloosredactie@gmail.com

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

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

