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- 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!
REDACTIE
Jaco Agterbosch
06 14 76 45 09
Ellen Evers
06 44 29 41 87
Susanne Harperink
06 17 14 42 65
Pieter Hof
06 53 73 94 22
REDACTIEADRES
Boekelosestraat 370
7548 AW Boekelo
boekeloosredactie@gmail.com
DISTRIBUTIE
Hans Formanoy
haforma@gmail.com

JANUARI 2018

03
05
07
13
15
17
29
32
35
38
43
45
47
49
53
55
57
59
61
62

Inhoudsopgave
Van de redactie
Nieuws uit de Dorpsraad
Nieuwjaarswens Dorpsraad
Knieperkes
‘Make Boekelo Great’
Herinnering kandidaatstelling
Dorpsraad
Route carnavalsoptocht
Carnavalsoptocht
Advertorial AkzoNobel
Fit & Actief Boekelo
Expositie en workshop Fotoclub
Boekelo
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie CV
De Soaltkloet’ns
Boekelo: het grootste kleine dorp in
de regio
Nieuws van de Historische Kring
Activiteiten Huiskamer van het Dorp
De Zonnebloem & Activiteiten
Trefpunt 40+ & Trefpunt 50+
Kerkdiensten
Kalender
Colofon

BSC UNISSON

BOEKE-LOOS

3
jaargang 40 | nr. 411 | januari 2018

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

De oliebollen zijn op, de kerstboom
kan weer naar buiten! Het nieuwe
jaar 2018 is aangebroken en we
wensen u dan ook een gelukkig, gezond en vooral voorspoedig nieuw
jaar. Een jaar waarin het bescheiden
Boekelo weer bol zal staan van een
grote hoeveelheid evenementen
en gebeurtenissen.
In de komende maanden wisselen
serieuze en minder serieuze gebeurtenissen zich af in ons dorp.
Het carnaval staat voor de deur en
in deze Boeke-loos besteden we
daar uiteraard weer ruim en graag
aandacht aan. In maart volgen de
gemeenteraadsverkiezingen en ook
al heeft Boekelo geen eigen college
van burgemeester en wethouders,
we kunnen ons wel verheugen op
onze eigen Dorpsraad. Voor veel
dorpelingen toch een beetje onze
eigen burgemeester en zijn wethouders.

Op ons commentaar op deze titel
had de Dorpsraad een ludieke reactie: “Het was onze bedoeling dat
de kop zou triggeren (een bekend
recept in reclame- en onderwijswereld), wél dat is blijkbaar gelukt!
Verder blijkt uit de tekst zonneklaar
dat de schrijver(s) niet het Trumpisme verheerlijken!” Waarvan akte…
Houd ons ook in 2018 graag scherp
als redactie. Schroom niet om onderwerpen aan te dragen die mogelijk zelfs tot discussie leiden.
Weet dat de Boeke-loos die discussie graag ondersteunt, maar ook
haar best doet dorpelingen uiteindelijk weer bij elkaar te brengen.
Want dat is ook in het komende jaar
onze belangrijkste wens, dat we in
harmonie en met veel plezier in dit
prachtige dorp kunnen wonen met
elkaar.
We wensen u in alle gevallen weer
veel leesplezier met deze nieuwe
Boeke-loos!
De redactie 

De Dorpsraad heeft ons voor deze
uitgave verrast met een stuk tekst Coverfoto: Marieke Meijerink - Miedema

VAN
DE REDACTIE
VANBSC
DE
REDACTIE
UNISSON

VAN DE REDACTIE

met een voor ons als redactie toch
wat lastige titel ‘Make Boekelo
Great’. Als redactie hebben we uiteraard de vrijheid om kopij wel of
niet te plaatsen, maar om nou een
op zich mooi artikel te weigeren
omdat alleen de titel ons als redactie wat tegen de borst stuitte, ging
ook weer te ver.
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BESTE LEZERS

DORPSRAAD
NIEUWS
BSC UNISSON

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
VAN 19 DECEMBER 2017

De laatste openbare vergadering in 2017 van de Boekelose Dorpsraad
wordt, zoals we dat van de voorzitter Jeroen Verhaak gewend zijn, om
precies 20:00 uur geopend. Hij heet allen welkom. Dat zijn: de voltallige Dorpsraad (13 personen) en 13 belangstellenden waaronder Wilfried
Bossink (wijkagent) en Rien van Faassen (Stadsdeelbeheer-West). Jan Haven (buitenlid Dorpsraad), Nico Bolhuis (SDM-W) en Jan ten Elzen (SDB-W)
hebben laten weten verhinderd te zijn. Een speciaal woord van welkom
voor onze buren: vertegenwoordigers van het bestuur van Buurtkring Usselo. De agenda heeft een kleine wijziging ondergaan: ná de presentatie
over het ontwikkelingsproces Natuurlijk Spelen De Bleekerij zal Ben ter
Stal ons bijpraten over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor de
bouw van een spelzaal als onderdeel van de M.F.A. De Zweede.

Hierna neemt Ben ter Stal (lid Dorpsraad én lid M.F.A.-bestuur) plaats bij
de beamer om ons in te lichten over de actuele stand van zaken voor wat
betreft de plannen voor de bouw van een M.F.A.-spelzaal. Resultaat van
deze avond is dat zowel de Dorpsraad Boekelo als de Buurtkring Usselo
hun adhesie zullen betuigen met de gepresenteerde plannen. Deze worden binnenkort gelanceerd richting de Enschedese gemeenteraad en het
College van B&W. Ook deze presentatie staat binnenkort op Boekelo.info
(tabblad Dorpsraad).
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De eerste presentatie betreft die van Rien van Faassen over de gang van
zaken rond Natuurlijk Spelen De Bleekerij. De spreker is teamleider
Stadsdeelbeheer-West en als zodanig nauw betrokken bij de ontwikkeling
van de “Natuurlijk Spelen”-plekken op de Bleekerij en De Mans. Conclusie:
de gang van zaken was een leerzaam proces, zowel voor de gemeente als
voor de Dorpsraad! Van Faassen spreekt zijn waardering uit voor datgene
dat door de vrijwilligers onder regie van de Dorpsraad op De Bleekerij
is neergezet. En: “Jullie (lees: Gonny ten Veen, BS) hebben het budget
uitstekend bewaakt!” De presentatie is binnenkort terug te zien op het
Dorpsraad gedeelte op de website Boekelo.info.

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

DORPSRAAD
BSC UNISSON
NIEUWS

Het Verslag van de op 21 november jl. gehouden Dorpsraadvergadering
wordt ongewijzigd vastgesteld. Desgevraagd (door Ben Bel) wordt gezegd
dat de 30 km-maatregel die t.z.t. van kracht wordt in de bebouwde kom
van Usselo een “politiek bestuurlijk besluit” is. Zelfde spreker: zie laatste
Boeke-loos voor informatie over openbaar vervoer richting Haaksbergen!
Gerard Roossink vraagt naar de stand van zaken m.b.t. verlichting langs
de wegen in het buitengebied. Wij hebben de gemeente Enschede laten
weten ook ons Dorpsraadlicht over deze zaak te willen laten schijnen!
De postlijst wordt besproken. De brief van de AKZO over hun geplande
activiteiten in de Boekelose dreven zal (nogmaals) naar álle Dorpsraadleden worden gestuurd.
Wilfried Bossink, onze wijkagent meldt: er zijn klachten ingediend over
vuurwerkoverlast her en der in Boekelo. De laatste dagen van december zal er verscherpt politietoezicht zijn op het gebruik van knalmateriaal.
Verder wordt er onderzocht of de politie, naast het M.F.A., ook elders in
Boekelo een spreekuur kan organiseren.

ROM (bij monde van Jeroen Verhaak, Kas de Vries en Henk Abbink): 1. Voor
wat de ontsluiting van Resort Boekelo (bungalowpark op Rutbeek) betreft
heeft zich de laatste weken een door ons (en Buurtkring Usselo) ongewenste ontwikkeling voorgedaan. De voorgestelde aan- en afvoerroute
gaat over wegen die bepaald niet in ons wensenpakket zitten. Wordt vervolgd! 2. We zullen onderzoeken of het wellicht zinnig is een zienswijze in
te dienen naar aanleiding van de AKZO-plannen in de concessie “Ganzebos”. 3. Enkele ROM-leden praten binnenkort met de firma Langezaal over
de bijgestelde plannen in het zandwinningsgebied Goorsche Veld.
Ouderencommissie: Ben Bel belooft binnenkort met een notitie te komen
over “Eenzaamheid”.

9
jaargang 40 | nr. 411 | januari 2018

Het nieuws uit de diverse werkgroepen en vertegenwoordigingen behelst:
Dagelijks bestuur (woordvoerder Jeroen Verhaak): Uit het budget “Initiatiefkracht” van Stadsdeel-West krijgen we bijdragen voor de financiering
van de Dorpsraadverkiezingen op 21 maart a.s. en het uitgeven van Boeke-loos.

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

Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt.

DORPSRAAD
BSC UNISSON
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Adviescommissie Dorpsbudget (woordvoerder Kas de Vries): 1. Toegezegd is 400 euro voor een sleutelkast t.b.v. Buurtbus. 2. Adviezen: besluit
positief m.b.t. subsidies aan M.F.A. (voor airco bovenzaal) en bestemming
restant Dorpsbudget voor Boeke-loos. Aldus besloten!

Voorzitter sluit om 21:34 uur de vergadering.
Ben Schoppert 

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose
Dorpsraad is op 16 januari 2018. 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.
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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

Als u dit leest is het nieuwe jaar al
weer enkele dagen oud, de dagelijkse zaken zijn weer opgepakt. Werk,
school, vrije tijd en als vrijwilliger in
of voor welke organisatie dan ook.
Veel inwoners zijn actief binnen en
buiten Boekelo. Hun inzet draagt wezenlijk bij aan een levende samenleving. Dank daarvoor en succes daarbij
in het nieuwe jaar.

Naast een terugblik past een vooruitblik. Zoals het er nu voor staat zijn
de tekenen voor een nieuwe spelzaal
(“sporthal”) bij MFA De Zweede gunstig. Dat mag ook wel want het huidige gymlokaal is bijna 50 jaar oud
en voldoet niet meer aan de eisen.
Zowel voor de scholen als onze sporters zou dit een enorme verbetering
zijn. Wat zou het fantastisch zijn als
de bouw dit jaar kan starten.

2018 is voor de huidige Dorpsraad een
omslagmoment. Op 21 maart zijn er
verkiezingen voor zowel de Dorpsraad
als de Gemeenteraad en ongeveer
de helft van de huidige dorpsraadleden zwaait na een of meer periodes af. Dit betekent ook dat er, zoals
al in een voorgaande Boeke-loos
te lezen was, kandidaten gevraagd
worden voor de nieuwe Dorpsraad.
Al jarenlang blijkt dat een sterke
Dorpsraad veel voor het dorp kan betekenen en weet te realiseren. Naar
de gemeente hebben we wel degelijk invloed. Daarvoor zijn wel inwoners nodig die zich vanwege een
grote betrokkenheid hiervoor willen
inzetten. Voor meer informatie heeft
de verkiezingscommissie een informatiepakket samengesteld. Informatie over wat het werk als dorpsraadlid
inhoudt kunt u natuurlijk ook bij leden van de Dorpsraad krijgen. Natuurlijk kost het u tijd maar u krijgt
er vaak ook veel energie voor terug.
Voor een terugblik op de onze afge-

Ook dit jaar hebben we weer ons eigen dorpsbudget om aan activiteiten
e.d. in ons dorp bij te dragen. Hebt
u een idee voor uw straat of buurt
om deze te verbeteren informeer bij
ons naar de mogelijkheden voor een
bijdrage.
Het is niet mogelijk om op een pagina alles wat speelt te beschrijven.
Vandaar dat ik graag verwijs naar
Boeke-loos, onze site www.boekelo.
info en onze Facebookpagina.
Tenslotte is de Dorpsraad er voor u.
U kunt erop rekenen dat zowel de
huidige als de nieuwe Dorpsraad zich
maximaal inzet voor een leefbaar
Boekelo.
Ik wens u een goed, voorspoedig en
vooral gezond 2018!
Jeroen Verhaak,
Voorzitter Dorpsraad Boekelo 

DORPSRAAD
NIEUWS
BSC UNISSON

lopen Dorpsraadperiode verwijs ik
naar de bijdrage van onze secretaris
elders in Boeke-loos (artikel ‘Make
Boekelo Great’).
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DE DORPSRAAD WENST
U EEN VOORSPOEDIG EN
GEZOND 2018

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.

BSC
KNIEPERKES
UNISSON

Oprollen
Volgens de streekgebonden traditie
zijn de wafeltjes in december plat
om als kniepertie gepresenteerd te
worden, en worden ze vanaf nieuwjaarsdag als nieuwjaarsrolletje (of
rolletje of rollechie(n)) gepresenteerd. De gedachte hierachter is dat
in december het oude jaar zich volledig heeft ontvouwen: op nieuwjaarsdag symboliseert het rolletje
het onbekende nieuwe jaar, een
nieuwgeboren baby in zijn windseEen kniepertie (knijpertje of knielen[1]. De platte versie wordt vooral
pertje, soms ijzerkoek) is een
zoete, dunne harde wafel die tradi- in Drenthe en in de noordwesthoek
tioneel rond de jaarwisseling wordt en Salland van Overijssel gezien, de
opgerolde versie meer in Groningebakken en gegeten, vooral in
Drenthe (knieperties, iezerkoekies), gen, Twente en de Achterhoek.
Groningen (kniepertjes, kniepkouDe platte koekjes kennen een ankies), Twente (knieperkes), en de
dere receptuur dan de rolletjes. BeiAchterhoek.
de worden in eenzelfde wafelijzer
Knieperties worden gebakken in bereid. Het koekjesbeslag is een
speciale wafelijzers. Vroeger wa- soort deeg. Dit wordt in kleine bolren dit smeedijzeren knijpijzers die letjes gerold die vervolgens in het
boven het haardvuur werden ge- ijzer geplaatst worden. Na enkele
houden. Nu worden elektrische wa- minuten is het wafeltje gaar en kan
felijzers gebruikt.
het uit het ijzer verwijderd worden
om af te koelen en plat gegeten te
Het meest lijken knieperties nog op worden.
oubliehoorns zoals gebruikt voor Rolletjes worden gemaakt van
schepijs; echter het recept is an- een vloeibaar beslag dat in het ijders: zoeter, en met kaneel. Direct zer wordt geschonken. Na enkele
na het bakken, als het baksel nog seconden wordt het uit het ijzer
warm is, kan het rond een stokje gehaald en vlug rond een houten
opgerold worden. Na afkoelen blijft stokje opgerold tot een rolletje.
een knapperig, hol rolletje over, dat Eenmaal afgekoeld kan het desgedoor sommige mensen volgespo- wenst opgevuld worden met slagten wordt met slagroom. Anderen room. 
verkiezen een platgehouden kniepertie.
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KNIEPERKES

30% korting
2 stuks 40% korting
1 stuk

Boekelo

3 stuks 50% korting
Tot ziens bij La Deut mode in Boekelo!

OPRUIMING

Laatste ronde!

Deut

mode & accessoires

La

DOOR BEN SCHOPPERT

Nee, de Dorpsraad 2014/2018 kreeg bij haar aantreden in maart 2014
niét bovenstaande opdracht mee, maar uiteraard heeft zij in haar zittingsperiode wel het een en ander besproken én gedaan.

MAKE BOEKELO
BSC UNISSON
GREAT

MAKE BOEKELO GREAT…

Aan het eind van de vorige zittingsperiode, in maart 2014, deden we
daarvan verslag. “Toer de Boekelo”, heette die tekst. We willen ook deze
keer zoiets gaan doen, maar dan door het denkbeeldig bewandelen van
een verworvenheid uit de laatste zittingsperiode: het onvolprezen wandelpad van ruim 9 kilometer. De blauwe pijlen wijzen ons de weg.

De Windmolenweg moet overgestoken worden. Net als alle straten
in de bebouwde kom van Boekelo wordt men geacht hier niet sneller
dan 30 km per uur te rijden, al bereiken ons en de politie regelmatig
opmerkingen over “afwijkend verkeersgedrag”…
“Verkeersgedrag”, een item voor de commissie Ruimtelijke Ordening (of
Ontwikkeling?) en Milieu. Deze groep zit nooit verlegen om werk: verkeerszaken (verkeerssituatie bij toegangsweg naar MFA De Zweede, kruising Windmolenweg/Haimersweg, Conradrally), bestemmingsplannen
(De Bleekerij, bungalowpark Rutbeek [Resort Boekelo], Twekkelerhof),
AKZO-zaken (zoutcavernes- en pijpleidingzaken), onderhoud Openbaar
Groen, toekomstvisie woningbestand, duurzame energievormen. Het zijn
zomaar wat onderwerpen die door de ROM in de Dorpsraad ter sprake
werden gebracht.
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We starten bij het Toeristisch InformatiePunt aan de Windmolenweg,
direct achter Eetcafé De Buren.
Daar, in de horecavoorziening aan de intercity Boekelo-Haaksbergen, begon het allemaal in maart 2014. De verkiezing voor leden van de Boekelose Dorpsraad leverde 13 gekozenen op. Het telbureau hield zitting
bij Eetcafé De Buren. Een week na de verkiezingen kwam de nieuwe
Dorpsraad in Eetcafé De Buren bijeen om het werk te verdelen en andere
procedure-afspraken te maken. De bestuursfuncties werden verdeeld, de
diverse commissies en vertegenwoordigingen ingevuld.
En toen: op weg!

We slaan de hoek om, Diamantstraat (Edelstenenbuurt), Saffierstraat,
Kwinkelerweg.
De Edelstenenbuurt was de afgelopen jaren toneel van rioleringsvervanging. Ook dat plan werd eerst met de Dorpsraad besproken en we monitorden de informatiestroom aan de bewoners.
Voor het gebied rechts zijn in het verleden plannen gemaakt voor woningbouw. Dorpsraad 2014/2018 beraadt zich op de noodzakelijkheid en
wenselijkheid daarvan in de toekomst. Aandachtspunt hierbij: voldoende
betaalbare huurwoningen en huizen voor starters.
We volgen opnieuw de blauwe pijlen en via de Weisinkhoekweg en
de Stemlandeweg komen we in het Boekelose buitengebied.
Wat opvalt, is de afwezigheid van zwerfvuil in delen van het buitengebied. Via de Dorpsraad is er de laatste jaren een zeer gemotiveerde groep
StraatAdoptanten actief. Zij struinen regelmatig “hun” traject af en verzamelen het aangetroffen zwerfvuil. De gemeente faciliteert deze groep
via Stadsdeelbeheer-West. In dit kader wordt ook elk jaar “Boekelo Doet”
gehouden, terwijl met de leerlingen van de groepen 3 en 4 van de beide plaatselijke basisscholen de “Keep it Clean Day” wordt georganiseerd,
want: “jong geleerd, oud gedaan!”

MAKE BOEKELO
BSC UNISSON
GREAT
19
jaargang 40 | nr. 411 | januari 2018

De Beckumerstraat volgen we tot aan de Diamantstraat.
De horecagelegenheden aan deze straat hebben de laatste jaren meer
terrasgelegenheid kunnen krijgen. Ook daarin speelde de Dorpsraad een
belangrijke rol. Aan de overkant van de straat ligt het Schierbeekplein,
een “petekind” van de Dorpsraad (Dorpsraad 10/14 was nauw betrokken
bij de renovatie van Beckumerstraat en Schierbeekplein.) In 2017 participeerden diverse Dorpsraadleden in de gesprekken m.b.t. het gemeentelijke plan om de “markt” in Boekelo (de gemeente spreekt van “een vijftal
standplaatsen voor ambulante handel”) te verzelfstandigen en onder te
brengen in een Stichting waarin o.a. de Dorpsraad zitting zou kunnen hebben. Aan dat plein staan in het grasveld speelvoorzieningen. Bij de plaatsing daarvan was de Dorpsraad, via de commissie RSCJ, nauw betrokken.
Deze speeltoestellen, net als die op de Doolhof, zijn betaald uit het zgn.
“Dorpsbudget”: een zak(je) met geld dat beheerd wordt door de Dorpsraad die m.b.t. de uitgaven daaruit geadviseerd wordt door de commissie
Dorpsbudget.

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

MAKE BOEKELO
BSC UNISSON
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We volgen het Stemlandepad richting Beckumerstraat.
Dit is een deel van het werkgebied van de Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo (WW&FB), een activiteit onder de paraplu van RSCJ. WW&FB
heeft het Boekelose Wandelpad opgezet en onderhoudt het ook. Dat onderhoud strekt zich ook uit tot het Faunafort dat u links voor de beek ziet
staan.
Het Stemlandepad komt uit op de Beckumerstraat. We slaan hier
linksaf.
Als het goed is zullen in het hele buitengebied in de loop van 2018 glasvezelkabels worden gelegd. De Dorpsraad is, via ROM, betrokken bij deze
activiteit.

Voor de beek slaan we rechtsaf. Op de eerstvolgende kruising gaan
we weer rechts.
Tussen deze kruising en de verderop gelegen tennisvelden ligt Natuurlijk
Spelen De Mans. Net als de speelplek op de Bleekerij is ook dit een project van de Dorpsraadcommissie R.S.C.J. Aan het eind van dit pad, bekend
onder verschillende namen: “Gemeenteweg” of “Sikkepad”, staat rechts
één van de ruim twintig banken die eigendom zijn van de Dorpsraad. Via
RSCJ/Bankencommissie onderhoudt een drietal vrijwilligers deze onroerende goederen. Daar hoort ook de Ontmoetingsplek, in 10/14 gerealiseerd door de toenmalige Dorpsraad, aan de Boekelosestraat bij.
Bij vier banken wordt de daarbij staande afvalbak geleegd door een bewoner uit de buurt.
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De Ganzebosweg wordt gepasseerd.
Tot voor kort was hier een bushalte. In de loop van 2017 is de route gesaneerd en wordt de busdienst nu uitgevoerd door een Buurtbus. De Vereniging Buurtbus zorgt er met medewerking van vrijwillige chauffeurs voor
dat Boekelo een lijn met Enschede heeft. Deze groep is niet verbonden
met de Dorpsraad, maar uiteraard volgen we deze activiteit met belangstelling! Het onderwerp kwam ook diverse keren ter sprake in de openbare
vergaderingen van de Dorpsraad. Over de Buurtbus gesproken: wanneer
dit voertuig niet in gebruik is staat het geparkeerd op het plein voor het
Marcellinuscomplex. Deze voormalige rooms-katholieke kerk werd ingericht tot mortuarium, “Momentum”, en werd gerealiseerd uit bijdragen
van de provincie en Dorpsbudget.

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.
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De bank nodigt uit tot een rustpauze.
Gelegenheid om de laatste Boeke-loos te lezen! Dit blad en de site Boekelo.info zijn uitgaven van de Dorpsraad en worden bestierd door een
onafhankelijke redactie die ervoor zorgt dat we maandelijks worden bijgepraat over het wel en wee van Boekelo en omstreken. Een begrip dat
we in het blad regelmatig tegenkomen is: “Bookels Höltink”. Dit platform
van Boekelose zorgaanbieders in de breedste zin van het woord komt regelmatig bijeen. De Dorpsraad heeft dit overleg in 2002 opgezet en levert
ook de voorzitter. Gelet op het aantal deelnemers voorziet het zéker in
een behoefte!
Genoeg gezeten, “verdan!” We gaan linksaf de Lansinkweg op. In
de bocht links gaan we de Wiecherinksweg in en passeren we de
spoorwegovergang. Over de beek door het klaphek vervolgen we het
wandelpad.
De spoorwegovergang die we passeren is die van de lijn Boekelo-Haaksbergen. De Stichting M.B.S. die deze lijn exploiteert heeft ook een station
in Boekelo. Via Dorpsbudget hebben we bijgedragen aan het verbeteren
van faciliteiten op die locatie.

Aan het eind van het pad gaan we de brug over. Het gebied links van
ons heet de Weele, genoemd naar het landhuis dat daar staat. We
lopen (opnieuw) langs de Boekelerbeek en passeren het punt waar
Rutbeek en Slagersbeek samenkomen. Vanaf daar spreken we van
Boekelerbeek. Via een vlonder komen we op de Rutbekerveldweg.
Al lopende herinneren wij ons dat wij als Dorpsraad (lees: ROM) nauw betrokken zijn bij de activiteiten in het even verderop gelegen Rutbekerveld.
De blauwe pijlen brengen ons via de Teessinkweg (fietspad), bosgebied
en Teessinkweg (weg voor alle verkeer) bij de Dorpsraadbank tegenover
de waterbak in het traject van de Military. Tijd om weer even alle rust
te nemen en “stil te staan” bij enkele Dorpsraaditems van de afgelopen
jaren.
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Bijna aan het eind van dit “Beekpad” staat weer een bank. We laten
de fraaie omgeving, al zittende op die bank, op ons inwerken.
“Fraai”, zeker! We willen ook graag mensen van buiten, toeristen dus,
laten genieten van al het fraais dat Boekelo en omgeving te bieden heeft.
De Dorpsraad is betrokken bij gesprekken om dit gebied (“Zoutmarke”)
toeristisch op de kaart te zetten.



Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Als gediplomeerd schoonheidsBruidsarrangementen.
specialiste verdiepte ik mij in diverse
(Hotstone) massages.
OP MEDISCHE PERMANENTE
MAKEUP
merken.Het exclusieve merk Maria
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Galland sluit het beste aan bij mijn
NIEUW: MEDISCHE PERMANENTE MAKE-UP!
Epileren,
Harsen,bij:
Visagie,
Medische PMU wordt
toegepast
Tepel(hof)
Voor
verwachtingen.
reconstructie | Littekens door trauma of operatie
Manicure,| Lippen
Paraffinepakking.
Wijnvlekken camoufleren
pigmenteren
Laat u verrassen door de aangename
bij schissis (hazenlip)
|
Alopecia
Areata
Acrylnagels & Soak off
gel.
geur, van een prachtig product, dat de
(haaruitval) | Ontbrekende (teen)nagels.

20% KORTING

conditie van de huid verzorgt én
verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.
Littekens
Tepelhof

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

Na

20% INTRODUCTIEKORTING
INT
In januari en februari 2018 krijgt u op
bovenstaande behandelingen 20% korting.

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

Boekelose Stoomblekerij 15 - Boekelo
06 - 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Weer verder! Via de Teessinkweg komen we op het “Akkerpad”, dat
brengt ons in het Teessinkbos.
Een terrein waar de laatste jaren belangrijke Boekelose zaken hebben
gespeeld! In de eerste plaats de aankondiging, twee jaar geleden, dat het
complex Teesinkweide onderdak zou gaan bieden aan een aantal minderjarige asielzoekers. Onder regie van de Dorpsraad werd er geprobeerd
een “zachte landing” voor deze groep te realiseren. Na enige tijd werd
duidelijk dat de komst van deze “AMA’s” niet door zou gaan, maar we zijn
er flink druk mee geweest!
Daarnaast betreden we natuurlijk het Military-gebied. Dit evenement
maakte altijd al gebruik van de omgeving, maar per oktober 2017 is het
hoofdterrein gevestigd op het z.g. “Smeltterrein” tussen Teessinkbos en
M.F.A. De Zweede. Bij beide, de Military en de M.F.A., is de Dorpsraad
betrokken: de Military-organisatie overlegde met ons over hun herinrichtingsplannen. Bij de bouwplannen en gebruik van de M.F.A. zijn we direct
belanghebbende als medegebruiker van het gebouw. In de bijna afgelopen zittingsperiode verhuisden we van het “kerkje” aan de Kwinkelerweg
naar De Zweede. Als zodanig zijn we ook lid van de zgn. “Gebruikersraad”.
Momenteel helpen we “duwen” bij de plannen voor de bouw van de 3e
fase, een spelzaal. Op dat gemeentelijke sportpark werd mede met behulp
van een bijdrage uit het Dorpsbudget een zgn. “Pannaveld” gerealiseerd.
Als participant in de M.F.A. mogen we wel zeggen dat Grolsch onze buurman is. Een van onze leden is betrokken bij de Klankbordgroep Grolsch, in
de openbare vergaderingen komt dit item regelmatig ter tafel.
Het wandelpad loopt in het werkgebied van onze Dorpsraad, maar dat
betekent niet dat we ons niet bezig zouden mogen/moeten houden met
ontwikkelingen die buiten ons werkgebied liggen en wellicht invloed kunnen hebben op het Boekelose wel en wee. Daaronder vallen uiteraard de
aanleg van de nieuwe N18, de renovatieplannen van Buurtkring Usselo
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In elke openbare vergadering van de Dorpsraad, op de 3e dinsdag van
de maand, geven we het woord aan de wijkagent voor het melden van
eventuele “criminele activiteiten” en andere politionele zaken. Gelukkig
valt er op dat terrein weinig te melden! Hopelijk blijft dat zo!
Voor alle bewoners van Boekelo en omgeving is het belangrijk dat het
voorzieningenpeil, zoals: winkels, horeca, bibliotheek, geldautomaat etc.,
in ons dorp op het gewenste niveau blijft. En we zijn, via ROM, betrokken
bij de plannen voor het opwekken van duurzame energie.

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

Via de Landsteinerlaan komen we op de Boekelosestraat, die steken
we over en zijn dan in wijk “De Bleekerij”
Deze woonwijk nadert haar voltooiing. De Dorpsraad houdt, via ROM, in
deze de vinger aan de pols: zowel met de projectontwikkelaar als met
de gemeente Enschede zijn over de laatste bouwactiviteiten gesprekken
gevoerd.
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en bouwplannen in Twekkelo. Ook deze zaken hadden onze aandacht de
afgelopen vier jaar!

Aan de rand van deze wijk is de in 2014/2017 ontwikkelde plek voor Natuurlijk Spelen. In oktober 2017 is deze geopend. Het grootste deel van de
aanleg gebeurde door vrijwilligers. Ontwikkeling, financiering en aanleg
gebeurden onder regie van leden van de commissie RSCJ.

We steken het Bleekerijplein en de spoorwegovergang over en slaan
rechtsaf de Windmolenweg in.
Het Bleekerijplein dateert van enkele jaren her. De Dorpsraad was zeer
nauw betrokken bij de planvorming en uitvoering ervan. Met de toezegging van forse cofinanciering uit het Dorpsbudget haalden wij de Gemeente Enschede over om het gedeelte van de Boekelosestraat tussen
Boekelose Stoomblekerij en spoorwegovergang te renoveren en daarmee
goed te laten aansluiten bij de al eerder heringerichte Beckumerstraat.
We zijn weer terug op ons uitgangspunt!
Trouwens: “Klein is fijn!” 
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Een recente bouwaanwinst van Boekelo, Paramedisch Centrum De Bleekerij, ligt ook in deze wijk. Vanuit het gebouw kijkt men uit op het emplacement van de M.B.S en Eetcafé De Buren. Tegenover Eetcafé De Buren
is men bezig met de bouw van appartementen annex winkelruimte. Ook
deze items waren onderwerp van Dorpsraadgesprek.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

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

Zoals wij in de vorige edities van Boeke-loos reeds schreven zijn er op
21 maart 2018 verkiezingen voor de Dorpsraad. Wij vroegen u daarbij
te overwegen om u kandidaat te stellen voor de Dorpsraad. Wellicht is
het er door alle feestdrukte of andere beslommeringen nog niet van
gekomen de knoop door te hakken. Welnu, het is nog niet te laat om u
op te geven, het kan nog tot en met vrijdag 19 januari.
U kunt zich bij uw beslissing nog wat laten ondersteunen door het
aanvragen van een map met informatie over het werk dat u wacht,
mocht u lid van de Dorpsraad worden. Voor zo’n informatiemap kunt
u zich wenden tot één van de leden van de Verkiezingscommissie
Dorpsraad; ook als u zich wilt opgeven als kandidaat, of als u anderszins
nog iets te vragen heeft kunt u bij hen terecht:

HERINNERING KANDIDAATSTELLINGBSC
DORPSRAAD
UNISSON

HERINNERING KANDIDAATSTELLING DORPSRAAD

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

Roelant Lawerman
Mr. De Wolfstraat 63, 7548 AK Boekelo
053 - 428 20 35 | 06 - 53 18 16 11 | r.lawerman@wxs.nl
Jurian Assink
Meester de Wolffstraat 100 7548 AZ Boekelo
053 - 435 85 07 | 06 - 53 70 22 02 | jurian.assink@ziggo.nl
Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207, 7548 BE Boekelo
053 - 428 17 53 | roelbruinsma@home.nl 
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Jaap Hilbink
Boekelosestraat 387, 7548 AT Boekelo
053 - 428 2331 | 06 - 53 89 97 11 | j.hilbink@home.nl


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

                


 

 


      
    
    
  
    
  
   
     
  
    


REBO-TECH

PARAMEDISCH CENTRUM DE BLEEKERIJ
BSC GEOPEND
UNISSON

   

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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De Soaltkloet'ns
BOEKELO
OPTOCHT
7 februari 2016
O.R.

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

De OptochtCie is druk bezig om weer
zoveel mogelijk leuke en gezellige
combinaties naar Boekelo te krijgen.
Natuurlijk kan dat niet zonder
geweldig publiek. Dus komen jullie
ons weer aanmoedigen? Wij zouden
het super vinden als iedereen hun
huis langs de route zo leuk mogelijk
wil versieren, want ook daar gaan
we een prijs voor uitreiken. Wie o
wie gaat dat winnen?

In de carnavalskrant die is gemaakt
en uitgedeeld door carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns is een storende fout geslopen. De agenda op
het achterblad van de krant vermeldt vrijdag 2 februari als datum
van het cliëntencarnaval. De juiste
datum van dit feest is donderdag
1 februari 2018, 19.30 uur.

Het cliëntencarnaval wordt al jaren
door De Soaltkloet’ns georganiseerd
voor mensen die begeleid wonen.
Het feest is voor iedere Boekeloër t
toegankelijk die er samen met de
bewoners een gezellig feestje van
35
willen maken.

Carnavalskleding is op deze avond
Zoals waarschijnlijk wel bekend een gepaste keuze. 
hebben wij geen inschrijfgeld maar
wel prijzengeld te verdelen! Is dat
gaaf of niet?
Check de Facebook-pagina van Prins
Marcel I & Adjudant Henk-Jan voor
meer info.
Wil jij ook eens ervaren hoe het is
om mee te doen met de optocht?
Wij dagen je uit: doe mee!

ALAAF, ALAAF, ALAAF!
Optochtcommissie
C.V. De Soaltkloet’ns 

CARNAVALSOPTOCHT & DATUMFOUT CARNAVALSKRANT

Ook dit jaar gaan we weer voor
een gezellige optocht in Boekelo
op 11 februari 2018. We starten
zoals gewoonlijk om 13.30 uur bij
de Verzetslaan te Boekelo. Rond
14.00 uur zullen we aankomen bij
‘Eetcafé De Buren’.

DATUMFOUT IN
CARNAVALSKRANT

jaargang 39 | nr. 404 | mei 2017

CARNAVALSOPTOCHT

‘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
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ADVERTORIAL
Daarnaast worden er op andere plekken kortdurende werkzaamheden uitgevoerd in het kader
van de vernieuwing van het leidingnetwerk.
Er vindt per 1 januari 2018 in principe geen pekeltransport meer plaats over het oude
netwerk van leidingen.
Begin januari zijn de tracés waar we klaar zijn zoveel mogelijk opgeschoond, geegaliseerd
en ingezaaid.
Voor vragen, opmerkingen en actuele informatie: https://www.akzonobel.com/hengelo
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Aug – jan
Dec – jan
Nov – jan
Feb – mei ‘18

Wat en waar
Nieuwe brakwaterleiding Rougoorweg
Nieuwe leiding voor retourstromen naast bestaande leiding (vanaf
Boortorenweg via de Holmersweg naar de nieuwe boorlocatie nabij de kruising
Bruninksweg – Holmersweg)
Hoofdtransportleiding Molenveld, inclusief afsluitergroep bij Haimersweg – A35
Terugbrengen terrein hoek Mensinkweg – Rougoorweg in oorspronkelijke staat
Hoofdtransportleiding Windmolenweg
Reserve-transportleiding Haimersweg (deels vervangen, deels renoveren)
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KWEKERIJ
KWEKERIJ
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BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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BSC UNISSON
Wij zijn gesloten op maandag 1
januari t/m donderdag 4 januari en
vanaf 15 januari t/m 20 januari
(één week)
Vanaf dinsdag 23 januari zijn wij
weer normaal geopend.

Beckumerstraat 173
7548 BE Boekelo
053 428 38 55
www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl
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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

BSC UNISSON
FIT & ACTIEF
BOEKELO

manier. Ook als je onder deskundige
begeleiding wilt werken aan
Het nieuwe jaar is weer begon- een gezonde leefstijl ben je van
nen en wij van Fit & Actief willen harte welkom. Dit geldt voor alle
u graag helpen bij uw goede voor- leeftijden.
nemens om meer te bewegen of
om op een gezonder gewicht te Binnen het Fit & Actief programma
komen. Daarom organiseren wij werkt Jokes Lifestyle samen met
voor u op zaterdag 13 januari van sportclub Avanti Wilskracht, FYON
11.00 - 13.00 uur verschillende het Fysio Team, Sportaal en Prakclinics van ons programma bij FYON tijkverpleegkundigen voor diabetes,
Boekelo, Windmolenweg 42, in de copd/astma, hart- en vaatziekten
grote zaal. U kunt meedoen of u en beweging & voedingsconsulenkomt gewoon even kijken, wij zijn ten. Zo ontstaat er een sportproer ook om vragen te beantwoorden gramma voor u op maat!
of om meer informatie te geven.
Wilt u meer weten dan kunt u kijken
Fit & Actief is voor iedereen op www.jokeslifestyle.nl/fit-actief
met lichamelijke klachten, zoals of contact opnemen met:
obesitas, artrose, diabetes, copd/ Joke Veldhuis: 06 - 22 54 26 69/
astma, hart- en vaatziekten, en j.h.veldhuis@kpnmail.nl
mensen die graag weer willen gaan Mumin van den Belt: 06 - 40 72 98 15/
bewegen op een laagdrempelige m.vd.belt@hotmail.com 
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FIT & ACTIEF BOEKELO


 














    



 
     
 
 
 
 


 
  
 
 





    
 
 
 


 
 
 
  


 
  


 
 
 
 


 



 
 








 
 

 

 
 
 
 


 
 


 
 

 
 


 


 






 
 
 
 
 

 
 
 








 
 




 


Woninginrichting
Openingstijden:
Be You

Hairdesign•••• 


di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

•• 

•• 


24/7 online agenda op
ggg67


 www.1kapper.nl



www.beyouhairdesign.nl


  
  





   
  
  
 
 




  

- beckumerstraat 46A – boekelo – tel: 053 850 99 33

De “Fotoclub Boekelo” heeft vele foto’s gemaakt die het bekijken meer
dan waard zijn. In de maand februari wordt er een expositie gehouden
in de “Huiskamer van het Dorp”, aan de Jan van Elburgstraat 111.
De hele maand staan de deuren open op: dinsdag van 14.00 tot 17.00
uur, donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00
uur. Kom gezellig langs en aanschouw het verborgen talent van inwoners van Boekelo.
Workshop
Op zaterdag 17 februari om 16.00 uur geven leden van de “Fotoclub
Boekelo” de workshop: ‘Hoe maak je mooie foto’s met een smartphone’.

EXPOSITIE & WORKSHOP FOTOCLUB
BOEKELO
BSC UNISSON

EXPOSITIE EN WORKSHOP FOTOCLUB BOEKELO

De workshop is toegankelijk voor inwoners van Boekelo. De leden van
de fotoclub geven uitleg over mogelijkheden voor het fotograferen met
de smartphone.
45
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Opgave vooraf via: gerriedors@gmail.com of 06 - 38 68 48 19.
Graag vóór 13 februari. Kosten zijn € 5,- incl. koffie. 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/
Beckum
074 - 367 64 07

Uwialist
e
sp cin
Woningbouw

Hallenbouw

Utiliteitbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

vrijdag 12 januari 2018
vanaf 20.00 uur
Residentie de Buren

UITNODIGING CV DE SOALTKLOET’NS
BSC UNISSON

CV de Soaltkloet’ns nodigt het
hele dorp van harte uit om op de
gezelligste nieuwjaarsreceptie van
Boekelo te komen. Dit is de plaats
waar u het glas kunt heffen met
uw dorpsgenoten, buurman,
buurvrouw, vrienden,
sportgenoten of om kennis te
maken met nieuwe dorpsgenoten.
De sfeer staat in het teken van een
ouderwetse Twentse bruiloft. het
beloofd een gezellige avond te
worden met meer dan voldoende
zitplaatsen en muziek van de alom
bekende Boekelose band Cartoon.
Uiteraard is er ook de
mogelijkheid om Prins Marcel 1 en
zijn Adjudant Henk-Jan een
fantastisch carnavalsjaar toe te
wensen. We zien u graag
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UITNODIGING
CV de SOALTKLOET’NS


 
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 liefst maken we er een spektakel van: evenementen zo groots
mogelijk uitmeten in de Boeke-loos
en spandoeken op alle toegangswegen van het dorp.
En als het evenement is afgelopen
moet daar ook weer over vergaderd worden. Er kan dan een mooie
eindconclusie toegevoegd worden
aan het dossier van het evenement, zodat het draaiboek eventueel gewijzigd kan worden voor als
het evenement weer terugkeert in
het volgende jaar.
Zo komen ook de Dorpsraadverkiezingen er weer aan. Dat doen we
hier met een heuse stemmings-

elkaar. En niet dat we een groot
randstedelijk gebied zijn waar vele
belangen spelen die door anderen
buiten onze eigen gemeenschap
bepaald worden. Daar zijn we met
z’n allen veel te nuchter voor. En
mocht dat een probleem zijn: aan
dat nuchtere kunnen we wat doen.
Bij de buurman aan de keukentafel
of onder de veranda met een biertje of een wijntje. Wedden dat er
dan ook veel geregeld en georganiseerd kan worden? 

UNISSON
BOEKELO: HET GROOTSTE KLEINE DORP BSC
IN DE
REGIO

ronde. De kandidaten hebben dan
al campagne gevoerd. En zoals dat
ook in Den Haag gaat is er een gezellige
locatie met gelijkgestemden
DOOR: JACO AGTERBOSCH
om te kijken wat de uitslag zal zijn.
Om daarna feest te mogen vieren
Zoals ik al vaker geschreven heb, of om wonden te likken, gezien de
ben ik een gelukkige en trotse in- uitslag van de avond.
woner van ons mooie Boekelo. Er is
altijd wel wat te doen in het dorp Het is wonderlijk hoe dit soort zaen als er iets georganiseerd wordt, ken gaan in ons dorp en ik denk
dan gebeurt dat secuur en met vol- persoonlijk dat we er trots op mole overtuiging. Er wordt een com- gen zijn dat er veel dorpsgenoten
missie in het leven geroepen - als zijn die zich serieus inzetten om dit
deze nog niet bestaat - en er moet soort evenementen succesvol neer
dan overlegd en vergaderd worden te zetten.
in een afgehuurd zaaltje in één van
de horecagelegenheden die ons Laten we echter niet vergeten wie
dorp rijk is of er wordt een ruimte we zijn. We zijn een erg klein dorpje
gereserveerd in de MFA.
waar het goed en fijn wonen is met
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BOEKELO: HET GROOTSTE
KLEINE DORP IN DE REGIO

- 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

BSC UNISSON

Ik kies zelf

mijn zorg...
bij Livio
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0900-9200
www.livio.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

Het was voor ons als Historische
Kring in het algemeen, en als filmcommissie in het bijzonder, ook een
spannende avond. Aan onze inzet
zou het niet liggen, maar of we iets
goeds hadden te vertonen bepaalde
uiteindelijk niet de filmcommissie.
Dat bepaalde u, de toeschouwer,
waaronder u, onze donateur.
We kregen veel reacties van ons
publiek. En we mogen - althans op
grond van de reacties die ons ter
ore kwamen - zeer, zéér tevreden
zijn. Bovendien mogen we ook zeer

En we hebben nog een speciaal
plan. U moet daarbij denken aan
een soort manifestatie, wat verderop in het jaar. Wij gaan u dan uitgebreid laten zien wat we allemaal in
huis hebben en hoe u dat in handen
kunt krijgen. Houd de website van
de Historische Kring en deze rubriek
in Boeke-loos dus in de gaten. 

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE
KRING
BSC UNISSON

tevreden zijn over de opkomst. Alle
stoelen die in de grote zaal van
Eetcafé De Buren waren klaargezet
waren tot de laatste plaats bezet.
De filmavond heeft ook wel wat
van een reünie. Nadat de films waren vertoond bleven veel mensen
nog lang napraten met (al of niet
oude) bekenden. Het was gezellig
Eerst maar even oud nieuws: en geanimeerd. U was kennelijk teonze filmavond van 23 november vreden. Dus waren wij het ook.
vorig jaar. Een nieuwe filmcommissie heeft bergen werk verzet. Dan het nieuwe nieuws: wij hebben
Het resultaat was een viertal films al wat plannen voor het nieuwe jaar
waarin oude en nieuwe beelden 2018 (waarvoor we u overigens het
verleden en heden samenbrachten: allerbeste toewensen). Ons voorvan Hof te Boekelo, van (Hotel) Bad nemen is ook in 2018 ons weer te
Boekelo en van de Military. Op pro- laten zien op de Pinkstermarkt. Het
fessionele wijze gepresenteerd en thema voor dit jaar is: oude boerdeaan elkaar gepraat door Rob Stok- rijen rond Boekelo.
kers, en vlekkeloos met de juiste U begrijpt dat we wegens succes
apparatuur op het scherm gebracht ook de filmavond willen prolongeren, ongeveer in dezelfde tijd van
door Bert Radstaake.
het jaar, november dus.
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING

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

 

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

Ma.
Ma.
Di.
Di.

Wo.
Wo.
Do.
Di. 9 jan.
Do. 11 jan.
Do. 18 jan.
Di. 23 jan.
Do. 25 jan.

Nordic Walking (iedere week)
Samen sportief bezig zijn
Gymgroep, voor ieder die gezond wil blijven.

13.45 - 15.30
9.30 - 10.15

Valpreventie door Otago instructeurs, voor
10.30 - 11.30
ieder die stevig op z’n benen wil staan.
Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en
10.00 - 11.00
geest.
Elke 1e dinsdag van de maand een gratis
14.00 - 16.00
gezondheidscheck door een verpleegkundige
van Livio in de “Huiskamer”
Wekelijkse ontmoetingsochtend, activiteiten 9.30 - 11.30
voor lichaam en geest
Elke week samen de maaltijd nuttigen,
gezellig en gezond. Kosten € 7,50
Jeu de boule (iedere week, opgave bij Joke
Velthuis).
Handwerkcafé: samen gezellig handwerken.
Nieuwjaarsreceptie.
Programma bespreken Efkes d’r Oet
Handwerkcafé: samen gezellig handwerken.
Gezellige sjoelmiddag.

12.30
19.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
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Ma.

BSCHET
UNISSON
HUISKAMER VAN
DORP

De “Huiskamer van het Dorp” is
een ontmoetingsplek voor en door
bewoners van Boekelo, Twekkelo
en Usselo.


   
    

… 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.

We hopen dat een ieder van jullie
fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling heeft gehad. Met plezier beginnen wij aan het nieuwe
jaar en hopen jullie vaak op onze
bijeenkomsten te ontmoeten.
16 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een
drankje en voor de liefhebbers een
soepje in De Zevenster. Aanvang:
17.00 uur. Opgave uiterlijk 11
januari. Op 30 januari houden we
onze jaarvergadering. Ook dan is
de locatie De Zevenster. Zoals gebruikelijk eten we dan erwtensoep
met als toetje heerlijke appelcrumble. Aanvang 17.00 uur. Opgave
uiterlijk 25 januari.

Wij zoeken een penningmeester
Wij zijn dringend op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Na jaren
van trouwe dienst gaat Annette
Hessels stoppen. Heeft u een paar
uur in de maand tijd om iets te
doen, meld u zich dan bij ons. Wij
zouden het erg op prijs stellen
als u uw talenten voor ons zou
willen inzetten. Voor vrijblijvende
informatie kunt u ons bereiken via
onze secretaresse (telefoonnummer
Opgave bij:
zie boven).
Jenny Wevers: 053 - 428 1423 of
redder@planet.nl
Op naar een mooi nieuw zonneBonnie Haven: 053 - 428 1558 of
bloemjaar 2018. 
jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee: 053 - 428 2138 of
nettie.overzee@kpnmail.nl

ACTIVITEITEN TREFPUNT 40+
Op 18 januari en 1 februari is er
koffie drinken in De Berke om
10.00 uur.

Vooruitblik
27 februari houdt Roelant Laverman een lezing over vuurtorens in
De Zevenster. Aanvang 17.00 uur.

DE ZONNEBLOEM & TREFPUNT 40+ & TREFPUNT
50+
BSC UNISSON

Namens alle vrijwilligers en bestuur
van De Zonnebloem wensen wij
u veel heil en zegen en goede
gezondheid in het nieuwe jaar.
Wij hopen u graag te ontmoeten
bij onze activiteiten, te weten
een stamppotbuffet, picknick en
toneelvoorstelling. Mocht u bezoek
van een van onze vrijwilligers
willen, dan kunt u zich opgeven
bij Margriet van Abbe, onze
secretaresse via 06 - 25 27 14 54.
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DE ZONNEBLOEM

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
14 jan. Protestantse kerk Usselo
21 jan. Protestantse kerk Usselo
28 jan. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo
04 febr. Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

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

BSC UNISSON
KERKDIENSTEN

07 jan.
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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

do.

11 jan.

Inzamelen oud papier

Container aan de straat

17.00

vr.

12 jan.

Nieuwjaarsreceptie CV
De Soaltkloetn’s

Residentie De Buren

20.00

za.

13 jan.

Clinics Fit & Actief
Boekelo

FYON Boekelo
(Windmolenweg 42)

11.00 13.00

di.

16 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Trefpunt 50+

De Zevenster

17.00

di.

16 jan.

Openbare Dorpsraad
Vergadering

De Zweede

20.00

wo. 17 jan.

Bridge Club 4-1

Eetcafé De Buren

19.30

do.

18 jan.

Koffie drinken
Trefpunt 40+

De Berke

10.00

vr.

19 jan.

Deadline
kandidaatstelling
Dorpsraadverkiezingen

Verkiezingscommissie
Dorpsraad

vr.

19 jan.

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.
com

di.

30 jan.

Jaarvergadering
Trefpunt 50+

De Zevenster

17.00

wo. 31 jan.

Bridge Club 4-2

Eetcafé De Buren

19.30

do.

1 feb.

Koffie drinken
Trefpunt 40+

De Berke

10.00

do.

1 feb.

Cliëntencarnaval
De Soaltkloetn’s

Residentie “De Buren”

19.30

vr.

2 feb.

Bezorgers Boeke-loos

De Zweede

BSC
UNISSON
KALENDER

KALENDER JANUARI

 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

jaargang 40 | nr. 411 | januari 2018

61

COLOFON
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:
62 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

