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Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo
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BESTE LEZERS
DOOR: PIETER HOF

Oktober wordt een spannende maand in Boekelo

En ja, de vernieuwde Boeke-loos van september

als het gaat om de bouw van de nieuwe sporthal

leverde veel mooie complimenten op. Daar zijn

op De Zweede. In deze maand gaat de redactie

we als redactie uiteraard erg blij mee. Natuur-

van Boeke-loos, samen met veel vrijwilligers,

lijk waren er ook vragen, onder andere over de

een speciaal magazine uitbrengen, waarin we u

grootte van het nieuwe lettertype. En een aantal

vragen om mee te helpen die nieuwe sporthal

oud-redactieleden vond het jammer dat we het

mogelijk te maken. Als we met z’n allen onze

streepje in Boeke-loos weg hadden gelaten

schouders eronder gaan zetten, krijgen Boekelo,

op de cover. We gaan niet direct iets doen aan

Twekkelo en Usselo een voorziening voor sport,

deze door ons als opbouwende kritiek ervaren

school en cultuur dat een beetje gemiddelde

punten, maar we houden het wel in de gaten.

stad niet zou misstaan. Houd uw brievenbus

Uiteindelijk bent u als lezer van ons dorpsblad

in de gaten, want de special zal ook een mooi

wel de belangrijkste eindredactie voor de Boeke-

historisch affiche worden van wat sport en

loos.

cultuur in het verleden voor ons dorp altijd
Verdrietig zijn we over het vertrek van Het
Pakhuys uit Boekelo. Een zo bekende en geHelaas is het Teesinkbos niet in de prijzen ge-

zichtsbepalende lifestylewinkel in het hart van

vallen wat betreft de Enschede Monumentenprijs

Boekelo. Maar een ondernemer moet altijd

2019. Maar het genomineerd zijn was voor veel

verder kijken en een vestiging in Delden levert

bewoners al van bijzondere waarde als het gaat

mogelijk meer klandizie op door winkelend

om erkenning van de bijzondere status van dit

publiek. In deze Boeke-loos een kort interview

unieke dorpsgezicht. Als Boeke-loos redacteur

met Annemarie Hoek over dat vertrek.

ben ik gegrepen door de filosofie achter dit
architectonische hoogstandje en de echt bij-

Kijkt u snel verder, we hebben er weer een mooie

zondere huizen die de wijk rijk is.

Boeke-loos van gemaakt, als je het ons vraagt.u
VEEL LEESPLEZIER!
REDACTIE

Coverfoto: Marieke Meijerink - Miedema
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betekend hebben.
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NIEUWS UIT DE
DORPSRAADVERGADERING

Ook wordt er gewerkt aan de plannen voor het
vervoer van de schoolkinderen naar De Zweede

VAN 17 SEPTEMBER 2019

(onder de naam Busz).

DOOR: KAS DE VRIES

De financiering voor fase 3 is nagenoeg rond.
Laatste nieuws is dat ook de Leader-subsidie

Opening

is toegekend. In totaal is € 2,1 miljoen nood-

De voorzitter heet iedereen welkom en meldt de

zakelijk. Er is nog circa € 300.000 nodig voor

afwezigheid van drie Dorpsraadleden: Jeroen

volledige realisatie. Hiervoor is een fundraising

Verhaak, Jos Brunink en Bernd Weijers. De tafel-

opgestart. Er is een Stichting Vrienden van

opstelling is deze vergadering anders. Doel is

De Zweede opgericht, zodat donaties kunnen

om meepraten door de bezoekers gemakkelijker

worden ontvangen en een ANBI status kan

te maken.

worden verworven. Veel verenigingen zijn aangesloten en ook de betrokken wijkraden.

In de vergadering van juli is aangekondigd dat

Er is een verdriedubbelaar: iedere euro die door

de ambtelijk secretaris zou stoppen. Er is nog

de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo wordt

geen nieuwe ambtelijk secretaris gevonden. De

ingelegd is € 3 waard. Doelstelling van de fund-

voorzitter roept op om in de eigen omgeving op

raising is om € 50.000 op te halen, wat een

zoek te gaan naar een ambtelijk secretaris. De

bijdrage van € 150.000 geeft.

en dat het werk van de Dorpsraad er onder gaat

Op zaterdag 2 november volgt een grote fund-

leiden.

raisingactie in de dorpen. Het motto van de
actie is: 12 x € 12. De komende periode worden

Presentatie M.F.A. fase 3: bouw sportzaal

alle inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo

en fundraising

geënthousiasmeerd. Via sociale media, pers,

Ben ter Stal geeft een statusupdate van M.F.A.

een magazine en presentaties wordt iedereen

fase 3, aan de hand van een aantal sheets. Fase

geïnformeerd. Ook de Facebookpagina van

3 beoogt de huidige gebruikers beter te facili-

de Dorpsraad zal worden gebruikt. We hopen

teren en nadrukkelijk nieuwe gebruikers ruimte

dat dit ook leidt tot meer betrokkenheid nadat

te geven. Ben schetst de ruimtes die in het ge-

het gebouw gereed is. Wijkteams zullen op 2

bouw gepland zijn. Het wordt een multifunctio-

november in de dorpen langsgaan. Op 2 novem-

nele zaal: sport, cultuur en samenleving. Er komt

ber wordt ook in De Zweede door de scholen

extra vergaderruimte, ruimtes voor huurders en

een presentatie van hun Droom van Boekelo

veel extra opslagruimte. Het gebouw zal energie-

gegeven. Dat zal dus een dag worden met veel

neutraal worden. Verdere detaillering van de

activiteiten rondom De Zweede.

tekeningen vindt momenteel plaats.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist.
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voorzitter meldt dat we zo niet verder kunnen
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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

Mededelingen van de wijkagent

De strooikaart is weer verschenen: De Dorps-

De wijkagent is afwezig maar heeft zijn opmer-

raad heeft er voor gepleit om de Mans op te

kingen doorgegeven aan de voorzitter. Het is

nemen in de strooikaart en ook de toegangsweg

rustig geweest in de vakantieperiode. Wel zijn er

en de parkeerplaatsen bij De Zweede. Dat heeft

enkele diefstallen geweest: van 4 groene Otto’s,

niet geleid tot een wijziging in het strooibeleid.

een elektrische fiets aan de Windmolenweg en
een elektrische fiets aan de Beckumerstraat en

Bomenkap Boekelosestraat: Voorzien was

een diefstal uit een woning aan de Beckumer-

om meerdere bomen te kappen. Boominspec-

straat. Vanuit het buitengebied zijn meldingen

teurs

binnengekomen van schoten, waarbij wordt

gemerkt en advies gegeven aan Jan ten

gedacht aan stropers.

Elzen. Deze heeft met de omwonenden ge-

hebben

de

bomen

gecontroleerd,

sproken, waaruit volgt dat er twee bomen
gekapt worden, waarbij meteen de wortels

Half november zal de informatieverzameling

worden weggefreesd. Bomen met ‘olifantenoren’

voor het Dorpsplan eindigen en zal begonnen

verzwakken en moeten dus gekapt worden.

worden met het opstellen van een plan. Er lopen

De eiken langs de Boekelosestraat zijn beeld-

veel initiatieven om inwoners te raadplegen.

bepalende bomen. De Noorse Esdoorn kan

De ‘doe-groep’ heeft al erg veel informatie op-

worden geplaatst waar de eiken stonden. Die

gehaald. Op de scholen loopt op dit moment

bomen kennen het bezoek van een grote variëteit

een actie, waarbij leerlingen uitgenodigd worden

aan insecten.

om hun Droom van Boekelo te benoemen. Op
2 november kunnen ouders en belangstellenden

Herinrichting Boekelosestraat: Omwonenden

stemmen op de ideeën.

wisten niet dat de gemeente de herinrichting
van de Boekelosestraat voorbereidt. Inmiddels

Nieuws uit de commissie Fysiek

heeft Bart Stokkers ervoor gezorgd dat een

Reconstructie Windmolenweg: begin oktober,

presentatie over dit onderwerp op de Facebook-

na de Military, start die reconstructie vanaf de

pagina is geplaatst.

bovenzijde van het viaduct/kruising Haimersweg tot aan de eerste toerit naar de Marssteden.

Bomenkap Beckumerstraat: De bomen die ge-

Rond de kerst zal de reconstructie gereed zijn.

kapt zijn bij het bruggetje in de Beckumerstraat

Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd: deel 1

worden nog niet vervangen.Bezien wordt of de

tot aan de eerste toerit, dan het middenstuk en

weg op die plek verbreed kan worden. Daarover

tenslotte het gedeelte vanaf de tweede toerit.

valt binnenkort een besluit.

TWW, de aannemer, bekijkt nog op welke wijze
de afsluiting van Boekelo over de Windmolen-

Duurzame energie: Op 25 september is er een

weg bekort kan worden.

bijeenkomst over duurzame energie bij Eetcafé
De Buren.
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Dorpsplan 2020-2030
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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

Nieuws uit de commissie Sociaal

Nieuws uit de commissie Publiciteit

Edith Robers bericht over de ‘Week van/tegen

Het septembernummer van Boeke-loos was in

de eenzaamheid’, de eerste week van oktober.

een nieuwe opzet/lay-out. De aanwezigen zijn

Het thema is al vaker op de agenda geweest. Op

vol lof over de nieuwe opzet en ook over het

1 oktober was er een evenement voor mensen

lettertype. Wel wordt de datum/maand/jaartal

die wel wat extra aandacht kunnen krijgen vanaf

en logo van de Dorpsraad gemist.

De Berke. Er werd gefietst naar Het Scharrelhoes alwaar een lunch plaatsvond, waarna met

Rondvraag en sluiting

knuffelhonden gespeeld kon worden en er een

Er zijn veel Boekelose vlaggen gekocht en er

demonstratie schapen drijven was.

moeten nieuwe vlaggen worden besteld.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
•	Sinterklaascomité: de Dorpsraad heeft € 800
toegekend voor de Sinterklaasintocht 2019.

Uitnodiging
De volgende openbare vergadering van de

•	Historische Kring: de Dorpsraad kende in

Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 19 november.

mei budget toe aan de Historische Kring

U bent van harte welkom in M.F.A. De Zweede,

voor de aanschaf van vlaggenmasten voor

Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal. Aanvang

het monumentje aan de Kwinkelerweg. Ter

20.00 uur.

vergadering herhaalt de stichting nog eens
Op dinsdag 8 oktober houdt de Dorpsraad

onder te brengen bij de bankencommissie

spreekuur van 19.00 - 19.30 uur in M.F.A. De

en zorg te dragen voor vernieuwing van die

Zweede. Wilt u komen? Meldt u dan aan via

bank.

dorpsraad@boekelo.info. u
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zijn verzoek om de bank bij dat monument

hofuitvaartzorg.nl

Niet zoals het ‘hoort’,
maar zoals jij het wilt.

Karen Hof
06 81454362
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NIEUWS VAN DE
HUISARTSENPRAKTIJK
DOOR: NIELS VAN ROZEN, HUISARTS

inwoner van Boekelo aan zult moeten wennen.
Wij streven als praktijk naar een vast team met
bekende gezichten maar door ontwikkelingen
zijn er veel gezichten bijgekomen. Door het
grote huisartsentekort zullen we opvolging zelf

Voordat Boekelo weer overstroomd zal worden

moeten gaan opleiden. Dat vraagt echter om

door het jaarlijkse paardenfeest van de Military

een investering van u en ons om de continuïteit

wil ik u nog kort berichten over een tweetal

van de huisartsenzorg in Boekelo te kunnen

zaken.

handhaven. Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt
opbrengen.

Griepvaccinatie
Het eerste onderwerp is de griepvaccinatie.

Nieuwe huisarts

Deze zal op woensdag 6 november vanaf 14.00

Wij zijn ontzettend blij met de aanwezigheid van

uur in de Marcellinuskerk plaatsvinden. Op 7 no-

dokter Berkel in Boekelo. Een vriendelijke vrou-

vember zal er om 10.30 uur in de Berke worden

welijke afgestudeerde huisarts was precies wat

geprikt voor de bewoners. Mensen die voor een

wij zochten. Hieronder stelt dokter Berkel zich

griepprik in aanmerking komen, krijgen daarvoor

voor. Rest mij u een hele fijne oktobermaand toe

een uitnodiging thuisgestuurd. Wij hopen op uw

te wensen!

komst op deze altijd gezellige herfstmiddag.
Ondersteuning van de huisartsen

Mijn naam is Annefleur Berkel (31 jaar), geboren

Het tweede onderwerp is de ondersteuning van

en getogen in Enschede. Ik ben getrouwd met

de huisarts in de spreekuur werkzaamheden. Ik

Wouter en samen hebben wij een zoon, Thom,

berichtte u in de vorige Boeke-loos al over de

van 6 maanden.

inzet van Physician Assistants (P.A.’s) die wij
in Boekelo hebben om de huisartsen te ondersteunen. Deze ondersteuning is in de toekomst
nodig om een goede bezetting in Boekelo te
houden zodat u elke dag terecht kunt bij een
huisarts of een P.A. Ik krijg over de P.A. veel positieve reacties wat zich uit in drukker wordende
spreekuren van de P.A.
Verder besef ik me dat patiënten de afgelopen
tijd veel nieuwe gezichten zijn tegengekomen.
Deze zullen spoedig steeds bekender worden
voor de patiënt. Ik begrijp dat u hier, als

13
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Annefleur Berkel, huisarts
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12,5 JARIG JUBILEUM VAN LA DEUT MODE
GROOT SUCCES!
Geweldig! We hebben twee fantastische dagen gehad bij de fashion/
dinnershows in Resort Bad Boekelo. We willen alle bezoekers, klanten,
relaties en natuurlijk het gastvriendelijke Resort Bad Boekelo bedanken
voor een onvergetelijk jubileum.
Wij heten u van harte welkom bij La Deut Mode en verrassen u graag met
de nieuwe trendy najaarscollectie van onder andere: Cambio, Rosner,
Caroline Biss, Joseph Ribkoff en Marc Aurel.
La Deut Mode | Beckumerstraat 24 | 7548 BG Boekelo | Tel. 053 - 428 30 04

Na twee jaar op de chirurgie gewerkt te hebben

mogelijkheid tot het opbouwen van relaties met

en een half jaar in het verpleeghuis, heb ik met

mensen. Daarnaast ben ik bezig met promotie-

veel plezier gekozen voor de huisartsopleiding

onderzoek. Al sinds mijn eerste werkdag in

in Twente. Per 1 juni 2019 heb ik de opleiding

Boekelo heb ik het hier naar mijn zin: een fijn

afgerond en ben ik werkzaam als huisarts in

team, goede samenwerking en bovenal een

Hengelo en Boekelo. Een prachtig vak met veel

leuke patiëntenpopulatie. Ik kijk er dan ook naar

afwisseling, aandacht voor jong en oud en de

uit om hier met plezier te blijven werken. u

DIT BIEDT BRIDGECLUB
BOEKELO, WAT BIEDT U?
Speeldata 2019-2020

ons 55-jarig jubileum in Eetcafé De Buren. Maar

9 en 23 oktober

we kunnen nog altijd nieuwe leden gebruiken.

6 en 20 november

Vandaar deze oproep.

4 en 18 december (kerstdrive)
8, 15 en 29 januari

Van september tot mei is het om de 14 dagen op

12 en 26 februari

woensdagavond een gezellige drukte bij Eetcafé

11 en maart

De Buren in Boekelo. Er wordt dan in de grote

8 en april

zaal door ruim 30 mensen een avond gebridged.

6 en 20 mei (slotdrive) u

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 beginende
bridgers zijn van harte welkom!
Contact opnemen verplicht nog tot niets.
U kunt bij de volgende mensen terecht:
Marga Westera

tel.: 053 - 428 24 33

Riet Ploeger

tel.: 053 - 428 17 53

15
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Vorig jaar vierden we, Bridgeclub Boekelo,

www.deposten.nl

‘‘Doet de Posten
ook thuiszorg?’’
16

“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.

NOMINATIE TEESINKBOS MONUMENTENPRIJS
Door: Pieter Hof
Op 11 september deed de jury van de Monumentenprijs Enschede de Boekelose wijk Het Teesinkbos
aan. De eind jaren ‘60 gebouwde wijk in het voormalige Teesinkbos dingde namelijk mee in de strijd
om de Monumentenprijs 2019.

Het Teesinkbos, ontworpen door architect Nico

korte wandeling door de wijk onder leiding van

Zantinge, is wat architectuur betreft een zeld-

bewoner en voorzitter van de zelfde stichting,

zaamheid in Nederland. De geslaagde integratie

Marnix de Bil.

tussen comfortabel wonen in ruim opgezette en
destijds erg moderne woningen en het opgaan

Bijzonder was het om te vernemen hoe Zan-

in een prachtige beschermde omgeving in het

tinge nagedacht heeft over de scheiding tussen

groen, maakten de wijk Het Teesinkbos tot een

natuur en de overgang naar het wonen in zowel

serieuze kandidaat voor deze eervolle titel.

de bungalows als de semi-bungalows in de wijk.
Maar ook over hoe de wijk, wat stratenplan
betreft, van bovenaf de vorm van de nerven van

De jury bestond uit vertegenwoordigers van de

een blad heeft. Ronduit verrassend is het dan

gemeente Enschede, het Oversticht, de stich-

om een - ogenschijnlijk van de buitenkant - niet

ting Edwina van Heek, het Architectuurcentrum

zo groot huis te mogen betreden en binnen

Twente,

Enschede,

overvallen te worden door een werkelijk prachtig

Adviescommissie Cultuurhistorie en een in-

huis met een vide, een tot de daklijn doorlopend

woner van Enschede. De jury maakte na een

plafond, een diepe tuin, een extra voorkamer, 3

eerste kennismaking in de patiowoning van

slaapkamers en een mooie keuken.

Monumentencommissie

bestuurslid van de stichting Behoud Bungalowpark Het Teesinkbos, Zanja Monnink een

17
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De jury

18

Als Boeke-loos redacteur die nog niet zo
heel lang in dit dorp woont, word je dan toch
gegrepen door de opzet en het doel waarmee
architect Nico Zantinge deze unieke wijk en
deze bijzondere woningen heeft ontworpen.
Leuk detail is dan ook te vernemen dat dit huis,
dat door de jury aangedaan wordt in de Henry
Dunantlaan, eigendom is van Willemien Zantinge,
bestuurslid van de stichting, maar ook dochter
van de vermaarde architect. Hoe bijzonder moet
het zijn om in een huis te wonen in een wijk in
het mooie Boekelo, dat door je eigen vader ontworpen is.
Beschermde status
Zoals u misschien weet, loopt er op dit moment
een wat gevoelige discussie over de beoogde
beschermde status die de gemeente Enschede
19

meende toe te kennen aan Het Teesinkbos. In
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gesprek met de vertegenwoordigers van de
Stichting Behoud Bungalowpark Het Teesinkbos valt het op hoezeer men dit plan ondersteunt. En met reden: als je de leden met passie
en trots hoort praten over ‘hun’ mooie wijk, het
genot van wonen in de natuur, de enorme rust
en schoonheid die de wijk uitstraalt, word je vanzelf meegenomen in de roep om deze bijzondere
wijk wat aangezicht en uitstraling betreft te bewaren voor het nageslacht. De gemeente heeft
de wijk inmiddels de status ‘voorbescherming’
verleend. Dit betekent dat de wijk wordt behan-

Alhoewel dat ook redelijk opportunistisch is,

deld alsof het al een monument is.

want de kans om een huis te kunnen kopen in
Het Teesinkbos is uitermate klein. De bewoners

Het is dat mijn echtgenote voor geen goud ons

gaan er doorgaans gewoon niet weg en nemen

huidige uitzicht op de schapen kwijt wil, anders

pas afscheid als het niet meer anders kan of als

zou ik direct de verhuisdozen gaan inpakken.

een overlijden roet in het eten gooit.

Vergoeding fysiotherapie 2020

Hoe bent u verzekerd voor fysiotherapie in 2020? Weet u dat uw
zorgverzekeraar uw vergoeding voor fysiotherapie aan kan passen?
Wilt u informatie over de veranderingen en de gevolgen?
Meld u dan bij Fysiotherapie Tieberink om uitgenodigd te worden voor
een informatieavond (via de mail of telefoon).
www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

Stichting Behoud Bungalowpark

De vide in de semi-bungalows is ook een belang-

Het Teesinkbos

rijk detail. Aan de andere kant is er ook begrip

De Stichting Behoud Bungalowpark Het Tee-

voor als men in de eigen woning aanpassingen

sinkbos doet er veel aan om huidige en

doorvoert die passen bij deze tijd. “Je leeft

toekomstige bewoners enthousiast te maken

immers niet in een museum”, voegt Willemien

en mee te nemen in de doelstellingen van de

Zantinge toe. Wat daarin wel weer een positieve

stichting. Alle bewoners zullen binnenkort

invloed heeft is de revival van de sixties en de

worden geïnformeerd middels een folder over

wens om woningen weer meer in die sfeer in te

de wijk. Daarin staat meer informatie over het

willen richten.

unieke karakter van de wijk en de woningen,

Zwarte kozijnen en schrootjes mogen dus weer.

welke stijlelementen belangrijk zijn en hoe je

Voor de stichting is het allerbelangrijkste dat de

om zou kunnen gaan met het uiterlijk, maar

woningen er van de buitenkant uit blijven zien

zelfs ook het innerlijk van de huizen, als je de

zoals Zantinge het bedoeld heeft.

gedachte van ontwerper Nico Zantinge zou
willen volgen.

Helaas kunnen we de bewoners van Het Teesinkbos niet feliciteren met het winnen van de
Monumentenprijs. Die is dit jaar naar de Lonne-

aanpassingen die niet helemaal overeenkomen

kermolen en de synagoge gegaan. Maar voor

met hoe de architect het ooit bedoeld heeft. De

de stichting was alleen al het genomineerd zijn

stichting zelf streeft ernaar om de authentieke

een bevestiging van de waarde van deze bijzon-

details in het interieur wel zoveel mogelijk te

dere wijk als monument. We hopen dat er in

behouden. Denk daarbij aan schroten plafonds

de toekomst nog generaties lang genoten kan

en wanden, zwarte kozijnen en bijzondere

worden van de uitstraling en het woongenot in

vloeren van leisteen en terrazzo.

dit unieke stukje van ons mooie Boekelo! u
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Al lopende door de wijk zie je dan soms toch
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Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

TUINHOUT
VERANDA’S
PICKNICKTAFELS
PELLETS
MOLLEN VERDRIJVER
TUINGEREEDSCHAP
Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

en een beetje modder kan er gedoucht worden
in de moderne kleedruimtes op het sportpark.
Daarna gaat het richting onze gezellige kantine,

Ben jij een hardloper die in is voor een uitdaging?

om bij te komen en deze sportieve ochtend af

Waarvoor geen hindernis te hoog is? En die niet

te sluiten met een gratis een kop koffie of thee

bang voor een beetje water en modder? Dan is

of ranja voor de jeugd. Deze gratis consumptie

de Military Crossloop echt iets voor jou!

ontvang je tegen inlevering van je startnummer.
Uiteraard kun je een stuk van onze traditioneel

Hardloopgroep De Boekelopers organiseert

zelfgebakken taart kopen.

op 13 oktober deze recreatieve crossloop. Het
parcours waar zaterdag de paarden voor de

Informatie

cross country doorheen gaan, is de dag erna

Startlocatie Sportpark De Zweede Boekelo

het domein van de hardlopers. De waterbak en

Starttijd

hindernissen met namen als Dikke Boom, D’rop

Voorinschrijven kost € 5 per persoon en kan

en D’raf en Down Hill staan ook dit jaar weer op

tot 9 oktober via het aanmeldformulier op onze

de planning.

website: www.bscunisson.nl.

De start is op sportpark De Zweede. Van

Inschrijven op de dag zelf kost € 7 per persoon

daaruit pakken we het parcours van de Military

en kan van 8.00 uur tot uiterlijk 9.15 uur bij het

op. De circa 6 km (1 ronde) en de circa 12 km

secretariaat in de kantine van sportpark De

(2 rondes) starten gezamenlijk. Na terugkomst

Zweede. u

op sportpark De Zweede, moe, met natte voeten

9.30 uur

23
JAARGANG 41 | OKTOBER 2019 | NR. 430

DOE MEE AAN
DE MILITARY CROSSLOOP



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
conditie
de huid
verzorgt
én
(24 van
uur
per
dag)

Kraamzorg

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

verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.

088 - 000 52 15

Nu
nieuw bij schoonheidsinstituut
info@maartje.nl
Regina
diverse dames- en herengeuren.
www.maartje.nl
Mijnwerk is mijn grootste hobby.

WWW.BOEKELO.INFO
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

KAREN HOF: EERSTE ROUWDOULA
IN TWENTE
DOOR: WIEBE VAN DER VEEN

de introductie van de rouwdoula in Nederland
veel aandacht gekregen, dankzij het boek met
die titel van Patty Duijn, uitvaartondernemer in
het westen van het land. Het gaat om een intensieve vorm van begeleiding om goed afscheid

Sinds kort kent Nederland het begrip ‘rouwdoula’.

te kunnen nemen. Van het leven en van elkaar.

Zoals een doula - ‘Grieks voor dienende vrouw’

Karen Hof, in 2015 gestart met haar onder-

- zorg biedt bij alles rondom de zwangerschap,

neming, wist uit eigen ervaring dat deze

biedt de rouwdoula zorg bij afscheid nemen van

begeleiding vaak ontbreekt.

het leven. Zorg die verder gaat dan de organisatie van de uitvaart. Dorpsgenoot Karen Hof

Na een heftige periode met chemo’s en/of

heeft, van meet af aan, op deze manier gewerkt

andere zwaar belastende curatieve behan-

in haar onderneming Hof Uitvaart & Zorg. Dat

delingen volgt niet zelden de boodschap “we

betekent dat mensen in Twente, in een van

kunnen niets meer voor u doen”, maar wat

de moeilijkste fasen van hun leven, nu ook een

dan? Wie gaat u nu verder helpen? Als er op dát

beroep kunnen doen op een rouwdoula.

moment iemand degene die gaat overlijden én
diens naasten, de ‘voortbestaanden’, zoals Hof
ze consequent noemt, verder begeleidt, verloopt

als death doula of death midwife. Recent heeft

de periode voor én na het overlijden heel anders.
25
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In Amerika is het begrip al meer ingeburgerd,
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zijn. Hoewel de begeleiding bij een plotseling

waardoor de kwaliteit van leven voor de voort-

overlijden anders verloopt, is er ook in die situ-

bestaanden na het verlies beduidend beter is”,

atie veel behoefte aan iemand die meer doet

aldus Karen.

dan de procesmatige kant van het afscheid.

Rouw minder rauw

Het leven omarmen

Als rouwdoula kan Karen Hof ontzorgen en

Karen Hof werkt sterk vanuit de visie dat je

inspelen op de verschillende manieren waarop

het leven moet vieren en omarmen. Dat kan de

mensen afscheid willen en kunnen nemen van

dood, hoe verdrietig ook, beter een plaats geven.

hun geliefde. In die laatste fase kan zij hen

Daar kunnen de meeste mensen wel hulp bij

helpen hun persoonlijke bibliotheek te vullen

gebruiken; te vaak weten ze niet wat er mogelijk

met mooie momenten en herinneringen. Hier-

is. Karen herkent dus veel in het boek van Patty

door wordt de rouw vaak minder ‘rauw’, er is

Duijn. De rouwdoula wordt ook wel gezien als

immers veel zorg en aandacht, alles is gezegd

een ‘omgekeerde doula’: beiden zijn ze onder-

en gedeeld.

steuners bij grote life events.

Tot slot, als logisch vervolg van de voorliggende

Meer weten?

periode, ontstaat een mooie ‘eigen’ invulling

Op Youtube is een interview te zien met Karen

van het afscheid. Voor de uitvaart kiest de fa-

Hof, over haar drijfveren, visie en werkwijze.

milie doorgaans dan niet voor de aula van het

Zoek op De eerste ‘rouwdoula’ in Twente

crematorium maar voor de thuisomgeving of

(https://youtu.be/CGA6wVMJ1VY).

een mooie andere locatie waardoor tijdsdruk en

Of kijk op de website van Hof Uitvaart & Zorg:

vastomlijnde protocollen niet meer noodzakelijk

www.hofuitvaartzorg.nl. u
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“Goed afscheid nemen wordt mogelijk gemaakt,

… 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

WWW.BOEKELO.INFO
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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.

WIE IS… PRINS PIETJE
DOOR: PRINS PIETJE

Zaterdag 9 november is het weer zover. Dan
wordt op ludieke wijze, zoals we van de heren
van de Prinsengarde gewend zijn, afscheid
nemen van Prins Gait II en zijn adjudant Martin.
Maar daarnaast wordt ook het nieuwe carnavalsseizoen ingeluid! Dit is ook de avond dat ik
mezelf bekend mag maken.
Geruime tijd word ik al ‘Pietje’ genoemd. Maar

Het dorpse is me toch niet geheel onbekend: tot

daarmee weet natuurlijk bijna niemand wie ik

en met mijn middelbare schoolcarrière heb ik

ben. Ik zal proberen een kleine tip van de sluier

in verschillende dorpen onderwijs gevolgd. Om

op te lichten....

vervolgens mijn flitsende schoolcarrière voort
te zetten in diverse steden. Ook voor mijn werk

Ergens in de vorige eeuw ben ik in een zieken-

vertrek ik nu elke ochtend richting een stad.

huis in Nederland geboren. Niet al mijn voetAls kind van een jaar of zes kwam ik al in aan-

een niet stromende beek, waar ik nu samen met

raking met carnaval, op school maar ook al eens

partner, kinderen en dieren woon.

in een optocht.
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sporen liggen dan ook in dit mooie dorp, met
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Het carnaval is mij dan ook niet geheel vreemd.

Ben je nieuwsgierig geworden naar wie wij zijn?

Ik vind het dan ook een eer om dit jaar jullie

Kom dan zaterdag 9 november naar De Buren,

‘Pietje’ te mogen zijn.

waarna we er na onze opkomst een mooie feestavond van gaan maken.

Maar tijdens het carnavalsseizoen sta ik er
niet alleen voor. Ik word bijgestaan door ‘Adje’.

3x Alaaf! u

Mijn adjudant woont ook in een dorp samen
met zijn gezin. Gelukkig houdt hij ook wel van

PRINS PIETJE & ADJE

een feestje en samen hopen we er met jullie

C.V. DE SOALTKLOET’NS

allen een fantastisch jaar van te maken!

FUNDRAISINGACTIE SPORT- EN CULTUURHAL
DE ZWEEDE
DOOR: WERKGROEP MFA DE ZWEEDE FASE 3

Op 2 november aanstaande wordt er een fund-

bezorgd, waarin uitgebreid wordt toegelicht hoe deze

raisingactie gehouden in de dorpen Boekelo,

actie eruit ziet en wat u kunt verwachten.

Usselo en Twekkelo om de sport- en cultuurhal
bij De Zweede te realiseren. Meer informatie

Ook wordt er aandacht geschonken aan de huidige

hierover vindt u op de volgende pagina’s.

sportzaal en informatie over de nieuw te bouwen
hal en de verenigingen en organisaties die daarvan

Voorafgaand aan deze actie wordt in het weekend

gebruik gaan maken. Aan het magazine werken

van 19 en 20 oktober bij alle inwoners van deze drie

onder andere de vrijwilligers van de redacties van

dorpen een speciaal magazine van MFA De Zweede

Boeke-loos en Rondje Usselo mee.
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MFA DE ZWEEDE:

SPORT, CULTUUR
EN SAMENLEVING
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ONS NIEUWE
SPORT & CULTUUR HART
KLOPT BIJNA
STEUN DE FUNDRAISINGACTIE OP
ZATERDAG 2 NOVEMBER OM DE SPORTEN CULTUURHAL TE REALISEREN!
SAMEN GAAN
WE ERVOOR.

ZATERDAG 2 NOVEMBER
WORDT EEN HISTORISCHE DAG!
Goed nieuws voor Boekelo, Usselo en Twekkelo: bijna alle lichten staan
op groen om MFA De Zweede te voltooien met een sport- en cultuurhal!
Inwoners hebben zo’n 20 jaar geleden het initiatief genomen voor
de multifunctionele accommodatie (MFA) om de sportieve, sociale,
culturele en maatschappelijke activiteiten in de dorpen te vergroten.
Nu zou ook de derde fase eindelijk voltooid kunnen worden.
En dat is ook een must! De huidige gymzaal in Boekelo is namelijk
zwaar verouderd en te duur om volledig te renoveren en uit te breiden.
De nieuwe sport- en cultuurhal wordt duurzaam gebouwd en krijgt
extra faciliteiten. Hierdoor wordt de hal geschikt voor veel meer sportactiviteiten, maar juist ook voor culturele doeleinden. Dat komt ten
goede aan iedereen in Boekelo, Usselo en Twekkelo.

Laat weten dat ook uw hart klopt om de sport- en cultuurhal MFA De
Zweede compleet, duurzaam en klaar voor de toekomst te maken.
Steun zaterdag 2 november de fundraisingactie!
Meer op www.vriendenvandezweede.nl.

ONS NIEUWE
SPORT & CULTUUR HART
KLOPT BIJNA
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Een complete MFA De Zweede brengt extra kosten met zich mee, maar
levert zoveel meer op. Samen kunnen we dat realiseren! 92% van de
kosten is gedekt door subsidies, leningen en donaties. De laatste 8%
hopen we binnen te krijgen via een huis-aan-huis fundraisingactie.

SPORT
CULTUUR

SAMENLEVING

SAMEN GAAN WE ERVOOR.

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

WWW.BOEKELO.INFO
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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

OUDE VOERTUIGENDAG
De Boekelose Ondernemers Vereniging organi-

Centrum Boekelo afgesloten

seert in samenwerking met oldtimer motorclub

Tijdens dit evenement is het centrum van Boekelo

de Klepp’nSproak Keerls op zondag 20 oktober

afgesloten voor doorgaand verkeer. Op pagina

wederom de Oude Voertuigendag in Boekelo.

37 treft u de omleidingsroute aan.

Een uniek klassiek spektakel waar vanaf 11.00

Met vriendelijke groeten,

uur vele merken klassieke auto’s, trekkers,

Commissie Oude Voertuigen Dag

bromfietsen, motorfietsen en stoommachines

& Klepp’n Sproak Keerls

te bezichtigen zijn.

oudevoertuigendagboekelo@gmail.com u

De meeste winkels in het dorp zijn geopend en
er zijn kraampjes, braderie-attracties en divers
vermaak voor de kinderen. Uiteraard omlijst met
live muziek. Het evenement duurt tot 17.00 uur.

JAARGANG 41 | OKTOBER 2019 | NR. 430
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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.

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

WWW.BOEKELO.INFO
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s

‘geniet van de rust en eenvoud’
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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

FOLKCLUB TWENTE
Op vrijdag 1 november treedt de band Easy

Waar

Theater De Buren in Boekelo

& Free op bij de Folkclub Twente. De 6-mans

Aanvang

20.30 uur

formatie komt uit Giethoorn en brengt hun

Entree

Volwassenen: € 13
Donateurs en studenten € 10 u

nieuwe theatertour Four Seasons. Een mix van
Ierse, Schotse en maritieme liederen.
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BELGISCHE CABARETIER WINT
VERBORGEN BOKAAL
Tijdens een uitverkocht Cabarestival in Boekelo
op 7 september werd De Verborgen Bokaal
2019 uitgereikt aan de Belgische cabaretier Bas
Birker. Door het publiek van ’t Verborgen Theater
waren drie cabaretiers genomineerd, te weten
Alex Ploeg, Nabil Aoulad Ayad en de eerder
genoemde Bas Birker. Na het tellen van de
stemmen won Bas Birker, met zijn programma

op te treden in het leukste theatertje van ons

‘Je Moeder’. In zijn dankwoord rekende Birker,

zoutdorp.

die woonachtig is in Antwerpen, het publiek voor
dat hij maar liefst 515 kilometer moest rijden

Ook eens een cabaretvoorstelling bijwonen in

om de felbegeerde bokaal op te halen, maar dat

‘t Verborgen Theater? Kijk voor het programma

hij altijd met plezier naar Boekelo rijdt om daar

en kaarten op www.verborgentheater.nl. u
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Anders wonen? Pakhuys wonen!
GROTE
LEEGVERKOOP!
Wij gaan verhuizen naar Delden
en zijn gestart met de leegverkoop
van onze gehele winkel.
Kortingen oplopend tot wel 70%.
Wees er snel bij want het
gaat hard!

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

HET PAKHUYS VERLAAT BOEKELO
DOOR: PIETER HOF

Het nieuws kwam toch redelijk als een verrassing voor velen van ons. Na 17 jaren gaat de bekende
woonwinkel ‘het Pakhuys’ Boekelo verlaten. Delden wordt de nieuwe vestigingsplaats. De redactie
van de Boeke-loos ging verhaal halen bij Annemarie Hoek, de uitbaatster van deze winkel in het
hart van ons dorp. Ik tref Annemarie en haar partner Peter aan in een winkel die al een stuk leger
is dan voorheen. De uitverkoop is succesvol en dat is mooi, want de winkel moet leeg zijn voor de
verhuizing.
De winkel in Boekelo is door al die jaren heen

“Waarom ga je ons verlaten?” is de eerste vraag

natuurlijk goed bekend, maar Annemarie merkt

die me te binnen schiet als ik gezellig met Anne-

ook dat de consument wat makkelijker wil

marie en Peter aan de grote tafel zit, die nog niet

shoppen en iets minder geneigd is om speciaal

verkocht is. Op mijn vraag krijg ik een aantal ant-

naar Boekelo te rijden. Gelukkig zijn de vaste

woorden, want het Pakhuys gaat niet zomaar uit

klanten uit Boekelo de winkel al die jaren

Boekelo weg. Na 17 jaren Boekelo en toch een

trouw gebleven. Dat kost Annemarie ook wel

duidelijke keuze in positionering van de huidige

de meeste moeite, dat ze die fijne dagelijkse

winkel, besloot Annemarie een geheel andere

contacten kwijt zal raken. “Maar laat de

koers te gaan varen. En dat vertaalt zich niet

Boekeloërs vooral weten dat ze een klein eindje

alleen in een nieuw pand, een ander assortiment

verderop van harte welkom zijn in de nieuwe

dat toch wat strakker zal zijn, maar ook in een

winkel aan de Langestraat in Delden”, vertrouwt

geheel nieuwe naam: ‘BLENDD’. En dat vind ik

ze me toe. De koffie is daar net zo lekker.

toch verrassend. Annemarie gooit het echt over
een andere boeg en haakt in op de nieuwste

BLENDD

trends met een compleet nieuwe winkel op een

De nieuwe naam betekent ook echt een andere

nieuwe locatie. En dat is soms best lekker als

koers in het assortiment en de stijl van de

het een keer echt helemaal anders moet.

nieuwe winkel. Die zal net iets strakker en
moderner zijn. Annemarie wil me nog niet

Natuurlijk tel ik zelf bij de genoemde motivatie

verklappen welke, maar er zullen veel nieuwe en

op dat Delden als koopcentrum - zeker gezien de

aansprekende merken te vinden zijn bij BLENDD.

toch vaak leuke winkeltjes die je daar aantreft -

Er is daar ook veel aandacht voor het inrichten

meer spontaan winkelend publiek zal opleveren.

van een woning volgens bepaalde concepten.“

En misschien stiekem ook wel een beetje dat

Je moet vooral leven in een interieur waarin

Annemarie en Peter zelf in Delden wonen.

jezelf past”, zegt Annemarie daarover.
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Over een andere boeg

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

WWW.BOEKELO.INFO
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BLENDD en het nieuwe logo zeggen eigenlijk alles over de nieuwe koers.
De winkel in Delden betekent ook een intensieve samenwerking met een
interieurdesigner, waarvan het werk als een soort ‘store in store’ terug te
vinden zal zijn in het nieuwe pand.
Uiterlijk medio november is het zover: dan sluit het Pakhuys voorgoed haar deuren in Boekelo.
Ik denk dat we daar allemaal wel een beetje verdrietig om mogen zijn, maar we gunnen Annemarie
en Peter natuurlijk het allerbeste in het bijna net zo mooie dorp als Boekelo, Delden. Tot ziens en
good goan! u

SINTERKLAAS IN BOEKELO
Op zaterdag 23 november komen Sinterklaas
en al zijn Pieten ons mooie Boekelo weer
bezoeken!
Voor alle informatie over de intocht, de voorleesavonden en de bezoeken van Sinterklaas
en Pieten aan huis verwijzen wij u naar onze
Facebookpagina. Houd onze Facebookpagina
‘Sint Nicolaas in Boekelo’ in de gaten om op
de hoogte te blijven van alle informatie en
nieuwtjes. u
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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
www.buitenhoff.nl
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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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
 
 

25%

KORTING
wenkbrauwen
PMU
Geldig in september
& oktober

Teken jij iedere ochtend jouw wenkbrauwen
en vind je dit lastig of wil je tijd besparen?
Permanente Make Up (PMU) is dé oplossing! Start jouw
behandelingen nu en ga zorgeloos de zomer in!
HAIRSTROKES
Hierbij worden er haartjes tussen de eigen haartjes
gepigme
gepigmenteerd,
waardoor er een natuurlijk ogende
wenkbrauw wordt gecreëerd.
SHADOW
De oudste en meest bekende techniek. Hierbij wordt de
wenkbrauw volledig zacht ingeschaduwd.
COMBI
Een combinatie van bovengenoemde technieken.
We streven naar een natuurlijk resultaat wat bij jou past.

Gediplomeerd PMU specialiste en GGD gecertiiceerde salon.

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

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●
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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

Op 13 augustus j.l. is na een kort ziekbed op 89-jarige leeftijd
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder overleden.

ANNIE STEENBREKER - VAN DIJK
WEDUWE VAN GERRIT STEENBREKER

Gerrit en Agnes
Machiel en Carla
Rob
Ans en Ruud
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Rob Steenbreker, Weleweg 14, 7548 BB Boekelo

TWENTE RALLY 2019
Op zaterdagavond komt de rally ook langs Boekelo.
Tijdens de autorally zal de openbare weg overdag voor alle verkeer worden afgesloten om het
evenement veilig te laten verlopen. Bekijk de kaart voor de route van de Twente Rally. Meer informatie is te vinden op www.twenterally.nl. u
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In het weekend van 19 en 20 oktober wordt traditiegetrouw de Conrad Twente Rally verreden.

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

WWW.BOEKELO.INFO
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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 MILITARY KOMT ER WEER AAN
Van 10 t/m 13 oktober is het weer zover: honderden paarden en ruiters crossen door het Teesinkbos
tijdens de Military. Om alvast in de stemming te komen wat foto’s van vorig jaar. u

foto’s: Connie Hoekstra
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Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/
Beckum
074 - 367 64 07

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl
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NIEUWS VAN
DE HISTORISCHE KRING
DOOR: JULES PIETERS

De traditionele filmavond staat gepland op
donderdag 21 november. Die avond staat in
het teken van diverse jubilea van Unisson
(muziekvereniging, voetbalvereniging en gymvereniging). Meer informatie over de filmavond
verschijnt in de volgende Boeke-loos.
Boekelo en Usselo 75 jaar bevrijd
De komende tijd willen we graag aandacht
besteden aan het feit dat het op 1 april 2020
75 jaar geleden is dat Boekelo en Usselo werden
bevrijd. In het dagboek dat Sidney Beck vanaf
D-day in Normandië heeft bijgehouden kunnen
troepen.” De Historische Kring is naarstig op

regiment via Usselo en Boekelo uiteindelijk

zoek naar het huis in Boekelo waar het hoofd-

Enschede bereikte. Hij noteert in zijn dagboek:

kwartier was gevestigd. Wie enig vermoeden

“De opmars werd voortgezet deze ochtend.

heeft, laat het ons weten.

We kwamen terecht op de hoofdweg bij
Eibergen en maakten goede vorderingen terwijl

Als Historische Kring willen we graag stil staan

we optrokken door Haaksbergen. Er was enige

bij deze voor onze dorpen bijzondere en emo-

tegenstand bij de toegang tot Enschede en we

tionele gebeurtenis. Dat willen we doen door

bezetten een positie in het dorp Boekelo zo’n

middel van interviews met oude Boekeloërs (en

twee tot drie mijl ten westen van de stad.”

/of nazaten van Boekeloërs) die de bevrijding
bewust hebben meegemaakt. Daarvan willen

Verder kon hij melden dat het hoofdkwartier

we een compilatie maken. Wij zouden graag in

van zijn regiment werd opgezet in een huis in

contact willen komen met deze personen.

Boekelo waarvan de eigenaar Engels sprak.
We lezen dan verder: “Hij had een telefoon en

Meldt u zich aan via een mail aan onze secre-

hij wist informatie over de situatie in Enschede

taris Roel Bruinsma, info@historische-kring-

te krijgen door verschillende nummers in

boekelo.nl, of kom langs bij het Historisch

Enschede te bellen. Op die manier werd waar-

Centrum in het voormalig portiershuisje op het

devolle informatie verkregen over de vijandelijke

Bleekerijplein.
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we lezen dat op Paaszondag 1 april 1945 zijn
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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
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

Mocht u foto’s uit die tijd hebben die u met ons

het Historisch Centrum, dan kunnen we die

wilt delen, breng die dan ook naar het Historisch

kopiëren en archiveren.

Centrum. Het Historisch Centrum is op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur geopend en

En mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van

op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Daar

de Historische Kring en daaraan een bijdrage

zijn dan onze vrijwilligers aan het werk en zij

willen leveren?

staan u graag te woord.

Word donateur via onze penningmeester Arend
Stokkers, arend@stokkers.nl, of kom een keer

Ook zijn we zeer content met andere foto’s,

langs om kennis te maken. Wie weet kunnen we

teksten of memorabilia uit de geschiedenis

u binnenkort begroeten als vrijwilliger van onze

van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Breng ze naar

Historische Kring. u

AANGEBODEN: OPENHAARDHOUT
Openhaardhout: eiken of beuken. Ovengedroogd en direct te gebruiken. 25-33 cm, gezaagd
en gekloofd. Los gestort of hand gestapelde pallets. Gratis bezorging in Boekelo.
www.openhaardhout.online
06 - 270 727 20

HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT
Huishoudelijke hulp gezocht: iemand die een paar uur per week ons gezin wil helpen
met schoonmaak thuis, in het buitengebied van Boekelo.
Heb je interesse, bel dan 06 - 239 774 74.
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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

We houden deze activiteit zoals gebruikelijk in de Zevenster in Oele. Denken jullie
even aan de aanvangstijd? We beginnen deze keer om 16.30 uur. Na afloop eten

EFPUNT
TR

EKELO
BO

Op 8 oktober zal Els Denneboom vertellen over haar leven en werk als zakenvrouw.

IOR
SEN EN

ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNT BOEKELO

we daar zoals gebruikelijk.
Opgave voor 4 oktober 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

12 november

Nader bericht volgt in het volgende nummer van Boeke-loos

19 december

Kerstdiner

DIENSTREGELING BUURTBUS TIJDENS MILITARY
DOOR: BEN BEL, VOORZITTER BUURTBUS VERENIGING BOEKELO

De buurtbus rijdt op zaterdag 12 oktober tijdens de Military de gebruikelijke route. Dit jaar wordt
Medisch Spectrum Twente en station Enschede wordt gereden. Vorig jaar maakten meerdere passagiers gebruik van deze wijze van openbaar vervoer tussen Boekelo en Enschede.
Na overleg met de organisatie van de Military, worden er bij het aanpassen van de route meer
problemen verwacht. Daarom zullen we niet aan die wens van Keolis/Twents voldoen. Door drukte op de
Boekelosestraat kan er wel enige vertraging optreden, waarmee u als passagier rekening moet houden. u
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het de tweede keer dat er op de drukke Military-zaterdag via onder andere de Boekelosestraat naar
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

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.

OKTOBER
Ma.

Nordic Walking rond Boekelo.

14.00

Di.

Alle even weken: Handwerkcafé. Onder het genot van koffie of thee.

14.00

Di.

Tai chi: op een rustige manier werken aan spieren.

10.00

Wo.

Ontmoetingsochtend: activiteiten voor lichaam en geest.

Wo.

Samen genieten van een driegangenmenu. Kosten € 7,50.

Do.

Onder het genot van een kopje koffie of thee gelegenheid

9.30 - 11.30
12.30
14.00

Do.

Jeu de boule, twee groepen.

14.00 & 19.00

Vr.

Ontmoetingsmiddag: activiteiten voor lichaam en geest.

Vr. 4 okt.

Mantelzorgcafé: aandacht voor mantelzorg.

14.30

Di. 8 okt.

PC-inloop: voor al uw vragen over Iphone, Ipad, laptop e.d.

13.30

Do. 10 okt.

Najaarsmode gepresenteerd door Ruben Janssen.

14.00

Do. 24 okt.

Herfststukjes maken. Neem uw eigen bakje mee. Kosten € 7.

14.00

Di. 29 okt.

Effkes d’r oet. Uitstapje met de bus.

13.30

13.30 - 15.30

57
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om inwoners te ontmoeten.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

MEER INFO BEL 06 53 63 14 47 • VERHAAKTUINVERZORGING.NL

WWW.BOEKELO.INFO
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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

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 2019
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

Geen gebedsdienst, verplaatst naar 29 sept.
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst

13 okt.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

20 okt.

Johanneskerk Twekkelo
Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Ned. Protestantenbond
Kerkdienst Protestantse Gemeente

27 okt.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

03 nov.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

06
oktober

Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

Gebedsdienst is verplaatst naar 29 september!
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst

KALENDER
n	Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168: 1e weekend van de maand
n	Spreekuur wijkagent: elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur bij De Zweede
n	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
n	MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur
plaats in De Berke

59
JAARGANG 41 | SEPTEMBER 2019 | NR. 423

06 okt.
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KALENDER OKTOBER
vr. 4 okt.

Folkclub Twente
Celtic Horizon Band

Theater De Buren

20.30

di. 8 okt.

Maandelijks spreekuur
Dorpsraad. Aanmelden via
dorpsraad@boekelo.info

De Zweede

19.00 - 19.30

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

do. t/m zo.
10 t/m 13 okt.

Week van de Military

www.military-boekelo.nl

zo. 13 okt.

Military Crossloop

Sportpark De Zweede

9.30

zo. 13 okt.

Concertuitvoering
van de St Jorismis

Momentum
06 - 511 707 04

19.00

za. & zo.
19 & 20 okt.

Twente Rally

www.twenterally.nl

zo. 20 okt.

Oude Voertuigendag

Centrum Boekelo

11.00 - 17.00

zo. 20 okt.

Najaarsstoomdag

Museum
Buurtspoorweg

9.00 - 18.00

ma. 28 okt.

Informatieavond Natuurlijk
Balans Boekelo: ‘Voeding als
medicijn’

Paramedisch
Centrum De Bleekerij
06 - 203 635 58

19.00

vr. 1. nov.

Bezorgers Boeke-loos

De Zweede

vr. 1 nov.

Folkclub Twente Easy & Free

Theater De Buren

za.2 nov.

Fundraisingactie sport- en
cultuurhal De Zweede

www.vriendenvandezweede.nl

61

20.30

JAARGANG 41 | SEPTEMBER 2019 | NR. 423

vr. 11 okt.

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

STICHTING DORPSRAAD BOEKELO

(archief vanaf 2006)
Boekelosestraat 275,
SLUITINGSDATA KOPIJ

7548 AS Boekelo

Iedere Iedere tweede vrijdag van de maand

WWW.BOEKELO.INFO
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Voor de exacte data: zie de kalender

Bank:

NL69 RABO 0316734950

achterin de papieren uitgave of op:

K.v.K.

nr.: 41028185

www.boekelo.info/boeke-loos

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad

Voorzitter

Boekelo. Ingezonden artikelen, indien

Jeroen Verhaak

053 - 428 22 25

voorzien van naam en adres, vallen wanneer
geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid

Vice voorzitter

van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Kas de Vries

BOEKE-LOOS

Penningmeester

Verschijnt 11x per jaar

Ben Bel 		

(juli / augustus: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Druk:

Netzodruk Enschede

053 - 428 34 96

053 - 428 17 97
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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

