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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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STBoeke-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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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
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Hans Formanoy 
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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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STBESTE LEZERS

DOOR PIETER HOF

“Het kan verkeren” zei Bredero ooit 
al eens, want zitten we de ene keer 
te zweten als redactie om iedereen 
tevreden te houden om alle aange-
leverde kopij ook daadwerkelijk te 
plaatsen, zaten we deze keer met 
de handen in het haar omdat we 
opeens onvoldoende kopij binnen-
kregen. Of beter gezegd, we kregen 
wel veel kopij, maar veelal erg kor-
te stukjes tekst. Kennelijk is januari 
een maand waarin we tot rust ko-
men...

Nu liggen er weliswaar voldoen-
de adverteerders te wachten op 
ruimte in de Boeke-loos en daar 
zijn we ook blij om, maar om onze 
Boeke-loos te vullen met een over-
vloed aan ‘commercials’ ging ons 
ook weer te ver. Flexibel als we zijn, 
hebben we allemaal ons best ge-
daan extra artikeltjes te schrijven. 
En dat is best gelukt, al zeggen we 
het zelf. 

In deze uitgave van de Boeke-loos 
neemt wethouder Patrick Welman  
ons even mee tijdens een fiets-
tochtje met zijn kinderen, besteden 
we middels een aantal beelden 
aandacht aan de gevolgen van de 
storm en gaat Jaco Agterbos los op 
de vraag of we nog muziek maken 
in ons dorp.
 
En ook de Dorpsraadverkiezingen 
komen natuurlijk weer aan bod in 
deze uitgave. Voor ons als redac-
tie kwam het als verrassing dat 
ons nog verse redactielid Susanne 
Harperink zich ook kandidaat heeft 
gesteld vanuit De Bleekerij. We 
wensen Susanne en alle andere 
kandidaten uiteraard veel succes in 
de spannende verkiezingsstrijd!
 
En welke keuze u ook gaat maken, 
ga vooral stemmen. De Dorpsraad 
is er voor ons allen, maar vooral 
ook door ons allen.
 
Veel plezier met weer een nieuwe 
Boeke-loos!

De redactie 
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 

VAN 16 JANUARI 2018

Nuances…

De eerste openbare Dorpsraadvergadering 
van 2018 wordt om enkele minuten over acht nm. door de voorzitter, 
Jeroen Verhaak, geopend. Na de verwelkoming en het uitspreken van de 
goede wensen voor 2018, constateert onze voorman dat de Dorpsraad bij-
na compleet is (Jeanet van Offenbeek heeft laten weten verhinderd te zijn) 
en dat op de publieke tribune 7 belangstellenden zitten, waaronder Jan 
ten Elzen (SDB-W), Nico Bolhuis (SDM-W) en Wilfried Bossink (wijkagent). 
Over de aanstaande verkiezingen (21 maart) voor een nieuwe Dorpsraad 
weet de voorzitter te melden dat er zeer waarschijnlijk 11 kandidaten zijn. 
Verder doet spreker kort verslag van het gesprek dat er geweest is met 
Henk Afink. Wilfried Bossink nam ook deel aan dat gesprek. Samenvatting 
van beiden: “Goed gesprek”. We hopen op een verbeterde relatie!

Het Verslag van de december-vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Over de postlijst worden geen inhoudelijke vragen gesteld.

Wilfried Bossink, wijkagent, meldt dat de vuurwerkoverlast mee viel in 
Boekelo. Verder meldt hij dat er afgelopen week (overdag) een woningin-
braak aan de Topaasstraat is geweest en aan de Kwinkelerweg een poging 
tot inbraak in een tuinhuis is geconstateerd. In december werden in het 
buitengebied twee kettingzagen ontvreemd. DRINGENDE OPROEP: doe 
ook van dit soort zaken aangifte! Naar aanleiding van deze mededelin-
gen zegt Edith Howard (belangstellende) dat zij de laatste weken erg veel 
moeite heeft moeten doen om de gemeente te bewegen enkele defecte 
straatlantaarns te repareren, terwijl deze uitval echt een veiligheidsrisico 
vormde. 

Uit de diverse Dorpsraadcommissies en vertegenwoordigingen  
het volgende: 

ROM (bij monde van Kas de Vries): wij ontvingen van de gemeente  
Enschede het resultaat van het verkeersonderzoek dat in het najaar van 
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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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ST2017 gehouden is op de kruising Windmolenweg/Haimersweg. Wij zul-
len, na overleg met de Vereniging Behoud Twekkelo, uiteraard reageren 
op de bevindingen. In Twekkelo hebben de genomen verkeersmaatrege-
len effect gesorteerd, maar wij pleiten voor een betere oplossing van de 
verkeersproblematiek ter plaatse. Het aantal ongewenste verkeerscapri-
olen dat op en nabij de kruising wordt uitgehaald baart ons grote zorgen! 

In het kader van “Enschede wekt op” (proces dat moet leiden tot meer 
duurzame energie) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen. 
Wij zullen daar vandaag nog op reageren met een zienswijze. Ben ter Stal 
zegt dat dit soort reacties niet alleen in samenspraak met “Twekkelo” 
moet worden gegeven, maar ook met Buurtkring Usselo. Dat zal in het 
vervolg gebeuren. Over de zandwinning in het Goorseveld zullen door 
Henk Abbink en Kas de Vries aandachtspunten worden geïnventariseerd 
bij de omwonenden van dat gebied. Dit is ter voorbereiding op een ge-
sprek met de firma Langezaal. We hebben een zienswijze ingediend op de 
plannen die AKZO Nobel heeft in het gebied Ganzebos. 

Vanuit de Ouderencommissie en Bookels Höltink heeft Ben Bel een voor-
zet geschreven voor een notitie over eenzaamheid (met name onder ou-
deren). Uiteraard zal dit onderwerp in Bookels Höltink verder aan de orde 
komen. Ben Bel wijst op het bestaan van de “GezelschapsApp” van Alifa, 
waarmee je als oudere activiteiten in de buurt kunt vinden en in contact 
kunt komen met andere senioren. 
Nico Bolhuis zegt dat over de eerder beloofde publicatie van de vervan-
ging van de zgn. “Sociale kaart” nadere mededelingen volgen.

Het M.F.A.-nieuws wordt ons gebracht door Ben ter Stal: zaterdag 13 ja-
nuari was de grote schoonmaak in en om het M.F.A. complex. Een kleine 
dertig vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat een en ander er weer spic-
en-span uitziet.
Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van fase 3 (Spelzaal) start 
binnenkort.

Gonny ten Veen en Ben Schoppert laten vanuit RSCJ weten dat: 1) Het 
overleg met de gemeente over renovatie en uitbreiding van Natuurlijk 
Spelen op De Mans is eind januari. 2) De commissie Welkomstbeukske 
heeft het uit te reiken materiaal grondig herzien en hoopt binnenkort 
nieuwe bewoners daarmee te verblijden. 3) Deze week is de laatste hand 
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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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STgelegd aan een overzicht van belangrijke telefoonnummers. We zullen dit 
publiceren via Boeke-loos, de site Boekelo.info en ons Facebookaccount. 
4) De Werkgroep Wandelpad & Faunafort Boekelo heeft recent onderhoud 
gepleegd aan het pad langs de Boekelerbeek. Deze groep komt half fe-
bruari weer bijeen. 5) De Bankencommissie heeft een tiental banken aan-
geschaft, welke de komende jaren met name de oude exemplaren (“1.0” 
en “2.0”) gaan vervangen. Deze “3.0”-versie is hopelijk duurzamer! 6) 
RSCJ is druk bezig met de dossiervorming voor overdracht aan Dorpsraad 
18/22. 

Rondvraag. Bart Stokkers: 1) Maaien slootkanten en schonen sloten in 
buitengebied lijkt nog niet gedaan te zijn. Jan ten Elzen zegt dat men 
inderdaad met een achterstand kampt bij deze activiteit. 2) Zijn er nog 
Boekelose vlaggen? Henk Guchelaar en Ben ter Stal lichten de productie- 
en leveringsproblemen van dit dundoek toe. Men hoopt binnen enkele 
maanden weer in de behoefte te kunnen voorzien. 
Ben Bel: Voor wat betreft de financiering van de renovatie van het plein 
voor het Marcellinuscomplex zal spreker zich opwerpen als fondsenwer-
ver. 
Gerard Roossink: 1) Wat is het materiaal van de banken “3.0”? Ben Schop-
pert antwoordt: betonnen staanders en kunststof zitting. 2) Afwatering 
gebied Usselerzijde van nieuwe N18 is danig verstoord. Diverse duikers 
zijn verstopt. Wij adviseren hem dat bij de gebiedsconciërge te melden. 
Edith Howard (belangstellende): Kunnen de banners tussen de zuilen op 
Bleekerijplein niet beter verwijderd worden? Ben ter Stal: ze zijn vandaag 
weggehaald, over eventuele vervanging wordt nagedacht!

De voorzitter sluit de vergadering om zes minuten over negen.

Ben Schoppert  

D
O

RP
SR

A
A

D
 N

IE
U

W
S

UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op 20 februari 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.  



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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PWETHOUDER PATRICK 

WELMAN - BEGRIP

Beste inwoners van Boekelo,

Maandag 8 januari mocht ik alweer 
voor de zesde keer tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van stadsdeel West de 
aanwezigen toespreken. Om eerlijk 
te zijn ben ik altijd een beetje ge-
spannen voor dit moment. Je wilt 
toch alle wijken, buurten en dorpen 
van het stadsdeel recht doen door 
kort de belangrijkste momenten uit 
dat deel van West te noemen. Vol-
gens mij is dat dit keer aardig ge-
lukt. Daarnaast had ik me dit keer 
voorgenomen om de aanwezigen 
een boodschap mee te geven. Het 
valt me namelijk op dat we steeds 
minder begrip voor elkaar hebben. 
Het lijkt wel alsof we ons niet meer 
in een ander kunnen verplaatsen. 
 
Tijdens de receptie gebruikte ik het 
voorbeeld van de fietstochtjes met 
mijn kinderen. Ze zijn vier en zes. 
Nog niet altijd zeker in het verkeer 
en daarom is begrip van de andere 
verkeersdeelnemers erg fijn. Helaas 
lukt dat niet altijd. Het ongeduld en 
soms zelfs de boosheid die je van 
gezichten kunt aflezen als ze je 
passeren, snap ik echt niet. We zijn 
allemaal kind geweest en waar-
schijnlijk kunnen we onze eerste 
fietstochten nog wel herinneren. 
Als je kinderen ziet fietsen, met of 

zonder hun ouders, probeer die her-
innering weer terug te halen. Ik weet 
zeker dat de betreffende kinderen 
en hun ouders dankbaar zullen zijn. 
Ik wens ons in 2018 allemaal meer 
begrip en inlevingsvermogen toe. 
Niet alleen in het verkeer maar ook 
op andere vlakken. Dan wordt de 
wereld in Enschede West nóg een 
beetje mooier. Namens de kinderen 
en de ouders alvast bedankt.
 
Goodgoan!
Patrick Welman
Stadsdeelwethouder West 



‘‘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



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
2 

| f
eb

ru
ar

i 2
01

8

15

TA
B

 T
EK

ST
W

AT
 K

U
N

N
EN

 W
E 

D
O

EN
 A

A
N

 E
EN

ZA
A

M
H

EI
D

? 

‘‘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

WAT KUNNEN WE DOEN 
AAN EENZAAMHEID?

In deze donkere periode van het jaar 
krijgt het aanbod van verenigingen, 
stichtingen, verzorgingshuizen en 
landelijk bekende organisaties zo-
als Zonnebloem en Rode Kruis om 
eenzame mensen uit hun isole-
ment te halen veel aandacht. 

Uit mini onderzoek binnen ons 
woongebied blijkt dat er veel ge-
bruik wordt gemaakt van het aan-
bod dat er is. Als voorbeeld geef 
ik de “samen doen dag” waar zo’n 
350 mensen met en zonder beper-
kingen op afkwamen. Kom je met 
hen aan de praat, dan wordt niet 
aangegeven dat zij tot de eenza-
men behoren. Zij hebben regel-
matig contact met buurtgenoten, 
familie en kennissen. Voor mij zijn 
dat mensen die zich niet afzijdig 
houden en vaak tijdig “geïnves-
teerd” hebben in het leggen van 
contacten.

In een vertrouwde omgeving, thuis 
of elders, kunt u, met behulp van 
het aanbod door Alifa welzijn oude-
ren, via internet deelnemen aan Ge-
zelschApp. Dit is een besloten app 
die u op basis van uw eigen inte-
resses een relevant overzicht geeft 
van activiteiten bij u in de buurt. 
Ook kan deze app u eenvoudig in 
verbinding brengen met mensen 
die uw interesses delen. Een con-
tactpersoon van Alifa helpt u daar 
graag verder mee. U kunt daarvoor 
contact opnemen via tel. 053 - 432 
01 22 of via e-mail: gezelschapp@
alifa.nl. Een begin van het opheffen 
van eenzaamheid kan daarmee ge-
maakt worden.

Ben Bel 

Dorpsraad-Ouderencommissie 
lid en voorzitter Bookels Höltink 



La Deut mode is met de opruiming bijna klaar. 
Op naar het voorjaar dan maar! 

We hebben een verassende collectie van 
Marc Aurel, Faber, Caroline Biss, Cambio 

en Joseph Ribkoff binnen.

Tot ziens bij La Deut Mode in Boekelo!

LaD
eut
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Ook al is de aanvraag voor het branden van een paasvuur nog in behande-
ling bij de gemeente, toch zijn wij, Paasvuurcommissie Boekelo, al gestart 
met de voorbereidingen van het paasvuur. De locatie is net als vorige 
jaren weer aan de Beckumerstraat.

Op 24 februari, 3 en 10 maart organiseren we weer de brengmiddagen, 
waar u tussen 14.00 en 16.30 uur snoeihout kunt brengen. Op 17 maart 
kunt u zelfs van 11.00 tot 16.30 uur terecht. Voor het paasvuur hebben we 
alleen snoeihout nodig. Zware wortelstronken met veel zand, afval en ste-
nen/puin vervuilen het land en bezorgen een hoop werk bij het opruimen 
van het paasvuur. Door ervaringen uit het verleden zullen wij goed letten 
op wat er wordt gebracht en zo nodig weigeren.

Wij hopen op de inbreng van u allen, zodat we op Eerste Paasdag, 1 april, 
om 20.30 uur weer een mooi paasvuur kunnen aansteken.

Paasvuurcommissie Boekelo 

BSC UNISSON 
VOETBALPLAATJESVERZAMELBOEKVOETBALPLAATJESVERZAMELBOEK

Spaar ze allemaal!

vanaf maandag 29 januari 
zijn de plaatjes te sparen 
bij de COOp in boekelo!
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STMINDER ZWERFAFVAL 
DOOR STRAATADOPTIE

De jaarbespreking van de Straat-
Adoptie-groep was dinsdag 9 janu-
ari jl. Een bespreking die van belang 
is om ervaringen uit te wisselen en 
te horen of er waarnemingen dan 
wel wensen zijn die om aandacht 
vragen. Om met goed nieuws te be-
ginnen: na 5 á 6 jaren StraatAdoptie 
is de trend waar te nemen dat er 
minder zwerfafval ligt in het bui-
tengebied! Er is een enkele uitzon-
dering, maar voor het gros van de 
straten in het buitengebied geldt: 
‘Het wordt minder, gelukkig!’

Wat méér is geworden is het aan-
tal enthousiastelingen dat frequent 
de straat opgaat om het zwerfafval 
te verwijderen. Daar zijn we heel 
blij mee. Deels een kwestie van 
goed voorbeeld doet volgen. Door 
de vrijwilligers van het StraatAdop-
tie-team kan gebruik worden ge-
maakt van verschillende middelen 
om hun taak volwaardig te kunnen 
uitvoeren: een grijpstok, de te vul-
len afvalzakken en het felgele hes-
je om de veiligheid te garanderen. 
Dit alles wordt verstrekt door en via 
Jan ten Elzen van Stadsdeelbeheer 
West en de Dorpsraad. Naast deze 
actieve leden hebben we tegen-
woordig ook de zogenaamde ‘stille’ 
leden. Dat zijn leden die ook van 
een schoon buitengebied houden 
en al wandelend het afval dat ze 

tegenkomen meenemen, geheel 
belangeloos.

Speciaal aandachtspunt en feitelijk 
een leerpunt, is het gebruik van 
de hondendrollen-zakjes. Wij zien 
de gevulde zakjes ook in het bui-
tengebied liggen en dat is niet de 
bedoeling. Laat deze zakjes niet zo 
achter, maar neem ze mee en gooi 
ze in een vuilnisbak. Laten we af-
spreken dat het gebruik van de zak-
jes buiten het dorp overbodig is. De 
hond kan buiten het dorp zijn/haar 
behoefte in bermen, struiken en in 
het algemeen groen doen, weg van 
speelplekken voor de kinderen en 
wandelpaden. Binnen het dorp is 
opruimen met een zakje natuurlijk 
wel gewenst. Veelal zijn er vuilnis-
bakken in de nabije omgeving om 
de klus te klaren.

Ter afsluiting, nieuwe leden - al dan 
niet stil - zijn van harte welkom. Er 
zijn nog een paar witte vlekken op 
de stratenkaart, dus meldt u aan bij 



De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn
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STeen van ondergetekenden.
Wilt u het uitproberen of gewoon 
een dagje vrijwillig meewerken? 
Kom dan op zaterdag 24 maart om 
9.15 uur bij De Zweede om mee te 
doen met de ‘Boekelo.Schoon’ dag 
(tegelijk met Nederland.Schoon). 
We ruimen die dag zwerfafval op op 
de bekende pijnplekken buiten de 
dorpskern. Daarna wordt er geza-
menlijk afgesloten onder het genot 

van een lekker soepje met brood-
jes. Dit alles weer met hulp van het 
team van Jan ter Elzen, Stadsdeel-
beheer West, die het zwerfafval af-
voert.

Anton Heuven, aanspreekpunt 
StraatAdoptie 

Jos Brunink, Coördinator Straat-
Adoptie vanuit de Dorpsraad 
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REIKICURSUS

Wil jij je veerkracht versterken, je herstelvermogen ondersteunen, 
tot rust en tot jezelf komen?
Je kunt reiki leren en zelf iets doen voor je gezondheid en welzijn. 

Wat: Eerstegraads reikicursus met Rebecca Bredenhof  

Wanneer: 22 t/m 25 maart

Waar: Reiki Twente, Doolhof 28 Boekelo

Meer info: 
Mirjam Top-Termaat, 06 - 81 42 95 78 of www.reikitwente.nl 

HET PAKHUYS ZOEKT MEUBELBEZORGERS

Wil jij een zakcentje bijverdienen? 

Wij zoeken 2 vlotte scholieren/studenten die ons willen helpen met het 
bezorgen van meubels. De werktijden zijn in overleg in te vullen.

Wil je meer weten? Kom dan even langs bij Het Pakhuys of bel ons op 
tel. 053 - 428 21 12. 



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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BESTAAT 35 JAAR

De damesgroep 40+ is in 1983 
gestart uit een activiteit van de 
Dorpsraad, als een sociaal/cultu-
rele activiteit voor 40+ dames, die 
niet werkten en thuis voor het ge-
zin zorgden. De Dorpsraaddames 
wilden voor deze vrouwen een 
ochtend organiseren om in contact 
te komen met andere moeders en 
om activiteiten te ontplooien die 
iedereen leuk vond. Nu, na 35 jaar, 
bestaan we nog altijd. Er is er nog 
steeds behoefte om met mensen in 
contact te komen.

De 1e en 3e donderdagochtend van 
de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, 
komt een aantal dames van uiteen-
lopende leeftijd bijeen in de “Huis-
kamer van het Dorp”, De Berke. We 
proberen om op één van de twee 
maandelijkse bijeenkomsten iets te 
organiseren, zoals een bezoek aan 
een museum, tuin of galerie, ergens 
koffie drinken of een voor ons ge-
schikt evenement. Ook nodigen we 

zo nu en dan een spreker uit, die 
een voor onze groep interessant on-
derwerp bespreekt. Er zijn ook och-
tenden, waarbij we onder het genot 
van een kopje koffie, met elkaar van 
gedachten wisselen en nieuwtjes 
en weetjes bespreken in De Berke.

Wilt u eens kennismaken en een 
ochtend bijwonen, dan bent u van 
harte welkom in de “Huiskamer van 
het Dorp”, De Berke, Jan van Elburg-
straat 111. Op 15 februari gaan we 
koffiedrinken bij de Jordaan villa in 
Haaksbergen, u bent dan ook wel-
kom om aan te sluiten.

Inlichtingen kunt u telefonisch 
inwinnen bij: 
Toos Stam - 053) 750 1407 
Rita Scholte in ’t Hoff - (053) 428 
27 77
Corry Luimes - (053) 432 39 97 



��������

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. 

* Geldig in februari.

DE MOOISTE
CADEAUS VOOR

VALENTIJN

KORTING TOT

25% OP

PARFUMS EN

MAKEUP!

25%

25%

Dames- en
herengeuren

Thee van
Blooom

Reiniging van
IK Skin Perfection

Alle
make-up

10%

10%

Regina Schoonheidsinstituut
Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 ED Boekelo
06 - 48157489
www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl
       SchoonheidsinstituutRegina       rezjina
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STOPROEP MBS: WIE SCHONK ONS SPOORATTRIBUTEN?

Aan het einde van de najaarsstoomdag op 15 oktober 2017 heeft Muse-
um Buurtspoorweg een aantal spoorattributen ontvangen van een aardige 
mevrouw. Ik heb haar ontvangen in het wachthuisje bij de overweg.

Het is bij de MBS gebruikelijk dat daar iets tegenover staat. Maar in de 
week opvolgend aan de najaarsstoomdag zijn de attributen en de gege-
vens van deze mevrouw een eigen weg gegaan en kan de MBS de belofte 
niet inlossen.

Graag zouden we de naam en adresgegevens van deze mevrouw ontvan-
gen, zodat we de belofte gestand kunnen doen. U kunt u kenbaar maken 
via: kees.hof@museumbuurtspoorweg.nl

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Kees Hof
Museum Buurtspoorweg 
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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
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STLEZING ‘LEREN LEVEN MET 
VERLIEZEN’

Marieke de Bruijn geeft dinsdag 20 
februari om 19.30 uur een lezing 
‘Leren leven met verliezen’ bij Mo-
mentum aan de Beckumerstraat. Ze 
vertelt op heldere en duidelijke wij-
ze over processen en gevoelens die 
bij een rouwproces horen. 

Welke gereedschappen hebben we 
meegekregen om een ingrijpende 
verandering te integreren in ons 
bestaan? Wat kunnen we doen om 
zo goed mogelijk voor onszelf en 
de ander te zorgen? Daarin je eigen 
weg te vinden is geen gemakkelij-
ke en tevens boeiende opdracht.

Marieke de Bruijn (1949) is psycho-
sociaal therapeut en heeft zich in 
Amerika bij Elisabeth Kübler-Rosss 
gespecialiseerd in het begeleiden 
van rouw- en verliesprocessen. 

Toegang is gratis.
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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl



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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STDORPSRAADVERKIEZINGEN 
- DE STEMPAS

Op 21 maart a.s. vinden de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad 
plaats. Tegelijk hiermee kunt u ook 
uw stem uitbrengen voor de Dorps-
raadverkiezingen. Net als bij de ge-
meenteraadsverkiezingen ontvangt 
u hiervoor een stempas. De stem-
pas voor de Dorpsraadverkiezingen 
ontvangt u in een aparte envelop, 
niet in dezelfde envelop als de 
stempas voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Hoewel beide stem-
passen op elkaar lijken zult u ze niet 
gauw met elkaar verwarren: vooral 
het formaat verschilt.

Als u voor de Dorpsraad gaat stem-
men moet u die stempas mee-
nemen. Tegen inlevering van die 
stempas ontvangt u het stembil-
jet. In het maartnummer van Boe-
ke-loos komen we hier nog op 
terug.

Dorpsraad-verkiezingscommissie 

 D
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ENDORPSRAADVERKIEZINGEN - DE KANDIDATEN

De commissie Dorpsraadverkiezingen stelt met veel genoegen de 13  
kandidaat-Dorpsraadleden aan u voor. 

Hier komen ze in willekeurige volgorde:

Kas de Vries - Gerard Woerdenbag - Bart Stokkers - Ben G. ter Stal
Janny Joosten - Gerard Roossink - Edith Robers-Janssen - Ben H. Bel
Sabine Jongsma-Haverkamp - Joost A.J. Brunink - Jeroen Verhaak - 
Bernd Weijers - Susanne Harperink

In het maart-nummer van Boekeloos stellen de kandidaten zichzelf aan u 
voor. Bovendien kunt u in dit maart-nummer in één oogopslag zien welke 
positie de kandidaten innemen over belangrijke onderwerpen die in Boe-
kelo de komende tijd aan de orde zijn.

De verkiezingscommissie 
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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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?MAKEN WE NOG MUZIEK?

DOOR JACO AGTERBOSCH

Misschien ben ik nu echt oud aan 
het worden. Voor mijn gevoel is het 
nog niet zo heel lang geleden dat ik 
een jonge hond was die samen met 
z’n vrienden muziek maakte met 
de meest aftandse instrumenten in 
de meest aftandse repetitieruimtes 
(garages, boerenschuren en alle 
plekken waar ze takkeherrie ac-
cepteerden). Iets wat ik tot op dag 
van vandaag nog graag mag doen. 
Het is wel zo dat ik het gevoel heb 
dat dit een uitstervende kunst is. 
Hetzelfde geldt voor het gaan kij-
ken naar optredens in kroegen van 
veelbelovende of totaal niet veel-
belovende bandjes. Het heeft op 
mij altijd een magische uitwerking 
gehad.

Maar genoeg “geromantiseer”. Het 
is allemaal niet moeilijk te begrij-
pen. De jeugd heeft tegenwoordig 
andere afleiding in de vorm van 
een mobiel scherm. En het zelf op-
pakken van een instrument om de 
verveling tegen te gaan en te dro-
men van het leven van een rock-
ster bestaat niet meer. De trend is: 
beroemd worden. Niet door iets te 
kunnen wat anderen niet kunnen 
en daarom bewonderd te worden, 
maar gewoon beroemd zijn! Dus 
met je blog of vlog online en maar 
volgers zoeken.

Ik hoop echter wel dat ik het fout 
heb. Af en toe spreek ik nog iemand 
die een gitaar ter hand neemt. Maar 
bandjes? Hier in ons dorp? Naar 
mijn weten heeft de plaatselijke 
muziekvereniging te kampen met 
lage ledenaantallen en er is in ons 
dorp ook nergens meer een podium 
voor jong en oud talent. Misschien 
zit er niemand meer op te wachten. 
Kan ook.

Maar bij deze een oproep aan een 
ieder in onze gemeenschap die nog 
wel eens herrie wil maken. Wie 
weet doen we dat binnenkort sa-
men. Ik zou graag horen wat er nog 
speelt (letterlijk) in het dorp. 



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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In de “Huiskamer van het Dorp” willen we graag starten met een zang-
groep voor jong en oud.
Het is niet belangrijk of je goed kunt zingen, als je er maar plezier in hebt. 
Het is de bedoeling dat we op woensdagmiddag samen zingen.
Bij belangstelling kun je mailen naar:
wolsink13@gmail.com of ginaenleo@gmail.com
We hopen op een grote opkomst!



‘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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BONENSOEP

Deze heerlijke vegetarische bonen-
soep is zo gemaakt en een echte 
aanrader, ook voor de carnivoren 
onder ons!

Benodigdheden
2 eetlepels olijfolie
2 uien 
3 teentjes knoflook
1 blik gepelde tomaten in stukjes of 
350 gr gesneden tomaten
500 ml groente bouillon
400 gr gewassen kidneybonen uit 
blik 
1 theelepel gerookt paprikapoeder 
(gewoon in de supermarkt verkrijg-
baar)
1 theelepel gedroogde oregano
1-2 theelepels chilipoeder (hoe 
meer hoe scherper..)
200 gr gewassen zwarte bonen uit 
blik
Zout & peper naar wens

Garneren met
- Creme fraiche of zure room voor 
warme gerechten
- Avocado, geschild en gesneden in 
kleine blokjes
- Limoenschijfjes
- Naturel nachos of tortillachips
- Korianderblaadjes

Bereiding
Verwarm de olie in een ruime pan 
op gematigd vuur. Bak de uien en 
knoflook totdat ze glazig zijn (on-
geveer 10 minuten). Voeg tomaten, 
bouillon, kidneybonen, paprikapoe-
der, oregano, chilipoeder, zout en 
peper toe. Breng het geheel aan de 
kook en draai het vuur terug zodat 
het zachtjes gaar wordt gedurende 
5 minuten. 

Pureer tot een gladde massa met 
een blender of staafmixer. Voeg 
daarna de zwarte bonen toe en laat 
de soep zachtjes koken totdat de 
zwarte bonen goed verhit zijn.
Serveer met een lepel zure room 
of creme fraiche, knijp een partje 
limoen erboven uit en strooi er ach-
tereenvolgens de avocado, tortilla-
chips en koriander overheen.

Buen apetito! Eet smakelijk! 



  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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EWEGVERSPERRING DOOR STORMSCHADE

Het zal u niet ontgaan zijn: de storm die donderdag 18 januari door Neder-
land trok. Telefoons trilden volop van de NL-Alerts en het KNMI waarschuw-
de middels een code rood (weeralarm) voor de zeer zware windstoten. 
Ook Boekelo werd getroffen.
 
Dorpsgenoot Ronald van der Struik deelde de dag na de storm mooie 
foto’s van zijn poging om met de fiets naar het werk te komen via het 
buitengebied. Dit bleek een hele onderneming. 



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
✹✹ VVIIOOLLEENN  ✹✹ PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  ✹✹ KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

✹✹ HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  ✹✹ GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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www.buitenhoff.nl
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IJ?CARNAVAL VOORBIJ?  
10 ANTI-KATER TIPS

DOOR PIETER HOF

Als u dit leest zit de carnaval er 
(bijna) weer op en komt u met de 
gevolgen ervan - en waarschijnlijk 
een kater - op de bank te zitten. 
Wij van de Boeke-loos zijn altijd 
begaan met het welzijn van onze 
dorpsbewoners en hebben ook aan 
die situatie gedacht. Dus geven we 
u als trouwe lezer enkele waarde-
volle tips om die kater te bestrij-
den.

Tip1 – Eetlepel suiker voor het 
slapengaan
Een effect van alcohol is dat je li-
chaam geen stimulans heeft om 
energie aan te maken. Suiker helpt 
om dat wel te doen. 

Tip 2 – Drink water tijdens het 
drinken van alcohol

Tip 3 – Slaap zo lang mogelijk uit
Altijd fijn natuurlijk.

Tip 4 – Drink bier in plaats van 
sterke drank Maar ook met mate.

Tip 5 – Vermijd pijnstillers
Als de lever de pijnstiller moet af-
breken, komt het niet aan de alco-
hol toe.

Tip 6 – Slaap niet met een kussen
Dan stroomt het bloed minder mak-
kelijk weg van de hersenen.

Tip 7 – Slaap met één been buiten 
je bed
Vermindert de kater niet, maar om-
dat je lichaam contact heeft met de 
grond, neemt de kans op overge-
ven af.

Tip 8 – Eet vet in de ochtend
Alcohol verteert dan makkelijker.

Tip 9 – Ga ’s ochtends sporten
Transpiratie zorgt voor afvalverwer-
king in je lichaam.

En de laatste en naar onze mening 
meest waardevolle tip: 

Tip 10 – Luister naar rustige of klas-
sieke muziek
Op een brakke ochtend is het hoofd 
vaak gevoelig voor hoofdpijn. Het is 
dus belangrijk om kalm te blijven. 
Dat klinkt makkelijk, maar alleen 
op de bank liggen zorgt er niet voor 
dat je hoofd ook echt kalmeert. 
Het is meermalen bewezen dat 
het luisteren naar klassieke muziek 
kalmeert. Als je in de ochtend naar 
rustige klassieke muziek luistert, 
is de kans een stuk kleiner dat je 
hoofdpijn krijgt.

En onder alle omstandigheden, 
drink alcohol met mate en regel 
een Bob. Dan blijft carnaval altijd 
leuk…

Sterkte! 



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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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
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ERKIKI SCHIPPERS 20 FEBRUARI IN  

‘T VERBORGEN THEATER

Eigenwijs, ontwapenend, kwetsbaar en fel: met haar liedjes verovert Kiki 
Schippers ieder publiek. Maar Kiki wil altijd meer. Waar houdt het op? Ze 
won overtuigend de Publieks- en de Persoonlijkheidsprijs bij Cameretten 
en de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied van het seizoen 
uit haar debuutvoorstelling ‘Wie Kijkt?’.

Maar waar is ze naar op zoek? Het allermooiste lied, de treffendste meta-
foor, het grappigste verhaal, of gewoon de waarheid? Wat is er eigenlijk 
zeker aan deze avond? En waarom zou je überhaupt stelling nemen en 
jezelf vastleggen? Waar positioneer je jezelf? Deze vragen probeert Kiki 
Schippers te beantwoorden in haar nieuwe voorstelling ‘Waar’. Kiki zweeft 
een beetje boven het maaiveld. En dat willen we graag zo houden.

FOLKCLUB TWENTE 23 FEBRUARI  
BIJ EETCAFÉ DE BUREN

De Ierse folkgroep ‘The Fiddle Case’ is afkomstig uit county Clare, waar ze 
al jaren met veel succes vele sessies en optredens verzorgen. Het viertal 
maakt deze maand een tournee door de Benelux waaronder ook een op-
treden in Boekelo.

Wanneer: 23 februari om 20.30 uur 
Waar: Eetcafé De Buren
Entree: € 13,-, voor donateurs € 10,-

Reserveren mogelijk via tel. 06 - 53 87 33 90 of via folkclub@dds.nl.
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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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+ACTIVITEITEN TREFPUNT 50+

27 februari: Lezing door Roelant Lawerman over vuurtorens. Tijdens zijn 
reizen heeft Roelant veel vuurtorens gefotografeerd in talloze landen. 
Aanvang 17.00 uur in de Zevenster. Na afloop kunnen we genieten van 
een heerlijk stamppotbuffet.

Opgave voor 23 februari bij:
Jenny Wevers:  053 - 428 1423 of redder@planet.nl
Bonnie Haven: 053 – 428 1558 of jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee: 053 – 428 2138 of nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik:
27 maart: Jan van der Geest  
verblijdt ons met een gevarieerd 
filmprogramma.
24 april: Bezoek aan de studio’s  
van RTV Oost.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15



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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MARCELLINUSSCHOOL

Op zaterdag 10 maart a.s. komen 
kinderen en ouders van de Marcel-
linusschool weer bij u langs de deur 
met zakken potgrond e/o tuinturf. 
Wij bezorgen grote 40 liter zakken 
aan huis voor slechts € 4,25 per 
zak, en indien u dat wenst zelfs tot 
in de achtertuin! 

Wilt u er zeker van zijn dat u ons 
niet misloopt op deze dag dan kunt 
u vooraf bestellen door een mailtje 
te sturen naar: 
potgrondmarcellinus@gmail.com 

Ook kunt u een bestelformulier bij 
Thuys invullen en inleveren in de 
daarvoor bestemde box.

De opbrengst van de actie komt ten 
goede aan activiteiten voor de kin-
deren van de Marcellinusschool.

Noteert u alvast deze datum in uw 
agenda! Tot 10 maart!  
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Heeft iemand een sleutelbos gevonden?

Op 3 december is een mevrouw haar sleutelbos verloren in 
de omgeving van De Mans / Meester De Wolffstraat. Heeft 
iemand deze sleutelbos gevonden, dan graag afgeven bij De 
Mans 22.

Wie wil ons komen helpen?

Werkgroep Toerisme Boekelo zoekt enthousiast persoon ter 
versterking van ons team.
Bel 06 - 10 74 31 54 of mail naar: sabine@hetscharrelhoes.nl
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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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RAANKONDIGING SAM’S KLEDINGACTIE VOORJAAR

Sam’s Kledingactie helpt bij de opbouw van onderwijs in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. 

De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor ‘Mensen in Nood’ vindt 
dit voorjaar weer plaats op 7 april van 11.00 tot 13.00 uur in Momentum 
aan de Beckumerstraat 167.

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika 
met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door 
burgeroorlogen en is ontwricht door aanhoudend geweld. Onder deze 
zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Cordaid is in 2017 
een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal 
Afrikaanse Republiek ondersteund worden. Met deze inzamelingsactie 
dragen we daaraan bij. 

Bewaar uw oude kleding om deze op 7 april te doneren aan het goede 
doel.



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 10




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.beautybysoemintra.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.beautybysoemintra.nl

Nieuw bij de Huisartsenpraktijk "De Windmolen" 
Pedicure Praktijk

De windmolen

Soemintra Ramdjoe
Gediplomeerd pedicure - medisch

Huisartsenpraktijk De Windmolen 
Windmolenweg 42, Boekelo  

053-4340468 / 06 17636093 
www.beautybysoemintra.nl
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www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bij team Boekelo in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelijk in die eigen omgeving 
blijven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zijn 
altijd bij u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlijke 
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus 
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blijven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met 
team Boekelo. Zij helpen u graag met het aanvragen van de zorg en 
het regelen van de eventuele vergoedingen.

2
0
1
8



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. Wekelijkse ontmoetingsochtend, activiteiten 
voor lichaam en geest

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 Velt-
huis).

19.00

Di 6 & 20 
feb.

Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 8 feb. Presentatie Fotoclub Boekelo. 14.00

Do. 15 feb. Betalen “Effkes d’r oet” 20 februari
Samen “Jeu de Pallet” spelen, met uitleg.

13.30 - 14.00
 14.00

Za. 17 feb. Workshop fotograferen met de i-Phone/smartp-
hone. Opgave: gerriedors@gmail.com, 
kosten € 5,-.

16.00

Di. 20 feb “Effkes d’r oet”, kosten € 15,-. 13.00 

Wo. 21 feb. Filmavond, kosten € 2,50 incl. koffie en hapje. 19.00

Do. 22 feb. Cabaret/vertelmiddag met Thea Kroese,  
kosten  € 7,-.

14.00

In februari is er een foto-expositie van de Fotoclub Boekelo. Iedere dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

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

Voor een bakje koffie, een praatje, een heer-
lijke maaltijd of om mee te doen aan één van 
de activiteiten kunt u terecht in “de Berke”, 
Jan van Elburgstraat 111, Boekelo



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
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N
ST

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

04 febr. Marcellinuskerk Boekelo

Johanneskerk Twekkelo

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

11 febr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

18 febr. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

25 febr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

04 mrt. Marcellinuskerk Boekelo

Johanneskerk Twekkelo

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

07 mrt. Marcellinuskerk Boekelo 18:30 u Oec. sobere maaltijd

11 mrt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente
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do. 8 feb. Inzamelen oud papier Container aan de straat 17.00

zo. 11 feb. Carnavalsoptocht Van Verzetslaan naar  
Eetcafé De Buren

13.30 - 
14.00

ma. 12 feb. Kindercarnaval  
De Soaltkloetn’s

Eetcafé De Buren 15.15 - 
18.15

di. 20 feb. Openbare Dorpsraad 
Vergadering

De Zweede 20.00

di. 20 feb. Lezing ‘Leren leven met 
verliezen’

Momentum 19.30

wo. 21 feb. Bridge Club 4-3 Eetcafé De Buren 19.30

vr. 23 feb. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@
gmail.com

19.30

za. 24 feb. Brengmiddag snoeihout 
paasvuur

Beckumerstraat 14.00 - 
16.30

wo. 28 feb. Bridge Club 5-1 Eetcafé De Buren 19.30

za. 3 mrt. Brengmiddag  
snoeihout paasvuur

Beckumerstraat 14.00 - 
16.30

do. 8 mrt. Inzamelen oud papier Container aan de straat 17.00

vr. 9 mrt. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

za. 10 mrt. Potgrondactie  
Marcellinusschool

Bij u aan de deur

za. 10 mrt. Brengmiddag snoeihout 
paasvuur

Beckumerstraat 14.00 - 
16.30

 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?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 
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�� n�o�z�������� a��pas��n���.

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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