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Boeke-loos is een uitgave
van Stichting Dorpsraad.
Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag
van de Dorpsraad. Daarnaast
delen wij boeiende verhalen
en nieuwtjes voor -en door- de
inwoners van Boekelo en omstreken met u.

Vanaf
19,50

Vergaderen, trainingen en besprekingen
in alle rust.
Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!
Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.
Neem contact met ons op via conference@badboekelo.nl



Oude Deldernerweg 203, 7548 PM,
Enschede | +31 053 428 30 05

 Gratis
wiﬁ

 Gratis
Parkeren 

24
hectare

Concrete hulp bij het omgaan
met het verlies van werk,
gezondheid, relatie of bij een
overlijden.

Mijn uitdaging is om jou écht
te helpen zodat je in je kracht
komt en het dagelijkse leven
weer aankunt.
Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520
info@MonPlus.nl

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen
geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de
ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd
in je leven en je leven
opnieuw ingericht
www.MonPlus.nl

Eerlijk is eerlijk, we zijn ontzettend
blij dat Susanne Harperink alleen
haar functie bij de Dorpsraad heeft
beëindigd en lid blijft van onze reDe redactie van de Boeke-loos dactie. We zouden ons echt geen
wenst u een heel gezond en voor- raad weten zonder haar bijdrage!
spoedig 2019 toe! We gaan er een Gelukkig is oude bekende Bernd
mooi jaar van maken met hopelijk Weijers teruggekeerd als lid van de
weer veel mooie nieuwe Boeke-loos Dorpsraad.
uitgaven. En wat betreft de goede
voornemens, sluiten we ons graag Voor zowel de Dorpsraad als de
aan bij de klinkende uitspraak hier- Boeke-loos is het wel van belang
over door onze vaste correspondent dat er een ambtelijk secretaris voor
Jaco Agterbosch: “Probeer dit jaar de Dorpsraadvergaderingen gete doen waar u gelukkig van wordt. vonden wordt. De Boeke-loos zou
En laat niemand anders u vertellen een stuk minder gevuld zijn als we
hoe u dat moet doen.” Verderop in iedere maand het verslag van de
deze Boeke-loos vertelt Jaco meer Dorpsraad zouden moeten missen.
Heeft u een paar uurtjes per maand
over dit soort (eigen)wijsheid.
tijd, dan hopen we als redactie dat
Vond u de kerstmarkt ook zo’n we snel van uw schrijfvaardigheid
succes in december? Als redactie kunnen genieten. Lees vooral de
hebben we live verslag gedaan en vacature voor deze functie in het
lopend tussen alle leuke kraam- verslag van de Dorpsraad.
pjes door, hoorde je eigenlijk alleen
maar positieve berichten. En dat het
koud was, viel niet eens meer op.
Wat was het ook een leuk gezicht al
die kinderen op het schaatsbaantje
midden op het plein. Hulde voor de
organisatie door de BOV!

Gaan we u zonder het benoemen
van verdere goede voornemens
voor 2019 een goed nieuw jaar toewensen en hopelijk zien we weer
veel van uw bijdragen tegemoet.
We verheugen ons erop!

Nu we het toch over die Boekelose De redactie 
ondernemers hebben, in deze Boeke-loos praten we met de nieuwe
Coverfoto: Michael Scholte in t hoff
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DOOR PIETER HOF

eigenaren van Breukers Dranken en
komt ook de nieuwe kleding- en lifestylewinkel R&R aan bod. We laten u graag met ze kennismaken.
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BESTE LEZERS

Het nieuwe jaar is alweer bijna 2 weken oud
als u dit leest. De feest- en veelal vrije dagen zijn voorbij en de dagelijkse zaken zijn
weer opgepakt. Voor iedereen de wens dat het nieuwe jaar veel goeds
en voorspoed brengt. Ons dorp is prachtig om in te wonen met behoorlijk
veel en goede voorzieningen die we met zijn allen in stand (zouden moeten) houden.

DORPSRAAD
NIEUWS
TAB
TEKST

DE DORPSRAAD WENST U
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Zoals u weet zijn er op 21 maart vorig jaar verkiezingen geweest voor de
Dorpsraad. Dit heeft geleid tot een deels nieuwe samenstelling. Enkele
nieuwe initiatieven zijn al opgepakt, zoals de opstelling van een Dorpsplan voor de periode 2020-2030 en een nieuwe poging om een kinderboerderij op te richten.

Natuurlijk hebben we veel meer aandachtspunten dan hierboven genoemd. Een volledige opsomming is in dit stukje niet mogelijk. Eén daarvan
moet nog benoemd worden: het werken aan duurzaamheid en duurzame
energie. Naar verwachting zal het aantal zonnepanelen en zonneparken
de komende jaren toenemen. De gemeente onderzoekt de plaatsing van
enkele windmolens bij de Grolsch en op de Marssteden. Mede gelet op
het te verwachten lage rendement is de Dorpsraad hier tegen.
Een zorg binnen de Dorpsraad is wel de invulling van het secretariaat. Dat
is om verschillende redenen binnen de huidige ploeg niet op te lossen
zodat we besloten hebben een ambtelijk secretaris aan te trekken. Zie de
oproep daarvoor verderop in deze Boeke-loos.
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Belangrijk voor Boekelo, Usselo en Twekkelo is ook de snelle realisatie van
een sportzaal bij MFA De Zweede. Daar is de afgelopen maanden door een
aantal dorpelingen hard aan getrokken. Op dit moment lijkt het er op dat
er begin 2019 meer duidelijkheid is en dat de sportzaal er komt. Wat zou
het geweldig zijn als er dit jaar gebouwd kan worden. Boekelo, Usselo en
Twekkelo (scholen, verenigingen) èn de gemeente beschikken dan over
een fantastische nieuwe accommodatie. Het oude gymlokaal (bijna 50
jaar oud!) aan de Diamantstraat is dan overbodig.

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl

DORPSRAAD
TAB
NIEUWS
TEKST

Ons dorp is een behoorlijk hechte gemeenschap met vele actieve verenigingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van honderden dorpsgenoten. Iets waar me met zijn allen trots op mogen zijn.
Ook rond de Dorpsraad is een kring van tientallen vrijwilligers actief voor
onder andere het maken en verspreiden van Boeke-loos, het onderhoud
van de banken, wandelpaden en straatadoptanten die het zwerfvuil opruimen. Veel dank daarvoor.
Het afgelopen jaar hebben we vanuit ons eigen door de gemeente toegekende dorpsbudget weer aan verschillende activiteiten en initiatieven in
ons dorp bijgedragen. Hebt u een idee voor een verbetering in uw straat
of buurt, informeer dan bij ons naar de mogelijkheden voor een bijdrage.
De Dorpsraad zal zich vanzelfsprekend in het nieuwe jaar maximaal inzetten voor een leefbaar Boekelo.
Ik wens u nogmaals een goed, voorspoedig en vooral gezond 2019!
Jeroen Verhaak,
Voorzitter Dorpsraad Boekelo

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 15 januari houdt de Dorpsraad ook spreekuur van 19.00
- 19.30 uur in M.F.A. De Zweede. Wilt u hier naartoe komen, vergeet dan
niet u aan te melden via dorpsraad@boekelo.info.
Op donderdag 17 januari 2019 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.
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www.boekelo.info
Facebook: @dorpboekelo 

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

BOVAG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE
Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

Bosch car service

Per 1 januari 2019 is Bernd Weijers teruggekeerd in de Dorpsraad als opvolger van
Susanne Harperink. Mede door het vertrek
van Susanne wordt de verslaglegging een
aandachtspunt. Omdat intern de functie van
secretaris niet vervuld kan worden, hebben we besloten een ambtelijk
secretaris van buiten aan te trekken. Een oproep daarvoor staat op de
volgende pagina.

DORPSRAAD
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Op donderdag 17 januari is de tweede brainstormavond voor het dorpsplan 2020-2030. We nodigen u daarvoor allemaal van harte uit!
Het vorig jaar ingevoerde spreekuur van de Dorpsraad wordt in 2019
gecontinueerd. Tenminste het eerste half jaar. We voeren per januari in
dat bezoekers zich vooraf moeten melden via dorpsraad@boekelo.info.

Commissie Fysiek
- Na bestudering van het ontwerp-bestemmingsplan van Meester de
Wolfstraat 40 is besloten daar positief over te adviseren. Ons inziens is de
bouw van een woonhuis een verrijking voor de straat.
- Over de abri bij de bushalteplaats De Bleekerij is geen nieuws. Omdat
de grond van de MBS is zal de gemeente daarmee overleggen. Bij geen
bezwaar van die zijde kan de abri geplaatst worden. Wat de uitstaphalte
Beckumerstraat tegenover Coop betreft vinden wij plaatsing van een haltebord niet wenselijk. Daarvoor is het op die plek te druk. Er staan vaak
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Gesprek Nouryon (voormalig Akzo)
11 december jl. is er een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van
Nouryon (voormalig Akzo) over de plaatsing van een extra zouthuisje en
leidingen aan de Strootmanweg. Omdat dit valt buiten de ontwikkeling
van Ganzebos 3 en het een stukje natuur is, is een nieuwe besluit nodig.
We hebben besloten om de gemeente positief te adviseren.
Commissie Sociaal
- Maandag 17 december was de kick-off-bijeenkomst van de werkgroep
die bezig gaat met het project om een kinderboerderij in Boekelo te realiseren.
- De plannen voor Serious Request worden door Susanne toegelicht. De
Dorpsraad doneert € 250,- voor deze actie.

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

Commissie Dorpsbudget
Voor bijdragen uit het dorpsbudget zijn enkele voorstellen ontvangen.
Over de aanvraag van Alifa om een bijdrage voor Boxercise voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen besluiten we in januari. De gemeente
heeft bericht dat de reserveringsaanvraag van € 3000,- voor de bouw van
de sportzaal is gehonoreerd.

DORPSRAAD
TAB
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TEKST

vrachtwagens en busjes te lossen. De chauffeur van de buurtbus kan zelf
beoordelen waar op de Beckumerstraat (tussen de Kwinkelerweg en Diamantstraat) gestopt kan worden.
- De bladkorven zijn eind december weer verwijderd, bijna al het blad is
van de bomen af.

M.F.A. De Zweede
We hopen binnenkort meer te horen van de gemeente over de bouw van
de sportzaal bij De Zweede. Er moeten nog enkele kleine - vooral financiële - hobbels worden genomen, maar de voortekenen zijn gunstig.

Het betreft een functie op vrijwillige basis. Eventueel gemaakte kosten
worden uiteraard vergoed.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Dorpsraad, Jeroen Verhaak, tel.: 053 - 428 22 25.
Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar dorpsraad@boekelo.info. 
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Oproep: De Dorpsraad zoekt een ambtelijk secretaris
Helaas is het niet mogelijk gebleken dat een van de huidige dorpsraadleden de functie van secretaris invult. Vandaar dat we besloten hebben
daarvoor een “ambtelijk” secretaris aan te trekken. Met onmiddellijke ingang zoeken we daarom een dorpsgenoot die de volgende werkzaamheden op zich wil nemen:
• Het maken van (beknopte) verslagen van vergaderingen (circa 1 à 2
keer per maand).
• Het op basis hiervan schrijven van Nieuws uit de Dorpsraad voor Boeke-loos.
• Het opstellen van de aandachtspuntenlijst.
• Het bijhouden van de in- en uitgaande postlijst.
• De werkzaamheden worden in nauw overleg met de (vice-)voorzitter
uitgevoerd.
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WINTEROPRUIMING

3 STUKS

60%
KORTING

Woensdag 19 december was het
dan zover: de radio 3FM dj’s Rámon
Verkoeijen en Mark van der Molen
kwamen in Boekelo met Serious
Request: Lifeline om de Boekelose
cheques in ontvangst te nemen.
Een uurtje verlaat door de vele activiteiten die in Usselo georganiseerd
waren, kwamen ze dan toch in Boekelo aan.
De dj’s werden door een delegatie
van de Dorpsraad op het Bleekerijplein ontvangen (inclusief eerste cheque). Daar hield voorzitter
Jeroen Verhaak een mooi praatje,
dat live op de radio te horen was.
Vervolgens liepen de dj’s en hun
grote entourage verder naar het
dorpshart, waar voor Eetcafé De
Buren door het leerlingenorkest van
MV Unisson voor muziek werd gezorgd en er ook weer een cheque
werd overhandigd.

Maar de klapper moest nog komen:
door een haag van Boekelose kinderen liepen de dj’s naar het perron
van Museum Buurtspoorweg, waar
ze namens de basisscholen en kinder- en buitenschoolse opvang van
Boekelo (verenigd in het Integraal
Kind Centrum - IKC) een cheque van
maar liefst € 1500 (!) aangeboden
kregen. Wat een feest was dat!
In totaal is er in Boekelo door de
scholen, kinder- en buitenschoolse
opvang, verenigingen, winkeliers,
BOV en Dorpsraad zo’n € 2000 gedoneerd aan het goede doel. Iedereen die op de een of andere manier
heeft bijgedragen of geholpen hierbij: ontzettend bedankt!
Nog één speciaal bedankje
Ik kan het niet nalaten om één actie apart te benoemen en hier nogmaals een heel hard applaus voor
te geven. En dat is voor alle toppers
van de buitenschoolse opvang, die
met hun sponsorloop maar liefst
meer dan de helft van de totale donatie vanuit Boekelo voor hun rekening hebben genomen. Petje af
voor al deze sportieve kinderen! 
Foto’s: Roelant Lawerman
Susanne Harperink
Jasmijn van Aken

SERIOUS REQUEST: LIFELINE

DOOR: SUSANNE HARPERINK
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SERIOUS REQUEST:
LIFELINE

Foto’s: Henk Blik

BOEKELOPERS KERSTCROSSLOOP
TAB TEKST

BOEKELOPERS
KERSTCROSSLOOP
DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Ik was stiekem blij dat ik niet mee
kon doen vanwege een blessure maar... het handmatig tellen en
klokken van de vele lopers over de
finish, soms met 20 tegelijkertijd (!),
bleek voor mij toch zwaarder te zijn
dan door het bos crossen door de
modder. Ook al klotste de glühwein
in de magen en was de kalkoen
nauwelijks verteerd, na het startsein van Ronald Teeuw maakte het
allemaal niet meer uit.

Er was maar één doel en dat was na
10 km of 5 km de finish halen. Het
nieuwe parcours is ontworpen door
de activiteiten commissie en werd
zeer gewaardeerd door de lopers.
Op de 10 km eindigde bij de dames
als eerste Birgit Landewe (43:07)
met daarachter Marlies Hem19
mer (48:40) en Mariet Oosteveld
(48:58). Bij de 10 km voor de heren
kwam Caimin Stevens (35:43) als
eerste over de finish, gevolgd door
Stijn Janssen (37:17) en Jan Baltink
(38:24).
Bij de dames op de 5 km eindigde
Rianne Aarnink (21:42) als eerste.
Als tweede eindigde Hasse Keulstra
(25:01) met daarachter Hilde Veldhuis (25:37). Bij de heren is de rangschikking als volgt: als eerste kwam
Boy Foks (18:03) over de finish met
daarachter Dinant Veenstra (18:59)
en als derde Harald Derks (19:22).
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Diep ontzag heb ik voor de ruim 300
lopers die om 10.00 uur op Tweede
Kerstdag enthousiast aan de start
van de Kerstcrossloop van de Boekelopers verschenen. Niemand weet
precies wanneer deze traditie is
ontstaan. “Lang geleden… de jaren
‘80 waarschijnlijk!”, wordt veelal
geopperd. In den beginne nog een
informeel parcours vanaf de Grobbe met wat vage aanwijzingen over
het parcours: “bij de dikke eik naar
links, bij Lefers naar rechts”, is het
nu uitgegroeid tot een groots evenement waar vele lopers naartoe
komen van heinde en verre!
Eerst de kidsrun waar de kinderen
nog high van alle suiker de 2 rondjes van 800 meter op de baan in no
time aflegden en dolblij de finish
over scheurden.

2018

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.

0900-9200

www.livio.nl

Marga Westera,
tel.: 053 - 428 24 33
Riet Ploeger,
tel.: 053 - 428 17 53
Speeldata 2019
De speeldata voor het nieuwe jaar
Vorig jaar vierden we, Bridgeclub zijn:
Boekelo, ons 55-jarig jubileum in
27 maart
Eetcafé De Buren. Het was een fij- 16 januari
10 april
ne middag en avond. Gezelligheid 30 januari
24 april
staat bij ons voorop! Maar… we 13 februari
1 mei
kunnen nog altijd nieuwe leden ge- 27 februari
15 mei
13 maart
bruiken. Vandaar deze oproep.
Van september tot mei is het om
de 14 dagen op woensdagavond
een gezellige drukte bij Eetcafé De
Buren in Boekelo. Er wordt dan in
de grote zaal door ruim 30 mensen
een avond gebridged. In een gemoedelijke en gezellige sfeer, maar
toch ook in een competitie.
Lijkt u het leuk om met enige regelmaat (maar ook weer niet té vaak)
een avondje te bridgen? Neem dan
contact met ons op. Ook beginnende bridgers zijn van harte welkom!
Contact opnemen verplicht nog tot
niets.

DIT BIEDT BRIDGECLUB BOEKELO, WATTAB
BIEDT
TEKST
U?

U kunt bij de volgende mensen
terecht:
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DIT BIEDT BRIDGECLUB
BOEKELO, WAT BIEDT U?
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Haaksbergerst

De timing voor het interview had
niet beter gekund…. topdrukte op
de laatste dag van 2018 in de winkel, geknal buiten van het carbid
en een aanstaande wisseling van
de wacht om 00.00 uur. Dan zijn
Sebastiaan Steenberg en Monique
Vos officieel de nieuwe eigenaren
van Breukers Dranken.
Sebastiaan en Monique zijn op en
top Tukker. Hij opgeleid tot biomedical engineer, zij register accountant.

Maar hoe komen ze tot de overname van Breukers Dranken?
Op een zomerse dag in 2018 liepen
Monique en Sebastiaan de zaak
van Ria en Michel binnen, die ze al
kenden uit de tijd dat Sebastiaan
werkte bij Verbunt Verlinden om
een flesje van deze wijnimporteur
te kopen. Tot hun eigen verbazing
liepen ze niet alleen met een flesje
wijn naar buiten, maar met de hele
slijterij!
De naam Breukers blijft behouden
vanwege de geschiedenis en de
naamsbekendheid. Dit willen ze
met passie voortzetten. Ze heb-

EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE EIGENAREN BREUKERSTAB
DRANKEN
TEKST

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Hoe zit dat nou precies? Sebastiaan
vertelt dat hij al vanaf zijn studententijd betrokken is bij deze business: “De wijn kruipt waar die niet
gaan kan...” Hij heeft gewerkt in de
slijterij van zijn oom, vele horecabaantjes gehad en is vermoedelijk
als student ook ervaringsdeskundige geworden. Hij is opgeleid tot
vinoloog en heeft vele specifieke
vakcursussen gevolgd. Na zijn studie heeft Sebastiaan ook gewerkt
als verkoper voor Verbunt Verlinden
Wijnen. Voor Monique is de route
wat eenvoudiger geweest, de keuze om dit samen met Sebastiaan
te gaan doen maakt de beslissing
om vooralsnog haar vak te verlaten
veel makkelijker. En haar financiële
(accountancy) kennis en horeca-ervaring zal zeker van pas komen.
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EVEN VOORSTELLEN:
NIEUWE EIGENAREN
BREUKERS DRANKEN
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Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste 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

2019

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

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

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
Mijnwerk
is mijn
grootste hobby.
Regina
Schoonheidsinstituut
| Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 EDmail@instituutregina.nl
Boekelo | 06 - 48157489
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.

www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl |

SchoonheidsinstituutRegina

rezjina

UITNODIGING AFSCHEIDSBORREL MICHEL EN RIA
BREUKERS
Beste Boekeloërs,
Na ruim 32 jaar met veel plezier de winkel te hebben geleid, hebben
wij begin januari onze zaak definitief overgedragen aan Sebastiaan
Steenberg en Monique Vos. Twee mensen met veel passie voor wijn,
gedestilleerd, enzovoorts. Voor hen de kans om een goed draaiende
winkel voort te zetten, voor ons de kans om met een goed gevoel te
kunnen stoppen. Daarnaast is het voor het dorp en al onze klanten
heel erg fijn dat de winkel blijft. Wij hopen dat Boekelo Sebastiaan en
Monique hetzelfde gunt als wat wij al die jaren hebben ondervonden.
Het is voor ons bijna niet te doen om iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom nodigen wij op woensdag 6 februari tussen 17.00 en 19.00 uur
al onze klanten uit voor een “oud en nieuw” borrel. Tot ziens!
Michel en Ria Breukers 

EVEN VOORSTELLEN NIEUWE EIGENAREN BREUKERSTAB
DRANKEN
TEKST

En daar is Boekelo uitermate geschikt voor.” Terwijl we zitten te
praten neemt de gezelligheid alleen maar toe in de winkel, oude
bekenden groeten elkaar, verhalen worden uitgewisseld, een grote Duitse Dog van een klant wordt
geknuffeld, de klanten worden vakkundig geholpen. Duidelijk is dat ze
er zin in hebben en Ria en Michel
laten merken dat ze veel vertrouwen hebben in dit jonge stel. Monique en Sebastiaan hebben al een
heel warm welkom ervaren door de
dorpsgenoten waarvoor ze iedereen willen bedanken! 

25
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ben een duidelijk beeld voor ogen,
geen radicale veranderingen maar
juist behouden wat er zo goed is
opgebouwd door Ria en Michel met
een nadruk op het belevingsaspect,
een goede klantrelatie opbouwen
en voortzetten. Volgens Sebastiaan
is de kern van zijn vak een verhalenverteller zijn die aansluit bij de
klant. Naast de vertrouwde en veilige basis die klanten kennen, willen ze Boekeloërs verrassen met
nieuwe ontdekkingen, de ‘gekke
niches’. “We verkopen gezelligheid.
Niet alleen door de inhoud van de
fles, maar dat begint al in de winkel.

Kliniek voor Gezelschapsdieren
Brinkstraat 234
7541 AV Enschede

g
De beswtedzieorr
voor u

Tel.: 053 - 4305805

praktijk@dierenkliniekenschede.nl
Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l

R&R LIFESTYLETAB
GEOPEND
TEKST

R&R LIFESTYLE GEOPEND

29 november was het dan zover:
R&R Lifestyle werd geopend in het
laatste nieuwe pand aan de Beckumerstraat 3b. De hoogste tijd om
eens kennis te maken. Ik sprak een
van de eigenaresses, Ellen Rutbeek.

Wat is R&R Lifestyle?
R&R is opgericht door de zussen
Ellen en Janneke Rutbeek en staat
dan ook voor Rutbeek en Rutbeek.
“We hebben voornamelijk dameskleding en accessoires voor een
brede doelgroep qua leeftijd: we
hebben van jong tot oud wel iets
liggen dat aanspreekt. Onze insteek
is dat we van elk artikel maar maximaal 5 stuks, 1 per maat, hebben,
zodat je niet zo snel je buurvrouw
in dezelfde outfit ziet lopen. Naast
de kleding hebben we ook nog wat
accessoires voor je interieur en cadeau artikelen, zoals geurkaarsjes
en windlichten.”

Waarom Boekelo?
Wat ik natuurlijk wil weten is waarom de zussen voor hun winkel Boekelo hebben gekozen. Ellen: “Wij
wonen zelf in buurtschap Het Rutbeek, maar zijn altijd al op Boekelo
georiënteerd geweest. Ik zat hier
vroeger zelf al op de basisschool
en mijn zoontje nu ook, we hebben veel vrienden hier en komen
hier eigenlijk elke dag. Dit pand
bleef maar leeg en telkens als we
er langs reden dachten we: het zou
toch wel heel leuk zijn om daar iets
mee te doen. Uiteindelijk hebben
we toch maar de stoute schoenen
aangetrokken.”
En hebben jullie al eerder een
winkel gehad?
“Nee, wij staan al wel 5 jaar op grote evenementen met onze kleding.
Daarnaast hebben we als familie
ook nog een handel, pension en opfokbedrijf met paarden.” En sta jij
alleen hier of jouw zus ook? “Mijn
zus staat hier ook en mijn moe
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DOOR: SUSANNE HARPERINK

… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52

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.

R&R LIFESTYLETAB
GEOPEND
TEKST

der is er ook nog een paar uur. Dat
plannen we elke week in op basis
van de activiteiten die iedereen die
week heeft, maar je zult mij het
meest zien in de winkel.”

R&R Lifestyle is op woensdag t/m
vrijdag geopend van 10.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. 

Foto’s: Susanne Harperink
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Dat peil ik meteen even bij twee
klanten die op dat moment in de
winkel zijn. Ingrid Langenburg,
komt wat kerstcadeautjes shoppen:
“R&R Lifestyle heeft leuke kleine
En hoe loopt het?
snuisterijtjes en aparte cadeautjes.
“Voor de eerste paar weken mogen Een leuke aanwinst voor het dorp.”
we niet klagen. We moeten nog Dat beaamt ook Anouk Schipper
wel wat naamsbekendheid krijgen die een jurkje komt passen voor
natuurlijk, maar mensen zijn heel de feestdagen, dat Ellen voor haar
enthousiast. We krijgen hele goede apart had gelegd: “Er is hier veel
reacties.”
keuze aan kleding die je niet overal ziet en het is een gezellige maar
heel overzichtelijke winkel.”


 
     
      

  
  
 



     
   
  
 
  
       
        
      
      
   

     

TAB TEKST
Beckumerstraat 173
7548 BE Boekelo
053 428 38 55
www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl
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GOET FOUD

GOET FOUD
DOOR: PIETER HOF

Maar Buurman… wat doet u nu?!
En het wordt een spetterende
avond! Vol artiesten van alle tijden
die zo ‘Foud’ zijn als het maar kan
en eigenlijk ook weer goed, met
een duidelijke meezinggarantie,
veel herkenning uit bekende films,
de make-up die je toen niet mocht
dragen, de witte sportsokken in de
slippers of dat prachtig glimmende
trainingspak. Op 2 maart kan het
gewoon allemaal. En zeg nou zelf,
die buurman die eruitziet als Johnny Flodder of de buurvrouw als Ma
Flodder, dat wil je toch niet missen? 33

En nu horen we je vast zeggen: “Ik
heb niks met carnaval” of “Geen
zin in een aantal avonden hossen”,
maar dan stellen we je snel gerust.
De ‘Goet Foud’ avond is namelijk
een gave thema-avond, waar je ook
zonder carnavalsneus of boerenkiel
naartoe zou moeten als je eens zin
hebt in een ouderwets leuk feest. Dus kom op 2 maart naar de BuSterker nog: carnaval en Boekelo ren in Boekelo, dan weet je wat de
zijn zo nauw met elkaar verbon- Buurman dan doet! 
den, dat Bart en Tanja die andere
helft van Boekelo die ‘iets minder’
met carnaval heeft in elk geval de
humor en de gezelligheid van een
ouderwetse feestavond graag eens
BART STOKKERS
laten meemaken. Doe op 2 maart
EN TANJA DIJKSTRA:
lekker mee met al die andere bekende Boekeloeërs, dan maken we “DE CARNAVALSJUS MAG
er met heel Boekelo een avond van
ER DEZE KEER AF!”
om niet snel te vergeten...

jaargang 41 | nr. 422 | januari 2019

Wil je nou echt weten wat de buurman op zaterdag 2 maart doet?
Dan moet je die avond wel naar die
andere Buren in Boekelo voor de
‘Goet Foud’ avond van carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns.

ADVERTORIAL JESSICA VAN RAALTE

Word een gelukkige, lekker
etende, afslankende vrouw

Waarom mij als persoonlijke
voedingscoach?

• Leer jezelf om je gelukkiger te
voelen
• Door lekker en gezond te eten
pak jij de balans
• Je valt af onder begeleiding

Boekelose Stoomblekerij 172
www.jessicavanraalte.nl

Je bereikt dit in een half jaar.
Kies voor het pakket vitale start
of vitaal de luxe en ga direct
aan de slag!

Behaalde resultaten

Met gewone voeding en een
andere mindset krijg jij een gezonder en ﬁtter leven.
Lekker eten en afvallen gaan samen. Jouw geluk zit van binnen.
Meer weten?

Bel mij nu

(06) 22 85 31 92
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Hoe zou het voor je zijn als je
gewoon zeker weet dat je goed
voor jezelf en je lichaam zorgt?
Dat de weegschaalcijfers niet
bepalen hoe jij je voelt?

   

       Gerry
 Leferink
 
 
    
& Wennink
uitvaartzorg


 

 

karakter
er voor ieder mens

Gerry: ‘Het zit in mijn
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.
  
   
     
  
    


06 - 511 707 04
www.momentum-boekelo.nl

REBO-TECH

VOOR AL UW :
Centrale Verwarming Gas, Water
en Sanitaire Werkzaamheden

Gespecialiseerd in ZINKWERK
H. Regterschot
Boekelo
06 21 87 21 16
428 2150

E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370




 

 
   

 
 
www.verkeersschoolheurman.nl






fax: 461 8371



    
    
      
      


DOOR: JACO AGTERBOSCH

Foodtrends
Wat gaan we anders doen met ons
eten? Wat mij betreft zijn we allemaal de weg kwijt gezien de komende trends:
• Alles moet plantaardig. We
gaan meer vergeten groenten
gebruiken en gaan groenten in
andere producten verwerken.
Van brood tot toetjes.
• Zuivel zal gaan veranderen.
Koemelk zal een minder groot
aandeel krijgen in ons dieet en
andere varianten dan de sojamelk zullen de weg gaan vinden naar de consument. Denk
hierbij aan varianten van amandel, haver, rijst en cashew.
• Alcoholvrije drankjes: yep, daar
komen er steeds meer van en
ze zullen ook populairder worden.

Gadgets
Welke technologische snufjes gaan
ons leven makkelijker maken? Of
we dat nou willen of niet:
• Weer een hele sloot nieuwe
smartphones.
• De oprolbare TV komt op de
markt. Lekker makkelijk. 1.65m
oprollen en weer aan de muur
plakken als je ‘m nodig hebt.
• De UV sensor die je op je lichaam plakt om verantwoord te
kunnen zonnen.

37
Interieur kleuren
• Welke kleur smeren we dit jaar
op de muur en welke kleur accessoires gaan we kopen?
• Living Coral
• Shimmering Sunset
• Under the Sea
• Trippy
• Sympathico
• Focal Point
jaargang 41 | nr. 422 | januari 2019

Hopelijk heeft u allen een prachtig
mooie start gehad van dit nieuwe
jaar! Het is in de meeste gevallen
fijn om fris aan het nieuwe jaar te
beginnen, vindt u niet? Maar tevens
rijst er dan de volgende vraag: wat
gaat het nieuwe jaar ons brengen?
Aangezien dit voor iedereen heel
erg kan verschillen wil ik graag de
voorspelde trends en hypes van
2019 de revue laten passeren.

WAT STAAT ONS DIT JAAR TE WACHTEN

WAT STAAT ONS DIT JAAR
TE WACHTEN

In 2019 staat er een mix van warm,
positief, expressief en intrigerend in
het kleurenboek!

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires,
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.

Beckumerstraat 30A, 7548 BG Boekelo,
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl

Wat ik u wens dit jaar is dat u hopelijk kunt eten en drinken wat u

wenst; dat u zelf bepaalt of u de
nieuwste elektronische snufjes
nodig hebt en dat als u het prachtig
vindt om uw huis knalroze te schilderen u dit zeker niet moet laten.
Resumé: probeer dit jaar te doen
waar u gelukkig van wordt. En laat
niemand anders u vertellen hoe u
dat moet doen. 

WAT STAAT ONS DIT JAAR TE WACHTEN

Dus….
Wat betekent dit allemaal voor u als
consument dit jaar? Hopelijk helemaal niets. Toen ik me bedacht dat
dit misschien een leuk onderwerp
was voor een nieuwjaarsartikel
werd ik tijdens het schrijven ervan
getroffen door de totale nutteloosheid van dit soort voorspellingen.
Om droevig van te worden!

Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl
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‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?

www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning,
emotionele en/of psychische druk en wil je daar
wat aan doen? Wil je gewoon even bijtanken?
Zwanger of net bevallen?

Kom in balans door middel van de
juiste voeding en voetreflextherapie!
Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een
consult wordt in veel gevallen vergoed via de
aanvullende zorgverzekering.
Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595

DOOR: EDITH HOWARD

Marie werkte mee aan projecten
van haar echtgenoot, maar haar stijl
verschilde van de zijne. Zij creëerde
haar eigen oeuvre. Diverse werken
van haar hand zijn nog te zien in de
regio. Een van haar werken staat in
Boekelo, beter gezegd: staat weer
in Boekelo!

Marie Eitink werd geboren in Enschede. Zij studeerde aan de
Rijksacademie van de Beeldende
Kunsten in Amsterdam. In 1954
huwde zij de beeldhouwer Jan van
Eijl (1926-1996). Hij gaf leiding aan
de beeldhouwafdeling van de AKI
(Academie voor Kunsten en Industrie) in Enschede.

Zo’n 55 jaar geleden maakte zij het
beeld “De Familie” voor de toenmalige Boekelose Stoombleekerij.
Het beeld werd in de vijver bij de
portiersloge geplaatst.
Niets nieuws zult u denken.
41
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Maria (Marie) Helena Eitink beeldhouwster
18-08-1925 - 13-11-2018

TABEITINK
TEKST
IN MEMORIAM BEELDHOUWSTER MARIE

IN MEMORIAM BEELDHOUWSTER MARIE EITINK

Maar niets is minder waar. Na de
drooglegging van de vijver verhuisde “De Familie” naar een stukje
gras voor de fabriek. Daar stond het
jaren met mos bekleed.
De projectontwikkelaar, Ter Steege,
heeft het beeld gelukkig gered.

Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- internet aansluiting

- Glasvezel TV Internet
- Printers
- MKB, service op locatie
- Verkoop computers

Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo, Tel:053-7501136
Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl

In 2009 is het beeld teruggebracht
naar Boekelo waar Arend Stokkers
het in zijn kapschuur heeft bewaard. Het was op 21 januari 2010
dat Marie het beeld, na vele jaren,
weer te zien kreeg en de plannen
om het beeld weer in Boekelo te
Uiteindelijk heeft “De Familie” in
plaatsen, te horen kreeg.
2015 weer een (historische) plaats
in Boekelo gekregen, in de ‘nieuwe
vijver’ bij de portiersloge, nu Historisch Centrum.

IN MEMORIAM BEELDHOUWSTER MARIE EITINK

Zij hebben het verwijderd, schoongemaakt en opgeslagen in Rijssen.

Als Boekeloërs mogen wij trots zijn
om een van haar werken in ons
dorp te hebben. Wij zullen er goed
voor zorgen.
Marie, rust zacht. 

Foto’s: Edith Howard
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Een wens van de initiatiefnemers
dat het zo mooi zou zijn dat Marie
daar nog bij zou kunnen zijn is uitgekomen. Wat hebben wij genoten 43
van haar blijheid om bij de plaatsing aanwezig te zijn. Haar dochter
Ze was zeer opgetogen over de
Elivira van Eijl heeft de hele plaatstaat van “De Familie” en verguld
sing van het beeld op video vastgemet de plannen het beeld weer een
legd, misschien leuk om een keer
plaats in Boekelo te geven.
terug te zien.

GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE

www.buitenhoff.nl

Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59



Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.: (053)
428 13 24
 

Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
7554
MG
BECKUM
   
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65
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jaargang 41 | nr. 422 | januari 2019

45

De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl

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

foto en videomakers, omwonenden
en natuurlijk de sponsoren heel hartelijk bedanken! Zonder jullie inzet
hadden wij het niet allemaal voor
elkaar kunnen krijgen.
Wij zijn blij met alle positieve geluiden, die wij na afloop van de kerstmarkt van velen van jullie ontvangen
hebben, dat maakt ons enthousiast om volgend jaar weer een nog
mooiere kerstmarkt te organiseren.
Wij wensen u allen een voorspoedig
2019!

Wij willen iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan de kerstmarkt, Namens de BOV Kerstcommissie,
zoals de kraamhouders, kunstenaars,
mensen die hebben geholpen met Ribecca Abbink, Ingrid Langenburg,
het opbouwen, afbreken, opruimen, Fred Goosen en Gerrit van ’t Oever.

Foto’s: Abbink Fotografie

BOEKELOOTJE
Bent u op zoek naar een tijdelijke woonruimte?
Volledig gemeubileerd appartement (60 m2) te huur in Boekelo.
Voor informatie, tel.: 06 - 58 76 97 07 

TABSUCCES
TEKST
KERSTMARKT 2018 GROOT

Zaterdag 15 december was de kerstmarkt in Boekelo. Op de foto‘s ziet
u dat de markt heel druk bezocht
is. Trekpleister was natuurlijk de
schaatsbaan waar de kinderen veel
plezier aan hebben beleefd. Ook
Galerij Polman was met de diverse kunstenaars een plek waar veel
mensen met interesse naar gekeken
hebben. Met maar liefst 46 kramen
was er volop afleiding en lekkers om
te eten en drinken.

47
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KERSTMARKT 2018
GROOT SUCCES

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

J S -|T www.js-tijdvoorjezelf.nl
IJDVOORJEZELF
Tel. 06 13 07 51 12 | info@js-tijdvoorjezelf.nl
Voetreflex & Reiki behandelingen

AFSPRAAK MAKEN?

www.tandartspraktijkboekelo.nl

Be You
Hairdesign

053 - 428 27 93

Openingstijden:
di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

24/7 online agenda op
ggg67
www.1kapper.nl

www.beyouhairdesign.nl

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

De filmavond van 27 november
Als u dit leest is de filmavond ruim
anderhalve maand geleden. Toch
hebben we alle reden er nog even
op terug te komen.
We hebben vier films vertoond.
Twee films hadden een Usselo’s
onderwerp, te weten “De Bakker
van Usselo”, en “Mös Benaads”. De
laatste film werd door Ruud Zeeuwen voorzien van een verhaal over
Mös Benaads tijdens de Tweede
Wereldoorlog. En twee hadden een
Boekelo’s onderwerp, te weten “De
geboorte van Prins Carnaval” en
“Sterrenslag”. De Boekelose films
gingen beide over de carnavalsvereniging.

Voor ons was er veel reden tot tevredenheid. De opkomst was geweldig, er waren ruim 190 bezoekers.
Jules zal zich de komende tijd eerst De reacties die ons bereikten waren
inwerken: kennismaken met de erg positief. Wij - de filmcommissie
vrijwilligers, lezen van stukken, op van de Historische Kring, en vrijwilde hoogte raken van de activiteiten ligers en bestuur van de Historische
binnen de Historische Kring, kennis- Kring - ervaren dat uiteraard als stinemen van de verschillende collec- mulerend. Daarom: u als bezoeker,
ties historisch materiaal waarover hartelijk dank voor uw waardering!
de Historische Kring beschikt, kort- 
om: alles wat er komt kijken bij het
thuis raken in het reilen en zeilen
van onze club. Na deze overgangsperiode kan Jules met de echte
voorzitterstaken aan de slag.

TABKRING
TEKST
NIEUWS VAN DE HISTORISCHE

Het bestuur van de Historische Kring
moest het sinds juli van het jaar
2018 stellen zonder een voorzitter.
In die situatie komt nu verandering:
de heer Jules Pieters is bereid de rol
van voorzitter op zich te nemen.
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NIEUWS VAN DE
HISTORISCHE KRING

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

Uwialist
e
sp cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

TAB TEKST
KOM ZINGEN BIJ INSPIRATION

Zin om te zingen?

Wij zingen:
...onder begeleiding van pianist en dirigent Han Schokker.

...musicals, Engels- en Nederlandstalig, licht klassiek en meer.
...elke woensdagavond van 20:00 tot 22:00.
...in Momentum, Beckumerstraat 167 in Boekelo

Ervaring niet nodig, enthousiasme is genoeg!
Zin om vrijblijvend langs te komen?
Stuur een mailtje naar inspirationboekelo@gmail.com
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...met een groep dames tussen de 20 en 60 jaar.


 
Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim
25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd!
AUTO – MOTOR – BROMFIETS en AUTO MET AANHANGWAGEN
Kantoor Hengelo

Kantoor Enschede

Haaksbergerstraat 195
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

“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.
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‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’

TEKST
DE OALE ROOP IN BOEKELO & CAMBRIDGETAB
BOEKELO

www.deposten.nl

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw
Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10

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

Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
Internet www.vogtbouw.nl

Het bestuur van Trefpunt 50+ hoopt
dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling heeft gehad. Wij
verheugen ons op alle nieuwe activiteiten voor het komende jaar.

Allereerst wensen wij iedereen een
heel gezond en voorspoedig 2019.
Voor januari staat weer ons stamppotbuffet op het programma.
Donderdag 31 januari bent u van
harte welkom bij De Berke. De zaal
gaat open om 14.00 uur en het buffet start om 14.30 uur. De kosten
bedragen € 10,- per persoon.
Kom gezellig samen eten met wat
entertainment!

U kunt zich aanmelden via Margriet
van Abbe: 06 - 25 27 14 54 of bij
Dinsdag 22 januari houden we onze uw Zonnebloem-vrijwilliger. IederAlgemene Jaarvergadering. De aan- een is van harte uitgenodigd. 
vang is 17.00 uur en de locatie is De
Zevenster. Na de vergadering is er
een buffetje.
Opgave voor 18 januari 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
26 februari verzorgt Roel Bruinsma
een lezing over Spitsbergen. 

TAB TEKST
ACTIVITEITEN 50+ & DE ZONNEBLOEM

DE ZONNEBLOEM

55
jaargang 41 | nr. 422 | januari 2019

ACTIVITEITEN TREFPUNT
50+

Wat wij doen:
Tuinontwerpen
Bestratingen
Schuttingen
Beplantingen
Tuin onderhoud
levering materialen

Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl

www.verhaaktuinverzorging.nl

Met onze wandeltocht
hebben we €Oost
1.000,- Nederland
opgehaald voor de Stichting
Fysiotherapie
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:
Blijven
leven!
U kunt bij ons
o.a.
terecht voor:
Iedereen bedankt die meegelopen heeft!

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische
fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie




Echografie
- Fysiofitheidscan


Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Zorgeloos

Gezellig Windmolenweg



42, Boekelo



W: fyon.nl/fyon-boekelo
T: 053 428 12 93

 

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

Ma.

Nordic Walking (wekelijks).

Ma.

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

Di.

Tai Chi. Goed voor lichaam en geest (wekelijks).

Di.

Elke 1e dinsdag van de maand een gratis gezondheidscheck.

14.00

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand hulp voor PC,
tablet en mobiele telefoon

14.00

Wo.

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

Wo.

Samen van de maaltijd genieten (drie gangen).
Kosten € 7,50.

12.30

Do.

Jeu de boule twee groepen (wekelijks). Opgave
bij Joke Velthuis (tel. 053 - 428 26 59).

14.00 & 19.00

Do.

Activiteiten-inloop. Gezellig spelletjes doen
(wekelijks).

14.00

Vr.

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

14.00

HUISKAMER VAN TAB
HET TEKST
DORP

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

13.45 - 15.30
9.30 - 10.30
10.00 - 11.00

Di. 22 jan. Handwerkcafé: gezellig samen handwerken.

14.00

Do. 24 jan.

Samen bespreken dagtochten ‘Effkes d’r oet’.

14.00

Do. 31 jan.

Stamppotbuffet van de Zonnebloem

14.00
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9.30 - 11.30
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Slagerij Wagelaar
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij
Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

Slagerij Wagelaar
Aandacht voor lekker!

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

13 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

20 jan.

Protestantse kerk Usselo

Oecumenische dienst m.m.v. oec. cantorij

27 jan.

Protestantse kerk Usselo Kerkdienst
Protestantse
Gemeente
Johanneskerk Twekkelo
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

TAB TEKST
KERKDIENSTEN

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

03 febr. Marcellinuskerk
Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Protestantse kerk Usselo
Kerkdienst
Protestantse
Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst

Openingstijden
Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur
Spreekuur op afspraak
Inloopspreekuur
Woensdag 17.30 – 18.00 uur

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapenschede.nl

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

vr.
di.

di.
do.

ma.

vr.

11 jan. INLEVEREN KOPIJ
boekeloosredacBOEKE-LOOS
tie@gmail.com
15 jan. Maandelijks spreekuur De Zweede
Dorpsraad
15 jan. Openbare vergadering
Dorpsraad
17 jan. Tweede brainstormavond Dorpsplan
2020-2030
21 jan. Workshop ‘Voldoende
voedingsstoffen binnenkrijgen’
Kosten € 15,-.
1 feb. Bezorgers Boeke-loos

19.00 - 19.30

De Zweede

20.00

De Zweede

20.00 - 22.00

Natuurlijk Balans 19.00
Boekelo - Paramedisch Centrum
De Bleekerij
De Zweede

TEKST
KALENDER & DATA OPHALEN OUDTAB
PAPIER

KALENDER JANUARI
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 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

DATA OPHALEN OUD PAPIER 2019
In 2019 wordt op de volgende data het oud papier opgehaald. Wilt u
dat uw oud papier bak geleegd wordt? Zet deze dan om 17.00 uur aan
de straat op de volgende data:
10 januari - 7 februari - 7 maart - 4 april - 9 mei - 13 juni - 11 juli
8 augustus - 5 september - 3 oktober - 31 oktober - 28 november

COLOFON
ADVERTENTIES:
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006)
SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op:
62 www.boekelo.info/boeke-loos

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

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

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar
(juli / augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

boekeloosredactie@gmail.com
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen
Ruim 100 jaar veelzijdig actief in
de bouw. Van nieuwbouw, kleinschalig onderhoud, verbouwingen tot complexe restauraties.
Al vier generaties staan wij voor
betrouwbaarheid, kwaliteit,
vakmanschap, oog voor detail
en afwerking.

N I EU W B O U W • V ER B O U W
R E S TAU R AT I E • R EN OVAT I E
O N D ER H O U D • SERV I CEBUS

www.stokkers.nl

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

