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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 
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GOEDCOOP
GOEDCOOP
GGOEDCOOPOGOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPEGOEDCOOP
GOEDCOOPDGOEDCOOPCGOEDCOOPCGOEDCOOPOOGOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPP
GOEDCOOP

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13

• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt

• coop.nl bezorgen & ophalen
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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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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

Wij weten waarom u er niet was 
tijdens de belangrijke bespreking 
van het Dorpsplan 2020-2030. De 
Dorpsraad zou wel graag de plan-
nen voor een rondweg om Boekelo, 
het bouwen van een tweede Blee-
kerij of de concentratie van scholen 
op de Zweede - als die plannen er 
zouden zijn - samen met u bespre-
ken. Sterker nog, komt u zelf met 
ideeën over de toekomst van ons 
dorp! Over dat Dorpsplan en de re-
den waarom u er niet was, vertellen 
we graag meer in deze Boeke-loos.

Boekelo heeft met de opening van 
de Modelbaan Zuiderspoor een 
uniek stukje historie in huis en daar 
kunnen we trots op zijn. In deze 
Boeke-loos een mooie fotoreporta-
ge daarvan. 

En dan kun je soms als maandblad 
opeens ook groot nieuws brengen 
over een oude vertrouwde winkel 
in ons dorp. Laten we vanuit de re-
dactie maar eerlijk zijn, wij keken 
er echt van op. Het goede nieuws 
is dat Boekelo geen winkel kwijt-
raakt.

Het voelt soms toch als een cliché 
als we ook in deze editie van de 
Boeke-loos een keur aan evene-
menten en activiteiten in ons dorp 
aan kunnen kondigen en er verslag 
over doen. We vragen ons af welk 
dorp met pakweg 2500 inwoners 
zoveel leuke dingen kan melden. En 
dat doen we dan ook met graagte 
over de Sinterklaasintocht, Carna-
val, Military, Oude Voertuigendag, 
Expositie WOII, Military Crossloop, ‘t 
Verborgen Theater, Huiskamer van 
‘t Dorp, Historische Kring en Sint 
Maarten. Ga er maar aan staan.

Daarnaast ook nieuws van uw ei-
gen redactie en de Dorpsraad. De 
Facebooksite van de Boeke-loos en 
die van de Stichting Dorpsraad Boe-
kelo gaan op in één Facebooksite 
onder de noemer ‘Boekelo’. Maar 
we maken het u wel duidelijk wie 
er aan het woord is, de Dorpsraad 
of de redactie. Dit om misverstan-
den te voorkomen.

Bladert u snel verder, daarbij veel 
leesplezier!

De redactie  
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Coverfoto: Michael Scholte in ‘t hoff
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Op 16 oktober heeft de Dorpsraad de brain-
stormavond gehouden voor het Dorpsplan 
2020-2030. De avond werd bezocht door 
zo’n 40 mensen. Na een inleiding van gast-
spreker Ferenc van Damme over burgerpar-
ticipatie, gingen we in 8 groepen aan de slag om te bedenken wat de 
aanwezigen belangrijk vinden voor de toekomst van ons dorp. De avond 
krijgt een vervolg. Een verslag van deze avond vindt u op pagina 11 van 
deze Boeke-loos.

Bladkorven in Boekelo
Dit najaar worden er door de Dorpsraad weer bladkorven geplaatst in 
Boekelo. Op 6 plekken worden de korven geplaatst, die wekelijks geleegd 
worden in de periode van 29 oktober tot 14 december.
De gemeente voert daarnaast enkele bladrondes uit met een zuigmachi-
ne. Het betreft dan blad dat langs de randen van de trottoirs en wegen 
achterblijft.
Blad kan ook zoveel als mogelijk op de groenstroken langs de wegen 
worden gedeponeerd of op graspercelen langs de wegen. Al dat blad zal 
tijdens de bladrondes worden opgezogen. Tijdens de reguliere veegron-
des worden de restanten weggeveegd.

Fishing Adventure
De Dorpsraad heeft op 9 oktober een gesprek gehad met René Pruijsers 
(gemeente), Stephan Hammink (Antea Group), Bart de Vries en Michael 
van Beek (Fishing Adventure) over de plannen van Fishing Adventure bij 
het Rutbekerveld. De Dorpsraad heeft geconstateerd dat het plan van Fis-
hing Adventure nog past in wat er 3 jaar geleden met elkaar is afgespro-
ken en wij ondersteunen dit initiatief dan ook. Er is nog een lange weg te 
gaan voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden.

Schoonmaak straatnaamborden
Op veel plekken in het dorp zijn de borden bedekt met alg of smerig. Op 
24 november worden de richtingwijzers en straatnaambordjes schoonge-
maakt. ’s Morgens om 09.00 uur verzamelen we in De Zweede om na de 
koffie door het dorp te trekken. Jan ten Elzen zorgt voor de schoonmaak-
materialen. We roepen vrijwilligers op om ons die dag te helpen.
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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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STOverig
• Janny Joosten heeft aangegeven te stoppen met de Dorpsraad. Bert 

Bennink gaat haar vervangen.
• De Dorpsraad 2018-2022 heeft het eerste halfjaar geëvalueerd. Belangrijk 

aandachtspunt is dat we gaan nadenken hoe we meer interactie kunnen 
bevorderen tijdens de openbare vergaderingen.

• Ontwikkelingen markt Boekelo: op 1 oktober jl. is er een gesprek geweest 
tussen de gemeente, Dorpsraad, BOV en marktkooplui. Dit heeft niet de 
gewenste uitkomst gehad en wordt vervolgd.

Vanuit de commissies is er deze maand geen nieuws.

Geschreven door Susanne Harperink  

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 20 november 2018. U bent van 
harte welkom in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, 
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur. 

Op 20 november houdt de Dorpsraad eveneens spreekuur van 19.00 - 
19.30 uur. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd in M.F.A. De Zweede.

Foto: Tirza van Dijk
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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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OF HOE DENKEN WE ECHT 
MET Z’N ALLEN OVER  
BOEKELO 2030

DOOR: PIETER HOF

Met 42 aanwezige Boekeloërs was 
er sprake van een mooie opkomst 
tijdens de bespreking van het 
Dorpsplan 2020-2030 in een speci-
ale bijeenkomst op 16 oktober jl., 
georganiseerd door de Dorpsraad. 
Vice-voorzitter Kas de Vries kondig-
de na een korte inleiding een gast-
spreker aan, Ferenc van Damme, 
die meerdere besturen begeleid 
heeft in het mobiliseren en motive-
ren van burgers om deel te nemen 
aan de totstandkoming van zoiets 
als een Dorpsplan. 
Voor de Dorpsraad is het Dorpsplan 
een belangrijk kompas om op te va-
ren als het gaat om wat de burgers 
met Boekelo willen in de toekomst. 
Het Dorpsplan kan gewoon niet al-
leen het plan zijn van de Dorpsraad. 
Kas nodigde dan ook alle aanwezi-
gen uit om dat gesprek te voeren.
 

De presentatie die gastspreker 
Ferenc van Damme gaf was ech-
ter ontluisterend als het gaat om 
de vraag waarom er ook op deze 
avond - ondanks de mooie opkomst 
- belangrijke vertegenwoordigers 
van grotere groepen Boekeloërs 
niet aanwezig zijn. Want: waar zijn 
de jongeren, waar zijn de inwoners 
van de grote nieuwbouwwijk De 
Bleekerij? Ferenc neemt ons mee 
in een beeld van een veranderen-
de maatschappij. Een maatschappij 
waarin het willen betrekken van 
burgers bij dit soort belangrijke 
vraagstukken geen sinecure is. Een 
maatschappij waarin we geen lid 
meer zijn van verenigingen, omroe-
pen, weinig vertrouwen hebben in 
ambtenarij of ons landelijk bestuur, 
meer zeggenschap willen, maar 
daar ook weer niet teveel moeite 
voor willen doen, een maatschappij 
van Netflix, wisselende relaties en 
echtscheidingen, snel wisselende 
belangstelling en korte kicks. Mo-
tiveren met traditionele lokkertjes 

als “het is in uw eigen belang” of 
“het gaat om de toekomst van uw 
eigen dorp” zijn vandaag de dag bij 



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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STeen grote groep jongeren van on-
der de 45 jaar geen succesnummers 
om deze doelgroepen te motiveren. 

Ferenc geeft ons ook een aardige 
verklaring waarom het ons als Boe-
ke-loos redactie al opviel dat open-
bare Dorpsraadvergaderingen vaak 
bezocht worden door een kleine 
club oprecht belangstellenden. Een 
beeld dat deze Boeke-loos redac-
teur ook al opgevallen was tijdens 
zijn zitting in het bestuur van een 
wijkraad in de stad. Daar was het 
beeld niet heel anders. Feit is dat 
een groeiende groep mensen zich 
niet meer vertegenwoordigd voelt 
door instituten en overheden; nu 
rond de 70% van de inwoners, ook 
in Boekelo. Conventioneel commu-
niceren en toepassen van traditi-
onele ‘burgerparticipatie’ met de 
altijd aanwezige harde kern tijdens 
de Dorpsraadvergaderingen (‘the 
usual suspects’) levert minder en 
minder op, dat is duidelijk en her-
kenbaar. En de enigen die nog se-
rieus over ‘burgers’ spreken zijn 
militairen en bureaucraten; wie 
kent er persoonlijk een normaal 

mens die zichzelf ‘burger’ noemt 
of voelt? Maar wat werkt er dan 
wel? Hoe betrekken wij onszelf bij 
mensen die vitaal hun eigen weg 
zoeken, en die in een soort stille 
revolutie een nieuw soort samen-
leving aan het maken zijn? Want 
ook met hen moeten we in gesprek 
over de toekomst van ons mooie 
Boekelo. Wat moet dan een Dorps-
raad met haar ambitie om een 
beeld te schetsen van de toekomst 
dat gedragen wordt door heel het 
dorp als er maar een klein gedeelte 
van de inwoners vertegenwoordigd 
is op een avond als deze.

 
Na de presentatie gaan we toch en-
thousiast verder met  de aanwezi-
gen in een achttal groepen met het 
bedenken van wat men belangrijk 
vindt voor de toekomst voor het 
dorp. Een rondweg om Boekelo, 
wel of geen verdere nieuwbouw, 
geen buitenwijk van Enschede wor-
den, een concentratie van scholen 
rondom de Zweede, aandacht voor 
het buitengebied en respect voor 
de natuur... een klein deel van idee-
en die uit de groepen naar voren 
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‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

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

komen. De resultaten worden per 
groep besproken en als redacteur 
van de Boeke-loos is het aange-
naam te merken hoeveel bezieling 
er is bij de betrokken bewoners als 
ze over hun eigen ideeën praten. 
Maar die prangende vraag hoe we 
de andere groepen in Boekelo kun-
nen bereiken blijft staan...

Ferenc snapt de neiging van Kas 
de Vries om vaart te maken maar 
adviseert ons om onszelf de tijd te 
geven om anderen mede-eigenaar 
te laten zijn van dit voor het dorp zo 
belangrijke vraagstuk. Een eerste 
idee dat ontstaat is dat de aanwe-
zigen elk 2 andere dorpsbewoners 
vragen om mee te komen naar 
de vervolgsessie van deze bijeen-
komst. Dat daarin gekeken wordt 
naar het gemis aan jongeren, lijkt 

logisch. Een andere goede sugges-
tie wordt gegeven door misschien 
het tijdstip van een volgende sessie 
op een ander moment te beleggen. 
Mogelijk dat dan ook meer jongeren 
kunnen aanhaken. Maar we moe-
ten natuurlijk ook nadenken over 
de Bleekerij-mensen, want hoe 
vers ook, Boekelo is ook van hen! 
Een door dit redactielid voorgestel-
de ‘prosecco-party met barbecue’ 
wordt door vice-voorzitter met een 
grote glimlach aangehoord. 
Maar de raderen draaien en de al-
gehele conclusie dat deze avond 
iets gedaan heeft met het gevoel 
dat we het nadenken over Boekelo 
in 2030 niet alleen mogen overla-
ten aan de Dorpsraad en een vaste 
kern betrokken en bevlogen Boeke-
loërs, mag toch getrokken worden. 
Wij zijn om! 
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Beckumerstraat 24 | 7548 BG Boekelo | T: 053 428 30 04 | www.ladeutmode.nl | info@ladeutmode.nl 

&    
PANTALONS

2 halen 

    

1 betalen
Deze aanbieding is geldig van 6 t/m 20 november
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ONIEUWE ROUTE BUURTBUS 

BOEKELO

Vanaf 10 december rijdt de buurtbus 
Boekelo een nieuwe route. De hui-
dige route komend uit Usselo rijdt 
via de Weleweg, Dirk Papestraat, 
Meester de Wolfstraat en de Bec-
kumerstraat naar Momentum waar 
gekeerd kan worden.

De nieuwe route rijdt de Dirk Pa-
pestraat geheel uit en dan regel-
recht naar Momentum. De Meester 
de Wolfstraat met één halte komt 
daarmee te vervallen. Het alter-
natief voor passagiers is om in te 
stappen tegenover Slagerij Wage-
laar. In- en uitstappen kan bij haltes 
maar mag ook daar waar het veilig 
is om te stoppen voor de chauffeurs.
Een officieel haltebord komt in de 
buurt van de brievenbus. 

“De Dorpsraad en de gemeente 
moeten hier formeel nog mee in-
stemmen”, aldus de Vervoerkundi-
ge concessie Twente. 

Plaatsing van dit haltebord kan 
daarom nog enkele maanden du-
ren. Maar we gaan er vanuit dat de 
instemming voor het haltebord tij-
dig komt. Het wordt in ieder geval 
als reisinformatie in de bus aange-
bracht.

Een abri bij de Landsteinerlaan 
staat ook op ons verlanglijstje. De 
gemeente heeft de toezegging al 
gedaan. De realisering is van meer-
dere factoren afhankelijk: finan-
ciering en het moment waarop de 
bestrating op het kruispunt Boeke-
losestraat/Landsteinerlaan wordt 
uitgevoerd. Een andere wens is om 
bij de halte of directe omgeving te-
genover De Bleekerij een schuilplek 
te realiseren.  

Ben Bel
Voorzitter Buurtbus Vereniging 
Boekelo 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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STTERUGBLIK EXPOSITIE 
BOEKELO TIJDENS WOII

Eind september heeft er een expo-
sitie over de Tweede Wereldoorlog 
plaatsgevonden in de Zouttoren. 
Het idee voor deze expositie kwam 
naar aanleiding van de neergestor-
te Canadese bommenwerper die 75 
jaar geleden bij de Kwinkelerweg 
neerkwam. Door de jaren heen zijn 
verschillende Boekeloërs geïnter-
viewd over deze bommenwerper 
en zij kwamen ook met andere ver-
halen uit de oorlogsperiode. Al deze 
verhalen zijn gearchiveerd en een 
groot deel daarvan is tijdens de ex-
positie getoond. 

Voor ons was de expositie een 
groot succes en de opkomst was 
erg goed. Het bezoek van groep 8 
van OBS Molenbeek was één van 
de hoogtepunten. Met veel inte-
resse hebben de leerlingen de ex-
positie bekeken. Sherry Hovey was 
ook aanwezig en enkele leerlingen 
hebben met haar gesproken. 
Sherry is de dochter van Clarence 
Hovey, die met zijn parachute uit de 

bommenwerper sprong en de oor-
log overleefde. 
Voor de bezoekers was er de mo-
gelijkheid om met een  Dodge uit 
1942 een rondrit te maken met als 
tussenstop het monument aan de 
Kwinkelerweg. Tijdens een kleine 
ceremonie aan het begin van de 
zaterdagavond werden bloemen 
gelegd door en namens familiele-
den van de bemanning uit Amerika 
en Canada.

Natuurlijk hebben wij deze exposi-
tie niet zonder hulp van vele ande-
ren kunnen realiseren, onze dank 
gaat dan ook uit naar: Eetcafé de 
Buren voor het beschikbaar stellen 
van de Zouttoren, Erik Schadelee 
voor 5 jaar onderzoek en achter-
grond support, Ruud Buunk, Fleur 
ter Kuile, Gerrit ter Horst, Bennie 
ten Brincke, Edith Howard, Familie 
ten Cate, Ben Velthuis, Familie Lan-
ting, Maaike Wevers, Sherry Horne 
Hovey en andere familieleden van 
de bemanning van de Halifax bom-
menwerper DK259.
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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.
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STHeeft u verhalen, voorwerpen of 
documenten die betrekking hebben 
op de Tweede Wereldoorlog? 
Wij zijn erg geïnteresseerd. 

U kunt hiervoor contact opnemen 
met Ronnie Heijink, Schierbeek-
straat 14 te Boekelo, tel. 06 - 553 
038 65.

Allen bedankt voor uw interesse!

Ronnie Heijink
Eric Heijink
Harold Pot 
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FOTOIMPRESSIE MILITARY CROSSLOOP

Traditiegetrouw werden de zondag na de Military Cross voor paarden 
de hindernissen en de beruchte waterbak door hardlopers genomen. 
Georganiseerd door de Boekelopers. Geheel tegen traditie in geen 
modder dit jaar (helaas….). 

Foto’s: Henk Blik



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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN
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HISTORISCHE KRING

Filmavond dinsdag 27 november 
a.s.
De Filmcommissie van de Histori-
sche Kring komt dit jaar met een 
programma van 3 historische films 
die nog niet eerder zijn vertoond. 
Bij de film ‘Historie Usselo’ krijgt 
u zelfs aanvullende tekst en uitleg 
van een zeer deskundige bewo-
ner. U ziet ook een (recent) gefilmd 
portret van een persoon die in de 
historie van onze dorpen een op-
merkelijke rol heeft gespeeld. 

Ook aan muziek hebben we ge-
dacht: een voortreffelijke pianist uit 
Boekelo zal enkele passende num-
mers ten gehore brengen.

Op het hierbij afgedrukte affiche 
staat alles wat u weten moet om 
van een heerlijk filmavondje te ge-
nieten. Velen van u die al eerder op 
een filmavond zijn geweest weten 
het: de avond is, behalve een leuke 
filmavond, ook nog eens een gezel-
lig soort reünie!

Historisch Centrum gaat online
Het Historisch Centrum herbergt 
een schat aan informatie. We zijn 
de afgelopen maanden bezig ge-
weest die online toegankelijk te 
maken. Vanaf 27 november is het 
zover: u kunt thuis achter uw PC 
plaatsnemen en via onze website 
ons bezit bekijken.

Wij beschikken over een biblio-
theek, een collectie foto’s, films, 
krantenknipsels en een ‘historisch 
archief’. Van de bibliotheek en de 
filmcollectie kunt u de comple-
te catalogus raadplegen. Van de 
krantenknipsels en het ‘historisch 
archief’ is de catalogus in opbouw, 
maar het deel dat we klaar hebben 
is raadpleegbaar. De toegang tot 
(een selectie van) de foto’s is bij 
ons nog in bespreking.
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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. 

Regina Schoonheidsinstituut | Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 ED Boekelo
06 - 48157489 | www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl 
     SchoonheidsinstituutRegina       rezjina

INHOUD
IK Bloooming Eau de Parfum
IK Blooom Lip Blush
IK PUUR Magazine
IK Tasje

Enchanting
beauty set

Velvet hand
treatment

ACTIE
€ 37,50
ex. btw

ACTIE
€ 22,50
ex. btw

INHOUD
IK SPOTLESS
IK Toilettas
IK PUUR Magazine
IK Tasje

 Inclusief luxe
wenskaart voor
uw persoonlijke

boodschap!
De  kerstpakketten  zijn  telefonisch of per e-mail te  bestellen tot  en  met

25  november  2018, zolang  de  voorraad  strekt. Grote afnames ook mogelijk.
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STVoor en na de filmvoorstellingen op 
27 november a.s. en tijdens de pau-
ze demonstreren we hoe u online 
toegang tot onze informatie kunt 
krijgen.

Historische Kring Boekelo Usselo 
Twekkelo zoekt nieuwe voorzit-
ter
Sinds juli van dit jaar is de func-
tie van voorzitter van de Histori-
sche Kring vacant. Wij zijn dan ook 
naarstig op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Het leek ons goed om 
daarvoor ook langs deze weg po-
tentiële kandidaten voor deze func-
tie te benaderen.

Wat vragen wij van een nieuwe 
voorzitter?
• Inzet en vaardigheden om men-

sen te motiveren activiteiten ter 
hand te nemen, en die tot een 
goed einde te brengen, en wel 
zo, dat die mensen er plezier in 
hebben.

• Inzet en vaardigheden om het 
overzicht over die activiteiten 
te verwerven, en die aan te 
wenden om zo nodig te coördi-
neren en aan te sturen. Dit met 
inachtneming van de omstan-
digheid dat wij een vrijwilligers-
organisatie zijn, en geen bedrijf. 
Anders gezegd: u kunt met vrij-
willigers overweg.

• Inzet en vaardigheden om be-
leid en plannen te ontwikkelen. 

• (Enige) historische belangstel-

ling voor Boekelo, Usselo en 
Twekkelo.

• Het voorzitten van ongeveer 4 
bestuursvergaderingen per jaar.

• Het voorzitten van het z.g. Ple-
nair Overleg, van het bestuur 
met alle vrijwilligers, 2 keer per 
jaar.

Wat bieden wij een nieuwe voorzit-
ter?
• Een Historische Kring met een 

kleine, maar actieve groep vrij-
willigers.

• Belangwekkende activiteiten: 
verzamelen, ordenen en be-
schikbaar stellen van historische 
informatie. Beschikbaar stellen 
o.a. via de website, een jaarlijk-
se filmavond, de jaarlijkse Pink-
stermarkt enz.

• Een historisch pand waarin de 
Historische Kring is gevestigd: 
het voormalige portiershuisje 
van de Boekelose Stoombleke-
rij.

• Een warm onthaal in het huidi-
ge, nu nog incomplete bestuur.

Heeft u belangstelling, dan kunt u 
voor nadere informatie, of voor een 
gesprek met het bestuur, contact 
opnemen met de secretaris van het 
bestuur, Roel Bruinsma via 053 - 
428 17 53 of roelbruinsma@home.
nl. 
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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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STNAJAARSCONCERT MV 
UNISSON - THE AMERICAN 
DREAM!

Heb jij altijd al die American 
Dream? Kom dan op 24 november 
om 20.00 uur naar De Zweede voor 
het najaarsconcert van Mv Unisson 
en kom in de sfeer van deze droom 
met het thema: Amerika.

Zowel slagwerk, orkest als leerlin-
gen zullen onder leiding van Folkert 
Buis een prachtig programma neer-
zetten. 

Ook is het weer mogelijk om ge-
bruik te maken van de buurtbus. 
Deze heeft twee opstapplaatsen: 
De Mans en De Berke. Wilt u hier 
gebruik van maken? Neem dan 
contact met ons op via: 
mvunisson@hotmail.com
Manon Dijks: 06 - 13 556 214
Willy Welink (voor de Berke): 
053 - 428 31 04

Graag tot ziens op 24 november om 
20.00 uur in De Zweede!  

FOLKCLUB TWENTE: OTHER 
ROADS WEER IN BOEKELO

De Folkclub Twente is er weer in ge-
slaagd het Engels-Schotse folktrio 
Other Roads naar Boekelo te ha-
len. Evenals twee jaar geleden zal 
de groep onder leiding van Pete 
Abbott (zang en gitaar) een gran-
dioos concert geven in het theater 
van Eetcafé De Buren. Samen met 
Gregor Borland op viool en Dave 
Walmisley op gitaar en mandoline 
zorgt hij voor een folkavond welke 
u niet snel zult vergeten. Pete heeft 
een superstem en zingt veel eigen 
nummers. Gregor wordt in de folk-
wereld beschouwd als een van de 
betere violisten. 

Wanneer: 30 november
Aanvang: 20.30 uur
Zaal open: 19.30 uur
Reserveren mogelijk via: 
06 - 53 873 390
Entree € 13,-. Donateurs en 
studenten € 10,- 
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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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STOPENING MODELBAAN 
ZUIDERSPOOR 

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA EN 

ANN KNOLLEN

De officiële opening van de mo-
delbaan Zuiderspoor in de muse-
umloods in Boekelo vond plaats 
op vrijdag 19 oktober jl. De spoor-
baan betreft een 100% natuurge-
trouwe historische weergave van 
het vroegere spoorgebeuren in En-
schede-Zuid, met textielfabrieken, 
huizen, kolenhandelaren en de gas-
fabriek. Museum Buurtspoorweg 
is terecht bijzonder trots op deze 
nieuwe aanwinst.

Onder het genot van een feeste-
lijk drankje werd de modelbaan 
officieel van initiatiefnemer dhr. 
A. Platvoet overgenomen door de 
voorzitter van de MSB, dhr. Michel 
Dispa. Dhr. Platvoet heeft deze zeer 
bijzondere modelspoorbaan met 
een team tot stand weten te bren-
gen. 

Indrukwekkend: de nauwgezetheid 
van de weergegeven geschiedenis 
van deze spoorlijn en het oog voor 
detail. een aanrader om te bezoe-
ken! 
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Foto’s: Marieke Meijerink - Miedema en 
Ann Knollen

BOEKELOOTJE 

Te koop: recreatiewoning/chalet in Het Rutbeek. 
Voor info zie www.marktplaats.nl. Vul bij de zoekterm in: Chalet te 
koop Rutbeek. 
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VI‘T VERBORGEN THEATER

Ook in november kunt u bij ‘t Ver-
borgen Theater weer genieten van 
cabaret.

13 november 2018: Nabil Aoulad 
Ayad - Monopoly
‘Monopoly’ is Nabil zijn tweede 
avondvullende theaterprogramma. 
Een programma vol muziek, grap-
pen, absurdistische complottheorie-
en en typetjes. In 2015 heeft Nabil 
deelgenomen aan het Leids Cabaret 
Festival, waarbij hij de finale heeft 
gehaald. De jury roemt Nabils ver-
mogen om zijn kwetsbaarheid om 
te zetten naar goede grappen en 
zien in hem een innemende, veel-
belovende cabaretier met een toe-
komst in het theater.

23 november 2018: Comedy 
Express
Tijdens de Comedy Express op 23 
november krijgt u shows van Sem 
van de Borne, Oscar Arnold, Kim 
Schuddeboom en Martijn Ooster-
huis.

 

        

 

 

 

 

                                                                

OPBRENGST  
INSPIRATION ZINGT VOOR STICHTING EVI :  

€ 1.084,68 
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OSINTERKLAAS IN BOEKELO

Op zaterdag 17 november komen 
Sinterklaas en al zijn Pieten ons 
mooie Boekelo weer bezoeken! Om 
12.30 uur zal het feest beginnen op 
het Bleekerijplein. Tegen 13.30 uur 
zal Sinterklaas zelf arriveren. Hij zal 
alle kinderen, papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s daar gaan ontmoe-
ten en toespreken.

Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom 
bij Eetcafé de Buren, waar tot 16.00 
uur de Pietendisco zal zijn. Dansen 
met de vele Pieten en zingen met 
Sinterklaas!

Sinterklaashotel in het spoor-
wachtershuisje
Sinterklaas zal weer een paar nacht-
jes gaan slapen in het Sinterklaas-
hotel! Dit jaar zal deze gevestigd zijn 
in het spoorwachtershuisje naast 
Eetcafé de Buren. De brievenbus 
komt er natuurlijk vanaf maandag 
12 november ook weer te hangen, 
dus daar kun je al je mooie tekenin-
gen en brieven naartoe brengen en 
af en toe eens gluren door de raam-
pjes van het hotel om te kijken of er 
al wat Pieten zijn geweest. 

Voorleesavonden in de loods van 
Museum Buurtspoorweg
Ook zullen er weer voorleesavon-
den zijn voor kinderen t/m 8 jaar. 
Deze voorleesavonden zullen dit 
jaar plaatsvinden in de loods van  

Museum Buurtspoorweg. De da-
gen waarop deze voorleesavonden 
worden gehouden zijn: dinsdag 27, 
woensdag 28 en donderdag 29 no-
vember. De tijden zijn van 18.00 tot 
18.30 uur en van 18.45 tot 19.15 
uur. Er wordt vooraf verzameld in de 
Zouttoren bij Eetcafé de Buren. Van 
daaruit worden de kinderen over 
het perron naar de museumloods 
begeleid. De kosten bedragen € 
2,- per kind, welke bij binnenkomst 
contant dienen te worden voldaan. 
Opgeven kan tot 16 november via 
sintnicolaasboekelo@gmail.com.

Sinterklaas en Pieten op bezoek
Sinterklaas en twee Pieten op be-
zoek bij jou thuis (in en binnen een 
kleine straal rondom Boekelo) kan 
natuurlijk ook! Kosten per 20 minu-
ten zijn € 40,-. Dit kan op de vol-
gende data: vrijdag 30 november, 
zaterdag 1 en zondag 2 december.

Voor info of reserveren kun je mai-
len naar sintnicolaasboekelo@
gmail.com of bel: 06 - 15 147 247.

Volg ons op Facebook
Like onze Facebookpagina ‘Sint Ni-
colaas in Boekelo’ om op de hoog-
te te blijven van alle informatie en 
nieuwtjes. 
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WAT EEN EIKELS 

DOOR: MARIA MORSELT (DIERENARTS)

Wat een prachtig najaar, het blijft 
maar mooi weer. Ok, het is veel te 
droog en een bezoek aan de Mi-
litary mag best wat modderiger, 
maar ik geniet met volle teugen 
van de prachtige zonsondergangen, 
de mooie herfstkleuren en het war-
me zonnetje. Maar ter zake: super-
leuk om middels deze column iets 
over ons prachtige vak te kunnen 
vertellen; over wat ons bezighoudt 
in de diergeneeskundepraktijk. Bij-
na twee jaar geleden zijn wij als 
dierenartsenpraktijk verhuisd van 
Enschede naar de voormalige Rabo-
bank in Boekelo. Dat was een goe-
de stap. Het is leuk om onderdeel 
van een levendig dorp als Boekelo 
te zijn. 

Ons team bestaat uit: Maria Mor-
selt, Femke Hoogervorst, Nicole 
Olimulder & Rosalie Brink. Onze 
praktijk is allround, we ontfermen 
ons over gezelschapsdieren, wij 
gaan de boer op, behandelen paar-
den en gaan naar kinderboerderijen 
in en rondom Enschede. We vinden 
het leuk onderling onze patiënten 
te bespreken en te overleggen over 
aparte ziektebeelden. 

Zo kwamen we er gisteren aan de 
koffietafel achter dat we de af-
gelopen week alledrie patiënten 
hebben gehad met eenzelfde pro-
bleem: eikels. Niet zo gek rond 
deze tijd. Alleen varkens kunnen 

zich redelijk veilig tegoed doen aan 
eikels. Honden, schapen, koeien 
en paarden moeten er echter mee 
oppassen. Eikels zitten vol tannine, 
ook wel looizuur genoemd, irrite-
rend voor de darmen en giftig voor 
de bloedvaten en de nieren. En voor 
honden komt er nog bij dat ze voor 
verstopping kunnen zorgen. Maan-
dag kreeg Nicole een zieke hond 
te onderzoeken die braakte en niet 
wilde eten. Een hond van een half 
jaar oud, zo’n puber die alles wat ze 
geleerd heeft plots weer vergeten 
schijnt te zijn en overal op kauwt. 
Als de baas dan in wil grijpen slikt 
ze het gauw door. Deze hond had 
mazzel en hoefde uiteindelijk niet 
onder het mes, maar een gewaar-
schuwd mens…

Koeien, paarden en schapen zijn er 
ook gek op; buikpijn en zelfs nier-
falen kunnen het gevolg zijn. Het 
is niet onverstandig om een extra 
draadje te spannen om te zorgen 
dat ze niet onder de eikenbomen 
kunnen grazen, zeker als er door 
de droogte weinig gras op het land 
staat. Als de eikels eenmaal bruin 
en half vergaan zijn is het gevaar 
geweken.

Tot slot: geniet van de herfst en laat 
je niet van de wijs brengen door die 
eikels. 
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06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

Gerry: ‘Het zit in mijn karakter er voor ieder mens te zijn in 
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie 
en sta open voor nieuwe dingen.’  www.uitvaarthengelo.nl.

Momentum:

Voel je thuis bij Momentum. Naast uitvaarten worden in dit 
multifunctionele centrum lezingen, concerten en open avonden 
georganiseerd. 

����������������������� � �����������
������������������� � � �����������������������
����������
	��������������� � � ������������������������������
������������������������� � ������������� ��������
������������
�������������������������
�
����������������������������� ������������������������
����	���
��������������������������� ���������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������������� ������������������������������������
�	�������������������������������������	
��������������������

��������������������
	�������
������������
���
��������������������
���������������������	
���
������
������
���������������������
�����������������

�������
	���		�����������
	������������
����������

�������������
	��
��

	�������������
������
	�����������
��������
������� ���������

����������
����������������
��������������������
��������

	�����������

	�������������
��
 �����

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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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl

SUBSIDIE GROLSCH - DE KOEPEL

Verenigingen, commissies of clubs in Boekelo, Usselo en omstreken 
kunnen voor het jaar 2019 in aanmerking komen voor een subsidie 
van Grolsch. Het is belangrijk om in de aanvraag de volgende criteria 
te onderbouwen: 

• Grolsch vindt het erg belangrijk dat de subsidie ten goede komt 
aan het welzijn van de dorpen. 

• Grolsch heeft natuur, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. 

• De subsidie kan niet worden gebruikt om exploitatietekorten te 
dekken. 

• Het is belangrijk dat er op meerdere subsidieverstrekkers een be-
roep wordt gedaan. Dit dient in de aanvraag te worden vermeld. 

Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 1 mei 2019 bij Tanja Dijkstra, 
secretaris van Stichting Koepel, via: stichtingkoepel@gmail.com.
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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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Foto’s: Connie Hoekstra



‘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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KLEIN ZAKELIJK

‘Ontdek je levensmissie met het Talentenspel’

Het Talentenspel kan je helpen bij het maken van keuzes in je le-
ven, loopbaan en bij koersveranderingen. Ontdek je twaalf talenten 
en hoe je die kunt inzetten voor de keuzes die werkelijk bij je passen. 
Zodat je vanuit passie en levensvreugde leeft en werkt. 
Trainer: Inge Hindriks. Data: 17 & 18 november. 
Meer info: www.reikitwente.nl/agenda  

KLEIN ZAKELIJK

Sfeerdagen bij Atelier “Pluizebol” en Brocante “Kom Kiek’n”

Het eerste adventsweekend van 30 november tot en met zondag 2 
december is het weer gezellig op het erf aan de Ganzebosweg in 
Boekelo.

Tijdens deze dagen staat alles weer in het teken van de naderen-
de kerstdagen. Naast het gebruikelijke aanbod van curiosa, brocante, 
handwerkartikelen en wol zijn er ook kerstgroen en vogellekkernijen 
te koop. Uiteraard is À la Jolijn present met haar persoonlijke geboor-
tecadeaus.

Openingstijden:
Vrijdag 30 nov 13.00-17.00 uur
Zaterdag 1 dec 10.00-17.00 uur
Zondag 2 dec 10.00-17.00 uur

Koffie en thee met iets lekkers staat 
voor iedereen klaar! Komt u ook?!

Atelier Pluizebol
Ganzebosweg 300
7548 PT Boekelo
06 - 23 499 136
www.facebook.com/komkiekn 



  Uw Schilder in Twente

  Ook voor glas-, wand- en 
          vloerafwerking!

           Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

 Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand 
 staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
 Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.

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

 Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
 verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
 ouder dan 2 jaar.
 Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.

 Vraag ons naar de voorwaarden en 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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SINT MAARTEN IN BOEKELO

Met Sint Maarten, op zondag 11 november, 
is er in Boekelo een korte viering en na 
afloop een lampionnenoptocht. 

De korte viering start om 16.30 uur in 
de Marcellinuskerk. Er wordt een 
prentenboek voorgelezen waarin het 
verhaal van Sint Maarten opnieuw tot 
leven komt. Ook worden er samen 
bekende liedjes gezongen. 

De opbrengst van de collecte zal naar Momentum gaan. 

De lampionnenoptocht start om 17.00 uur vanaf de Marcellinuskerk. Voor-
gegaan door enkele drummers van Mv Unisson, zullen we in optocht naar 
de Marcellinusschool lopen en eindigen op het Meester Schierbeekplein 
bij het carillon. Na de optocht zullen de kinderen met hun lampionnen 
langs de deuren gaan en daar aanbellen waar buiten een lichtje brandt, 
om een liedje te zingen.

Als u het leuk vindt dat de kinderen ook voor u komen zingen, dan willen 
wij u vragen vanaf 17.00 uur een kaars of lichtje buiten te laten branden, 
zodat de kinderen weten dat ze bij u mogen aanbellen voor een kleine 
traktatie.

Jong en oud is uitgenodigd voor de viering en de optocht. 

KLEIN ZAKELIJK

Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt.

De verkoop is van Sinterklaas tot Kerst van woensdag t/m zaterdag. 
Kom gezellig een kerstboom uitzoeken op onze kwekerij van 1,5 hec-
tare aan de Vloeiweidenweg 31 naast Kwekerij ter Brugge.
Alle bomen zijn/worden vers gerooid of gezaagd. We hebben diverse 
soorten bomen van 0,70 tot 7,00 meter.

Voor info www.kerstboomhandel.nl of tel: 06 - 10 841 156. 



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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De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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0

ln.gn



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

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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DOOR: JACO AGTERBOSCH

De Military is weer ten einde. Het 
was een bijzondere editie dit jaar 
en dat kwam voornamelijk door het 
weer. Ik durf te zeggen dat ik me-
nig Military heb meegemaakt maar 
ik kan me niet heugen wanneer het 
zulk prachtig weer was als dit jaar. 
En dat brengt me op het volgende: 
dit jaar was het jaar dat de leveran-
ciers van de Military de weergoden 
niet vervloekten en voor het eerst 
in jaren zonder veel tegenslagen de 
Military konden bouwen in een re-
cordtempo.

Anderhalve week van tevoren wor-
den in het strodorp de tenten neer-
gezet die dan door verschillende 
leveranciers worden ingericht. Hier 
is voordat de Military begint dan 
ook meer dan voldoende tijd voor. 
Er moet echter niet te licht over ge-
dacht worden. 

Er is niets aanwezig op het terrein, 
dus alles wat nodig is voor een eve-
nement van deze grootte moet ge-
bouwd worden. Van keukens voor 
de cateraars tot de afwasstraat 
(meerdere...) voor de afwassers.

Maar dan nu, de cross: hierin staan 
35(!) hospitality tenten van verschil-
lende bedrijven. Het is lastig te be-
vatten maar al deze tenten worden 

voorzien van een volledige inrichting 
in slechts twee dagen. Dus: barren, 
meubilair, terrassen, keukens en al-
les wat u nog meer gezien heeft in 
de tenten op de cross. Dit alles moet 
ook voorzien worden van water en 
stroom. Een knappe prestatie! Als 
zaterdag de cross begint lijkt het net 
of alles er altijd al heeft gestaan. 

Eigenlijk is het meest bijzondere van 
dit alles de afbouw. Als de cross ten 
einde is en de volgende ochtend de 
laatste alcoholdampen uit de ten-
ten zijn gestegen staan om 5.00 uur 
‘s ochtends de mannen klaar van 
de afbouwploeg. Deze ploeg zorgt 
ervoor dat de gehele cross wordt 
leeggehaald en dat alleen de tenten 
voor de tentenbouwer er nog staan. 
En dat alles in één dag! Om 17.00 
uur ‘s middags zijn er dan welgeteld 

Foto: Marieke Meijerink - Miedema



AFSPRAAK MAKEN?
www.tandartspraktijkboekelo.nl    053 - 428 27 93

Woninginrichting
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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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ST14 vrachtwagens retour gegaan 
naar het pakhuis waar alle spullen 
weer schoongemaakt hun stelling 
ingaan. Dit alles wordt gedaan door 
een ploeg van 10 potige kerels en 
1 jochie.
Daarna wordt er een biertje ge-
dronken op de goede afloop en het 
evenement wordt dan nog even 
doorgesproken. In de week erna 
wordt rustig het strodorp afgebro-
ken.

Let wel, hetgene hierboven is dus 
alleen een beschrijving van de op- 
en afbouw van de tenten. De stallen 
en andere zaken waar u niets van 
ziet tijdens het evenement moeten 
dan ook nog ontmanteld worden.

Het is elk jaar weer heel bijzonder 
om te zien wat er achter de scher-
men moet gebeuren om dit evene-
ment tot een succes te brengen. 
En elk jaar verbazen we er ons over 
dat het weer gelukt is. 

Het jochie van de op- en afbouw-
ploeg 
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Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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Foto’s: Cyril Wermers
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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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30 JAAR OUDE  
VOERTUIGENDAG

DOOR PIETER HOF

Toen de spoorverbinding tussen 
Boekelo en Haaksbergen ophield te 
bestaan ontstond het idee om die 
laatste rit mee te rijden met oude 
voertuigen. Zo ontstond de inmid-
dels zeer bekende Oude Voertui-
gendag in Boekelo die dit jaar voor 
de 30e keer georganiseerd is.
De Oude Voertuigendag is in de af-
gelopen jaren uitgegroeid tot een 
evenement van formaat en wordt 

samen met de Najaarsstoomdag 
van de MBS georganiseerd. Afhan-
kelijk van de weersomstandigheden 
kan dat leiden tot een deelname 
van meer dan 250 voertuigen, zo-
als we in het topjaar 2016 mochten 
noteren. 
Daaronder vallen dan motorfietsen, 
brommers, trekkers en oude auto’s.

Karin ten Brincke van de organisatie 
denkt dat het succes van de Oude 

Voertuigendag met name te dan-
ken is aan de laagdrempeligheid 
van het evenement. 
Geen officiële inschrijvingen, een 
makkelijk te bereiken locatie, veel 
ruimte voor de voertuigen en vooral 
heel veel gezelligheid met kraam-
pjes en de winkels die op zondag 
geopend zijn. 

Voor veel oldtimerliefhebbers is de 
Oude Voertuigendag ook de afslui-
ting van het oldtimerseizoen. De 
oude voertuigen gaan daarna vaak 
weer een hele winter op stal. 

Grote drijfveer achter de Oude 
Voertuigendag is natuurlijk onze 
wereldberoemde Bennie ten Brinc-
ke die als nestor en eigenaar van 
een indrukwekkende collectie oude 
bromfietsen zijn passie graag wilde 
delen met andere liefhebbers. 

Dochter Karin heeft als lid van de 
organisatie dat stokje inmiddels 
overgenomen. 

Foto’s: Cyril Wermers



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
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+OVERDRACHT BREUKERS 
DRANKEN

Beste mensen,

Een klein jaar geleden hebben wij 
het plan opgevat, om onze zaak 
binnen vijf à zes jaar te verkopen. 
Wij dachten deze tijd nodig te heb-
ben om een goede koper te kunnen 
vinden, iemand waarin wij vertrou-
wen hebben en tevens ook iemand 
die past in onze winkel en in het 
dorp.

Misschien voor velen onverwacht en 
ook sneller dan wij hadden gedacht 
kwam iemand langs die voldeed 
aan onze verwachtingen. Begin 
volgend jaar zullen wij onze winkel 
dan ook overdragen aan Sebastiaan 
Steenberg en Monique Vos.
Vanaf 1 november komen zij een 
aantal maanden met ons in de win-
kel meedraaien. Dit is voor hen, en 
voor u, een mooie manier om aan 
elkaar te wennen en met elkaar 
kennis te maken. Wij hebben er 
vertrouwen in dat zij de winkel op 
een goede manier kunnen voortzet-
ten. Ze zijn enthousiast, willen hard 
werken, hebben veel vakkennis en 
dat is wat wij zochten.

Wij hebben ruim dertig jaar met 
heel veel plezier gewerkt. Gemerkt 
dat je ook in een klein dorp een 
goed draaiende winkel kunt heb-
ben. Veel mensen uit Boekelo maar 
ook buiten Boekelo komen speciaal 
naar ons voor hun wijnen,  whis-
ky’s, speciaalbieren, enz. 

Iets waar we best trots op zijn! 

Als het straks echt zover is horen 
jullie weer van ons, maar voor nu is 
iedereen alvast op de hoogte.

Michel en Ria
Breukers Dranken Boekelo

P.S. U kunt ook uitgebreid met Se-
bastiaan en Monique kennismaken 
tijdens onze najaarsproeverij op 
zondag 18 november. Dit jaar is dat 
in de winkel, uiteraard ook met een 
hapje. 

ACTIVITEITEN TREFPUNT 
50+

27 november: Diapresentatie door 
Laura Onderdijk over haar reis naar 
Patagonië. U bent vanaf 17.00 uur 
welkom bij De Zevenster. Na afloop 
eten we daar samen een hapje.

Opgave voor 23 november bij:
Jenny Wevers: 053 - 428 14 23 of 
redder@planet.nl
Bonnie Haven: 053 - 428 15 58 of 
jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee: 053 - 428 21 38 of 
nettie.overzee@kpnmail.nl 



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 (wekelijks). 13.45 - 15.30

Di. Elke 1e dinsdag van de maand een gratis gezond-
heidscheck.

14.00 

Wo. Ontmoetingsochtend (wekelijks). Activiteiten om 
lichaam en geest actief te houden.

9.30 - 11.30 

Wo. Samen eten (wekelijks). Gezelligheid en smullen. 12.30

Do. Jeu de boule twee groepen (wekelijks). Opgave 
bij Joke Velthuis).

14.00 & 19.00

Do. Gezellig samen spelletjes doen (wekelijks). 14.00

Vr. Ontmoetingsmiddag (wekelijks). Activiteiten om 
lichaam en geest actief te houden.

14.00

Wo. 7 nov.  Het Berkekoortje zingt bekende liedjes. Doe mee! 14.00

Wo. 7 nov. Filmavond. Kosten € 3,-. 19.00

Di 13 nov. Handwerkcafé: gezellig samen handwerken. 14.00

Di 13 nov.. PC-inloop met als extra thema: betalen via inter-
net.

14.30

Do. 15 nov. Filmvertoning “De Regge” door dhr. V.d. Geest. 
Kosten € 3,-. 

14.00

Do. 22 nov. Muziekmiddag met een optreden van Double Two. 
Kosten € 7,-.

14.00

Di. 27 nov. Handwerkcafé: gezellig samen handwerken. 14.00

Do. 29 nov. Effkes d’r oet: Herfsttocht. 13.30

Do. 6 dec. Sinterklaasmiddag: Sint en Piet komen langs 14.00

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

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



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

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

04 nov. Marcellinuskerk Boekelo

Johanneskerk Twekkelo

Allerzielendienst  
m.m.v. dames- en herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst

11 nov. Protestantse kerk Usselo
Marcellinuskerk Boekelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
16:30 uur Sint Maartenviering

18 nov. Protestantse kerk Usselo 
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

25 nov. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

02 dec. Marcellinuskerk Boekelo

Protestantse kerk Usselo

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

 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

KALENDER OKTOBER



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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vr. 2 nov. Optreden Wereldmuziekgroep 
Caylinn bij Folkclub Twente

Eetcafé De Buren 20.30

do. 8 & 22 
nov. en 
6 dec.

Workshop ‘Leren inbreien op een 
rondbreinaald.’

Polleke hobby- & 
kinderwinkel

19.00 - 
21.30

za. 10 nov. Op & Daal Eetcafé De Buren 20.30

zo. 11 nov. Sint Maarten lampionnenoptocht 
Viering start om 16.30

Marcellinuskerk 17.00

di. 13 & 27 
nov.

Workshop ‘Grolse wanten leren 
breien.’

Polleke hobby- & 
kinderwinkel

19.00 - 
21.30

di. 13 nov. Workshop ‘Creatief met groente.’  
We moeten meer groente eten, 
maar hoe doe je dat? Kosten € 
15,-.

Natuurlijk Balans 
Boekelo - Parame-
disch Centrum De 
Bleekerij

19.00

do. 15 nov. Koffiedrinken Damesgroep 40+ De Berke 10.00

vr. 16 nov. INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS boekeloosredactie@
gmail.com

za. 17 nov. Intocht Sinterklaas 
Voor meer Sinterklaas-activiteiten 
zie pagina 33.

Bleekerijplein 12.30

di. 20 nov. Maandelijks spreekuur Dorpsraad De Zweede 19.00 - 
19.30

di. 20 nov. Openbare vergadering Dorpsraad De Zweede 20.00

za. 24 nov. Najaarsconcert Mv Unisson De Zweede 20.00

di. 27 nov. Filmavond Historische Kring Eetcafé De Buren 20.00

do. 29 nov. Inzamelen oud papier in het dorp 
Let op: voor het buitengebied 
geldt mogelijk een andere da-
tum. Kijk op twentemilieu.nl.

Container aan de 
straat

17.00

do. 29 nov. Workshop ‘Ontbijt & Lunch.’ Inspi-
ratie om anders te ontbijten en 
lunchen. Kosten € 15,-.

Natuurlijk Balans 
Boekelo - Parame-
disch Centrum De 
Bleekerij

19.00

vr. 30 nov. Optreden Other Roads bij Folk-
club Twente

Eetcafé De Buren 20.30

do. 6 dec. Sinterklaas Damesgroep 40+ De Berke 9.30

vr. 7 dec. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

vr. 21 dec. Lichtjesavond Begraafplaats Usselo 19.00



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

Penningmeester
Jos Brunink
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

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

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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