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Computer Service Twente 

Beckumerstraat 151  7548 BD Boekelo 
         Tel: 053-7501136 

           Alles voor uw computer 
      Het vertrouwde adres in Boekelo 

- Computers op maat gemaakt     - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie        - Printers 
- Aanleg van netwerk, telefoon     - MKB, service op locatie 
- ADSL internet aansluiting      - Verkoop computers 

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

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

coop.nl

vers & voordelig 
dat is onze coop

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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NBoeke-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 om-
streken met u.

Heeft u iets te melden of 
een mooi verhaal te delen? 
Laat het ons weten.  
Uw inbreng wordt zeer  
gewaardeerd! 
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Ellen Evers
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Susanne Harperink
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Pieter Hof
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Concrete hulp bij het omgaan 
met het verlies van werk, 
gezondheid, relatie of bij een 
overlijden.

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 

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                                 www.MonPlus.nl                                      

Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!

Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.

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

Neem contact met ons op via  conference@badboekelo.nl

 Gratis
wifi  Gratis

Parkeren  24
hectare

Vergaderen, trainingen en besprekingen 
in alle rust. 

Vanaf

19,50
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NBESTE LEZERS

VAN DE REDACTIE

We zouden deze editie van de Boe-
ke-loos graag zijn gestart met goed 
nieuws over een dependance van 
de bibliotheek in Boekelo, maar he-
laas is het de Dorpsraad (nog) niet 
gelukt dit te realiseren. Als we de 
berichtgeving in Dagblad Tubantia 
echter volgen, is te zien hoe sterk 
de Dorpsraad zich voor een derge-
lijke voorziening heeft gemaakt. En 
weet u wat zo mooi is, de Dorps-
raad dat zijn we zelf! In maart zijn 
er weer verkiezingen en ook u kunt 
zich kandidaat stellen als inwoner 
van Boekelo. Verderop in deze Boe-
ke-loos kunt u er alles over lezen. 

In de redactie van de Boeke-loos 
zijn we nog steeds op zoek naar 
een nieuw redactielid dat graag het 
advertentiebeheer op zich neemt. 
Een belangrijke taak, want de Boe-
ke-loos wordt grotendeels bekos-
tigd door onze eigen ondernemers 
met het plaatsen van advertenties. 

Ook onze Frolijke reporter Silke Frö-
lich gaat stoppen met haar werk-
zaamheden voor de Boeke-loos. 

In de praktijk zie je toch hoe lastig 
het is een werk, gezin en vrije tijd 
te kunnen managen. Ondanks het 
grote plezier dat Silke in de redactie 
bracht, heeft ze haar vaste bijdrage 
moeten staken. 

We zijn verheugd u de nieuwe 
huisarts, Marloes Temmink-Smit, 
te kunnen voorstellen. Wat zijn we 
toch goed verzorgd in Boekelo op 
dit gebied. Zeker als we de opening 
van het gloednieuwe Paramedisch 
Centrum de Bleekerij daarbij op 
mogen tellen. Ook zij stellen zich 
graag aan u voor in de Boeke-loos.

In dit nummer zult u talloze mo-
gelijkheden aantreffen om mooie 
bijeenkomsten in het kader van de 
kerstviering bij te wonen. Van een 
lichtjesavond tot een kinderkerst-
nacht in Usselo en natuurlijk onze 
eigen kerstmarkt rondom Eetcafé 
De Buren. Hebt u ook weer zo’n zin 
in de gezellige kerstdagen? Onze 
winkeliers wel en daarom hebben 
zij de openingstijden verlengd. In 
deze Boeke-loos informeren ze u 
erover. De winkeliers zien u graag 
tegemoet voor de kerstinkopen!

We wensen u een fijne, warme en 
gezellige kerstperiode toe en zien u 
graag terug in januari 2018! 

De redactie 
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Coverfoto van Nico van der Veen
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NNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 

VAN 21 NOVEMBER 2017

“INTEGRITEIT” 

Op dinsdagavond 21 november, om 20.00 uur, smaakt Jeroen Verhaak, voor-
zitter van de Boekelose Dorpsraad, het genoegen om de openbare november 
vergadering te kunnen openen. Hij heet alle aanwezigen welkom. Dat zijn 9 
leden van de Dorpsraad (afwezig zijn Henk Abbink, Jeanet van Offenbeek, Ge-
rard Roossink en Bernd Weijers) en 10 belangstellenden, waaronder Jan ten 
Elzen (Stadsdeelbeheer-West) en Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West). 
Wilfried Bossink, wijkagent, heeft laten weten verhinderd te zijn. 

Het verslag van de vergadering van 17 oktober jl. wordt ongewijzigd vastge-
steld. Ben Bel vraagt naar aanleiding van dat verslag of er al duidelijkheid is 
over de wettelijke gronden waarop de snelheid in de kern van Usselo op ter-
mijn naar max. 30 km/u gaat. Die duidelijkheid is er nog niet. Jan ten Elzen 
meldt, ook n.a.v. het oktober verslag, dat nu ook in de Meester De Wolfstraat  
“Schoolzone” staat aangegeven op het wegdek. Dezelfde spreker wijst erop 
dat het voetpad aan de Boekelosebleekweg weer zichtbaar is gemaakt.  

Er wordt aandacht besteed aan de postlijst. Wij reageerden op de zgn. “strooi-
kaart” van de gemeente Enschede. In dat kader weet Jan ten Elzen te melden 
dat het plein voor het Marcellinuscomplex (onderdeel van de busroute) in het 
vervolg meegenomen wordt in de strooiroute.

Wilfried Bossink, wijkagent, heeft zijn politionele mededelingen doorge-
speeld aan Jeroen Verhaak. Deze zegt dat er geen criminele activiteiten zijn 
te melden, wel dat er kortgeleden snelheidsmetingen op de Boekelosestraat 
en Windmolenweg zijn gedaan. Er waren uitschieters, maar in het algemeen 
houdt men zich redelijk aan de vereiste snelheid. 

Uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen komt het volgende 
nieuws door. Dagelijks bestuur: de voorzitter heeft kort geleden, samen 
met enkele leden van de verkiezingscommissie, overleg gevoerd met de ge-
meente over de op 21 maart 2018 te houden verkiezingen voor een nieuwe 
Dorpsraad. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd. Er zal weer met 
stempassen worden gewerkt. Deze zullen de kiesgerechtigden eind februari 
toegestuurd worden. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze activiteit. 
Er wordt 50% betaald door de Dorpsraad, de andere 50% zal aangevraagd 

D
O

RP
SR

A
A

D
 N

IE
U

W
S



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 
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Nworden bij Stadsdeel-West. Het vergaderschema voor 2018 wordt vastge-
steld.
Vanuit Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu wordt een aantal wetenswaardig-
heden gemeld door ROM-voorzitter Kas de Vries. 
1. Bungalowpark op het Rutbeek: binnenkort wordt de definitieve toegangs-
route vastgesteld door het College van B&W. Naar verwachting zal dit de, 
door Buurtkring Usselo en Dorpsraad gewenste, noordelijke route zijn. Leppe-
weg en Zonnebeekweg worden op deze manier gespaard voor toenemende 
verkeersdruk. We dringen aan op verkeersmaatregelen om het verkeer ook 
daadwerkelijk te dwingen de noordelijke route te volgen. 
2. AKZO: Naar verwachting zal het bedrijf via Boeke-loos vanaf december re-
gelmatig mededelingen doen over haar werkzaamheden rond Boekelo. Een 
woord dat vanavond valt is “putintegriteit”. Dit behelst het onderzoek naar 
de kwaliteit van de zoutputten (wel of geen lekkages.) 
3. Zonnepanelen op de Usseler es: Aangezien wij ons als Dorpsraad de afgelo-
pen jaren gemengd hebben in de discussie over duurzame energie in Ensche-
de, zijn wij uitgenodigd voor “Atelier Zonnige Usseler es”. Dit platform houdt 
zich o.a. bezig met de vraag wat de Usseler es  zou kunnen betekenen in de 
plannen voor het plaatsen van zonnepanelen. Vastgesteld kan worden dat er 
wat dat betreft uiteenlopende ideeën zijn. In dit kader dringt zich uiteraard 
de vraag op: en Boekelo dan? Wordt vervolgd. Ton Taselaar (aanwezig als 
belangstellende en al eerder actief op dit terrein) meldt zich als meedenker.
4. Onderhoud Openbaar Groen: Er zijn vanwege de Dorpsraad een 6-tal blad-
korven geplaatst. Deze zullen regelmatig door de firma Roossink worden ge-
leegd. Gewezen wordt op behoorlijke bladophopingen bij OBS De Molenbeek 
en aan de Doolhof. 
5. Jeroen Verhaak attendeert op de komende Omgevingswet (in te voeren in 
2021). Deze wet zal verschillende wetten bundelen en uitgaan van het princi-
pe “Ja, mits”. Wat we de komende tijd ook kunnen verwachten is een nieuwe 
Mobiliteitsnota (incl. Fietsnota) van de gemeente Enschede. Dorpsraad 18/22 
krijgt hier zéker mee te maken! 
6. Diversen: Ben Bel: fietspad Beckumerstraat heeft “berg en dal” status. Jan 
ten Elzen zegt dat het probleem de gemeentelijke belangstelling heeft. Wij 
zullen het probleem schriftelijk onder aandacht van de betrokken gemeen-
telijke dienst brengen. Verder vraagt Ben Bel of wij als Dorpsraad de trage 
besluitvorming rond verbouwplannen aan kunnen kaarten. Als voorbeelden 
noemt hij de sloop/herbouw aan de Zoutindustrieweg en verbouwplannen 
m.b.t. de voormalige bakkerij aan de Beckumerstraat. Vanuit de zaal wordt 
gewezen op de verkeerssituatie op de Boekelosestraat. Er wordt daar (te) hard 
gereden meldt Henk Afink (aanwezig als belangstellende), hij doet de sug-
gestie de borden “60” een aantal meters richting Usselo te verplaatsen. Ook 
het feit dat er door fietsers richting Enschede twee keer moet worden over-
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BOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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Ngestoken wordt als problematisch ervaren door een belangstellende. Oplos-
sing voor dat probleem is er momenteel niet. Hopelijk zal de verkeersdrukte 
op de Boekelosestraat en Haaksbergerstraat afnemen na ingebruikname van 
de nieuwe N18.    

De werkgroep Publiciteit laat bij monde van Kas de Vries weten dat er recent 
een nieuwe redactie bij Boeke-loos is aangetreden en dat er iemand gezocht 
wordt die de advertentiewerving op zich wil nemen.  

Ben Bel, lid Ouderencommissie, komt terug op de in de oktobervergadering 
gedane uitspraak van Wilfried Bossink: “Er is veel eenzaamheid in Boekelo”. 
Dé vraag is natuurlijk: Hoe bereik je die mensen? Telefooncirkel opzetten? Ben 
Bel en Gonny ten Veen, beiden betrokken bij zorgplatform Bookels Höltink, 
zullen e.e.a. bespreken. Hierbij sluit Nico Bolhuis aan met een aantal opmer-
kingen over de zgn. “sociale kaart” die beschikbaar is voor Stadsdeel-West. 
Hij zal hierover een artikel schrijven in Boeke-loos.

Ben ter Stal, lid M.F.A. bestuur, zegt dat dat bestuur kortgeleden een ver-
nieuwingskuur heeft ondergaan [Kas de Vries is o.a. toegetreden tot het 
M.F.A.-bestuur. BS]. Aandachtspunten zijn de huidige exploitatie en de ont-
wikkeling van een derde fase (Sportzaal). Hierin is progressie! Men hoopt de 
realisering van die 3e fase binnenkort op de gemeentelijke agenda te krijgen.

R.S.C.J. Gonny ten Veen meldt recente opening van de Natuurlijk Spelen-plek 
op de Bleekerij. Zie verslag daarvan in Boeke-loos. In de decembervergade-
ring hoopt zij met concrete plannen te komen voor de aanleg van een zgn. 
“Blote voetenpad” op het terrein van Natuurlijk Spelen De Mans. In aanslui-
ting hierop zegt Jeroen Verhaak dat Rien van Faassen (Teamleider Stadsdeel-
beheer-West) in de decembervergadering een presentatie zal houden over 
het ontwikkelingsproces van Natuurlijk Spelen op de Bleekerij. Ben Schoppert 
meldt dat de werkers van de groepen Banken en Wandelpad & Faunafort hun 
activiteiten in dit “winterseizoen” op een laag pitje hebben gezet, maar zo-
wel banken als wandelpad staan/liggen er uitstekend bij! Over de ontwikke-
ling van een eventueel alternatief voor de Bibliotheekbus voor volwassenen 
valt te zeggen dat de besprekingen tussen Openbare Bibliotheek Enschede, 
Livio en Dorpsraad daarover stop zijn gezet. Livio wil ruimte beschikbaar stel-
len in de Berke-zaal, de Dorpsraad heeft toegezegd een bijdrage te willen 
leveren voor de aanschaf van kasten en een vrijwilligersorganisatie op te 
willen zetten, de OBE moet dan met goed bruikbare (mobiele) kasten op de 
proppen komen. Dat laatste lukt niet. Daarom hebben we in goed overleg 
besloten dat dit “dossier” (tijdelijk?) gesloten wordt.
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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
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De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op 19 december 2017. U bent hartelijk 
welkom! Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal, M.F.A., 
aanvang 20.00 uur. 

De agenda voor die vergadering vindt u enkele dagen daarvoor op de 
website Boekelo.info, tabblad Dorpsraad.  

Klankbordgroep Grolsch: Ben Bel heeft overleg van deze groep op 15 novem-
ber jl. bijgewoond. Hij wijst op actualisatie van de milieuvergunning, welke 
in voorjaar 2018 zal zijn afgerond. Er zijn bij Grolsch klachten ontvangen over 
het parkeren van vrachtwagens op de Brouwerijlaan. Wij zullen dit onder de 
aandacht van de wijkagent brengen. 

Dorpsbudget: Kas de Vries kaart aan: aanvraag bijdrage in 2e fase herinrich-
ting Marcelinuscomplexplein. We wachten af wat de gemeente in deze gaat 
doen. Wij komen op korte termijn op dit onderwerp terug. Ben Schoppert 
licht de aanvraag van een budget voor de aanschaf van een 10-tal banken 
toe. Deze banken moeten de komende tijd een aantal bestaande banken 
(waarvan een deel alweer 8 jaar staat) gaan vervangen. Joost Brunink vraagt 
voor welke banken gekozen is. Antwoord: banken met betonnen staanders 
en kunststof planken. De Dorpsraad gaat akkoord met aanschaf.   

Rondvraag. Bart Stokkers (Dorpsraadlid): diverse bewoners van het buiten-
gebied hebben van de gemeente Enschede een brief ontvangen over de 
verlichting van de wegen buiten de bebouwde kom van Boekelo. Wij had-
den als Dorpsraad graag op de hoogte gesteld willen worden over deze ac-
tiviteit. Nico Bolhuis zoekt uit waarom de Dorpsraad in deze niet is gekend.  
Ton Taselaar (belangstellende) wijst op de mogelijkheden om het openbaar 
vervoer richting Haaksbergen te verbeteren. Hij zal ons per mail daarover 
berichten. Henk Afink (belangstellende) zegt dat:- hij de indruk heeft dat 
door hem naar de Dorpsraad gestuurde post niet in de postlijst wordt opge-
nomen; - hij het betreurt dat klachten over geluidsoverlast etc. de Dorpsraad 
niet bereiken via de politie; - hij vindt dat de mededeling van Ben Bel, in de 
vorige Dorpsraadvergadering gedaan, niet klopt en dat wij daarmee onze ei-
gen integriteitsverklaring schenden; - hij vindt dat Grolsch naar tevredenheid 
omgaat met de aangepaste milieuvergunning.

De voorzitter sluit om 21.53 uur de vergadering. 

Ben Schoppert  



‘‘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.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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“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.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08

DE DORPSRAAD: IS DAT NIET IETS VOOR U?

Kijkt u eens naar de volgende onderwerpen: 
- Een sportzaal bij de MultiFunctionele Accommodatie (MFA)
- Woningbouwplannen Boekelo na afronding Bleekerij
- Verduurzaming van Boekelo (Duurzaam Boekelo)
- Aanvragen dorpsbudget
- Bibliotheekvoorziening in Boekelo
- Speelvoorzieningen
- Onderhoud openbaar groen

Heeft u over één of meer van deze onderwerpen wel ideeën? En zou u die 
ideeën wel eens voor het voetlicht willen brengen?

Welnu, er is een club die over deze en soortgelijke onderwerpen wat te 
zeggen heeft. Dat is onze Dorpsraad. Die vergadert twaalf keer per jaar. 
Sommige zaken kan de Dorpsraad zelf aanpakken. Over andere zaken 
brengt zij - gevraagd of ongevraagd - advies uit aan de gemeente Ensche-
de. Mede omdat onze Dorpsraad via verkiezingen tot stand komt heeft zij 
bij de gemeente Enschede daadwerkelijk invloed. 

Stelt u zich eens voor dat u deel zou uitmaken van de Dorpsraad en daar 
uw zegje over onderwerpen zoals hierboven aangegeven zou kunnen 
doen. Dat is toch veel beter dan op verjaardagen of bij uw collega’s op het 
werk uw ideeën spuien?

Lijkt u dat wat? Dan zou u nu een eerste stap in die richting kunnen zetten: 
op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad. Die 
verkiezingen vinden tegelijk plaats met de Gemeenteraadsverkiezingen. 
En u kunt zich kandidaat stellen voor de Dorpsraad.

Maar dan wilt u natuurlijk wel eerst weten wat dat inhoudt, deel uitma-
ken van de Dorpsraad. Wij informeren u daar graag over. 

U kunt dan ook contact opnemen met de mensen van de Commissie die 
de Dorpsraadsverkiezingen organiseren. Zij staan u graag te woord en u 
kunt bovendien een informatiemap krijgen waar alle belangrijke dingen 
in staan.
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Feestelijke opruiming bij La Deut Mode!

Dinsdag 5 december starten wij met 
een feestelijke opruiming! Op de gehele 

najaarscollectie* krijgt u 30% korting en bij 
afname van 2 stuks maar liefst 40% korting. 

Zo bent u mooi en voordelig uit voor de komende 
feestdagen!

Wij willen u bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen in 2017 en wensen u prettige 

feestdagen en een gezond 2018! 

Tot ziens bij La Deut mode in Boekelo!

Extra openingstijden: 
21 december tot 20.00 uur, 22 december tot 20.00 uur 

en 24 december 10.00 - 16.00 uur
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ENDie mensen zijn:

Tanja Dijkstra-Tibbe
Weleweg 100, 7548 BC Boekelo
053-430 00 05 | tanja.dijkstra26@gmail.com

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

Jurrian Assink
Meester de Wolffstraat 100, 7548 AZ Boekelo
053-435 85 07 of 06-53 702 202 | jurian.assink@ziggo.nl

Jaap Hilbink 
Boekelosestraat 387, 7548 AT Boekelo
053-428 23 31 of 06-53 899 711 | j.hilbink@home.nl

Roelant Lawerman 
Mr. De Wolfstraat 63, 7548 AK Boekelo 
053-428 20 35 of 06-53 181 611 | r.lawerman@wxs.nl

Roel Bruinsma 
Beckumerstraat 207, 7548 BE Boekelo 
053-428 17 53 | bruinsma@home.nl . 
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MARLOES TEMMINK-SMIT, 
HUISARTS

DOOR MARIEKE MEIJERINK MIEDEMA

Tussen alle drukke medische bedrij-
ven door maak ik opnieuw kennis 
met de ‘nieuwe’ huisarts Marloes 
Temmink-Smit, voorheen werk-
zaam als dokter Smit in Ensche-
de Zuid. Opnieuw, omdat ik haar 
al ontmoet had toen mijn dochter 
van haar fiets was gevallen. Het 
viel me toen al op hoe ze op een 
prettige, makkelijke manier contact 
maakte met vooral mijn geschrok-
ken dochter van 12. En dit is precies 
waar het haar om gaat: het contact 
met mensen. Om deze reden is ze 
ook huisarts geworden toen ze ge-
neeskunde in Groningen studeerde. 
Juist het motiveren van patiënten 
om goed voor zichzelf te zorgen 
door o.a. voeding, beweging, een 
gezonde houding ten aanzien van 
de klachten, ook al zijn deze chro-
nisch, en zich te blijven ontwikke-
len, groeien. Dit stimuleert ze in de 
medisch- coachende gesprekken. 
En zoals ik zelf ervaar in dit gesprek 
doet ze dit ongetwijfeld met dezelf-
de optimistische, open houding!

Dokter Temmink-Smit benadrukt 
dat tijd en kwaliteit onlosmakend 
aan elkaar verbonden zijn. Ze wil 
haar werk goed kunnen doen bin-

nen de beperkte beschikbare tijd. 
Vandaar dat haar insteek is om op 

tijd de consulten te doen. Om deze 
reden kan er dan ook maar één 
klacht per consult besproken wor-
den. Is er meer tijd nodig vanwe-
ge meerdere vragen maak dan een 
dubbele afspraak.

Vanaf april is ze begonnen in Boe-
kelo toen de vacature ontstond. Er 
was duidelijk vraag vanuit het dorp 
naar een vrouwelijke huisarts. Eerst 
heeft ze waargenomen, maar juist 
omdat ze continuïteit wil bieden 
heeft ze vanaf juli een vaste be-
trekking. Ze is blij om in Boekelo te 
kunnen werken. Het valt haar op 
dat de mensen hier gemotiveerd 
zijn om gezond te blijven en hier-
in een actieve houding hebben. De 
sfeer in de praktijk vindt ze goed: 
er heerst een gelijkwaardige, ge-
zellige sfeer en iedereen werkt 
hard voor een goed lopende prak-
tijk. Haar medische expertise bin-
nen het vakgebied van huisarts is 



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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Nde gynaecologie. Hier volgt ze ook 
regelmatig nascholing in.
Naast haar werk als huisarts be-
steedt ze haar tijd aan haar gezin 
met twee zonen van 6 en 9 jaar 
oud. Ze woont in Enschede. De no-
dige ontspanning vindt ze door te 
wandelen en te lezen.

Het is me duidelijk dat Boekelo blij 
mag zijn met de komst van dokter 
Temmink-Smit bij de huisartsen-
praktijk! De drie huisartsen, allen 
betrokken maar ook verschillend 
van elkaar, samen met de apo-
theek, alle praktijkondersteuners 

en doktersassistenten vormen een 
goed team.
De dagen waarop de huisartsen 
werken zijn:

Dokter Temmink-Smit: 
maandag, woensdag en donderdag

Dokter Kampman: 
dinsdag en vrijdag

Dokter van Rozen: 
maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag . 



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

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

 Meer informatie en data zijn te vinden op de website. 
 

Site: www.speakwise.nu    Tel: 06-134 8555 1 
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Nadat we een korte tocht gemaakt 
hebben naar het Bleekerijplein, 
zien we een aantal dappere jonge 
gezinnen staan die de winterse kou 
getrotseerd hebben om de goed-
heiligman te zien aankomen. 
De aanschouwers van de intocht 
worden geamuseerd door de vele 
aanwezige Pieten en gelukkig is 
er warme koffie en chocolademelk 
te verkrijgen bij de kleine standjes 
rondom het plein.

Vlak voordat de goedheiligman aan-
komt vallen tijdens een kort inter-
view met de hoofdpiet de cadeaus 
in de vijver. Pietje Paniek reageert 
zoals Pietje Paniek zou moeten re-
ageren en de aanwezige kinderen 
smullen van het spektakel. 

Net iets later komt Sinterklaas met 
zijn gevolg volgens goede Boekelo-
se traditie met de stoomtrein aan. 
En je raadt het nooit: toevallig heeft 
de goedheiligman een opblaasboot 
bij zich. De Pieten duiken met de 
boot de vijver in en redden onder 
luidkeelse aanmoedigingen de ca-
deaus uit de vijver.

De muzikale aankleding wordt 
verzorgd door Muziekvereniging 
Unisson en natuurlijk dansen de 
dansmariekes voor de Sint en de 
toeschouwers.

Na het welkomstgesprek met de 
voorzitter van onze Dorpsraad gaat 
Sinterklaas met z’n gevolg richting 
Eetcafé De Buren om nog meer 
warmte en gezelligheid op te zoe-
ken. 



��������

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 

20% KORTING
 OP MEDISCHE PERMANENTE MAKEUP

NIEUW: MEDISCHE PERMANENTE MAKE-UP!
Medische PMU wordt toegepast bij: Tepel(hof)
reconstructie | Littekens door trauma of operatie 
Wijnvlekken camoufleren | Lippen pigmenteren 

bij schissis (hazenlip) | Alopecia Areata 
(haaruitval) | Ontbrekende (teen)nagels.

20% INT20% INTRODUCTIEKORTING
In januari en februari 2018 krijgt u op

bovenstaande behandelingen 20% korting.Littekens

Tepelhof

Voor

Na

Boekelose Stoomblekerij 15 - Boekelo
06 - 48157489
www.instituutregina.nl 
mail@instituutregina.nl
       SchoonheidsinstituutRegina      
       rezjina
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TBEDANKJE VAN DE SINT

Lieve, lieve kinderen,

Inmiddels is mijn verjaardag alweer 
voorbij en zijn wij alweer aan het 
varen met de boot op weg naar 
Spanje. Maar wat hebben wij weer 
genoten! De aankomst met de trein 
met alle kinderen die naar ons 
zwaaiden, de voorleesavonden in 
het Sinterklaashotel waar ik logeer-
de, dat was erg leuk! De bezoekjes 
aan de gymnastiek en de voetbal 
en nog veel meer…. Ook bedankt 
voor al jullie mooie tekeningen en 
brieven. Ik ga het allemaal nog 
eens rustig bekijken als ik in Spanje 
terug ben.

Tjonge, jonge, jonge, wat is het 
toch elk jaar weer een feest om in 
Boekelo te mogen komen. 
Samen met al mijn Pieten kijken 

wij terug op een paar leuke weken 
en een geweldig feest! Ik hoop dat 
jullie alle cadeautjes leuk vonden 
die jullie in de schoen hebben ge-
kregen en misschien nog wel veel 
meer met pakjesavond?! En dat jul-
lie het net zo leuk hebben gevon-
den als wij!

Wij willen ook alle mensen in Boe-
kelo bedanken die dit mooie feest 
voor ons mede mogelijk hebben 
gemaakt, op welke manier dan 
ook. Zonder jullie kunnen wij het 
zeker niet!

Tot volgend jaar!!

Groeten van Sinterklaas 
en de zwarte Pieten 



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

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

Brinkstraat 234
7541 AV Enschede
Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren



ja
ar

ga
ng

 3
9 

| n
r. 

41
0 

| d
ec

em
be

r 
20

17

27

B
SC

 U
N

IS
SO

N
BR

U
IS

EN
D

 B
O

EK
EL

O
 &

 F
LE

SS
EN

AC
TI

E 
GV

-U
N

IS
SO

NBRUISEND BOEKELO

December: de maand van gezellig-
heid, de maand van lekker tafelen 
en de maand van cadeautjes. Daar-
om willen wij als winkeliers extra 
onze deuren openen in bruisend 
Boekelo!

Maandag 4 december is Polleke 
Kinderwinkel de gehele dag extra 
geopend.

Donderdag 21 en vrijdag 22 decem-
ber zijn de volgende winkels geo-
pend tot 20.00 uur:  Coop , Slagerij 
Mark Wagelaar, Het Pakhuys,  Pol-
leke Kinderwinkel, Fleuranthus , 
Ten Brincke Tweewielers, Thuys, 
bloemen en meer  en La Deut Mode 
& Accessoires.

Zondag 24 december zijn de vol-
gende winkels geopend van 12.00 
tot 16.00 uur: Coop , Slagerij Mark 
Wagelaar,  Fleuranthus, Het Pak-
huys , Thuys, bloemen en meer, 
Slijterij Breukers en  La Deut Mode 
& Accessoires.
Zondag 31 december is de Coop ge-
opend van 12.00 tot 16.00 uur. 

AANKONDIGING 
INZAMELING

Wie: GV-Unisson
Wat: Flessenactie
Waar: Dorp Boekelo
Waarom: Aanschaf 
nieuw materiaal
Wanneer: 9 December 
van 10.00 tot 13.00 
uur

Oktober, november en december 
staan in het teken van lege fles-
sen bij GV-Unisson. Het bedrag van 
uw ingeleverde flessen bij de Coop 
kunt u tot eind december, via de 
GELE knop, doneren aan de vereni-
ging. Het opgehaalde bedrag wordt 
verdubbeld door de Coop en ge-
bruikt voor de aanschaf van nieuw 
materiaal.

Zaterdag 9 december zetten wij als 
vereniging ook samen onze schou-
ders eronder. Leden, ouders, leiding 
en bestuur gaan op pad om bij u 
lege flessen op te halen. 

Helpt u onze gymnasten aan een 
nieuwe balk, onze volleyballers aan 
nieuwe ballen en onze dansers aan 
goed geluid? 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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Kerstsamenzang 

17 december 

Met medewerking van: 

Dames– en herenkoor 
Marcellinus  

en  

Muziekvereniging 
Unisson 

Momentum Boekelo 

Zaal open:  19.00 uur-
Aanvang:  19.30 uur 
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DE BLEEKERIJ GEOPEND

Op 24 november tussen 15.00 en 
20.00 uur was het zover: de infor-
mele opening van het Paramedisch 
Centrum De Bleekerij. Bertine Tie-
berink (Fysiotherapie Tieberink) 
heeft het initiatief genomen in sa-
menwerking met Marand Vastgoed 
om in één pand diverse disciplines 
bij elkaar te brengen die zich rich-
ten op de binnen én buitenkant van 
de mens. Alle deuren van de ge-
vestigde praktijken in het prachtige 
pand stonden open en er werden 
uitleg en demonstraties gegeven. 
De belangstelling van vrienden, 
familie en dorpsgenoten was over-
weldigend en de reacties waren 
zeer positief.

In het pand werken gespecialiseerde 
fysiotherapeuten samen met een gz 
psycholoog, klinisch psycholoog, be-
drijfsartsconsulent oncologie, maat-
schappelijk werker, ergotherapeut, 
diëtist, podotherapeut, orthopedisch 
schoenmaker, bandagist, mammaca-
reconsulent, acupunturist, voetzone-
reflextherapeuten, coach-counselor, 
Reikitherapeut, orthomoleculair- en 
voedingstherapeut, bewegingsagoog 
en yogadocent. 
 
In maart 2018 vindt de officiële 
opening plaats. De exacte datum 
wordt in de Boeke-loos bekend ge-
maakt.

Bertine werd verrast met een 
prachtig schilderij, gemaakt door 
kunstenares Wendy Olthof, aange-
boden door Anita Broekhuis die dit 
mooi heeft georganiseerd met alle 
(oud-)patiënten en mensen die 
trainen in de fitnesszaal.

Meer weten? Surf dan naar: www.
fysiotherapie-tieberink.nl/parame-
disch-centrum 
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foto: Jaap Uilhoorn

foto: Edith Howard

foto: Wendy Olthof
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

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

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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DNATUURLIJK SPELEN DE 

BLEEKERIJ GEOPEND

Vol overgave en met veel enthou-
siasme zijn we met vrijwilligers 
enkele jaren geleden aan het 
mooie project Natuurlijk Spelen De 
Bleekerij begonnen. Het hele pro-
ject heeft veel ups gekend, maar 
helaas ook wat tegenslagen. Zoals 
bijvoorbeeld de keuring door het 
keurmerkinstituut. Zij stellen eisen 
aan toestellen waar je als vrijwilli-
ger niet aan kunt voldoen. Hoe fijn 
dan ook dat de gemeente besloot 
om dit project over te nemen. 
Uiteindelijk zijn alle speeltoestellen 
goedgekeurd en mogen ze officieel 
gebruikt worden.

Daarom hebben we Natuurlijk Spe-
len De Bleekerij zaterdag 21 okto-
ber officieel geopend!

De dag begon regenachtig, maar in 
de middag tijdens de officiële ope-
ning scheen de zon. De aanwezige 
kinderen hebben naar hartenlust 
kunnen spelen en genoten van de 
popcorn, ijsjes en limonade. Voor 
de ouders, opa en oma’s was er 
koffie met wat lekkers. Aansluitend 
was er als bedankje een BBQ voor 
de vrijwilligers.

Via deze weg willen wij tevens de 
gemeente en ook Brandweer Boe-
kelo bedanken voor hun medewer-
king. Laten we als dorp trots zijn 
op datgene dat hier gerealiseerd 
is, met elkaar, door elkaar, voor de 
kinderen van Boekelo!

Jeanet van Offenbeek
Gonny ten Veen 



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

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires, 
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.
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T KINDERKERSTNACHT-
DIENST IN USSELO

Kom helemaal in Kerstsfeer bij de 
Kinderkerstnachtdienst in Usselo! 
Zondag 24 december zullen 
kinderen uit Usselo en Boekelo 
wederom het Kerstspel gaan 
opvoeren. Ook dit jaar zullen de 
voorstellingen plaats vinden op 
de deel bij de familie Leefers, 
Haaksbergerstraat 962 te Usselo. 

De opvoeringen zijn op zondag 24 
december om 17.00 en om 19.00 
uur.  

Bij het verenigingsgebouw in 
Usselo is gelegenheid om de auto 
of fiets te parkeren. Hier willen we 
ook verzamelen en gezamenlijk 
met lampionnen naar de boerderij 
wandelen. Voor de voorstelling van 
17.00 uur vertrekken we om 16.45 
uur vanaf het verenigingsgebouw 
en voor de voorstelling van 19.00 
uur vertrekken we om 18.45 uur. 
Bij het verenigingsgebouw zijn 
lampionnen te leen, maar je mag 
natuurlijk ook je eigen lampion 
meenemen. 

Wij hebben er alweer zin in. 
Hopelijk zien we jullie dan! 

Kindernevendienst Protestantse 
Gemeente Usselo-Boekelo  

KERSTMARKT IN BOEKELO

Op zaterdag 16 december van 
17.00 tot 20.00 uur vindt weer de 
gezellige kerstmarkt plaats. Het 
zijterras van Eetcafé De Buren bij 
de Zouttoren vormt wederom het 
prachtige decor hiervoor. Er zijn 
diverse kraampjes van de plaatse-
lijke ondernemers en overige deel-
nemers uit Boekelo en omstreken. 
Natuurlijk ontbreken de versge-
bakken oliebollen, kniepertjes en 
poffertjes niet en is er glühwein en 
warme chocolademelk. Het eve-
nement wordt sfeervol muzikaal 
omlijst.

De kerstmarkt is een initiatief van 
de Boekelose Ondernemers Ver-
eniging (BOV). De doelstelling is 
om er een gezellige en sfeervolle 
kerstmarkt van te maken en de 
saamhorigheid binnen het dorp te 
versterken.

Alle inwoners van Boekelo en om-
geving, jong en oud, zijn van harte 
welkom!

Heeft u interesse in een kraam op 
de kerstmarkt? Dan kunt u zich op-
geven via ike@deburenboekelo.nl.
Tot zaterdag 16 december!

De Boekelose Ondernemers 
Vereniging 



Uitsluitend op reservering

‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

balansbalans
N a t u u r l i j kN a t u u r l i j k

Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595 

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.

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? 
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Het Brook Duo (Gert-Jan Oplaat en 
Henny Tijink) komt dit jaar weer 
naar Usselo en Beckum met een 
nieuw kerstverhaal. Het vierde ver-
haal, geschreven door Gert-Jan Op-
laat, heet “De Kas-klokken zwiegt”.

De Brook Duo Kerkentour heeft in de 
afgelopen zes seizoenen, meer dan 
20.000 bezoekers naar verschillen-
de kerken in de regio getrokken om 
te luisteren naar de winterse vertel-
lingen en liedjes in het dialect. Het 
zijn streekroman-achtige verhalen 
over belevenissen van plattelands 
families die lief en leed met elkaar 
delen. Dit mag u niet missen! “De 
Kas-klokken zwiegt” duurt een klei-
ne twee uur en kent geen pauze. 

Brook Duo in Usselo
Maandag 18 december treedt het 
Brook Duo op in de kerk in Usselo. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.15 
uur. 
Kaarten à €7,50 kunt u bestellen bij 
Riëtte Wissink, 053-477 30 98 of 
06-23 726 729. Er zijn 170 kaarten 
en op is op!

Brook Duo in Beckum
Donderdag 21 december treedt het 
Brook Duo op in de H. Blasiuskerk in 
Beckum. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten à €7,50 zijn 21 december 
vanaf 19.00 uur verkrijgbaar achter 
in de kerk of in de voorverkoop bij 
Yvonne’s bakkerswinkel, Past. Os-
sestraat 30 te Beckum. 

Foto: Femke Matthijssen



Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl

Wij wensen u 
prettige feestdagen
en een voorspoedig

2018
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SOVERSTAPMOMENTEN 
BUURTBUS  

Dienstregeling buurtbus
Op werkdagen rijdt de buurtbus 
Boekelo vanaf 6.48 uur t/m 17.48 
uur, dus om 6.48 uur, 7.48 uur etc. 
De buurtbus start aan de Beckumer-
straat bij Momentum en rijdt ver-
volgens via Usselo naar het MST en 
het NS station Enschede. 
Op zaterdag wordt er vanaf 10.48 
uur t/m 15.48 uur gereden. 
De buurtbus vanaf het NS station En-
schede naar Boekelo rijdt op werk-
dagen vanaf 7.22 uur t/m 18.22 
uur en op zaterdag vanaf 11.22 uur 
t/m 16.22 uur. De buurtbus wordt 
door vrijwilligers gereden.

Met de bus van Boekelo naar 
Haaksbergen
Wilt u komend vanuit Boekelo met 
de bus van bijvoorbeeld 10.48 uur 
naar Haaksbergen, dan wordt bij de 

Usselerhofweg om 10.53 uur ge-
stopt. U stapt vervolgens tegenover 
de kerk aan de Haaksbergerstraat 
in de bus van Twents, die daar om 
11.03 uur vertrekt richting Haaks-
bergen. Bij het Wiedenbroek en het 
busstation in Haaksbergen kunt u 
uitstappen of van bus wisselen in-
dien u verder wilt reizen naar een 
andere bestemming, zoals bijvoor-
beeld naar Borculo.

En van Haaksbergen weer naar 
Boekelo
Wilt u terug? Dan vertrekt de bus 
in Usselo naar Boekelo telkens 38 
minuten over het hele uur (op za-
terdag pas vanaf 11.38 uur). Vanaf 
Haaksbergen met de bus naar En-
schede bijvoorbeeld, komt u in Us-
selo aan om 11.25 uur en reist u om 
11.38 uur verder met de buurtbus 
aan de Boekelosestraat.

Vanaf januari betalen met bank-
pas
De wijze van betalen - nu per rit 
€1,50 contant - zal begin januari 
2018 wijzigen in betalen met bank-
pas als gevolg van overheidsvoor-
schriften. Ons is toegezegd dat de 
huidige ritprijs ongewijzigd blijft. 



Lid Register Belastingadviseurs 
Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
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POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

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

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

De eerste dagen van mijn Prins-zijn 
zitten er alweer op. Menigeen zal 
het al wel meegekregen hebben, 
maar voor diegenen die het nog 
niet weten: mijn naam is Marcel 
Olde Olthof en ik mag mij dit ko-
mende Carnavalsjaar Prins Mar-
cel 1 noemen. Henk-Jan Lammers 
mag zich Adjudant noemen van de 
Soaltkloet’ns.

Ik zal de eerder geplaatste tekst 
in de Boeke-loos over Prins Pietje 
voor jullie invullen.

Ik ben een echte Tukker in hart en 
nieren: ‘Ik heb d’r nich veur keuzn 

Tukker te wean, ik heb gewoon on-
meunig mazzel had’. En daar geloof 
ik nog steeds in.

Als import-Boekeloër woon ik al-
weer de nodige carnavalsseizoenen 
samen met mijn vrouw Judith Olde 
Olthof en onze 3 relatiegeschenken 
Paulien, Martijn en Jeroen in Boe-
kelo.

In tegenstelling tot mijn kinderen, 
die op de Marcellinus hebben geze-
ten, heb ik mijn jeugd in Enschede 
doorgebracht. 
Voor mijn werk verlaat ik elke och-
tend dit dorp om bij Bolscher ‘meer 
dan Vlees’ aan het werk te gaan. 

Iedereen - wel of niet aanwezig ge-
weest bij Op en Daal of wandelen 
met de Prins - hopen wij welkom 
te heten bij de ‘Receptie’, de super 
gezellige Boekelo-avonden, de op-
tocht of op de thema avond. En dit 
alles onder het motto:

“A’j nooit es gek doot , kö’j neet 
normaal wean”

Wij zien jullie allen graag op een 
van deze supergezellige avonden/
dagen, tot dan!

ALAAF, ALAAF, ALAAF!
Prins Marcel 1 



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

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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KERSTBOMEN KERSTBOOMHANDEL LAMMERSEN

Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt. De 
verkoop is van Sinterklaas tot Kerst van woensdag t/m zaterdag. Kom 
gezellig een kerstboom uitzoeken op onze kwekerij van 1,5 hectare 
aan de Vloeiweidenweg 31 naast Kwekerij ter Brugge.
Alle bomen zijn/worden vers gerooid of gezaagd. We hebben diverse 
soorten bomen van 0,70 tot 7,00 meter.
Voor info www.kerstboomhandel.nl of tel: 06-10 841 156.

KERSTBOMEN HET PLUKREEF

Vanaf woensdag 6 december start de kerstbomenverkoop bij Pluk-
tuin het Plukreef te Twekkelo aan de Twekkelerweg 350. Dagelijks van 
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. Dit uiteraard 
tegen scherpe prijzen en netjes verpakt in een net! U heeft keus uit de 
blauwspar en Nordmann. Wij hopen u te mogen begroeten! 

Groeten Het Plukreef
Jeanine en Ilse Reef
06-54 686 888
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Be You 
Hairdesign

ggg67

www.beyouhairdesign.nl    - beckumerstraat 46A    – boekelo    – tel: 053 850 99 33

24/7 online agenda op 
www.1kapper.nl

di/wo/do/vr     09.00 – 18.00
Za 09.00 – 15.00

Openingstijden:
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BLIJF TIJDENS DE 

KERST OOK SPORTIEF!

Ô STARTTIJD  10:00 UUR

AFSTAND 800 M (KIDSRUN), 5 EN 10 KM

LOCATIE DE ZWEEDE, BOEKELO

AANMELDEN WWW.BSCUNISSON.NL 

  (BOEKELOPERS)

V O O R I N S C H R I J V I N G :  € 5 , - 

K E R S T C R O S S LO O PK E R S T C R O S S LO O P

2 E 
  KERSTDAG2 E 
  KERSTDAG



Renovatie

Agrarisch

Hallenbouw

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl
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NTREFPUNT 40+

Het Sinterklaasfeest is alweer voor-
bij en we gaan zo zoetjes aan naar 
de Kerstdagen. Wij vieren dat in 
De Berke op 21 december en wel 
om 9.45 uur. Wij wensen iedereen 
een rustig uiteinde en een goed en  
gezond 2018.

Onze club viert het nieuwe jaar op 
4 januari om 10.00 uur in De Berke. 
Hebben jullie nog oude foto’s of an-
dere dingen, die we in ons boekje 
kunnen gebruiken, neem die dan 
mee.

Groetjes, tot in De Berke
Toos 

TREFPUNT 50+

Dinsdag 19 december is er een 
kerstdiner in ’t Hagen in Haaksber-
gen. Aanvang vanaf 17.00 uur. Een 
persoonlijke uitnodiging met infor-
matie over voor welke datum u zich 
aan moet melden en bij wie volgt.

Vooruitblik
16 januari 2018: Nieuwjaarsbijeen-
komst in de Zevenster. Aanvang 
17.00 uur.  A
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OPROEP BOEKELO 2018-2022
In maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe Dorpsraad. 

Graag wil de huidige Dorpsraad onderwerpen verzamelen waarmee 
de nieuwe raad aan de slag kan. 

Wij nodigen u uit om die onderwerpen aan ons te melden. 
Dat kan per mail via dorpsraad@boekelo.info.
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 
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25E INTERNATIONAAL 
JEUGDTOERNOOI U16

In mei 2018 wordt het de 25e keer 
dat wij ons internationale U16 
jeugdtoernooi organiseren. Wat in 
1994 is begonnen als een interna-
tionaal B toernooi ter gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan van toen-
malig VV Unisson, is door de jaren 
heen uitgegroeid tot een niet meer 
weg te denken U16 toernooi. Elk 
jaar weer proberen we de lat iets 
hoger te leggen en zeker het ko-
mende jubileumtoernooi. De werk-
zaamheden hiervoor zijn al volop 
aan de gang en ik kan u mededelen 
dat naast onze eigen jongens ook 
onze FC weer meedoet met een 
U16 team. Daarnaast hebben toe-
gezegd: Lokomotiva Zagreb, Ran-
ders FC, KV Mechelen en Kalmar FF 
uit Zweden. Voorts zijn we nog in 
onderhandeling met vooraanstaan-
de clubs uit Nederland en uit de 
buurlanden. 

Gastgezinnen gezocht
Komend jaar willen we graag zo-
veel mogelijk jongens in gastge-
zinnen onderbrengen en de leiders 
zoveel mogelijk in bed and break-
fasts in de directe omgeving. Voor 
het onderbrengen van de jongens 
zijn we op zoek naar gastgezinnen. 
Ieder jaar hebben we een aantal 
gastgezinnen die dit al jaren doen, 

maar we proberen ook ieder jaar 
een aantal nieuwe gastgezinnen te 
krijgen. Ik kan me voorstellen dat er 
mensen zijn die hier vreemd tegen-
aan kijken, maar mocht u belang-
stelling of vragen hebben, schroom 
dan niet om te bellen of te mailen. 
Houdt daarnaast ook de site van 
BSC Unisson in de gaten want daar-
op komen stukjes van mensen die 
al vaker gastgezin zijn geweest en 
ook stukjes van intussen bekende 
voetballers die hier bij onze men-
sen hebben gelogeerd. Informeer 
ook eens bij ouders van teamge-
nootjes want er zijn een heleboel 
ouders al eens gastgezin geweest. 
Je zult merken dat iedereen hier 
positief op zal reageren.

Wij zien graag uw vragen of sug-
gesties graag tegemoet!

Namens U16 toernooicommissie,
Gerrit Waanders 06-50 223 497 of 
b-toernooi@bscunisson.nl 



Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

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

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10Onze voeten,  laten we ze 

koesteren en verzorgen. 

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

NU  € 15,-

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl

Onze voeten,  laten we ze 
koesteren en verzorgen. 

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautysalonsoemintra.nl
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Top 2000-viering in Boekelo

Op vrijdag 29 december verzorgen All Together (Enschede) 
en Inspiration (Boekelo) samen een TOP2000-viering met 
inspirerende popsongs uit deze bekende lijst. Het thema is:

             Je draagt een wonder met je mee

Waar: Momentum, Boekelo (Beckumerstraat 169)
Tijd: 19.00
Zaal open: vanaf 18.30
Toegang: Gratis entree
Meer info: www.koor-inspiration.nl



  Uw Schilder in Twente

  Ook voor glas-, wand- en 
          vloerafwerking!

       Warm aanbevolen; de winterpremie

 In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor 
 onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten, 
 denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
 In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting.
 De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart.

Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie = € 25 per man/per dag!

 Profiteer nu
 De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal 
 3 mandagen werk bestaat.
 Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak.

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

 Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
 Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

 Barink Schilderwerken
 Willy Albertistraat 8
 7558 ZZ Hengelo
 Tel: 074 - 2783436
 E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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’t Verborgen Theater | 12 december | 20.30 uur
Emiel van der Logt - Stop met huilen

Aanstormend cabarettalent Emiel van der Logt 
heeft na de finalistentournee van Cameretten 
2014 de smaak van het theater te pakken! 

In het nieuwe seizoen staat hij met zijn eerste avondvullende voorstelling 
Stop met huilen in de Nederlandse theaters. In zijn debuutprogramma 
gaat Emiel werkelijk alle kanten op: van gek worden van je kinderen tot 
geluk, bedrog, de dood en zelfs stelende bejaarden. Van lekker luchtig 
naar zware shit - en weer terug. Zonder filter en met een grap. Want hoe 
erg je ook denkt dat je leven is… er valt altijd wat te lachen. Stop met hui-
len. Emiel maakt stand-up comedy zoals het bedoeld is: zo veel mogelijk 
grappen! 

OPBRENGST COLLECTE ALZHEIMER

Begin november is er weer gecollecteerd voor Alzheimer 
Nederland. Deze collecte heeft ruim €1100,- opgeleverd, 
een fantastisch bedrag. Ik wil de collectanten hartelijk 
danken voor hun inzet en de inwoners van Boekelo voor 
hun donaties.

Voor volgend jaar ben ik op zoek naar een nieuwe organisator voor deze 
collecte in Boekelo. Mocht je dit (overwegen te) willen doen, meld je dan 
bij mij.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jeroen Blomesath
Organisator voor Boekelo
Windmolenweg 22 
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Met onze wandeltocht hebben we € 1.000,- opgehaald voor de Stichting 
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:  

Blijven leven! 
Iedereen bedankt die meegelopen heeft! 
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Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl
www.verhaaktuinverzorging.nl

Wat wij doen:
Tuinontwerpen

Bestratingen
Schuttingen

Beplantingen
Tuin onderhoud

levering materialen

Fysiotherapie Oost Nederland
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie
Echografie - Fysiofitheidscan

Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Windmolenweg 42, Boekelo
W: fyon.nl/fyon-boekelo
T: 053 428 12 93
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Ma. 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 
die stevig op z’n benen wil staan.

10.30 - 11.30

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 

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. Jeu de boule (iedere week, opgave bij Joke Velthuis). 19.00

Do. 14 dec. Kniepertjes bakken en kerstliedjes zingen. 14.30 

Do. 21 dec. Gezellige kerstmiddag met muziek, eten en drin-
ken (€15,- p.p.).

13:30 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen maaltijd geserveerd.

Do. 11 jan. Nieuwjaarsreceptie. 14.00

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
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Verzor nzoeg=tenvoeedg
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64

m.coailm@gtenu @g
tenvoeedn -

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.

Primera Winters
Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

                  … even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken 
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen
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Lichtjesavond begraafplaats Usselo
Vrijdag 15 december om 19.00 uur 
SAMEN herinneren, stilstaan en 
verdergaan

Voor de 4e keer wordt er een 
lichtjesavond georganiseerd op 
de begraafplaats in Usselo. Een 
moment van aandacht om al onze 
dierbaren die niet meer in ons 
midden zijn te herdenken en samen 
troost en verbondenheid te ervaren. 

Ieder jaar is er grote belangstelling 
voor deze herdenking. Op de 
met honderden fakkels verlichte 
begraafplaats krijgt iedereen een 
kaars om na de herdenking op 
het graf van zijn of haar dierbare 
te plaatsen of in het speciale hart 
waar mensen worden herdacht die 
elders begraven of gecremeerd zijn. 
Aan de bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden en ieder, groot of 
klein is van harte welkom! 

Caroline Doornbos, 
uitvaartbegeleidster (Caroline 
Uitvaartzorg)

Riëtte Wissink, ritueelbegeleidster 
(Oet de Tied)  

AGENDA MOMENTUM  
BOEKELO

Beckumerstraat 169 Boekelo

Vrijdag 22 december om 19.00 uur 
is er een optreden van het  Syrisch-
Orthodoxe Mor Afrem koor. Dit 
koor bestaat al vijftien jaar uit een 
gemengde groep zeer enthousiaste 
koorzangers onder leiding van 
dirigent Elias Mousake. Samen 
zingen zij kerstliederen in het 
Klassiek Syrisch, ook wel de taal van 
Jezus genoemd. Zij laten ons zien 
wie zij zijn en wat hun kerkmuziek 
inhoudt.
 
Zaterdag 23 december om 19.00 uur 
is er een kerstconcert van Brothers 
Two. Deze gebroeders Henk en 
Benno Goering uit Haaksbergen 
willen ons graag verrassen met hun 
kerstconcert. 



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

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht voor lekker!

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

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht voor lekker!

Slagerij Wagelaar

KE
RK

D
IE

N
ST

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

10 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

13 dec. Protestantse kerk Usselo 18.30 uur Oecumenische sobere maaltijd

17 dec. Protestantse kerk Usselo
Marcellinuskerk Boekelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
19.30 uur Oecumenische kerstsamenzang

21 dec. Marcellinuskerk Boekelo 17.00 uur Kerstspel Marcellinusschool

24 dec. Protestantse kerk Usselo
Marcellinuskerk Boekelo

22.00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente
21.30 uur Gebedsdienst m.m.v. Inspiration

25 dec. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

31 dec. Johanneskerk Twekkelo 15.00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 jan. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

07 jan. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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



 Specialist in het deskundig oplossen van haarproblemen

 Haarwerken, pruiken, haaraanvullingen (dames-heren)

 Aangesloten bij alle zorgverzekeraars
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di. 12 dec. Emiel van der Logt -  
Stop met huilen ‘t Verborgen Theater 20.30

vr. 15 dec. Lichtjesavond /  
herdenkingsavond Begraafplaats Usselo 19.00

za. 16 dec. Kerstmarkt Terras Eetcafé De Buren
17.00 
- 
20.00

zo. 17 dec. Kerstsamenzang Momentum Boekelo 19.30

ma 18 dec. De Brook Duo Kerkentour Protestantse kerk 
Usselo 20.00

di. 19 dec. Kerstdiner Trefpunt 50+ ‘t Hagen Haaksbergen 17.00

di. 19 dec. Openbare Dorpsraad  
Vergadering De Zweede 20.00

wo. 20 dec. Bridge Club Kerstdrive Eetcafé De Buren 19.30

vr. 22 dec. Optreden Syrisch-Orthodoxe 
Mor Afrem koor Momentum Boekelo 19.00

vr. 22 dec. INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS boekeloosredactie@
gmail.com

za. 23 dec. Kerstconcert Brothers Two Momentum Boekelo 19.00

zo. 24 dec. Kinderkerstnachtdienst 
Usselo

Deel Fam. Leefers, 
Haaksbergerstraat 962 
Usselo

17.00 
en 
19.00

di. 26 dec. Kerstcrossloop De Zweede 10.00

vr. 29 dec. Inspiration Top 2000-viering Momentum Boekelo 19.00

wo. 3 jan. Bridge Club 3-3 Eetcafé De Buren 19.30

vr. 5 jan. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

 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



ADVERTENTIES:
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
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

COLOFON

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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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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