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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

Als onafhankelijke redactie mag je 
natuurlijk best een mening heb-
ben over bepaalde beslissingen in 
het dorp, maar omdat je enthou-
siaste en creatieve dorpelingen 
ook een warm hart toedraagt, uit 
je die mening niet altijd. Toch zijn 
we erg verheugd dat de jaarlijkse 
kerstmarkt ‘Back in Town’ is en het 
pleintje rondom het carillon weer 
het hart van de kerstmarkt vormt. 
Te midden van onze winkeliers die 
de deuren dan ook geopend heb-
ben. Nu is er nog wel een evene-
ment waar we…. maar daar houden 
we voorlopig onze mond nog even 
over. (Denkt u er even een vette 
knipoog bij).

Boekelo heeft dit jaar een unieke 
kans om zichzelf nog meer op de 
kaart te zetten dan we al deden. 
De geheel nieuwe ‘3FM Serious 
Request: de Lifeline’ komt dit jaar 
langs Boekelo! Wat zou het mooi 
zijn als we daar met z’n allen iets 
moois voor op touw kunnen zetten. 
We hopen op ludieke suggesties en 

vooral initiatiefnemers om iets te 
organiseren voor dit unieke evene-
ment. 

Ook leuk nieuws is dat het bekende 
‘Welkomstbeuksken’, dat al vele ja-
ren persoonlijk aangeboden wordt 
aan nieuwe inwoners, nu ook digi-
taal gaat. 

Op Facebook hebben we er al eens 
voor gepleit, maar Twekkelo, waar 
Hengelo en Enschede nu over de-
batteren, dat moet toch gewoon 
‘onder’ Boekelo gaan vallen. Mooi 
dat ons eigen koor ‘Inspiration’, 
daar waar zowel Boekelo als Twek-
kelo in vertegenwoordigd is, op 14 
december gaat optreden in mis-
schien wel het mooiste stukje Ne-
derland, Twekkelo! En dan vertellen 
we u in deze Boeke-loos ook meer 
over Boer Jelle die ons dorp graag 
zelfvoorzienend maakt met heerlijk 
en verantwoord geteeld vlees van 
zijn Lakenvelder koeien.

Geniet u van de komende tijd met 
gezelligheid, warmte en alweer 
mooie evenementen in ons gezelli-
ge Boekelo. De redactie wenst u in 
alle gevallen alvast fijne kerstdagen 
en een voorspoedig 2019!

De redactie  
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Coverfoto:  Marieke Meijerink-Miedema
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STNIEUWS UIT DE 
DORPSRAADVERGADERING VAN 
20 NOVEMBER 2018

De openbare vergadering van de Dorpsraad 
2018-2022 wordt om 20.00 uur door Kas de 
Vries (vice-voorzitter) geopend. Hij heet alle 
aanwezigen welkom. Dat zijn 8 leden van de Dorpsraad (Jos Brunink, Bert 
Bennink en Jeroen Verhaak zijn afwezig), 8 belangstellenden, wijkagent 
Wilfried Bossink en Jan ten Elzen namens de gemeente (Stadsdeelbe-
heer-West).

Kas meldt dat Janny Joosten zich sinds oktober heeft teruggetrokken uit de 
Dorpsraad. De volgende op de lijst, Bert Bennink, is voor haar in de plaats 
gekomen. 
Susanne Harperink meldt dat ze per 1 januari 2019 stopt met de Dorps-
raad. De combinatie werk, gezin, Dorpsraad en haar activiteiten voor Boe-
ke-loos is teveel. Bernd Weijers (volgende op de lijst) is benaderd om haar 
plaats in te nemen. Hij heeft het in beraad
Het penningmeesterschap wordt per 1 januari 2019 overgedragen van Jos 
Brunink aan Ben Bel.

VERSLAG. Het verslag van de op 18 september jl. gehouden Dorpsraadver-
gadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

INKOMENDE- EN UITGAANDE POST. Er is geen postlijst.

MEDEDELINGEN VAN DE WIJKAGENT. De Military, Oude Voertuigendag en 
de intocht van Sinterklaas zijn goed verlopen. Wel zijn er andere zaken 
voorgevallen: er is gereedschap gestolen in het buitengebied. - Op 5 en 13 
oktober zijn er bij De Zweede in totaal 3 fietsen gestolen. - Er is ingebro-
ken bij de tennisclub. - Bij woningen aan de Windmolenweg gaf iemand 
zich valselijk uit als medewerker van Essent. - Aan de Joosinkesweg was 
diefstal van lood. - Er is een aantal nepbrieven van incassobureaus rond-
gegaan, let erop dat u daar niet intrapt. - Op 7 november was er overlast 
van jongeren met vuurwerk bij De Mans. - Een mevrouw is voor € 8300,- 
opgelicht met de verkoop van pannensets aan de deur. - Op 10 november 
was er een diefstal aan de Kwinkelerweg. - Er is een trailer met grondstof-
fen voor het fabriceren van drugs aangetroffen aan de Beldershoekweg. 
- Op 15 november is er een aanhouding verricht aan de Boekelose Stoom-
bleekerij. Dit had te maken met drugs. 
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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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STEr zijn veel oplichters actief, ook in Boekelo. Wees daar bedacht op.

Ben Schoppert meldt nog dat er een klaphek verdwenen is bij De Mans. 
Als iemand iets gezien heeft, dan graag melden.

VERVOLG DORPSPLAN 2020-2030. Op 16 oktober jl. was de eerste brain-
stormavond voor het Dorpsplan 2020-2030. We hebben hiervoor een 
tweede bijeenkomst gepland op 18 december. De mensen die 16 oktober 
aanwezig waren krijgen nog de documenten van die avond. Dit is iets 
vertraagd door een probleem met het e-mailbestand. 

Edith Robers meldt dat we graag ook mensen betrekken die normaal ge-
sproken niet bij de Dorpsraadvergaderingen aanwezig zijn. Dit kan door de 
mensen die 16 oktober aanwezig waren allemaal 2 of 3 mensen mee te 
laten nemen uit een doelgroep die normaliter niet naar de Dorpsraadver-
gaderingen komen. Maar ook willen we graag bijeenkomsten organiseren 
op bijvoorbeeld de scholen, bij De Mans, met de mensen die al hun hele 
leven hier wonen, om een zo breed mogelijke groep inwoners te betrek-
ken. 

NIEUWS UIT DE COMMISSIES.  Algemeen (Kas de Vries): - Nieuwjaarsbijeen-
komst 5 januari 2019: de Boekelose verenigingen organiseren samen met 
de BOV en de Dorpsraad een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst “Zout en 
nieuw” voor alle inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Een grote op-
komst wordt verwacht bij Eetcafé De Buren met muziek, cabaret en meer. 
Arend Stokkers vraagt hoe het zit met de kosten. De verenigingen, BOV en 
Dorpsraad betalen de organisatie, de consumpties zijn voor eigen rekening.  
Sociaal (Edith Robers): - Bookels Höltink: Begin november is er weer over-
leg geweest van Bookels Höltink, het platform om zaken op het gebied 
van welzijn in Boekelo te delen en elkaar daarin te vinden. Er is nu ook 
een jongerenwerker van Alifa aangesloten. Het plan is dat deze na school-
tijd ‘boksercise’-trainingen gaat aanbieden op de basisscholen. De Dorps-
raad wil nog meer aansluiting zoeken bij de scholen. - Kinderboerderij: 
er is een werkgroep opgericht om een plan van aanpak te maken. We 
willen ook graag een zorgpartner aansluiten voor dagbesteding. - Com-
missie banken en wandelpaden: er zijn twee nieuwe banken geplaatst. 
Aan de Badweg/Teesinkweg bij de waterbak en op het Marcelinusplein. 
Ben Schoppert meldt dat er twee oude banken zijn verwijderd die wor-
den hergebruikt als fietsfuik voor het bospaadje naast het Sikkepad tegen 
mountainbikers en crossers. 
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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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STFysiek (Kas de Vries): - Bladkorven zijn geplaatst en blijven staan tot half 
december. - Verkeersbarriers Windmolenweg zijn geplaatst om te voorko-
men dat verkeer daar draait om alsnog de Haimersweg in te rijden. Dit is 
vooralsnog een tijdelijke oplossing tot 1 april 2019. Op basis van de er-
varingen dan bekijken wat we moeten doen. - Klankbordgroep Rutbeker-
veld. Er is schot gekomen in het verondiepen, maar er wordt niet zoveel 
verondiept als in eerste instantie aangegeven. Dit heeft als nadeel dat 
het natuurgebied dat zou ontstaan kleiner wordt dan gepland. Verkeersin-
tensiteit van de vrachtwagens met zand is toegenomen, maar de omwo-
nenden die het dichtstbij wonen hebben er minder last van dan gedacht. 
- Abri bushalte Boekelosestraat/Bleekerijplein: er is een wens om hier 
een abri te plaatsen, maar deze kan niet bij de bushalte geplaatst wor-
den. Er wordt nu gekeken of er dichter bij de dorpskern een betere plek is 
(hoek Boekelosestraat / Dirk Papestraat). Ben Bel licht het plan toe vanuit 
de Vereniging Buurtbus Boekelo en Karin Nijhof is aanwezig namens de 
bewoners van de huizen waar de abri vlakbij zou moeten komen te staan. 
Zij zijn hier niet blij mee: het is niet mooi voor het aanzicht en uitzicht, 
mensen moeten alsnog lopen vanuit de abri naar de bushalte, geeft dit 
geen verkeersbelemmering? In het verleden is ook aan de bewoners be-
loofd dat er geen abri komt direct bij de halte. We zijn het erover eens dat 
de plek eigenlijk niet goed is voor een abri, maar je wilt de mensen die 
moeten wachten ook iets bieden. Arend Stokkers geeft aan dat er veel 
gebruik gemaakt wordt van die halte (zo’n 2000 instappers per jaar). Ton 
Taselaar oppert of we geen uitgeklede abri kunnen plaatsen met dunne 
stijlen, zonder posters en licht, die zo min mogelijk opvalt. De Dorpsraad 
zal aan de gemeente als advies geven dat de bushalte op dezelfde plek 
moet blijven en er een abri mag komen richting de Dirk Papestraat met 
als voorwaarde dat de abri qua design zo min mogelijk zichtbaar is. - Ver-
lichting buitengebied: de gemeente verzamelt input van omwonenden of 
er nog lampen weer aangezet / uitgezet moeten worden en speelt dat 
door aan Dinniq (de uitvoerder). - Energievisie Enschede: 19 november is 
de Nota Reikwijdte en Detailniveau Energievisie Enschede in de stedelijke 
commissie geweest. Er zijn veel zienswijzen op ingediend (ook door de 
Dorpsraad). Op basis daarvan is de nota aangepast. Kas de Vries heeft in 
de vergadering nogmaals aangegeven dat we geen windmolens in het 
buitengebied van Enschede willen en al helemaal niet rondom Boekelo. - 
Strooiroute: De nieuwe busroute wordt vanaf 9 december ook gestrooid.    
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Karen Hof begeleidt alle directe naasten 
vanaf het moment dat een afscheid in 
zicht komt of is gekomen. Omdat zij 
ervan overtuigd is dat tijd en aandacht 
een voorwaarde is om goed afscheid te 
kunnen nemen. Je kunt het maar één 
keer doen...

Karen Hof
T 053 574 74 79  |  M 06 81 45 43 62

Doolhof 26  |  7548 BZ  Boekelo

www.hofuitvaartzorg.nl
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STDorpsbudget (Kas de Vries): De Mans heeft 350 euro gekregen voor de 
aanschaf van een vlaggenmast met kerstboomverlichting.

Publiciteit (Susanne Harperink): Zowel de Dorpsraad als redactie van Boe-
ke-loos plaatsen nu op de Facebook-pagina @DorpBoekelo en dat gaat 
erg goed. Er wordt goede content geplaatst en er zijn veel nieuwe volgers 
en unieke bezoekers.

M.F.A. (Ben ter Stal): 27 november wordt het voorstel voor M.F.A. fase 3 
in de B&W-vergadering behandeld. In Stadsdeelcommissie West staat het 
niet op de agenda. Daar gaan we nog inspreken zodat hopelijk dit jaar nog 
een beslissing genomen wordt. Het ziet er positief uit.

Klankbordgroep Grolsch (Ben Bel): Naast de klankbordgroep was er nog 
een kleinere groep met omwonenden die regulier overleg hadden met 
Grolsch. Dit overleg is opgeheven. Grolsch stelt een stuk terrein aan de 
Winterhaarweg beschikbaar om eventueel een windmolen te plaatsen. 
Ook omdat zij als bedrijf (zoveel mogelijk) energieneutraal willen zijn.

RONDVRAAG EN SLUITING. Geen punten voor de rondvraag.

De vice-voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 

Geschreven door Susanne Harperink  
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UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 15 januari 2019. U bent van 
harte welkom in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, 
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur. 

Op dinsdag 18 december 2018 zal voor de tweede keer worden gesproken 
over de invulling van het Dorpsplan 2020-2030. Het is het vervolg op 
de bijeenkomst die in oktober werd gehouden. De Dorpsraad nodigt van 
harte iedere inwoner van Boekelo uit om mee te komen praten. De avond 
begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Locatie is de Nijmeijerzaal 
in M.F.A. De Zweede. 

Op 18 december en 15 januari houdt de Dorpsraad ook spreekuur van 
19.00 - 19.30 uur in M.F.A. De Zweede.



‘‘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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Uitgave Boeke-loos Deadline aanleveren kopij

Januari 2019 14 december 2018

Februari 2019 11 januari 2019

Maart 2019 15 februari 2019

April 2019 15 maart 2019

Mei 2019 12 april 2019

Juni 2019 17 mei 2019

Juli 2019 14 juni 2019

September 2019 16 augustus 2019

Oktober 2019 13 september 2019

November 2019 11 oktober 2019

December 2019 15 november 2019

Januari 2020 13 december 2019

ADVERTENTIETARIEVEN BOEKE-LOOS 2019

Voor 2019 ontkomt de Dorpsraad niet aan een kleine verhoging van de 
advertentietarieven met circa 2%. Onze vaste adverteerders zijn hierover 
inmiddels per e-mail geïnformeerd.
Op de site www.boekelo.info/boeke-loos/adverteren zijn de nieuwe  
tarieven geplaatst. De (eenmalige Klein Zakelijk-advertenties kosten in 
2019 € 17,90 en een Boekelootje € 8,45. 

BOEKELOOTJE

Gezocht te koop of te huur: Garagebox in Boekelo. 
Voor reacties: Arne van Dijk, tel. 06 - 110 472 79 of 

arnevandijk@gmail.com.



Najaarsopruiming bij La Deut Mode!

Dinsdag 11 december starten wij met een feestelijke 
najaarsopruiming!  

Op de gehele najaarscollectie* krijgt u 25% korting, bij 
afname van twee stuks 40% en bij afname van drie stuks 
maar liefst 45% korting. 
Zo bent u mooi en voordelig uit voor de komende 
feestdagen!

Wij willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen 
in 2018 en wensen u prettige feestdagen en een stijlvol 
2019! 

Tot ziens bij La Deut Mode in Boekelo!

* met uitzondering van accessoires



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

42
1 

| d
ec

em
be

r 
 2

01
8

17

H
O

E 
IS

 H
ET

 N
U

 M
ET

...
 K

ER
EN

SA
 B

RO
ER

SE
NHOE IS HET NU MET... 

KERENSA BROERSEN

DOOR SUSANNE HARPERINK

In de Boeke-loos van november 
2017 stond een interview met Ke-
rensa Broersen, die toen genomi-
neerd was voor een Viva400 Award 
en in januari naar de Verenigde Sta-
ten zou vertrekken om onderzoek te 
doen naar de Ziekte van Alzheimer. 
Inmiddels is Kerensa met haar ge-
zin alweer een paar maanden terug 
in Boekelo. Hoogste tijd om haar 
eens te spreken over haar periode 
in Amerika.

Viva400 
“Oh ja”, zegt Kerensa, “daar ging 
het toen om, die Viva400 Award. Ik 
ben daar tweede geworden.” Keren-
sa was zo druk met inpakken dat ze 
niet naar de uitreiking is geweest en 
ze dacht ook eigenlijk niet dat ze zo 
hoog zou eindigen. “Dat is natuur-
lijk hartstikke leuk! Ten eerste al dat 
je genomineerd wordt en daarna 
ook nog geselecteerd wordt uit zo’n 
600-700 mensen. Daarna wordt een 

top 5 gemaakt, waar ik dus twee-
de van ben geworden.” Een knappe 
prestatie, gezien de mensen die nog 
meer genomineerd waren.

Losgaan in het lab
En toen vertrok Kerensa in januari 
met haar man en kinderen naar Ber-
keley om daar aan de University of 
California onderzoek te gaan doen. 
“Ik ben helemaal losgegaan in het 
lab. Echt van dag 1 tot de allerlaat-
ste dag heb ik allerlei proeven ge-
daan. Ik vond het heel leuk, omdat 
ik daar in Nederland bijna geen tijd 
meer voor heb, dus ik heb die kans 
echt met beide handen aangegre-
pen.”

Echter bleek vlak voor vertrek dat 
iemand anders al eenzelfde onder-
zoek had uitgevoerd naar de Ziekte 
van Alzheimer, dus Kerensa moest 
ter plekke iets anders bedenken. 
“Dat was even adhoc heel hard na-
denken, want alles was al helemaal 
voorbereid.” Toch is er snel een an-
dere onderzoeksopdracht gekomen, 
in lijn met het vorige, waardoor 
Kerensa toch aan de slag kon met 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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welke routes eiwitten in dit soort 
cellen nemen. Dit heeft ook zeker 
wat opgeleverd. Kerensa: “Kennis, 
vooral hele fundamentele kennis 
over hoe het met routes werkt in 
cellen. En deze kennis is nodig om 
überhaupt over toepassingen te 
kunnen nadenken.”
Wat Kerensa ook heel leerzaam 
vond was het werken in zo’n groot 
en belangrijk lab: “Wat voor men-
sen werken daar, hoe worden deze 
mensen aangetrokken, hoe combi-
neren ze daar onderzoek met on-
derwijstaken, hoe stroomlijnen ze 
onderzoek? Hoe komt het dat ze 
daar zo succesvol zijn? Dat is voor 
de UT ook heel interessant om te 
weten. Ik heb heel veel energie 
gekregen van het werken daar, de 
focus en drive waarmee ze daar 
werken is geweldig. En het vertrou-
wen wat er daar in de onderzoekers 
is. Daarom lopen ze in Berkeley fors 
vooruit in onderzoek.”

American family
En het gezinsleven daar? “Ja, heer-
lijk, het was altijd lekker weer, dus 
we waren altijd buiten. En het leven 
is gewoon heel simpel daar: de kin-
deren hadden school en ik had mijn 
werk en mijn man een soort van 
sabbatical. We hadden een piep-
klein huisje op een heuvel in Berke-
ley met uitzicht over San Francisco. 
In de weekends gingen we vaak 
mooie plekken bezoeken zoals Yo-

semite en Santa Cruz. Ik denk dat 
we er allemaal heel erg van geno-
ten hebben: het lekker met z’n vie-
ren zijn en het eenvoudige leven.” 

Ook de gastvrijheid viel op: “Als 
mijn oudste werd uitgenodigd voor 
een feestje, dan was het vanzelf-
sprekend dat zijn zusje en wij ook 
meekwamen. Iedereen is altijd 
welkom, dat is daar heel normaal.” 
De natuur is ook schitterend: “Op 
het einde hebben we nog 3,5 week 
rondgereisd met een camper. Naar 
Los Angeles, San Diego, Las Vegas 
en heel veel nationale parken.” 

Zijn er ook nog dingen tegenge-
vallen?
Wat tegenviel is dat alles heel duur 
was. “Voor een brood betaal je zo € 
6,- euro. Op een gegeven moment 
gingen we berekenen wat we kwijt 
waren aan boodschappen en dat 
was bizar. Dan moet je in Neder-
land wel op heel grote voet leven, 
wil je dat uitgeven. En dat was al-
leen maar de basis.”
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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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vallen. Het is heel gebruikelijk om 
een keer overvallen te worden. Ge-
lukkig is dit Kerensa niet gebeurd. 
Er waren ook allemaal voorzorgs-
maatregelen genomen door de 
universiteit om dit tegen te gaan, 
zoals een taxi om naar huis te gaan 
‘s avonds. Of je spullen op het werk 
achterlaten als het al donker was, 
wanneer je naar huis ging. “Ik ben 
ook vaak wakker geworden van ge-
weerschoten.” Ook met hardlopen 
moest Kerensa oppassen waar ze 
zich begaf: aan de ene kant zaten 

poema’s en coyotes en aan de an-
dere kant slechte wijken. 
Er is ook een enorm verschil in wel-
vaart. “Daar hebben onze kinderen 
gezien wat het is om echt arm te 
zijn, heel confronterend. Aan de 
andere kant is de diversiteit van 
mensen schitterend. Onze kinderen 
staan nergens meer van te kijken!”

Het rustige leven zoals in Berkeley 
proberen Kerensa en haar man ook 
in Boekelo vast te houden. 

“Het was echt heel fijn om vooral 
als gezin veel bij elkaar te zijn, dus 
we proberen hier ook om wat min-
der vaak weg te zijn en meer thuis 
met elkaar. Je ziet in wat echt be-
langrijk is: je gezin en dat je plezier 
hebt op school en in je werk. En je 
realiseert je hoe rijk we hier eigen-
lijk zijn.” 
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Foto’s: Kerensa Broersen 



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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STDANKWOORD 
ORGANISATIE OUDE 
VOERTUIGENDAG

Wij, de organisatie van de Oude 
Voertuigendag Boekelo, kijken te-
rug op een enorm geslaagde dag, 
zondag 21 oktober. We hadden 
prachtig weer, veel deelnemers en 
bezoekers, die Boekelo per divers 
vervoer wisten te vinden. Een ge-
slaagd evenement, met een veel 
bekijks bij de diverse mooie klassie-
ke motorfietsen, auto’s, tractoren 
en bromfietsen. Door vergunnings- 
en veiligheidstechnische redenen 
waren er een aantal wijzigingen 
ten opzichte van voorgaande ja-
ren. In grote lijnen verliep de dag 
goed, maar we liepen ook tegen 
een aantal verbeterpunten aan, die 
meegenomen zijn in de evaluatie 
en volgend jaar aangepast worden. 
We willen alle aanwonende Boeke-
loërs aan de afgesloten wegen en 
diegenen die direct of indirect hin-
der ondervonden danken voor het 
begrip. 

Namens de organisatie
Boekelose Ondernemers Vereniging
Klepp’n Sproak Keerls
oudevoertuigendagboekelo@
gmail.com 

WINTERRITTEN MUSEUM 
BUURTSPOORWEG

27-28-29-30 december 2018
Tussen Kerst en Oud & Nieuw or-
ganiseert Museum Buurtspoorweg 
wederom haar traditionele winter-
ritten. Maar liefst vier dagen lang 
wordt er een dienstregeling gere-
den met 3 slagen, wat betekent dat 
er 3 retourritten gemaakt worden 
tussen Haaksbergen en Boekelo. 
Op deze rijdagen zijn het museum 
in Haaksbergen en de loods in Boe-
kelo geopend voor publiek. Er valt 
van alles te zien! 

Naast alle activiteiten wordt er tij-
dens de winterritten ook gezorgd 
voor de inwendige mens. Zo kan 
iedereen genieten van heerlijke, 
winterse versnaperingen als war-
me chocolademelk en snert. Als het 
nou ook nog even gaat sneeuwen is 
het plaatje compleet!    

Winterritten MBS, 27, 28, 29 en 30 
december. Kijk op www.museum-
buurtspoorweg.nl voor de actuele 
dienstregeling. 
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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

CADEAU
TIP

VOOR ONDER
DE BOOM

15%
KORTING

in December
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LAKENVELDER STEW IN 
BOEKELO 

DOOR PIETER HOF

Waar anders dan in Eetcafé De 
Buren treffen wij boer Jelle Hidma 
aan met zijn partner Evelien Har-
berink. Tot onze verrassing waren 
Jelle en Evelien net klaar met 
het nuttigen van een lekker visje 
van de kaart van ons dorpscafé. 
Je verwacht het niet. We worden 
hartelijk ontvangen en na een 
korte introductie praat boer Jelle 
honderduit over zijn passie: het 
Lakenvelderrund.

Van cameraman naar boer
Hoe komt een voormalig came-
raman na een vijfentwintigjarige 
carrière in de Hilversumse omroep-
wereld nou terecht in het lande-
lijke pareltje Twekkelo, zo vlakbij 
Boekelo. Dat is eigenlijk helemaal 
niet zo raar als je denkt. Tot z’n 20e 
levensjaar werkt Jelle op de boer-
derij, hij gaat naar de middelbare 
landbouwschool en een carrière als 

boer was zijn grootste wens. Maar 
het liep anders. 

Jelle fotografeerde veel. En die fo-
tografie zorgde voor een opmer-
kelijke wending in zijn loopbaan; 
want Jelle vervolgde zijn agrarische 
mbo-opleiding met een hbo-op-
leiding aan de kunstacademie AKI 
in Enschede. En daar liep hij, in 
z’n boeren spijkerjack met AC/DC 
achterop, in een compleet nieuwe 
wereld tussen de kunstenaars. Hij 
ontwikkelde zich uiteindelijk tot 
goede cameraman en werkte voor 
de Nederlandse omroepen. Jelle 
ging de hele wereld over, maar we 
kennen zijn werk bijvoorbeeld van 
het Klokhuis. U weet wel, daar waar 
‘Boer zoekt vrouw’ Yvon Jaspers ook 
ooit begonnen is. 

Na zo’n 30 jaar was het camera-
werk echter genoeg voor Jelle, die 
inmiddels bij Evelien in Twekkelo 
was komen wonen. De trek naar 
het platteland en de liefde voor de 
boerderij maakte dat Jelle stopte 
als cameraman. Wat hij dan voor de 
kost ging doen was nog niet duide-
lijk. Na een jaar van bezinning en 
her en der wat helpen bij Twekke-
lose noabers besluit hij om op zijn 
negenenveertigste toch nog een ei-
gen boerderij te beginnen.

Fokken met de Lakenvelder
Via de Vereniging Lakenvelderrund 
wordt Jelle geattendeerd op dit bij-



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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jaar geleden waren er nog maar 
250 stamboek-Lakenvelders over 
de hele wereld”, vertelt Jelle. Het 
van oorsprong oer-Hollandse dub-
beldoelras was toen op sterven na 
dood. Jelle pakte aan en ging op 
zoek naar mogelijkheden om met 
de Lakenvelder te gaan fokken. 

Op de gronden van Erve ‘t Oorbe-
ck en met hulp van eigenaar Bart 
Overbeek startte Jelle in 2015 met 
de eerste exemplaren van dit edele 
ras: ‘Dikke Sylvia’ en ‘Mijntje’. Dat 
aantal is inmiddels uitgegroeid tot 
maar liefst 46 Lakenvelders. Zijn 
koeien lopen 98% van de tijd bui-
ten. Er zijn wel schuilstallen aanwe-
zig, maar daar maken zijn koeien 
amper gebruik van. 

Daar ligt dan ook de oorsprong van 
het lekkere vlees van de ‘Koeien 
van Jelle’, zoals het bedrijf heet. Jel-
le en Evelien hebben samen geke-
ken naar de mogelijkheden om dit 
prachtige stukje vlees in een kring 
rondom Twekkelo aan de man te 
brengen. Die sprong heb

ben ze goed genomen, want niet 
alleen het prachtige leven van zo’n 
Lakenvelder op kruidige weiden is 
een belangrijke smaakmaker voor 
en fijn stukje vlees, ook de begelei-
ding - in alle rust - naar de slager en 
de wijze waarop het dier respectvol 
tot een einde komt, dragen daar 
wezenlijk aan bij. En die benade-
ring wierp al snel vruchten af. Veel 
particuliere klanten bestellen hun 
pakketten en Café CP in Enschede 
was het eerste eetcafé in de buurt 
dat zich graag wilde onderschei-
den met dit bijzondere stukje vlees. 
Dankzij de Proef Eet in Enschede, 
waar ons eigen dorpscafé dit jaar 
zo prachtig mooi in de prijzen viel, 
haakten Ike en Feike van Eetcafé De 
Buren al snel aan en zo staan tegen-
woordig de ‘Lakenvelder Stew’ en 
‘Lakenvelder Hamburger’ daar trots 
op de kaart. En dat is nou precies 
wat boer Jelle zo graag ziet: door 
het vlees in de buurt af te zetten 
vergroot je het duurzame karakter. 
Net als vroeger toen het vlees van 
de boer op tafel kwam van de om-
wonenden. Dat kan natuurlijk mooi 
in Enschede en omgeving en in 
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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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Boekelo bij Eetcafé De Buren, maar 
wat Jelle betreft mag het ook in het 
schap van Slagerij Mark Wagelaar 
komen te liggen. 

Het werd op een gegeven moment 
toch nog even spannend voor Jelle 
en Evelien, toen nieuwe wetgeving 
rondom fosfaatrechten een bom 
dreigde te leggen onder het prille 
bedrijf. Gelukkig pakte het goed uit 

en kregen zoogkoeienhouders een 
vrijstelling. Ze konden weer met 
goede moed vooruit denken. 
Jelle heeft niet de ambitie om flink 
te groeien en zijn concept met de 
koeien op Twekkelo zo groot te 
maken dat er 300 Lakenvelders 
rondlopen. Jelle houdt het op zijn 
50 Lakenvelders in het prachtige 
Twekkelo. 

Het goede nieuws is dat er anno 
2018 drieduizend Lakenvelders we-
reldwijd te bewonderen zijn, het 
initiatief van de ‘Koeien van Jelle’ 
en de Vereniging Lakenvelderrund 
helpen hieraan mee en zorgen voor 
behoud van dit oer-Hollandse run-
derras. En wij in Boekelo zijn blij dat 
wij kunnen genieten van dit heerlij-
ke stukje lokale vlees. 

KERSTCONCERT IN MOMENTUM 23 DECEMBER

De gebroeders Henk en Benno Goering uit Haaksbergen komen ook 
dit jaar weer met hun kerstconcert in Momentum, ze hebben zelfs 
een aantal nieuwe liederen ingestudeerd die ze graag willen laten 
horen.

In de pauze zal er koffie en een drankje zijn. We vragen deze middag 
geen entree, maar een vrije gift voor de onkosten. 

Aanvang 14.30 uur in Momentum, Beckumerstraat 169 te Boekelo. 

Foto’s: Otto van Kalkhoven en www.koeienvanjelle.nl 
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L WELKOMSTBEUKSKEN 

GAAT DIGITAAL

Bent u een nieuwe inwoner van 
Boekelo of Usselo, dan ontvangt u 
een “Welkomstbeuksken” met een 
kleine attentie. In dit boekje staat 
informatie over diverse plaatselijke 
activiteiten, clubs, stichtingen en 
verenigingen. Het boekje wordt in 
de meeste gevallen aan u overhan-
digd door één van onze “ambassa-
deurs”.  

Het Welkomstbeuksken wordt al 
vele jaren persoonlijk aangeboden 
aan nieuwe inwoners en dit zal in 
de toekomst ook zo blijven. Bewo-
ners van het dorp hebben aange-
geven het boekje graag te willen 
inzien en daarom gaat het Wel-
komstbeuksken digitaal. 

U kunt de digitale versie vinden op 
de websites van Boekelo (www.
boekelo.info) en Usselo (www.us-
selo.nl).

Indien u een nieuwe inwoner bent 
en hiervoor nog niet bent benaderd 
en u stelt het op prijs om een boek-
je met attentie te ontvangen, dan 
horen wij dat graag!

Voor Boekelo kunt u zich melden 
bij: Gonny ten Veen: 
gonnytenveen@hotmail.com
053 - 428 17 38

Voor Usselo kunt u zich melden bij:
Miranda Meerman: 
info@makelaardij-meerman.nl
053 - 428 24 44

Wij wensen u veel woonplezier!

Namens de werkgroep “Welkomst-
beuksken Boekelo - Usselo” 

Gonny, Carry, Kees, Caroline en 
Miranda



NIEUWJAARSRECEPTIE
 
AANVANG: 20:00     LOCATIE: DE BUREN IN BOEKELO

20.30  BURGEMEESTER ONNO VAN VELDHUIZEN

21:00  ‘NACHTBURGEMEESTER VAN BOEKELO’

21:30  FEEST MET CARTOON

DE VERENIGINGEN IN BOEKELO, USSELO & TWEKKELO VIEREN SAMEN:

‘ZOUT & NIEUW’
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”NIEUWJAARSBIJEENKOMST “ZOUT EN NIEUW”

Op 5 januari 2019 wordt een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor alle 
inwoners en alle leden van verenigingen uit Boekelo, Usselo en Twekkelo 
onder de noemer “Zout en Nieuw”. 
Het initiatief voor deze bijeenkomst is genomen door:

• Dorpsraad Boekelo
• BSC Unisson
• CV De Soaltkloetn’s
• Boekelose Tennisvereniging
• Boekelose Ondernemersvereniging

Zaterdag 5 januari starten we om 20.00 uur bij Eetcafé De Buren in Boeke-
lo met een welkomstdrankje. Daarna zal burgemeester Onno van Veldhui-
zen ons toespreken. Om circa 21.00 uur volgt een humoristisch optreden 
van de nachtburgemeester van Boekelo, waarna we een feestje bouwen 
onder aanvoering van Cartoon.

De kosten voor de organisatie van dit evenement worden dit jaar ge-
dragen door de 5 bovengenoemde partijen. Consumpties zijn voor eigen 
rekening.

We rekenen op een enorme opkomst en verwachten er een geweldige 
avond van te gaan maken. 

Laten we op 5 januari Boekelo, Usselo en Twekkelo verenigen met een 
geweldige feestavond.

Met vriendelijke groet,

Rik Brinkman
Geert Kolthof
Rob Stokkers
Marcel Themmen
Jeroen Verhaak 
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KERSTMARKT 2018 BACK IN TOWN 

Lekker slenteren langs gezellige kraampjes, glühwein en warme chocola-
demelk drinken en genieten van sfeervolle kerstmuziek. Al deze ingredi-
enten zijn te vinden in het centrum Boekelo op zaterdag 15 december van 
17.00 tot 21.00 uur. 

Alle winkels zijn open en er is een gevarieerd aanbod aan standhouders 
met onder andere kinder- en dameskleding, accessoires, cadeauartikelen 
en woonaccessoires. Rond het Carillon zorgen verschillende horecaonder-
nemers voor een lekker hapje en drankje. Uiteraard wordt er ook aan de 
kinderen gedacht: er is een springkussen, schmink en de rest is een ver-
rassing....

Deze avond houdt de Boekelose Ondernemersvereniging (BOV) een verlo-
ting van drie waardebonnen die verzilverd kunnen worden bij alle onder-
nemers die aangesloten zijn bij de BOV. Wilt u daaraan meedoen? Vul dan 
het lot bij dit artikel in en gooi deze op 15 december in de daarvoor be-
stemde bus onder de kerstboom bij het Carillon. Inleveren kan van 17.00 
tot 20.30 uur. Om 20.45 zullen we de winnaars bekend maken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 15 december!

HOHOHO Merry Christmas

Boekelose Ondernemersvereniging 
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VERLOTING KERSTMARKT BOEKELO 2018

Naam: ..............................................................................................

Telefoonnummer: ...........................................................................

E-mailadres: .....................................................................................



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

KERSTBOMENVERKOOP

Nordmann spar, Picea abies (gewone kerstboom) en Omorika. 
Wij staan zoals elk jaar aan de Windmolenweg, hoek Boterdijk! 
Bezorging in Boekelo is gratis.

Start verkoop is zondag 6 december. We zijn geopend op maandag 
t/m vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. 

Verhaak Tuinverzorging
Tel. 06 - 536 314 47 

Wij wensen u 
prettige feestdagen
en een gezond 2019
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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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O3FM SERIOUS REQUEST: 

DE LIFELINE KOMT IN  
BOEKELO

Heeft u het al gehoord? 3FM  
Serious Request: de Lifeline komt 
op woensdag 19 december door 
Boekelo! Doe mee en organiseer 
een actie voor het goede doel!

In plaats van een Glazen Huis gaat 
3FM dit jaar het land in. In de week 
voor kerst (18-24 december) trek-
ken drie teams met 3FM-dj’s van-
af drie verschillende locaties in het 
land van actie naar actie, terwijl ze 
live radio en tv maken. Op woens-
dag 19 december loopt het dj-team 
Rámon Verkoeijen en Mark van 
der Molen tussen 09.00 en 15.00 
uur van Hengelo via Boekelo naar 
Haaksbergen. Naar verwachting zijn 
ze die dag ergens tussen 10.30 en 
13.30 uur in ons dorp. 

3FM Serious Request heeft contact 
gezocht met de Dorpsraad met de 
vraag of we in Boekelo in actie wil-
len komen. Uiteraard willen we de 
dj’s graag hartelijk ontvangen. 

Wilt u een actie op touw zetten? 
Neem dan contact op met de redac-
tie van Boeke-loos via boekeloosre-
dactie@gmail.com, een  berichtje 
via de Facebook-pagina Dorp Boe-
kelo of bel de redactie. De tele-
foonnummers staan vooraan in de 
Boeke-loos.

Meer informatie over de actie staat 
op www.npo3fm.nl/seriousrequest  


KERSTBOMENVERKOOP

Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt. Alle 
bomen zijn of worden vers gerooid of gezaagd. We hebben bomen 
van 0,70 tot 7,00 meter in diverse soorten. 
De verkoop is van Sinterklaas tot Kerst van woensdag t/m zaterdag.
Kom gezellig een kerstboom uitzoeken op onze kwekerij aan de  
Vloeiweidenweg 31 naast kwekerij Ter Brugge.  
Voor info www.kerstboomhandel.nl of 06 - 108 411 56.

Lammersen Kerstbomen 



‘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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BSC UNISSON • De Zweede • Boekelosestraat 275 • Boekelo
volg ons op:

Beste Gastouders!
Wij zijn inmiddels al weer druk bezig met 
de voorbereidig van het 26e Internationaal 
O16 Voetbaltoernooi. Ook in 2019 komen 
er weer jonge voetbalspelers uit verschil-
lende landen naar Boekelo. Dit weekend 
is ook voor de spelers een unieke evaring.  
In verband met de beschikbare gelden is 
het van belang om zoveel mogelijk spelers 
in gastgezinnen onder te brengen. 

Graag zouden wij dan ook gebruik maken 
van uw gastvrijheid? U helpt ons er gewel-
dig mee! Wij hopen op veel positieve 
reacties. Mocht u mensen kennen die ook 
intresse hebben, laat het ons dan weten en 
wij nemen contact met ze op!

GEZOCHT
GASTGEZINNEN 
IN BOEKELO EN OMGEVING

MEER INFO!
Neem contact op met:
Gerrit Waanders 
Tel. 06 50 22 34 97
of stuur een mail naar: 
b-toernooi@bscunisson.nl

ONLINE AANMELDEN!
Via de link: voetbal.bscunisson.nl/
gastgezinnen/ 

8, 9 EN 10 JU
NI 2019



 
 

Uw Schilder in Twente 
 
 

Ook voor glas-, wand- en 
vloerafwerking! 

 
 

Warm aanbevolen; de winterpremie 
 

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

 
Particuliere winterpremie = € 40 per man/per dag! 
Zakelijke winterpremie = € 20 per man/per dag! 

 
Profiteer nu 
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal 
3 mandagen werk bestaat. 
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak. 
De schilder valt in 2018 nog onder het lage 6% btw-tarief voor  
Woningen ouder dan 2 jaar. Profiteer hier van!  
Vanaf het jaar 2019 gaat het lage btw-tarief naar 9%. 

 
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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OPTREDEN INSPIRATION 
IN TWEKKELO

Op vrijdag 14 december treedt het koor Inspiration op in de Johannes-
kerk in Twekkelo. Bij dit Boekelo’s koor zingen ook enkele dames uit 
Twekkelo mee.

Inspiration zal naast hun reguliere repertoire ook kerstliedjes ten geho-
re brengen. Zo kunt u alvast in de stemming komen voor de komende 
kersttijd. De kaartjes voor dit optreden kosten € 7,50, inclusief koffie en 
een pauzedrankje. Het optreden begint om 20.00 uur. Vanaf 19.15 uur 
staat de koffie klaar!

Opgave voor deze gezellige avond (bij voorkeur per mail) voor 12  
december bij: Alie van der Veer, a.h.vanderveer@wolmail.nl of  
074 - 291 10 90 of bij Ans Olink, olinktwekkelo@gmail.com of  
06 - 100 518 03. 

NOËL, NOËL! IN DE KERK VAN USSELO

Zaterdag 22 december verzorgt het Vocaal Ensemble Il Cocodrillo Cante, 
samen met kinderkoor Cappella Enschede Junior (beiden uit Enschede) 
een Glühwein- en lichtjesconcert in de Hervormde Kerk van Usselo. 

De beide koren zullen, onder leiding van dirigente Jeanet Bosch, be-
kende en minder bekende oude en moderne kerstliederen ten gehore 
brengen. Crocodrillo zal onder andere ‘Quatre motets pour le temps de 
Noël’ van de componist Francis Poulenc uitvoeren. Een werk dat bekend 
staat om de hoge eisen die aan het koor worden gesteld op het gebied 
van ritmische precisie en intonatie. Het kinderkoor zal onder andere 
‘Sleep, Baby, Sleep’ en het bekende ‘Away in a Manger’ ten gehore 
brengen. Het wordt een programma voor het hele gezin.

Het kerstconcert, dat de titel Noël, Noël! heeft meegekregen begint om 
19.30 uur. De kaarten kosten € 10,-. In de voorverkoop via reserverin-
gen@cocodrillo.nl zijn kaarten à € 8,- verkrijgbaar. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang en bezoekers t/m 16 jaar en 65+-ers betalen  
€ 5,-. 

Optreden INSPIRATION 14 december in Johanneskerk.

Op vrijdag 14 december a.s. komt het koor “Inspiration” optreden bij  ons in de 
kerk. Zij zullen naast kerstliedjes ook wat andere liederen uit hun repertoire ten 
gehore brengen. We kunnen zo alvast in de stemming komen voor de komende 
kersttijd!!
Bij dit Boekelo’s koor zingen ook enkele dames uit Twekkelo mee!!

De kaartjes voor dit optreden kosten 7,50 euro inclusief koffie en een 
pauzedrankje. Het begint om 20.00 uur, vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar!

Opgave voor deze gezellige avond (bij voorkeur per mail) voor 12 december bij 
Alie van der Veer, a.h.vanderveer@wolmail.nl, tel. 074-2911090
of 
Ans Olink, olinktwekkelo@gmail.com, tel.06-10051803 



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
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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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Vrijdag 21 december om 19.00 uur 
op de begraafplaats Usselo

In 2014 sloegen Caroline Doornbos 
en Riëtte Wissink de handen ineen 
en vroegen het bestuur van de be-
graafplaats om toestemming om een 
herdenkingsavond in Usselo te or-
ganiseren. Na enige scepsis van het 
bestuur (was er wel behoefte aan?) 
kregen zij groen licht om eenmalig 
een lichtjesavond te organiseren. 

Op die eerste lichtjesavond bleek 
dat er zeker behoefte is om samen, 
in de donkere dagen voor Kerst, ge-
liefde overledenen te herdenken. Er 
kwamen circa 450 mensen! Vijf jaar 
later is het een bijzondere traditie in 
Usselo geworden die jaarlijks wordt 
bezocht door honderden mensen.

De voorbereiding begint al in de zo-
mer, dan worden de fakkels hand-
matig gevuld. Want hier zijn er zo’n 
450 van nodig. Nog meer praktische 
ingrediënten: 100 liter lampenolie, 
500 grafkaarsen, tien vuurkorven, 25 
vrijwilligers, vier midwinterhoornbla-
zers en 80 liter chocolademelk. 

Met een paardentrailer worden de 
middag voor de lichtjesavond alle 
benodigde materialen naar de be-
graafplaats gebracht. Daar worden 
de fakkels door vrijwilligers uitge-
zet, banken rondom het podium ge-

plaatst en krijgt het hart met kaarsen 
een plek.

Rond 17.00 uur komen de overi-
ge vrijwilligers die de grafkaarsen 
klaarzetten, aansteken en uitdelen. 
Muziek en geluid wordt getest. Par-
keerbegeleiders nemen hun plek in 
en vanaf 18.15 uur komen de eerste 
bezoekers. Zij worden van verre al 
begroet door de midwinterhoorn-
blazers, afkomstig van de Veluwe. 
Zij komen uit eigen beweging graag 
elk jaar terug bij de lichtjesavond, zo 
mooi vinden zij het.

Tijdens de lichtjesavond is altijd 
prachtige livemuziek, die elk jaar 
varieert. Caroline en Riëtte spreken 
passende woorden die troost bieden 
bij het herdenken van dierbaren die 



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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is er chocolademelk, verwarmd en 
geleverd door Hanninkshof, en kun-
nen bezoekers en vrijwilligers met 
elkaar napraten. 

Als rond 20.15 uur alle bezoekers 
naar huis zijn gegaan, volgt de klus 
van afbreken en opruimen. Inmid-
dels is de groep van trouwe vrijwil-
ligers goed op elkaar ingespeeld en 
weet ieder zijn taak. Rond de klok 
van 22.00 uur is het tijd voor een 
hapje en drankje en kijken we met 
een moe, maar met een voldaan en 
warm gevoel terug op een bijzonde-
re bijeenkomst! 

Bent u nog nooit geweest, kom dan 
dit jaar eens kijken. U bent van harte 
welkom!

Caroline Doornbos 
en Riëtte Wissink 
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Herdenken in het licht



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: Carolien Abbink

KINDERKERSTNACHTDIENST

Kom helemaal in kerstsfeer bij de  
Kinderkerstnachtdienst in Usselo!

Ook dit jaar zullen kinderen uit Usselo en 
Boekelo het Kerstspel weer voor u gaan 
opvoeren. Ditmaal zal het plaatsvinden 
op zondag 23 december, wederom op de 
deel bij de familie Leefers aan de Haaks-
bergerstraat 962 te Usselo. 

De opvoeringen zijn op zondag 23 december om 16.00 uur en om 17.30 
uur. Bij het verenigingsgebouw in Usselo is gelegenheid om de auto of 
fiets te parkeren. Er zullen verkeersregelaars staan die u helpen bij het 
oversteken van de Haaksbergerstraat.

Wij hebben er weer zin in. Hopelijk zien we u dan!

Kindernevendienst Protestantse Gemeente Usselo-Boekelo 

DATA BRIDGECLUB

Bij deze vindt u de bridgedata van dit seizoen. Het is een eenmalige aan-
kondiging en zal niet meer in de kalender worden opgenomen. Noteert 
u de data voor uzelf of bewaar deze uitgave van Boeke-loos. U kunt de 
data ook vinden op www.bridgeboekelo.nl.

21-11 27-02

12-12 13-03

19-12 (kerstdrive) 27-03

02-01 10-04

16-01 24-04

30-01 01-05

13-02 15-05 (slotdrive)
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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 OALE ROOP IN 
BOEKELO

Ieder jaar met Driekoningen ver-
zorgt multicultureel koor IntervO-
caal een optreden. Dit vindt elke 
keer op een andere plek in en om 
Enschede plaats. Deze keer heb-
ben we gekozen voor het mooie 
Boekelo met als locatie in en rond 
Momentum, voorheen de Marcelli-
nuskerk.

Ons concert heet De Oale Roop en 
heeft veel verrassende elementen 
zowel rondom de kerk als daarbin-
nen. Wij worden bijgestaan door de 
slagwerkgroep van MV Unisson uit 
Boekelo en een kinderkoor. Natuur-
lijk zijn ook midwinterhoorns van 
de partij, zij zijn bij uitstek de ver-
tegenwoordigers van De Oale Roop 
in Twente.

Wat is De Oale Roop?
De Roop is een oude Twentse tradi-

tie waarbij midwinterhoorns elkaar 
aanroepen. 6 januari, Driekonin-
gen is de laatste dag dat de hoorns 
mogen klinken. In veel culturen is 
Driekoningen een belangrijke feest-
dag op weg naar het licht en wij als 
IntervOcaal bezingen dit ook. Het 
geheel staat onder de bezielende 
leiding van Diet Gerritsen met mu-
zikale begeleiding en arrangemen-
ten van Frank Deiman.

Ons koor wil graag De Roop in Boe-
kelo laten klinken op Driekoningen, 
zondag 6 januari 2019 van 16.00 
tot 19.00 uur. Wij nodigen alle Boe-
keloërs van harte uit om dit samen 
met ons te beleven.

Laat u verrassen door wat we voor 
klein en groot in petto hebben! De 
toegang is gratis, een gift na afloop 
wordt zeer op prijs gesteld.

Multicultureel koor IntervOcaal
www.intervocaal-enschede.nl 

KLEIN ZAKELIJK CAMBRIDGE BOEKELO

Ik ben Ans Brunsman en ik ben gewichtsconsulent. Mijn praktijk Cam-
bridge Boekelo & omstreken is gevestigd in het Klokhuys. Door mid-
del van op maat en 1 op 1 begeleiding (gezonde maaltijdvervangers in 
combinatie met gezonde verse maaltijden) is succes verzekerd met het 
verliezen van gewicht. 

Voor informatie of aanmelding kunt u mij altijd bellen op:
06 - 306 662 96 of stuur een e-mail naar info@gezonde-lifestyle.nl 



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

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

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

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

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10
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+COLLECTEER MEE VOOR DE 
HERSENSTICHTING

Van 28 januari tot en met 2 februari 
2019 wordt de Hersenstichtingcol-
lecte gehouden. Voor deze
collecte is de Hersenstichting op 
zoek naar collectanten. 

De Hersenstichting zet zich in voor 
al die mensen met een hersenaan-
doening. Vrijwel iedereen krijgt ooit 
te maken met een hersenaandoe-
ning. Hieronder vallen onder meer 
beroerte, dementie, ASS, hersentu-
mor, de ziekte van Parkinson en
ADHD. Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. 
Bijna een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernstige ge-
volgen.

Daarom vragen wij uw hulp tijdens 
de collecteweek in Boekelo: twee 
uurtjes collecteren voor al deze 
mensen, dat is een kleine moeite 
voor een groot effect. U kunt zelf 
aangeven in welke straat en hoe-
veel uur u wilt lopen. Wat u ook 
doet, u helpt uw medemens ermee. 

U kunt u opgeven bij de regioverte-
genwoordiger Annelie Nijland, 
tel. 053 - 428 02 00 of via het 
hoofdkantoor van de
Hersenstichting in Den Haag, 
tel. 070 - 360 48 16 of via
www.hersenstichting.nl. 

ACTIVITEITEN TREFPUNT 
50+

Het bestuur van Trefpunt 50+  
nodigt u uit voor het jaarlijkse kerst-
diner op donderdag 20 december in 
het Wapen van Beckum. U ontvangt 
ook nog een persoonlijke uitnodi-
ging.

Opgave van aanwezigheid voor  
vrijdag 14 december 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
Donderdag 10 januari 2019 is er 
een nieuwjaarsbijeenkomst met 
een hapje en een drankje en voor 
de liefhebbers een soepje in De Ze-
venster. Aanvang 17.00 uur. Opgave 
voor 7 januari.
Dinsdag 22 januari 2019 is de  
Algemene jaarvergadering. 



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

Ma. Gymnastiek, aangepast aan de mogelijkheden 
van de deelnemer (wekelijks).

9.35 - 10.30

Di. Tai Chi. Goed voor lichaam en geest (wekelijks). 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. 
Aansluitend voorlichting over een specifiek thema.

13.50 - 15.00 

Wo. Ontmoetingsochtend. Activiteiten voor lichaam en 
geest en zeer zeker gezelligheid (wekelijks).

9.30 - 11.30 

Wo. Samen eten, gezelligheid en smullen (wekelijks). 12.30

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

14.00 & 19.00

Do. Activiteiten-inloop. Gezellig spelletjes doen  
(wekelijks). 

14.00

Vr. Ontmoetingsochtend. Activiteiten voor lichaam en 
geest en zeer zeker gezelligheid (wekelijks).

14.00

Di.  11 dec  Handwerkcafé: gezellig samen handwerken. 14.00

Wo. 12 dec. Gezellig samen zingen (bekende liedjes). 19.00

Do. 20 dec. Goed verzorgde kerstmiddag, met muziek en eten. 
Kosten € 15,-.

14.00

Do. 10 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst. 14.00

Tussen  Kerst en Oud & Nieuw zijn er geen activiteiten.

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
RK

D
IE

N
ST

EN
 &

 D
E 

ZO
N

N
EB

LO
EMKERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

09 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

16 dec. Protestantse kerk Usselo

Momentum Boekelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

16:00 uur Oec. Kerstsamenzang

20 dec. Momentum Boekelo 17:00 uur Kerstspel Marcellinusschool

23 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

24 dec. Marcellinuskerk Boekelo

Protestantse kerk Usselo

Doorgaan dienst met Inspiration nog niet bekend!

22:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

25 dec. Marcellinuskerk Boekelo 

Protestantse kerk Usselo 

Johanneskerk Twekkelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor 

Kerkdienst Protestantse Gemeente 

Kerkdienst Ned. Protestantenbond

30 dec. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

31 dec. Johanneskerk Twekkelo 15:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 jan. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

06 jan. Marcellinuskerk Boekelo

Protestantse kerk Usselo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor 

Kerkdienst Protestantse Gemeente

DE ZONNEBLOEM

De maanden die voor ons liggen zitten vol met tradities en feestdagen. Voor 
de één zal het een moeilijke tijd zijn en voor de ander niet. Dat realiseren wij 
ons. Dat neemt niet weg dat wij u vanuit ons hart een goede tijd toewensen.
Bij de Zonnebloem is het traditie met de kerst dat wij kerstbakjes gaan maken 
voor onze gasten en die vlak voor de kerst bij de mensen thuis bezorgen. De 
vrijwilligers hebben daar een hele klus aan. Dit jaar gaan wij samenwerken 
met leerlingen van het Stedelijk Lyceum. Wij kijken uit naar een gezellige dag 
met mooie resultaten. 

Op 31 januari zal er weer een stamppotbuffet zijn in De Berke. Meer details 
hierover leest u in het januari nummer.
Goede tijd, veel licht en liefde gewenst. 

De Zonnebloem 



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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vr. 14 dec. INLEVEREN KOPIJ  
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

vr. 14 dec. Optreden Inspiration Johanneskerk Twekkelo 20.00

za. 15 dec. Kerstmarkt Centrum Boekelo 17.00 - 
21.00

di. 18 dec. Maandelijks spreekuur  
Dorpsraad

De Zweede 19.00 - 
19.30

wo. 19 dec. Serious Request:  
de Lifeline

Door Boekelo

di. 18 dec. Tweede brainstormavond 
Dorpsplan 2020-2030

De Zweede 20.00

vr. 21 dec. Lichtjesavond Begraafplaats Usselo 19.00

za. 22 dec. Kerstconcert Noël, Noël! Hervormde Kerk Usselo 19.30

zo. 23 dec. Kerstconcert Henk en  
Benno Goering

Momentum 14.30

zo. 23 dec. Kinderkerstnachtdienst Haaksbergerstraat 962 
Usselo

16.00 
en 
17.30

do. 
t/m 
zo.

27 t/m 
30 dec.

Winterritten Museum 
Buurtspoorweg

Museum Buurtspoorweg

vr. 4 jan. Bezorgers Boeke-loos De Zweede

za. 5 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 
“Zout & Nieuw”

Eetcafé De Buren 20.00

zo. 6 jan. Concert De Oale Roop Momentum 16.00

 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:  
 1e weekend van de maand.
	Spreekuur wijkagent: ma.18.30 – 19.30 uur, De Zweede
	Historisch Centrum: Elke  maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
 Elke vrijdag een inloopmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor iedereen die  
 iets te melden heeft
 MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot   
 11.30 uur plaats in de Berke



ADVERTENTIES:
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op: 
www.boekelo.info/boeke-loos

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting 
Dorpsraad Boekelo.
Ingezonden artikelen, indien 
voorzien van naam en adres, vallen 
wanneer geplaatst, buiten de 
verantwoordelijkheid van zowel de 
Dorpsraad als de redactie.

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)

Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

COLOFON

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185

Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries 428 34 96

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.

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


