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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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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

Dat de herfst aan het einde van 
elke zomer voor de deur staat, daar 
zijn we aan gewend, maar dat ‘ie 
aanklopt als we in Boekelo zo graag 
willen genieten van het jaarlijkse 
Concert aan de Vijver aan de Tee-
sinkweg, dat viel toch bar tegen. 
Gelukkig bood Bouwbedrijf Stok-
kers spontaan haar bedrijfshal aan 
en konden vele bezoekers genieten 
van een prachtig concert.

Het dorp staat alweer helemaal in 
het teken van de Military en op 10 
oktober wordt er zelfs een ‘Night 
Before’ georganiseerd, waarbij ook 
de winkels open zijn. We vertellen 
u er graag meer over in deze Boe-
ke-loos. Ook zijn we echt blij dat 
Sonja Heijink de coördinatie van 
distributie van de Boeke-loos op 
zich wil nemen. 

We zijn nog wel op zoek naar meer 
bezorgers voor de Boeke-loos. Lijkt 
het u leuk om eens per maand de 
Boeke-loos rond te brengen, dan 
kunt u contact opnemen met Sonja 
Heijink. Haar e-mailadres staat bij 
de inhoudsopgave. 

In het verslag van de Dorpsraad 
leest u meer over hulp aan de maar 
liefst 400 kwetsbare ouderen die 
ons dorp telt. Zelfs 25% daarvan 
heeft acuut hulp nodig. Meest-
al vertellen we u graag over alle 
mooie dingen in ons dorp, maar ze-
ker met het najaar in het verschiet, 
willen we u vragen eens na te den-
ken hoe we deze dorpsbewoners 
een handje kunnen helpen of liever 
nog een bezoekje kunnen brengen 
of een keer samen uit te gaan voor 
een wandeling of een ritje.

Wooncomplex de Mans viert dit jaar 
haar veertigjarig jubileum en daar 
doen we een leuk verslag van in 
deze Boeke-loos. Leest u ook over 
de Oude Voertuigendag en de Na-
jaarsstoomdag op 21 oktober, de 
voorbereidingen voor het Carnaval 
en het Sinterklaasfeest in ons dorp. 

En denkt u mee over de toekomst 
van Boekelo op 16 oktober in De 
Zweede als er over het Dorpsplan 
2020-2030 gesproken wordt. De 
Dorpsraad nodigt u daar van harte 
voor uit.

Laat die herfst maar komen, wij 
maken er in Boekelo gewoon weer 
een mooie tijd van...

Veel leesplezier!

De redactie  
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STNIEUWS UIT DE 
DORPSRAADVERGADERING VAN 
18 SEPTEMBER 2018

De openbare vergadering van de Dorpsraad 
2018-2022 wordt om 20.00 uur door Jeroen 
Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle 
aanwezigen welkom. Dat zijn 9 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink en Ben 
Bel zijn afwezig), 11 belangstellenden, wijkagent Wilfried Bossink en namens 
de gemeente zijn Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan ten El-
zen (Stadsdeelbeheer-West) aanwezig. Ook zijn Femke van Eijzeren van Livio 
en Bea Vugteveen van De Zonnebloem aanwezig i.v.m. agendapunt 2.

Jeroen meldt dat Hans Formanoy afscheid heeft genomen als bezorgcoördi-
nator van Boeke-loos. Na een oproep is er een vervangster gevonden in de 
persoon van Sonja Heijink. Met ingang van het oktobernummer neemt zij 
het stokje van Hans over. We zijn nog wel op zoek naar meer bezorgers voor 
Boeke-loos.

PRESENTATIE PROJECT “KOMT ER IN!” DOOR FEMKE VAN EIJZEREN (LIVIO).
Er is veel meer eenzaamheid onder ouderen in Boekelo dan gedacht, terwijl 
er zoveel voor deze groep te doen is in het dorp. Cijfers van de huisartsen 
geven aan dat er zo’n 400 kwetsbare ouderen in Boekelo (inclusief buiten-
gebied) zijn. 25% daarvan hebben eigenlijk acuut hulp nodig. Vanuit Bookels 
Höltink kwam de vraag hoe we meer mensen uit deze groep kwetsbare ou-
deren uit hun isolement kunnen halen en aan activiteiten kunnen laten deel-
nemen. Het idee is om een maatje te koppelen aan een kwetsbare oudere 
die dit kan en wil gebruiken. Om samen met iemand naar een activiteit te 
gaan, verlaagt de drempel. Ook wil men een maatje koppelen binnen de 
activiteit, waardoor men op termijn het maatje om ermee naartoe te gaan 
niet meer nodig is. 

Als maatjes denkt men in eerste instantie aan de ‘jongouderen’. Er wordt 
een grote groep vrijwilligers gezocht, zodat deze groep wel vrij blijft en er 
niet bijvoorbeeld elke week ‘aan vastzit’. De vrijwilligers krijgen trainingen 
en er is een mentor op de achtergrond aanwezig. Het plan is dat mensen zich 
kunnen aanmelden via de partners in Bookels Höltink, maar nog mooier is 
als iedereen in Boekelo signaleert wie er hulp kan gebruiken. Er is een inta-
kecoördinator die met zowel ouderen als vrijwilligers een gesprek voert en 
mensen aan elkaar koppelt.
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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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STPunt van aandacht is dat het lastig is om de mensen te bereiken die het no-
dig hebben. Door de nieuwe AVG mag de huisarts bijvoorbeeld niet zomaar 
namen doorgeven. Maar ze kunnen wel aan mensen die het wellicht nodig 
hebben vragen of ze willen dat er eens iemand langskomt.

Nico Bolhuis vraagt of er ook contact is met andere zorgpartners. Femke geeft 
aan dat ze nog in de ontwikkelfase zijn en dat dat wel mogelijk is. Ze zijn 
nu nog de behoefte in kaart aan het brengen, dan pas kunnen ze ook verder 
qua financiën en aantrekken van zorgpartners. Jeroen Verhaak vraagt hoe de 
cijfers tot stand zijn gekomen, wat de definitie is van ‘kwetsbaar’ en of men 
daar nog eens kritisch naar wil kijken. Dat gaan ze doen. Belangstellenden 
uit de zaal geven aan 2x per week langs te gaan bij hun buurvrouw en haar 
ook weleens mee uit te nemen. Als iedereen dat nu doet, kunnen we al veel 
bereiken. Dat is zo, maar helaas is niet iedereen zo dat ze dat doen.

VERSLAG. Het verslag van de op 19 juni jl. gehouden Dorpsraadvergadering 
wordt ongewijzigd vastgesteld.

INKOMENDE- EN UITGAANDE POST. Inkomende post: Leuk om te noemen dat 
de Modelbaan Zuiderspoor in de MBS wordt ondergebracht. Uitgaande post: 
De Dorpsraad heeft een brief gestuurd met vragen over het ecoduct, maar 
daar is nooit antwoord op gekomen.

MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT. Augustus: Er zijn jongens met 1 vuur-
wapen en 1 gaspistool aangetroffen in het bos bij de Winterhaarweg-Loer-
hazenweg. Onderzoek hiernaar loopt nog. - In een loods aan de Badweg 
zijn diverse koper- en dieseldiefstallen geweest. - Aan de Keuperweg is een 
caravan gestolen. - Er is een insluiping geweest in een woning, waarbij een 
kluis is weggenomen en later is teruggevonden. September: Er is melding ge-
maakt dat iemand met een raar verhaal (babbeltruc) aan de deuren rondom 
de Topaasstraat is geweest. De wijkagent geeft aan op te passen voor inslui-
pers. - Er is extra toezicht bij manege Denneboom. Daar zijn wat vreemde 
types gesignaleerd.

BRAINSTORMAVOND DORPSPLAN 2020-2030 OP 16 OKTOBER 20:00 - 22:00 
UUR. Tijdens de brainstormavond hoopt de Dorpsraad input te krijgen voor 
het Dorpsplan 2020-2030 van zoveel mogelijk dorpsbewoners. We gaan het 
hebben over onderwerpen als de samenstelling van de bevolking in het dorp, 
voorzieningen, woningbouw, duurzaamheid, etc. U bent van harte welkom 
om uw ideeën te delen. Loes Dijkhuis en Ferenc van Damme van Trendbureau 
geven de avond vorm. Daarna buigt de Dorpsraad zich over de input, om dit 
op een juiste manier in een Dorpsplan te krijgen. Tegen de tijd dat er een 
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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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Vanuit de zaal komt de vraag of het vorige Dorpsplan nog geëvalueerd wordt. 
Jeroen Verhaak geeft aan dat dat al is gebeurd, omdat dat Dorpsplan liep tot 
2015. Alle punten uit dat plan zijn of geeffectueerd of inmiddels achterhaald. 
Nico Bolhuis geeft aan dat men in de gemeente ook bezig is met een Stads-
deelagenda voor West en dat het goed zou zijn om in de gaten te houden 
of deze 2 plannen met elkaar te koppelen zijn. De Dorpsraad geeft aan dat 
dat uiteraard mooi zou zijn, maar dat de wijken in West over het algemeen 
andere aandachtspunten hebben dan Boekelo. 

ONTMOETINGSCLUSTER MFA DE ZWEEDE (BEN TER STAL). In 2017 is vanuit 
een burgerinitiatief het idee van Ontmoetingsclusters in Enschede ontstaan. 
De stad Enschede is verdeeld in twaalf clusters waar veel activiteiten samen-
komen in het sociale domein, sport, onderwijs, etc. In deze clusters komen 
door middel van Ontmoetingsparken, Ontmoetingshuizen, Ontmoetings-
speeltuinen en Ontmoetingskinderboerderijen inwoners samen. Om dit plan 
verder uit te werken is een coöperatie opgericht. Die gaat ervoor zorgen dat 
geldstromen goed worden (her)verdeeld en mensen en middelen op de juis-
te plek komen. Alles in de opstart wordt ontwikkeld door vrijwilligers. 
MFA De Zweede wordt vaak genoemd als goed voorbeeld en is dan ook aan-
gemerkt als Ontmoetingspark. Aan Stichting MFA De Zweede is gevraagd of 
ze mee wil doen aan de coöperatie. Stichting MFA De Zweede denkt erover 
om snel, voor 1 oktober, aan te sluiten bij de coöperatie. De Dorpsraad staat 
hier zeer positief tegenover. Wel wordt aangegeven om ook na te denken of 
er andere plekken in het dorp zijn die kunnen aanhaken, door bijvoorbeeld 
De Berke als Ontmoetingshuis aan te merken. We zouden dan ook weer ver-
binding kunnen zoeken met het project “Komt er in!” (zie agendapunt 2). Ook 
geeft de Dorpsraad aan om hierbij ook heel nadrukkelijk samenwerking te 
zoeken met Usselo. Dit pakt Stichting MFA De Zweede op. Meer informatie is 
te vinden op www.ontmoetingsclusters.nl.

RESULTATEN SCHOUW (KAS DE VRIES). Alle leden van de Dorpsraad hebben 
in twee- of drietallen het gehele dorp en buitengebied nagelopen en aange-
tekend hoe alles erbij ligt. We zijn van plan om het gehele document met Jan 
ten Elzen, Rien van Faasen en Richard Belshof te bespreken. Wat highlights 
uit de schouw: 
1. Veel stoepen hebben last van wortelgroei. 
2. Er zit enorm veel onkruid op stoepen en straten. Er wordt wel gebrand 

hebben we gezien, maar wellicht is er achterstand. 
3. Veel bewegwijzering en lantaarnpalen zijn vies door mos: graag schoon-

maken. 



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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ST4. Er is wat achterstand in het snoeien van bosschages in het buitengebied, 
wat gevaarlijke situaties oplevert. 

5. Oprukkende Japanse Duizendknoop: hier moeten we echt wat mee, deze 
moeten weg. 

Positief is dat de bermen en wegen er over het algemeen goed bij liggen. 
Nog wat kleine losse, maar heel concrete punten die we ook meenemen zijn 
de ‘sluiproute’ (zandpad) bij de Kwinkelerweg, het viaduct bij de Badweg, 
het pad tussen de Topaasstraat en Diamantstraat en de fietspaden aan de 
Teesinkweg en Beckumerstraat die onderhoud behoeven. Uit de zaal komt 
de vraag of bewoners ook hebben meegedaan. Nee, maar er is wel spon-
taan input gekomen vanuit dorpsbewoners die mee is genomen. Een tweede 
vraag: worden de resultaten ook ergens gepubliceerd zodat dorpsbewoners 
kunnen zien wat er aangeleverd is bij de gemeente? Daar gaat de Dorpsraad 
zich over beraden.

NIEUWS UIT DE COMMISSIES. Fysiek: - Akzo: Er zijn twee Dorpsraadleden naar 
de klankbordvergadering geweest. Problemen met lekkages, vervuiling en 
verzakking spelen vooral in Twekkelo. We hebben aangegeven Twekkelo te 
steunen richting de Akzo indien dit nodig is. - N18: Twee Dorpsraadleden heb-
ben een bezoek gebracht aan een omwonende in verband met de klachten 
over geluidsoverlast van de nieuwe N18. Onze indruk is dat er geluidsoverlast 
is, maar we wachten op meer feiten voor we hiermee aan de slag gaan. - 
Parkeeroverlast Momentum bij uitvaarten: Tijdens uitvaarten is er een groot 
probleem met het parkeren van auto’s. Vaak staan auto’s overal in bermen 
aan de Beckumerstraat geparkeerd. De Dorpsraad wil hierover in gesprek met 
de beheerders van Momentum. - Broekmaatweg/Rutbekerveldweg: Gerard 
Roossink vraagt de vertegenwoordigers van de gemeente wat ze van plan 
is de Broekmaatweg/Rutbekerveldweg tot aan de Badweg. Het fietspad is 
weggehaald, de verharding is weg, de paaltjes zijn weg en bermen zijn ge-
freesd, terwijl het een fietsroute is. Nu is het een racebaan geworden. Jan ten 
Elzen gaat het uitzoeken.

Sociaal: - Toerisme: Er liggen nieuwe flyers met wandel- en fietsroutes op 
diverse plekken in het dorp. – Bankencommissie: In oktober worden weer 
banken geplaatst. Op het plein voor Momentum en ter vervanging bij het 
watergat aan de Teesinklandenweg. - Kinderboerderij: We zijn locaties aan 
het bekijken en bespreken met eigenaren wat mogelijkheden zijn. Ook gaan 
we wat veldwerk doen bij andere kinderboerderijen in de regio. Alle ideeën 
en tips voor locaties zijn welkom!

Dorpsbudget: Kas de Vries geeft aan dat de toekenningskaders voor aan-
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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

vragen uit het dorpsbudget zijn gecontroleerd en nog kloppen. We kunnen 
dus nog steeds goed met de spelregels en kaders uit de voeten. Er is een 
aanvraag binnengekomen van het koor Intervocaal die in januari rondom 
Momentum iets wil doen met zang en muziek, samen met MV Unisson en 
midwinterhoornblazers. We hebben hierover wat aanvullende vragen gesteld 
aan de organisatie en wachten op antwoord. We zijn akkoord gegaan met 
een aanvraag van het Sinterklaascomité voor een bijdrage van € 800,-. Er is 
nog budgetruimte voor dit jaar, dus er kunnen nog aanvragen gedaan wor-
den. Denk aan een bijdrage voor het opknappen van speelplekken of andere 
fysieke zaken. Op boekelo.info staat een overzicht van zaken waar de afge-
lopen tijd subsidie voor is aangevraagd, zodat mensen weten waarvoor ze 
budget kunnen aanvragen.

M.F.A. (Ben ter Stal): Het papierwerk en de rekenpartijen zijn klaar. De stads-
deelmanager is nu aan zet om de rapporten bij het college van B&W te krij-
gen.

RONDVRAAG EN SLUITING. - Ben Schoppert vraagt of de Dorpsraad zich nog 
actief bezig houdt met de twee Natuurlijk Spelen plekken. Dit deed Commis-
sie RSCJ uit de vorige Dorpsraad wel. We doen dat niet actief, want formeel 
is de gemeente aan zet (die controleren eens per jaar). Wij zullen het in 
de Commissie Sociaal bespreken. Jan ten Elzen geeft aan dat men gewoon 
melding kan maken als er iets is. - Fleur ter Kuile vraagt hoe het gaat met 
de spreekuren. Wisselend in opkomst. Maar we gaan een langere periode 
bekijken hoe het gaat.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 

Geschreven door Susanne Harperink  

UITNODIGING
De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 20 november 2018 om 19.30 uur 
in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal. 
Aanvang 20.00 uur. 

Op dinsdag 16 oktober 2018 vindt de brainstormavond plaats voor het 
Dorpslan 2020-2030. U bent van harte uitgenodigd om uw input te geven. 
Deze avond begint ook om 20.00 uur in de Nijmeijerzaal in M.F.A. De 
Zweede. 

Op 16 oktober en 20 november houdt de Dorpsraad spreekuur van 19.00 
- 19.30 uur in M.F.A. De Zweede.
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LaDeut
m o d e  &  a c c e s s o i r e s

Boekelo

Beckumerstraat 24 | 7548 BG Boekelo | T: 053 428 30 04 | www.ladeutmode.nl | info@ladeutmode.nl 

OUDE VOERTUIGENDAG

&    MILITARY

  wees er snel bij

OP = OP

SPECIALE 
AANBIEDINGEN



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
9 

| o
kt

ob
er

  2
01

8

17

BO
EK

E-
LO

O
S 

BE
ZO

RG
CO

Ö
RD

IN
AT

O
R 

M
ET

 P
EN

SI
O

ENBOEKE-LOOS 
BEZORGCOÖRDINATOR 
MET PENSIOEN

Op 5 oktober nam Hans Formanoy na 
jarenlange dienst afscheid als bezorg-
coördinator van Boeke-loos. Dit met 
koffie en gebak en uiteraard een atten-
tie. Ook is Hans’ vervangster hartelijk 
welkom geheten. Met ingang van het 
oktobernummer neemt Sonja Heijink 
het stokje van Hans over. We zijn erg 
blij dat er op zo’n korte termijn een op-
volger is gevonden.

Hans vertelt graag over zijn ruim 10- 
jarige loopbaan: 

“De eerste jaren van mijn werk als 
distributiecoördinator kan ik het best 
omschrijven als ‘vouwen en nieten’. 
Ongeveer 20 vrijwilligers (die ik al-
lemaal moest bellen of ze konden 
komen) kwamen samen in het Her-
vormde Kerkje aan de Kwinkelerweg, 
waar een aantal lange tafels aan el-
kaar werden geschoven. Vervolgens 
kwam Jan van Form Print stapels losse 
pagina’s brengen, die op volgorde op 
de tafels werden gelegd, waarna een 
soort polonaise zonder muziek begon: 
het rond de tafel lopen om de vellen 
op elkaar te leggen. Aan het eind van 
de tafel stond iemand je op te wach-
ten met een grote handnietmachine, 

die alles aan elkaar niette. En zie daar, 
je had een boekje. Een en ander was 
uiteraard moeilijk hanteerbaar, omdat 
het boekje niet gevouwen bleef en 
weer open ging staan, soms had je een 
boekje met een dubbele pagina of een 
pagina op de kop. Maar al met al puur 
handwerk!

Deze klus werd later door Form Print 
overgenomen, waardoor we de boek-
jes compleet aangeleverd kregen. Dit 
werd mij niet door iedereen in dank 
afgenomen, want de gezellige middag 
vouwen, waar ook veel nieuwtjes wer-
den uitgewisseld kwam te vervallen. 
Ook de kwaliteit van het drukken werd 
steeds beter, waardoor ook de com-
merciële kant belangrijker werd.

De laatste fase startte met de verhui-
zing naar De Zweede, waar het werk 
vooral nog bestond uit het bundelen 
van de boekjes en het klaarmaken 
voor aflevering bij de bezorgers. Al met 
al hebben we hier na levering nog zo’n 
uur voor nodig. 

Dankzij de redactie en moderne druk-
technieken zijn we nu in staat een Boe-
ke-loos af te leveren waar we met z’n 
allen trots op kunnen zijn. Ik ben blij 
dat ik daaraan een bijdrage heb kun-
nen leveren. Maar zonder de trouwe 
bezorgers (36 personen) die ieder hun 
wijk van Boeke-loos voorzien, hebben 
alle inspanningen en moeite geen nut.

Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedan-
ken voor de hulp bij het vouwen, nie-
ten, bundelen, bezorgen en versturen 
van Boeke-loos. Ik wens Sonja Heijink 
veel succes toe.” 

Hans Formanoy 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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STDENK MEE OVER HET 
DORPSPLAN 2020-2030

De Dorpsraad start met de ontwikke-
ling van het Dorpsplan 2020-2030. Dat 
plan zal gaan over de inwoners van het 
dorp, over huizenbouw, over de voor-
zieningen, over de infrastructuur, over 
een duurzaam dorp. 

Praat mee en lever uw input voor 
het Dorpsplan
Wij nodigen iedereen uit om op 16 ok-
tober in De Zweede mee te komen pra-
ten en zo de basis te leggen voor het 

plan. Na de bijeenkomst op de 16e zal 
de Dorpsraad aan de slag gaan om de 
ideeën uit te werken.

U bent van harte uitgenodigd om op 16 
oktober vanaf 20.00 uur in De Zweede 
(Nijmeijerzaal) mee te komen praten 
over de toekomst van ons dorp.

Graag tot ziens! 
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CONCERTGEBOUW AAN DE 
KWINKELERWEG

Wat hadden we een schitterende zomer 
en hebben we al weer veelbelovende 
zonnige dagen in deze herfst meege-
maakt. Hoe jammer dus dat net die ene 
zondag 23 september de regen met 
bakken uit de lucht kwam vallen. 

Soms heb je reddende engelen nodig. 
In Boekelo in de vorm van de familie 
Stokkers. Zij trokken in figuurlijke zin 
de musici van het druilerige eiland in 
de vijver en boden ze onderdak in de 
nieuwe hal van hun bedrijf. Zo kon het 
gebeuren dat het ensemble van Irene 
de Bruin en het combo rondom Corine 
Lenferink ineens niet meer tussen de 
lelies, de kwakende kikkers en eigen-
wijze eenden stonden te spelen maar 
omringd werden door betonmolens, 
sjofels, te plaatsen keukens en  ce-
mentzakken. 

Ondanks de regen zat de ‘zaal’ vol tot 
aan een heus balkon toe. 

Het publiek kreeg dit keer in allerlei va-
rianten en stijlen filmmuziek te horen, 
vanaf ongeveer 1888 (Edward Elgar) tot 
aan de tango ‘Por una Cabeza’ in de net 
uitgebrachte film ‘Mission Impossible 
Fallout’. Dvorák en 007 hadden geen 
mooiere akoestiek kunnen treffen dan 
die in de concertzaal van de familie 
Stokkers. 

Dank aan allen die aan deze mooie 
middag hebben meegewerkt.

Fleur ter Kuile, Pauline en Hajé Nord-
beck 



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



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
9 

| o
kt

ob
er

  2
01

8

21

TA
B

 T
EK

STOP WEG NAAR EEN NIEUW 
CARNAVALSJAAR

Op weg naar het nieuwe jaar van 
de Carnaval. Op 10 november bij de 
Buren met een grote knal. Op het 
moment van 11 over 10 zal ik u 
gaan zien. 
Vooraf zal op prachtige aard en wij-
ze met zijn motto en yel afscheid 
worden genomen van Prins Marcel.
Waarna met spanning en sensatie
De onthulling komt van mijn per-
soon als nieuwe creatie

Wel solt dan wean?!?!
Mijn roots liggen niet in het zout-
dorp Maar een kleine 20 keer af-
stand van een steenworp. De lagere 
school met glans doorstaan maar 
daar was ook geen kunst aan.
De middelbare schooltijd was een 
traject van heel veel jaren. Ik heb 
dus meer dan gemiddeld veel ken-
nis kunnen vergaren. Toch is het ge-
lukt het papiertje te scoren en heb 
ik mij verder niet meer op een ho-
ger niveau laten horen

Balsporten zijn mijn ding
Basketbal, tennis, pingpong en 
voetbal is waarom het vroeger ging
Mijn hart kleurt zwart, wit en rood
En wel tot aan mijn dood Pedro, 
Piero, Peter of Piet mijn naam ver-
geet u voor een jaartje niet. Mijn 
ding is organiseren, plannen en be-
denken. Crea bea is waaraan u dan 
moet denken. In het verleden ge-
werkt in het buitenland daarna toch 
maar weer de werkzaamheden ge-
daan in ons koude kikkerland

Kuukn’s en ander vee
Houdt onze gezinssituatie tevree
Vanaf mijn 12e stroomt het carna-
valsbloed door mijn aderen
Ik vind het daarom een eer om jul-
lie komend jaar als Prins Carnaval te 
benaderen 
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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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NIEUWS VANUIT DE 
HUISARTSENPRAKTIJK

Boekelo is weer in nijverheid ge-
dompeld na een lange warme 
zomer. Het werk is stilaan weer op-
gepakt en de Military barst binnen-
kort weer los. Het is oktober. Dat 
betekende vroeger dat de herfst 
was aangebroken. Een tijd van re-
gen en wind, hoesten en proesten. 
Het leven gaat zich weer wat meer 
binnenshuis afspelen.

Griepprik
Ondanks dat de natuur zich lastig 
laat voorspellen de laatste jaren, 
gaan wij er als huisartsenpraktijk 
gewoon weer vanuit dat er een 
jaarlijkse griepgolf aan zal komen. 
Vorig jaar heeft de griep namelijk 
behoorlijk huisgehouden in ons 
schone en nijvere Boekelo. Daarom 
organiseren we ook dit jaar weer 
de griepprik. Die zal in twee rondes 
plaatsvinden. 

De eerste ronde zal zijn op maandag 
29 oktober van 15.00 - 16.00uur in 
de woonkamer van De Berke voor de 
inwoners van De Berke. De tweede 
ronde zal zijn in de Marcellinuskerk 
op woensdag 31 oktober van 13.30 
- 16.00 uur. De uitnodigingen voor 
de mensen die voor een griepprik 
in aanmerking komen, ontvangt u 
middels een brief per post.

Ouderenzorg in Boekeloos huis-
artsenpraktijk
Het is belangrijk dat u zo lang mo-
gelijk en in goede gezondheid 
zelfstandig kunt functioneren. Om 
u hierbij te ondersteunen bestaat 
binnen onze praktijk het zorgpro-
gramma ouderen. Als huisartsen 
worden we hierbij ondersteund op 
maandag en donderdag door Kim 
Brummelhuis, verpleegkundige ou-
derenzorg.
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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

Matcha thee is de oudste, meest zeldzame en verfijnde theesoort uit Japan.
De gezondheidsvoordelen overtreffen werkelijk alles!

• Geen suiker nodig om de smaak lekker te maken
• Is rijk aan vitaminen en mineralen
• Door de L-theanine kunt u kalm worden
• Er zitten ongelofelijk veel antioxidanten in
• Beschermt uw cellen tegen beschadiging van vrije radicalen• Beschermt uw cellen tegen beschadiging van vrije radicalen
• Kan het cholesterolgehalte in uw lichaam verlagen
• Verlaagt de ontstekingswaarden in uw lichaam
• Kan uw bloedsuikerspiegel laag houden
• Helpt bij gewichtsverlies
• Vermindert stress
• Versterkt uw immuunsysteem

DE 11 GEZONDHEIDSVOORDELEN
VAN MATCHA GROENE THEE!

20%
KORTING
 op Matcha thee bij een

gezichtsbehandeling van
IK SKIN PERFECTION

(Geldig in september
& ok& oktober 2018)
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STHet zorgprogramma heeft als doel 
om ouderen zolang mogelijk zelf-
standig thuis te laten wonen, in 
goede gezondheid en met goede 
kwaliteit van leven. 
Kim kijkt met de oudere patiën-
ten en hun omgeving mee op het 
gebied van wonen, zorg en wel-
zijn. Soms ligt de problematiek 
op lichamelijk gebied, soms op 
geestelijk gebied. Zij heeft goede 
contacten met verschillende dis-
ciplines in Boekelo. Denk aan de 
fysiotherapeuten, ergotherapie, de 
gemeente, de thuiszorg, welzijn en 
vrijwilligersorganisaties, dagbeste-
ding, specialisten ouderengenees-
kunde, apotheek etc.

Vragen over ouderenzorg? 
Heeft u vragen over de ouderen-
zorg in onze praktijk, maakt u zich 
zorgen om uzelf of uw naaste, via 
de assistente van onze praktijk kunt 
u altijd vragen stellen en zo nodig 
zal zij de vragen doorzetten naar de 
verpleegkundige.

Niels van Rozen 
Huisarts

BUURTBUS TIJDENS 
MILITARY

De buurtbus zal op zaterdag 13 ok-
tober tijdens de Military de norma-
le dienstregeling kunnen rijden. De 
Military-organisatie heeft ons me-
dewerking toegezegd om de Boe-
kelosestraat te kunnen en mogen 
gebruiken. Er kan mogelijk wel eni-
ge vertraging optreden. Er rijden die 
dag meerdere bussen van Twents, 
maar die worden op een andere 
wijze ingezet voor de Military.

Indien de passagier dit tijdig aan-
geeft bij de chauffeur kan en mag, 
indien daar ruimte voor is, ook op 
andere plekken dan een halte ge-
stopt worden. Hetzelfde geldt na-
tuurlijk ook voor het instappen als 
dit duidelijk voor de chauffeur te 
herkennen is. De veiligheid mag 
daarbij niet in gevaar worden ge-
bracht.

Namens buurtbus vereniging Boekelo,

Ben Bel 
Voorzitter 
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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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STMILITARY - THE NIGHT 
BEFORE

Als ondernemers in Boekelo zijn wij 
erg blij met het mooie evenement 
de Military! Over een week is het 
alweer zover.

Om alvast in de stemming te ko-
men, organiseert de Boekelose On-
dernemers Vereniging (BOV) “The 
Night Before” op woensdag 10 ok-
tober. Een gezellige avond voor alle 
bewoners van Boekelo en omge-
ving. 

Op het plein tegenover La Deut en 
het Pakhuys staan vanaf 17.00 uur 
diverse kraampjes met hapjes en 
drankjes klaar. Voor de kinderen 
staat zal er een springkussen staan, 

kan er een wedstrijdje hoefijzer 
gooien worden gedaan en kunnen 
ze zich laten schminken. Alle vaders 
kunnen deelnemen aan een work-
shop haren invlechten. Het geheel 
wordt omlijst door de muziek van 
een echte DJ. 

In samenwerking met de 2 basis-
scholen in Boekelo mogen de kin-
deren een Military-tekening maken 
of een paardenhoofd knutselen. Een 
professionele ruiter van de Military 
zal de prijzen uitreiken aan de kin-
deren die het mooiste kunstwerk 
hebben gemaakt. 

Alle winkels zijn deze avond geo-
pend tot 20.00 uur. 

Wij hebben er zin in en we hopen 
op een grote opkomst in het hart 
van Boekelo!

Boekelose Ondernemers Vereniging 
(BOV) 
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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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ST40 JAAR WOONGENOT  
DE MANS

Complex De Mans bestaat dit jaar 40 
jaar. Dat vonden medewerkers van 
Woningcorporatie De Woonplaats 
een feestje waard. Daarom kozen 
zij juist dit complex om tijdens de 
jaarlijkse Doedag van de corporatie 
de handen uit de mouwen te ste-
ken en de bewoners in het zonnetje 
te zetten.

De Mans is veertig jaar geleden 
gebouwd door woningbouwvereni-
ging Vooruit, een van de 

voorlopers van De Woonplaats. Er 
is zelfs een bewoner van het eer-
ste uur, die al 40 jaar in De Mans 
woont. Veel bewoners wonen al 

geruime tijd in het complex en de 
band onderling is hecht.

Bij een verjaardag horen gebak en 
een cadeau. Na de bewoners ge-
trakteerd te hebben op iets lekkers, 
was het uitpakmoment daar. Direc-
teur Marion Wolters van De Woon-
plaats onthulde samen met een 
bewoonster het jubileumgeschenk: 
een informatiebord. Dit was een 
grote wens van de bewoners van 
De Mans.

Daarna was het voor de medewer-
kers van De Woonplaats tijd om de 
handen uit de mouwen te steken. 
Ze hadden van te voren geïnventa-
riseerd aan welke klusjes de bewo-
ners behoefte hadden. Van snoeien 
en onkruid wieden tot ramen lap-
pen en dakgoten schoonmaken, 
alles kwam aan bod. De bewoners 
zorgend als bedankje voor koffie en 
thee. Het was een zeer geslaagde 
en vooral ook gezellige middag! . 
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CREMATORIUM

U heeft vast het grote bouwbord 
op de hoek van de Haaksberger-
straat en de Usselerveenweg al zien 
staan. Of er iets over gelezen in de 
media. Het crematorium in Ensche-
de ondergaat op dit moment een 
ingrijpende, grootschalige renova-
tie om een omgeving te creëren 
waarin wensen van nabestaanden 
nog beter gerealiseerd kunnen 
worden. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden eind 2019 gereed.

Licht, rust en ruimte
In het gehele pand wordt meer na-
tuurlijke lichtinval gecreëerd door 
muren te verwijderen en, waar dat 
nog niet het geval was, ramen en 
glazen puien te installeren. Net als 
op de locaties in Almelo, Borne en 
Oldenzaal worden buiten en binnen 
op die manier verbonden om rust 
en ruimtelijkheid te scheppen. 

Vernieuwde aula’s
Het crematorium behoudt drie au-
la’s, elk met een eigen sfeervolle 
uitstraling. De kleine aula wordt 
iets groter en heeft straks 60 zit-
plaatsen. Verder krijgt deze aula 
een eigen entree om privacy en be-
slotenheid te bieden. Aula West en 
aula Zuid houden hetzelfde aantal 
zitplaatsen, respectievelijk 130 en 
180. In alle aula’s wordt een uit-
zicht op onze tuinen gerealiseerd.

Gastenkamers
De gastenkamers worden ge-
renoveerd en opnieuw aangekleed. 
Het moderne, sfeervolle en warme 
meubilair varieert van lage banken 
tot hoge tafels. Voor een intieme 
ambiance worden de grote ruimtes 
opgedeeld in kleinere zitjes. Alle 
gastenkamers krijgen een aanlig-
gend terras. Ontmoeten kan dan 
naar wens binnen of buiten plaats-
vinden. In de gastenkamer kan 
gebruik gemaakt worden van een 
uitgebreid cateringaanbod, zowel 
warm als koud.

Beeld en geluid
Alle aula’s beschikken na de reno-
vatie over moderne opname- en 
weergave apparatuur. Op verzoek 
van nabestaanden maken wij een 
opname van de plechtigheid die na 
afloop direct mee naar huis geno-
men kan worden. 

Contact
Wilt u meer informatie over de re-
novatie of over de mogelijkheden 
rondom cremeren bij Crematoria 
Twente? Neem dan contact op met 
het crematorium via 053-475 60 60 
of info@crematoriatwente.nl.



______________
ORGANISATIE

Klepp’n Sproak Keerls

van 11.00 tot 17.00 uur 

OUDE VOERTUIGENDAG
BOEKELO

ZONDAG 21 OKTOBER 2018

________
________

KOM NAAR HET 

CENTRUM 

VAN BOEKELO
________

________

BLIJ DAT IK 
WEER RIJ 

NOSTALGIE, OERHOLLANDS EN TERUG IN DE TIJD

EEN FRAAIE COLLECTIE BIJZONDERE 

MOTOREN, AUTO’S, BROMFIETSEN EN TREKKERS, 

STATIONAIRE MOTOREN EN STOOMMACHINES.

BRADERIE-ATTRACTIES 

GEZELLIGE TERRASJES • MUZIEK

VELE WINKELS IN BOEKELO GEOPEND
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OUDE VOERTUIGENDAG

De Boekelose Ondernemers Vereni-
ging (BOV) organiseert in samen-
werking met oldtimer motorclub de 
Klepp’n Sproak Keerls op zondag 21 
oktober de Oude Voertuigendag in 
Boekelo. 

Een uniek klassiek spektakel waar 
vanaf 11.00 uur vele merken klas-
sieke auto’s, tractoren, bromfietsen, 
motorfietsen en stoommachines 
zijn te bezichtigen. De meeste win-
kels in het dorp zijn geopend. Ook 
is er, muziek, kramen, een braderie, 
attracties en divers vermaak voor 
de kinderen.

In verband met diverse veiligheids-
aspecten, is er een aantal aanpas-
singen op voorgaande jaren:
• De deelnemende voertuigen 

moeten van voor bouwjaar 
1985 zijn.

• Alle bestuurders van oldtimers 
van voor 1985 kunnen Boeke-
lo alleen binnenkomen via de 
Windmolenweg of de Boekelo-
sestraat. Via de Beckumerstraat 
(dus vanuit richting Beckum) 
kan niet. U wordt omgeleid.

• Alle bestuurders van oldtimers 
van voor 1985 kunnen tot 12.00 
uur Boekelo in komen. Na 12.00 
uur is het niet meer mogelijk, 
ook met oldtimers en zonder in-
schrijving het dorp in te komen.

Inschrijven Zouttour 2018
Bestuurders van klassieke motor-
fietsen zijn welkom vanaf 9.30 uur. 
Er kan dan worden ingeschreven 
voor de “Zouttour 2018” bij Eetcafé 
De Buren. Bestuurders van klassie-
ke auto’s, scooters, bromfietsen en 
trekkers zijn welkom vanaf 10.30 
uur. Er kan tot 12.00 uur worden in-
geschreven bij Eetcafé de Buren. 

Deelname kost € 5,- per voertuig. 
Voor de verschillende categorieën 
voertuigen zullen weer ritten
worden uitgezet met verschillende 
vertrektijden. Deelnemers krijgen 
een rallyschildje, die goed zicht-
baar gemonteerd moet zijn. Bij in-
schrijving krijgt u een een bon voor 
onder andere een kop koffie met 
krentenwegge.

Op de route zal weer een foto wor-
den gemaakt. Deze print op A4 for-
maat kan vanaf 16.30 uur kosteloos 
door de bestuurder bij Eetcafé de 
Buren worden opgehaald.

Het evenement duurt tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groeten,

Commissie Oude Voertuigen Dag & 
Klepp’n Sproak Keerls
oudevoertuigendagboekelo@
gmail.com 
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NAJAARSSTOOMDAG MBS

De Najaarsstoomdag op zondag 21 
oktober is één van de grootste eve-
nementen van Museum Buurtspoor-
weg (MBS). Dit evenement vindt 
tegelijk plaats met de Oude Voer-
tuigendag. Op deze dag halen we 
alles uit de kast en trakteren we 
ons publiek naast de stoomtreinrit-
ten op een bomvol programma met 
activiteiten voor jong en oud. Al 
onze stoomlocomotieven én gast-
locomotieven zijn dan rijdend te 
bewonderen, de railbus wordt ge-
showd en samen met onze diesel-
locomotieven zorgen we voor een 
uitgebreide dienstregeling. 

Op het station in Haaksbergen rijdt 
voor de kinderen een miniatuur 
stoomtrein, zijn diverse stoomwal-
sen te zien en maakt het bezoek 
kennis met een grote groep reizi-
gers uit de vorige eeuw. In de mu-
seumloods in Boekelo staan diverse 
modelspoorbanen klaar voor het 
publiek, waaronder een Thomas de 
Treinbaan en de unieke, historische 
modelbaan die de geschiedenis van 
het Zuiderspoor Enschede gedetail-
leerd vertelt. 
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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. 
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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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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl



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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SINTERKLAAS IN BOEKELO
Op zaterdag 17 november komen 
Sinterklaas en al zijn Pieten ons 
mooie Boekelo weer bezoeken!

Voor alle informatie over de in-
tocht, de voorleesavonden en de 
bezoeken van Sinterklaas en Pie-
ten aan huis verwijzen wij u naar 
onze Facebookpagina. Dus like onze  
Facebookpagina ‘Sint Nicolaas in 
Boekelo’ om op de hoogte te blij-
ven van alle informatie en nieuw-
tjes. 
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OPBRENGST COLLECTE KWF

De collecte in Boekelo voor de kankerbestrijding van het Koningin 
Wilhelmina Fonds heeft dit jaar € 1.958,- opgebracht.

Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. 
En natuurlijk heel veel dank aan alle trouwe collectanten.

Ankie Spoorenberg



‘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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DELIER GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar ervaringsdes-
kundigen delier en mantelzorgers 
voor de projecten “Meer zicht op 
verwardheid” en “Delier in de ke-
ten met naasten”.

Ouderen die in het ziekenhuis zijn 
opgenomen hebben een groot ri-
sico op acuut optredende verward-
heid, een zogenaamd delier. Het 
doormaken van een delier heeft 
een grote impact op het leven van 
ouderen en hun directe omgeving. 
Zorgprofessionals die de patiënten 
helpen zijn belangrijk in het voorkó-
men, herkennen en omgaan met 
deze ernstige verwardheid. Echter, 
uit onderzoek blijkt dat kennis hier-
over bij verpleegkundigen, maar 
ook bij andere professionals vaak 
onvoldoende is. Daarnaast kunnen 
naasten (mantelzorgers) een be-
langrijke rol vervullen in het tijdig 
herkennen van een delier en het 
informeren van de zorgverleners. 

MST, Livio, Universiteit Twente, ROC 
van Twente en Saxion hebben geld 
van onderzoeksfinancier ZonMw 
gekregen om samen

1. een digitale scholingsmodule 
voor verpleegkundige 
(vervolg-) en zorgopleidingen 
te ontwikkelen en  

2. een digitale scholing te ont-
wikkelen voor naasten om ver-
wardheidstoestanden sneller te 
kunnen signaleren en mogelijk 
te voorkómen. 

Het unieke van deze beide scho-
lingsmodules zal zijn dat ze direct 
zullen aansluiten bij de leefwereld 
van de ouderen. Daarom nodigen 
we ervaringsdeskundigen (men-
sen die een delier hebben doorge-
maakt) en hun naasten uit ons te 
helpen bij het tot stand komen van 
de scholingsmodules. 

Wilt u uw ervaringen met betrek-
king tot het doormaken van een 
delier (van uzelf of uw naaste) 
met ons delen? Neem dan contact 
op met projectleider Sandra van 
Hogen-Koster: s.koster@mst.nl /  
06 - 123 833 48



  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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…EEN GOEIE BUUR IS BETER 
DAN EEN VERRE VRIEND…

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA 

22 september was het weer ‘offi-
cieel’ Burendag. Dit is vaste prik 
op elke 4e zaterdag in september. 
Het is in het leven geroepen door 
het Oranje Fonds en Douwe Egberts 
met als inzet: “Buurten worden 
leuker, socialer en veiliger als bu-
ren elkaar ontmoeten  … met een 
goede kop koffie. Met koffie kun 
je echt even de tijd nemen voor je 
buren….”. In Boekelo zou Burendag 
beter gesponsored kunnen worden 
door Grolsch, maar dat even terzij-
de…

Het ontmoeten van je buren en 
op de hoogte zijn van wat er zo 
in ieders leven speelt, samen iets 
neerzetten, iets ondernemen, kent 
vele positieve effecten. Volgens mij 
worden we er verdraagzamer door, 
kunnen we bijspringen als het no-
dig is, en is het bovenal erg gezellig.

Toen ik op de officiële burendag op 
22 september mijn rondje met mijn 
trouwe viervoeter Senna door het 
dorp liep, zag ik in heel wat buurten 
een partytent met gezellig geleuter 
en gelach, klinkende glazen, het 
gepop van de doppen van de wel-
bekende groene flesjes en boun-
cende kinders op een bontgekleurd 
springkussen. Jawel, het geijkte 
format doet het goed. En erg leuk 
om te zien dat men hier in de pas 
gebouwde buurten van De Bleekerij 
ook al enthousiast aan mee doet. 

Nu woon ik zelf in een straat (die 
sinds 1974 bestaat) met wat eigen-
wijze bewoners. Wij doen niet aan 
een Burendag op de 4e zaterdag in 
september. Nee, al 40 jaar wordt 
hier Wolvendag gevierd op een 
eigen gekozen datum. Meestal in 
september wanneer iedereen terug 
is van de vakanties in het voor- en 
naseizoen. En elk jaar zijn er 2 ge-
lukkige stellen buren die met een 
beperkt budget de opdracht krijgen 
een unieke invulling te bedenken 
voor de zaterdgmiddag en avond. 
Er is al heel wat ondernomen. In 
mijn tijd, sinds 2010, is de Grol-
sch Veste bezocht, een Twekkelose 
puzzeltocht gereden, de Forelderij 
aangedaan, op een Zomp de Reg-

foto Marcel Joling



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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STge afgevaren, met roofvogels ‘ge-
speeld’ op het speelveldje bij de 
tennisbaan, “Ik hou van Boekelo” 
gespeeld in Eetcafé de Buren. Dit 
jaar, een jubileumjaar, is er op het 
terrein van het Scharrelhoes onder 
bezielende begeleiding van een 
boogschutter van Buitenhoff pijlen 
geschoten (uiteraard niet op elkaar) 
en kregen we inzichten in onze per-
soonlijkheid door het spiegelen met 
de honden van Honderons. Oef.. iets 
horen over hoe je in elkaar steekt is 
confronterend dat wel, maar, aan 
de instemmende geluiden van de 
echtgenoten, oh zo herkenbaar.

Al 40 jaar. Dat is toch wel bijzon-
der. Boekeloos redactie is dan ook 
benieuwd of er straten zijn die nóg 
langer dan de Wolven van dit ge-
deelte van de Mr. De Wolfstraat een 
burendag organiseren. 

En de redactie zou het leuk vinden 
nog meer verhalen te horen van 
hoe de buurten in Boekelo “leuker, 
socialer en veiliger” worden omdat 
buren elkaar ontmoeten… met een 
goede kop koffie.” 
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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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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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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:



 PARAMEDISCH CENTRUM DE BLEEKERIJ
T 053 428 8011  | pmc-debleekerij.nl

ACTIVITEITEN OKTOBERMAAND

BORSTKANKERMAAND

Gratis workshop Klankschalen JS-Tijd voor jezelf 
Jolanda Lefers 

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Locatie: Oefenzaal boven.

Gratis Yoga les voor mensen met kanker
Wilma Elferink

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Bij voldoende belangstelling herhalen we dit. Voor de vervolglessen vragen we dan 

een bijdrage van €5 per les. Neem een dekentje mee! 

Locatie: Oefenzaal boven. 

Gratis proefles Nordic Walking cursus 
Bram Meulenveld

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn

Graag melden wanneer u zelf geen stokken hebt. Dan zorgen wij voor stokken. 

Bij genoeg belangstelling, gaan we hier mee door. Kan eventueel ook naar andere 

dag worden verplaatst.

Gratis proefles Mindfulness training Twente; 
Zeilen op de wind
Marleen Laroy

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Locatie: Oefenzaal boven. 

Woensdag 3 oktober 
15.00 tot 16.00 uur

Donderdag 4 oktober 
13.30 tot 14.45 uur

Woensdag 10 oktober 
13.00 tot 14.30 uur

Donderdag 11 oktober 
13.00 tot 15.00 uur

 PARAMEDISCH CENTRUM DE BLEEKERIJ
T 053 428 8011  | pmc-debleekerij.nl

ACTIVITEITEN OKTOBERMAAND
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Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Bij voldoende belangstelling herhalen we dit. Voor de vervolglessen vragen we dan 

een bijdrage van €5 per les. Neem een dekentje mee! 

Locatie: Oefenzaal boven. 

Gratis proefles Nordic Walking cursus 
Bram Meulenveld

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn

Graag melden wanneer u zelf geen stokken hebt. Dan zorgen wij voor stokken. 

Bij genoeg belangstelling, gaan we hier mee door. Kan eventueel ook naar andere 

dag worden verplaatst.

Gratis proefles Mindfulness training Twente; 
Zeilen op de wind
Marleen Laroy

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Locatie: Oefenzaal boven. 

Woensdag 3 oktober 
15.00 tot 16.00 uur

Donderdag 4 oktober 
13.30 tot 14.45 uur
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 PARAMEDISCH CENTRUM DE BLEEKERIJ
T 053 428 8011  | pmc-debleekerij.nl

ACTIVITEITEN OKTOBERMAAND

BORSTKANKERMAAND

Gratis workshop Klankschalen JS-Tijd voor jezelf 
Jolanda Lefers 

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Locatie: Oefenzaal boven.

Gratis Yoga les voor mensen met kanker
Wilma Elferink

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Bij voldoende belangstelling herhalen we dit. Voor de vervolglessen vragen we dan 

een bijdrage van €5 per les. Neem een dekentje mee! 

Locatie: Oefenzaal boven. 

Gratis proefles Nordic Walking cursus 
Bram Meulenveld

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn

Graag melden wanneer u zelf geen stokken hebt. Dan zorgen wij voor stokken. 

Bij genoeg belangstelling, gaan we hier mee door. Kan eventueel ook naar andere 

dag worden verplaatst.

Gratis proefles Mindfulness training Twente; 
Zeilen op de wind
Marleen Laroy

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn. 

Locatie: Oefenzaal boven. 

Woensdag 3 oktober 
15.00 tot 16.00 uur

Donderdag 4 oktober 
13.30 tot 14.45 uur

Woensdag 10 oktober 
13.00 tot 14.30 uur

Donderdag 11 oktober 
13.00 tot 15.00 uur

T 053 428 8011  | pmc-debleekerij.nl

 PARAMEDISCH CENTRUM DE BLEEKERIJ
T 053 428 8011  | pmc-debleekerij.nl

ACTIVITEITEN OKTOBERMAAND

BORSTKANKERMAAND

Workshop armbandjes maken
Door Tineke en Els Dikken

Even aanmelden op info@fysiotherapie-tieberink.nl is fijn

Kosten: vrije gift. Opbrengst gaat naar Reach Another Foundation

Locatie: Kantine boven. 

Koopavond Roessingh Revalidatie Techniek
 met speciale aanbiedingen, modellen showen tussendoor lingerie 
en badmode. 
• Aanbiedingen lingerie 

• Badmode 50% korting  

• Basis en nieuwe collectie lingerie 15% korting

Gelegenheid om lingerie en badkleding te bekijken, passen en kopen. Er is dan ook 

gelegenheid om advies te vragen over: 

• Handmassage: Balance & Beauty | Ingrid Everink-van Dijk

• Haarwerk | Ellen Tibbe

• Aanpassen van kleding bij oedeem arm of been | LaDeut mode. 

• Er is ook een coupeuse aanwezig om u advies te geven. 

Locatie: oefenzaal boven

Gratis: Wandelen
Iedereen kan en mag mee. 

Locatie: Verzamelen bij de fietsenstalling bij PMC De Bleekerij

Dinsdag 16 oktober 
13.30 tot 16.00 uur

Dinsdag 23 oktober 
19.00 tot 20.30 uur

Elke donderdag 
11.30 tot 12.30 uur



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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50
+ACTIVITEITEN 

DAMESGROEP 40+

Op 18 oktober en 1 november drin-
ken we weer gezellig samen kof-
fie in De Berke om 10.00 uur. De 
planning voor koffiemomenten op 
andere locaties volgt op een later 
moment. 

ACTIVITEITEN  
TREFPUNT 50+

23 oktober: Juliette Douglas-Over-
zee vertelt via een PowerPoint pre-
sentatie over het belang van water.
De titel van de presentatie is: “Be-
lang van schoon en voldoende 
water in de wereld en wat doet Ne-
derland daaraan”.

De wereld bestaat voor 70% uit wa-
ter. De mens bestaat voor 70% uit 
water. Schoon water is cruciaal voor 
de mens en de wereld. Tijdens deze 
presentatie zult u verbaasd staan 

over hoe belangrijk de kennis van 
Nederland is in de wereld op het 
gebied van water. We krijgen een 
virtuele rondreis door Nederland 
waarbij we stilstaan bij bijzondere 
projecten die Nederland gedaan 
heeft op dit gebied.

We verwachten jullie om 17.00 uur 
bij de Zevenster. 

Na de presentatie eten we gezellig 
een hapje aldaar.

Opgave voor 18 oktober 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

Vooruitblik
• 27 november: Diapresentatie 

door Laura Onderdijk over haar 
reis naar Patagonië.

• 20 december: Kerstdiner. 
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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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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

BOEKELOOTJE

Gezocht: woonruimte
Wij zijn rustige vijftigplussers die op zoek zijn naar een fijne woon-
ruimte. Dit mag ook een woon-/werkruimte zijn. Wij houden van 
de rust en natuur, daarnaast zijn we creatief. De maximale huurprijs 
is € 710,-.

Graag contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 293 210 38 of 
via e-mail: johanjannette@telfort.nl.

BOEKELOOTJE

Gezocht: interieurverzorgster
Wij zijn op zoek naar een interieurverzorgster voor 3 uur in de week 
(voorkeur op vrijdag).
Iemand met ervaring en die zelfstandig kan werken.
Neem contact met ons op via: 06 - 402 566 86 of 06 - 225 649 73.



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

Op uw pedicure behandeling! €2,50 
korting  
* korting eenmalig 
te gebruiken 

Ter introductie van de nieuwe 
locatie bij de huisartsen pedicure 
praktijk de Windmolen. 

    
Soemintra Ramdjoe  

Gediplomeerd pedicure - medisch  Windmolenweg 42, Boekelo 
053 4340468 / 06 17636093      
www.beautybysoemintra.nl
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KLEIN ZAKELIJK

Bent u handig, kunt u een bestelbus besturen en heeft u een  
beetje power? 
Zo ja, stapt u dan even bij ons naar binnen. Wij zijn op zoek naar ie-
mand die onze meubels wil bezorgen in de regio. Het betreft een paar 
uur per maand. De werktijden kunnen in overleg worden ingepland. 
Wilt u meer weten? Kom even langs of bel: 053 - 428 21 12.

Het Pakhuys Wonen 

KLEIN ZAKELIJK 

Tekenen? Kan ik niet!

Dat zullen we wel eens zien.
Bij mij leer je hoe makkelijk en leuk het is.
Verras jezelf!

Info: Atelier Toos Sturm 
06 - 122 702 96 / toossturm@hotmail.com 

foto Marieke Meijerink



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) 13.45 - 15.30

Ma. Gym (iedere week). Aangepast aan de  
mogelijkheden van de deelnemer.

9.30 - 10.30

Di. Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en geest. 10.00 - 11.00

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

14.00 

Di. Elke 2e dinsdag van de maand pc-inloop.  
Met aansluitend voorlichting “Omgaan met een 
iPhone/Smartphone” door deskundige 
vrijwilligers. Gratis koffie en wifi. 

13.30 - 15.00
15.00 - 16.00

Wo. Ontmoetingsochtend (iedere week). Activiteiten 
voor lichaam en geest.

9.30 - 11.30 

Wo. Elke week samen eten. Gezelligheid en smullen. 12.30

Wo Elke 1e woensdag van de maand: samen zingen, 
gezellige eenvoudige liedjes.

14.00

Do. Jeu de boule twee groepen (iedere week, opgave 
bij Joke Velthuis).

14.00 & 19.00

Do. Activiteiten-inloop. Gezellig spelletjes doen. 14.00

Vr. Ontmoetingsmiddag (iedere week). Activiteiten 
voor lichaam en geest.

14.00

Do. 11 okt.  Modeshow en kledingverkoop Ruben Jansen. 14.00

Di. 16 & 30 
okt.

Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 18 okt. Voorlichtingsmiddag door verpleegkundige Sonja 
Kooi.

14.00

Do. 25 okt. Effkes d’r oet. De bestemming nog niet bekend. 13.30

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

07 okt. Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

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

14 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

21 okt. Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

Oecumenische dienst m.m.v. oec. cantorij
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

28 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

04 nov. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

Allerzielendienst 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

foto Marieke Meijerink



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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za. 6 okt. Concert Inspiration zingt 
voor Stichting EVI

Momentum 19.30

di. 9 okt. Cabaret: Helligen Hendrik 
- Oald Zeer (try-out)

‘t Verborgen Theater 20.30

do. 11 okt. Workshop ‘Leren Noorse 
handschoenen breien.’

Polleke hobby- & kinderwin-
kel

19.00 - 
21.30

do. 
t/m 
zo.

11 t/m 
14 okt.

Military Boekelo

vr. 12 okt. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.
com

ma. 15 okt. Workshop ‘Gezonde pa-
stasauzen maken zonder 
pakjes. Maken en proe-
ven.’ Kosten: € 15,-.

Natuurlijk Balans Boekelo 
- Paramedisch Centrum De 
Bleekerij

19.00

di. 16 okt. Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad

De Zweede 19.00 - 
19.30

di. 16 okt. Brainstormavond Dorps-
plan 2020-2030

De Zweede 20.00

zo. 21 okt. Oude Voertuigendag Boekelo 11.00 - 
17.00

zo. 21 okt. Najaarsstoomdag Museum Buurtspoorweg 09.00 - 
18.00

do. 25 okt. Workshop ‘Leren Noorse 
handschoenen breien.’

Polleke hobby- & kinderwin-
kel

19.00 - 
21.30

di. 30 okt. Workshop ‘Grolse wanten 
leren breien.’

Polleke hobby- & kinderwin-
kel

19.00 - 
21.30

ma. 29 okt. Workshop ‘Niet vullen 
maar voeden. Basisprin-
cipes voor een gezonde 
eet-/leefstijl.’ Kosten: € 
7,50.

Natuurlijk Balans Boekelo 
- Paramedisch Centrum De 
Bleekerij

19.00

do. 1 nov. Inzamelen oud papier in 
het dorp Let op: voor het 
buitengebied geldt mo-
gelijk een andere datum.  
Kijk op twentemilieu.nl.

Container aan de straat 17.00

vr. 2 nov. Bezorgers Boeke-loos De Zweede



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?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 
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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.

achterkant Boeke-loos 2017.indd   2 21-04-17   21:30


