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Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo
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BESTE LEZERS

Graag attenderen wij u erop dat vanaf
dit jaar het december en januari nummer

DOOR: PIETER HOF

van Boeke-loos worden samengevoegd.
U ontvangt in december nog een Boeke-

Een unieke en uitermate prettige samenwer-

loos en daarna weer in februari 2020. Heeft

king tussen Usselo, Twekkelo en Boekelo

u kopij die betrekking heeft op de maand

leverde in de tweede helft van oktober een

januari, zoals een evenement in die maand

prachtig magazine op ten behoeve van de

dat u wilt aankondigen, lever dit dan

fundraisingactie voor de nieuwe sport- en

aan voor de Boeke-loos van december.

cultuurhal bij De Zweede. Als deze Boeke-loos

De deadline daarvoor is 15 november.

bij u in de bus ligt, is de eindstand van de
actie bekend en we gaan er stiekem vanuit
dat Usselo, Twekkelo en Boekelo die nieuwe
sport- en cultuurhal binnen hebben gehaald.

mega event van Twente in Boekelo: de Military

De redactie van Boeke-loos vond het in elk

van 2019. Had u ook het idee dat er nog meer

geval een eer om hieraan mee te mogen

aandacht was voor de Miltary in de lokale en

werken.

landelijke pers dan afgelopen jaren? Van veel
echte paardensportliefhebbers hoor je nog
wel eens dat we vooral niet moeten vergeten

dag een pech met het weer op 20 oktober. Het

waar de Military om gaat, één van de grootste

kwam met bakken uit de lucht. En toch… het was

paarden topsportevenementen van Nederland.

ondanks het slechte weer beregezellig in het

Het evenement behoort dan ook tot de oudste

centrum van Boekelo. Met de Twente Rally

en beste van de wereld.

de avond ervoor en de Windmolenweg die
een maand opgebroken is, was het wel een

In deze Boeke-loos ook aandacht voor een

weekend met lange omwegen om in Boekelo te

serieus onderwerp, namelijk de Week tegen

komen, maar dat zijn we na 15 november snel

Eenzaamheid. Ondanks dat veel mensen zich-

weer vergeten.

zelf zeker niet eenzaam willen noemen, is een
uitstapje waar je weer eens andere mensen

Leuk ook om in deze Boeke-loos verslag te

ontmoet, soms een welkome aanvulling op de

kunnen doen van het jubileum van modewinkel

dagelijkse sleur.

La Deut in Boekelo. La Deut is in de afgelopen
12,5 jaar van haar bestaan een begrip geworden

En natuurlijk nog veel meer in deze nieuwe

in heel Twente. Namens de redactie van Boeke-

Boeke-loos. Veel leesplezier! u

loos van harte gefeliciteerd!
DE REDACTIE

En natuurlijk blikken we weer terug op het

Coverfoto: Tirza van Dijk
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Wat had de organisatie van de Oude Voertuigen-
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

het ontwerpbestemmingsplan Bungalowpark Rutbeek ter inzage. Reeds in een

DOOR: JEROEN VERHAAK

eerder stadium heeft de Dorpsraad daarover samen met de Buurtkringen Usselo

Algemeen

en Broekheurne advies uitgebracht. Helaas

•	De oproep in de laatste Boeke-loos voor de

hebben we geconstateerd dat de gemeente

functie van ambtelijke secretaris voor de

ons advies over de ontsluiting van het park

Dorpsraad heeft een reactie opgeleverd.

nogal vaag heeft opgenomen. We zullen

In het volgende nummer van Boeke-loos

de gemeente laten weten dat naar onze

hopen we bekend te kunnen maken wie

mening onze brief van 9 mei jl. integraal
moet worden opgenomen in de stukken.
•	Afsluiting Windmolenweg: de Windmolen-

houdt Dorpsraad om 19.00 uur spreekuur

weg is vanaf 15 oktober voor een aantal

in de Zweede. Daarvoor wordt gevraagd

weken afgesloten. Voor de Military heeft

of bezoekers zich vooraf via e-mail willen

dat geen problemen opgeleverd, maar

aanmelden. We hebben de vraag gehad

(waarschijnlijk) wel voor de verkeersafwik-

of aanmeldingen ook telefonisch gedaan

keling tijdens Oude Voertuigendag. Het is

kunnen worden. Aan dit verzoek gaan

jammer dat dit niet eerder onderkend is.

we voldoen. De telefoonnummers die u

•	
Ontwerpbestemmingsplan Outdoor Care:

kunt bellen om u aan te melden voor het

in mei jl. hebben we de gemeente een

spreekuur staan in de uitnodiging voor de

advies gestuurd over het ontwerpbestem-

volgende vergadering.

mingsplan Welemosweg 2 (Outdoor Care).

•	Binnenkort ontstaat er een vacature in de

Daarop hebben we inmiddels een reactie

Dorpsraad: Jos Brunink verhuist medio

van de gemeente ontvangen, waaruit

november naar buiten het dorp, waardoor

blijkt dat ons advies grotendeels is over-

een einde komt aan zijn lidmaatschap van

genomen. Onduidelijk is nog de actuele

de Dorpsraad.

bebouwing in relatie tot mogelijke extra
bebouwing. Aan de gemeente gaan we

Dorpsplan 2020-2030

hierover om duidelijkheid vragen.

De laatste acties om informatie te verzamelen

•	
Vrachtverkeer in het dorp: vrij recent

voor het Dorpsplan 2020-2030 lopen. Begin

hebben we enkele vragen gehad over de

november is alle informatie binnen en wordt

hoeveelheid vrachtverkeer in het dorp en

dit gebundeld in de Doegroep. Daarna komt dit

daarmee samenhangend een rondweg.

in de Dorpsraad aan de orde.

Met een rondweg wordt dan bedoeld de
doortrekking van de Verzetslaan naar de

Nieuws uit de commissie Fysiek

Windmolenweg. Hierover is een jaar of tien

•	Bugalowpark Rutbeek: op dit moment ligt

geleden gesproken.
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deze functie gaat invullen.
•	
Iedere tweede dinsdag van de maand
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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

	Wij zijn van mening dat dit op dit moment

plan is de wijk aan te wijzen als beschermd

geen prioriteit heeft, onder andere door de

dorpsgezicht. Geconstateerd wordt dat de

aanleg van de N18. Veel vrachtverkeer is

Dorpsraad hierbij tot op heden op geen

bestemmingsverkeer voor de bevoorrading

enkele wijze betrokken is. Dit is ons inziens

van winkels en bedrijven. Daar zullen we

strijdig met het Reglement Wijkorganen.

weinig tegen kunnen doen.

De Dorpsraad stuurt een brief aan de

•	Verkeerssnelheid in het dorp: het is de be-

gemeente dat naar onze mening de

doeling dat begin 2020 de Boekelosestraat

procedure stopgezet moet worden en eerst

opnieuw wordt ingericht. Dan willen we het

de Dorpsraad om advies gevraagd moet

onderwerp snelheid opnieuw agenderen.

worden.

De vraag naar wie bepaalt waar en wanneer
Nieuws uit de commissie Sociaal

geplaatst kunnen we niet beantwoorden.

•	Week tegen Eenzaamheid: op 1 oktober

•	
Duurzame energie: duurzame energie is

heeft de commissie Sociaal een bijeen-

een onderwerp dat regelmatig terugkomt

komst georganiseerd in het kader van de

in onze vergaderingen. Waarschijnlijk is u

Week tegen Eenzaamheid. Deze is goed

bekend dat de gemeente Enschede naast

verlopen. Er zijn zo’n 20 deelnemers

zonneparken ook windmolens zou willen

geweest. Een verslag van de bijeenkomst

plaatsen. Recent hebben we samen met

treft u elders aan in dit nummer van

onder andere de Ondernemersvereniging

Boeke-loos.

Marssteden en Vereniging Behoud Twek-

•	Er is een idee gerezen om ons dorp vol-

kelo gesproken met een energieaanbieder.

gend jaar te verfraaien met een aantal

Deze laatste heeft een plan om op het

baskets met bloemen in vanaf het voor-

terrein waar eerder tijdelijk grond voor de

jaar tot het najaar. Vakantiegangers naar

aanleg van het ecoduct was opgeslagen

Frankrijk denken dan vast aan de Villages

een windmolen te realiseren. Uit onder-

Fleuris. We hebben een offerte van een

zoeken naar geschikte plekken blijkt dat

bedrijf dat dit voor ons kan verzorgen.

er maar weinig plekken voor plaatsing

Omdat we dat als Dorpsraad niet alleen

in aanmerking komen omdat aan veel

willen organiseren gaan we op zoek naar

voorwaarden

naar

samenwerkingspartners. Het is onze be-

bestaande

(zoals

bebouwing)

afstand

worden

doeling om vanuit het dorpsbudget 2020

voldaan. De deelnemers aan het gesprek

moet

voor een periode van tenminste drie jaar

waren unaniem, op zijn zachts gezegd, niet

een bijdrage te leveren van maximaal € 1.500.

enthousiast over het plan.
•	Teesinkbos: de bewoners van de wijk Teesinkbos hebben van de gemeente een brief
gehad met de mededeling dat deze van
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een bord om de snelheid te meten wordt

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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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

•	
Bankencommissie: in ons dorp is een

•	
Boeke-loos

adverteerders:

voor

onze

bankencommissie zeer actief met het

financiën is het vervelend dat een tweetal

vervangen en onderhouden van banken.

vaste adverteerders tot op dit moment

Uit een inventarisatie is gebleken dat de

hun maandelijkse advertentie nog steeds

komende tijd 13 banken dermate versleten

niet betaald hebben. Deze worden voor de

zijn dat vervanging noodzakelijk is. Voor

laatste keer aangemaand. Ook blijkt dat

een bijdrage daaraan zullen we volgend

zogenaamde ‘Boekelootjes’ in een aantal

jaar een verzoek indienen bij De Koepel.

gevallen slecht betaald worden. Om dit te
ondervangen willen we overgaan naar een

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget

systeem van betaling vooraf van deze een-

Van het bestuur van de Vrienden van de
Marcellinuskerk

is

een

verzoek

malige advertenties.

binnen-

gekomen voor een bijdrage uit het dorpsbudget voor de renovatie van het kerkplein.

Uitnodiging

Besloten is om daaraan voor een bedrag van

De volgende openbare vergadering van de

€ 1.250 bij te dragen. De totale kosten van de

Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 19

renovatie bedragen ruim € 13.000.

november. U bent van harte welkom in
M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275,
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur.
11

•	
Nieuw ontwerp Boeke-loos: er is overwegend positief gereageerd op de nieuwe

Op dinsdag 12 november houdt de Dorps-

opmaak van Boeke-loos. Op de voorpagina

raad spreekuur van 19.00 - 19.30 uur in

van Boeke-loos missen we alleen nog het

M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275.

logo van de Dorpsraad. Ook hebben we

Wilt u komen? Meld u dan aan via

verschillende opmerkingen ontvangen dat

dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

een iets groter lettertype gewenst is.

bij de voorzitter, Jeroen Verhaak via
053 - 42 82 225 of de vicevoorzitter,
Kas de Vries via 053 - 42 83 496. u
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Nieuws uit de commissie Publiciteit

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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SAMEN ÉÉN IN BOEKELO

Op de fiets naar de camping én plezier met honden en schapen!
DOOR: EDITH ROBERS-JANSSEN, DORPSRAAD

Autovervoer was ook geregeld. Aldaar ontving

COMMISSIE SOCIAAL

Sabine Jongsma ons gastvrij. We hebben genoten van heerlijke soep en belegde broodjes

Van 1 tot en met 8 oktober vond de nationale

met een drankje. Na het eten kwamen de

Week tegen Eenzaamheid plaats. Ook Boekelo

honden Boekel, Sanne en Bobby de nodige

deed mee! Op 1 oktober werd er een leuk uit-

knuffels ophalen, het was een gezellige boel!

stapje georganiseerd op initiatief van de Dorpsraad in samenwerking met Open Ouderenwerk

Toen weer op de fiets en/of de auto in naar de

Boekelo.

Boekelosebleekweg. Wilmy van der Wilk van
Honderons gaf een demonstratie schapendrijven met haar eigen border collies: Jimmy

kamer van het Dorp was de sfeer direct

en Jill. Het was mooi om te zien hoe serieus de

geanimeerd. Daar al werd besloten de naam van

honden hun opdrachten via het fluitje namen.

deze week voortaan om te dopen in ‘De week

Bij het afscheid waren er veel blije gezichten.

van de Ontmoeting’. Al voel je je niet eenzaam:

Het uitstapje werd duidelijk gewaardeerd en

een uitstapje waar je weer eens andere mensen

is voor herhaling vatbaar. Een bedankje is op

ontmoet kan namelijk best welkom zijn!

zijn plaats voor alle versnaperingen, die ons
gratis zijn aangeboden door Slagerij Wagelaar,

Wie dat kon én wilde, ging onder leiding van Ben

Coöp ter Wengel, Slijterij Breukers en Camping

Bel met een mooie fietsroute via de Boekeler

’t Scharrelhoes En Thuys: hartelijk dank voor

Hof naar Camping ’t Scharrelhoes.

de bloemen! u
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Aan de koffie met krentenwegge in de Huis-
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15%
KORTING OP ALLE PANTALONS *

* korting is geldig tot en met 30 november 2019

BESTE BUUR IN BOEKELO

raad, de vele verenigingen en clubs in ons dorp,
maar zeker ook de groep mensen die zich al

DOOR: PIETER HOF

jaren inzet voor de komst van de sport- en
cultuurhal op De Zweede. Maar ook deze Boeke-

In het verleden maakte ik deel uit van een

loos zou niet kunnen bestaan, laat staan

wijkraad in het centrum van Enschede. Het

bezorgd worden zonder al die vrijwilligers. Alle

was in die tijd echt een hele toer om bewoners

grote evenementen in en rondom ons dorp

te activeren als vrijwilliger voor verschillende

kunnen georganiseerd worden dankzij vele

wijkactiviteiten. Het kostte ons als bestuur

honderden vrijwilligers die dit dorp met haar

veel moeite om mensen van de bank te krijgen

2500 inwoners rijk is. Nu komen ze vast niet

en de kans te pakken iets moois of iets goeds

allemaal uit Boekelo, maar de Military met haar

voor de eigen woonomgeving te bedenken en

bijna 1500 vrijwilligers spant in dat opzicht

te organiseren. Het leek ook aan te sluiten bij

echt de kroon. Noaberschap is in Boekelo,

een landelijke trend van individualisering en in

Usselo en Twekkelo de gewoonste zaak van de

het algemeen minder voor elkaar over hebben

wereld.

in deze maatschappij.
Het is dan ook een mooi initiatief dat het echte
noaberschap in 10 gemeenten in Twente jaar-

kwamen wonen. Niet alleen in onze eigen buurt

lijks beloond wordt met de ‘Beste Buur Bokaal’.

was ‘noaberschap’ een groot goed, in heel

Die eer viel dit jaar in Enschede een inwoonster

het dorp was dit de normaalste zaak van de

van Boekelo ten deel, Ine Oldenhof.

wereld. Veel activiteiten in ons dorp drijven op
de inzet van vrijwilligers. Denk aan de Dorps-

Foto: Huis-aan-Huis Enschede
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Hoe anders was het toen wij in 2015 in 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.

Als ik Ine bel om te vragen of we iets leuks

De uitreiking vond plaats in de Sociëteit van

mogen schrijven over de uitreiking van de

het Wilminktheater en werd afgesloten met

Beste Buur Bokaal, vertrouwt ze me direct

een lunch met alle genomineerden en degenen

toe dat ik er geen te groot verhaal van moet

die hen hadden genomineerd.

maken. Er was immers al aandacht genoeg
geweest. Ik moest maar kijken naar wat er over

Voor alle zes Enschedese genomineerden

haar geschreven was in de Huis-aan-Huis. En

waren er bloemen. Voor de winnares was er

dat heb ik dan ook gedaan.

een bokaal en een VVV-cheque. Ook mag de
winnares een prijs bepalen die ‘noaberschap’

Ine Oldenhof is de ‘Beste Buur’ van de ge-

en ontmoeting in haar buurt stimuleert.

meente Enschede dit jaar! Op zaterdag 28
Beste Buur Bokaal is een initiatief van de

Boekelose de Beste Buur Bokaal 2019 uit-

lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties

gereikt door wethouder Jeroen Diepemaat.

en tien gemeenten in Twente.

Al vele jaren zet Ine zich in voor haar buurt en

De samenwerkende partijen zijn het erover

haar deur staat altijd open voor iedereen. “Ik

eens dat een sociaal, veilig en actief leef-

vind het heel bijzonder dat ik genomineerd

klimaat van belang is om langer thuis te blijven

ben. Ik heb er geen woorden voor. Mensen

wonen. Een prettig leefklimaat draagt bij aan

helpen is zó simpel. Als ik zie dat buren blij zijn

het zo geroemde Twentse noaberschap. En

als ik ze help, geeft mij dat zelf ook een heel

andersom, noaberschap draagt ook zeker bij

goed gevoel.”

aan een prettig leefklimaat in Boekelo! u
(Met dank aan Huis-aan-Huis Enschede)
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september, Nationale Burendag, kreeg de

18
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SINTERKLAAS IN BOEKELO
Op zaterdag 23 november komen Sinterklaas en al zijn Pieten ons mooie Boekelo weer
bezoeken! Om 12.30 uur zal het feest beginnen op het Bleekerijplein. Tegen 12.45 uur zal
Sinterklaas zelf arriveren. Hij zal alle kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s daar gaan
ontmoeten en toespreken.Aansluitend is iedereen welkom bij Eetcafé de Buren, waar tot 15.30
uur de Pietendisco zal zijn. Dansen met de vele Pieten en zingen met Sinterklaas!
Sinterklaashotel in het spoorwachtershuisje
Sinterklaas zal weer een paar nachtjes gaan slapen in het Sinterklaashotel! Dit jaar zal deze
gevestigd zijn in het spoorwachtershuisje naast Eetcafé de Buren.
De brievenbus komt er natuurlijk vanaf maandag 18 november ook weer te hangen, dus daar kun
je al je mooie tekeningen en brieven naartoe brengen en af en toe eens gluren door de raampjes
van het hotel om te kijken of er al wat Pieten zijn geweest.
Voorleesavond
Ook zal Sinterklaas dit jaar op donderdag 28 november voor de kinderen t/m 8 jaar een
voorleesavond organiseren. Die vindt dit jaar plaats in de grote zaal van Eetcafé De Buren.

De tijden van deze voorleessessies zijn:
18.00 - 18.30 uur
18.45 - 19.15 uur
19.30 - 20.00 uur
De kosten bedragen € 2 per kind, welke bij binnenkomst contant dienen te worden voldaan.
Opgeven kan tot 23 november via sintnicolaasboekelo@gmail.com.
Volg ons op Facebook
Like onze Facebookpagina ‘Sint Nicolaas in Boekelo’ om op de hoogte te blijven van alle
informatie en nieuwtjes. u
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Let op! Dit jaar is er één voorleesavond met 3 verschillende voorleessessies.

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

WWW.BOEKELO.INFO
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

LA DEUT MODE VIERT HAAR 12,5 JARIG JUBILEUM
Op maandagavond 16 september jl. mocht

La Deut Mode kijkt terug op een prachtig

La Deut Mode haar 12,5 jarig jubileum vieren.

jubileum en dankt haar klanten voor de vele

Ruim 80 klanten en relaties bezochten de

bloemen, kaarten en andere attenties! u

fashion/dinershow in Resort Bad Boekelo.
Tijdens deze feestelijke start van het jubileum
showden de mannequins de nieuwe najaarscollectie. Ook de mannequins van de Pinkstermodeshow liepen mee. Eigenaresse Rita van
Deutekom besprak samen met Twan van
Kerkhoven (agent van het merk Marc Aurel) de
nieuwste trends en collecties voor dit najaar.
De gasten genoten tijdens deze fashionshow
van een geweldig viergangendiner verzorgd
door Resort Bad Boekelo.

met een middag- en avondshow. Twee uitverkochte shows onder het genot van een kop
koffie met gebak en een glas bubbels.
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Het programma werd vervolgd op de dinsdag
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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

FOTO’S: PIETER HOF
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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
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

SINT-MAARTEN OPTOCHT EN VIERING
Maandag 11 november is het Sint-Maarten. Om 18.00 uur start de Sint-Maarten viering in de
Marcellinuskerk. Tijdens de korte viering wordt er een verhaal voorgelezen waarin het verhaal
van Sint-Maarten opnieuw tot leven komt. Na afloop lopen we in optocht, voorafgegaan door
drummers, via de Marcellinusschool naar het Meester Schierbeekplein (Het Carillon).
Voor de viering en na de optocht (rond 18.30 uur) komen de kinderen graag bij u langs. Steekt u
vanaf 17.00 uur een lichtje aan, zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn? u

JAARGANG 41 | NOVEMBER 2019 | NR. 431
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… 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.

OEI… TOEGANG VERBODEN

Belevenissen van een Military vrijwilligster
DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

De rust is weer in het dorp (en bos) neergedaald na alle hectiek die de
Military jaarlijks met zich mee brengt. Die hectiek heb ik (samen met
vele andere vrijwilligers) zeer zeker meegemaakt bij de fietsenstalling
waar menig fietser tegenaan botste op de Boekelosestraat.

Geen enkele fietser mocht er door. Nou ja… be-

groot deel van de Boekelosestraat hermetisch

halve Robert Zoetman dan, en terecht, omdat

was afgesloten voor verkeer. Waar vorig jaar op

hij Chef Parkeren is. Verder geen enkele. Nee,

de zaterdag hachelijke verkeerssituaties ont-

ook niet wanneer je “hebt afgesproken met de

stonden omdat voetgangers, bussen, auto’s,

directeur van Lithium Werks aan de Usselose

scooters, stepjes, bromfietsen, scootmobielen,

kant”. En nee, ook niet omdat je “anders te laat

rolschaatsen én fietsers over elkaar buitelden

op jouw mountainbiketraining op het Rutbeek

over dezelfde weg, werd het dit jaar geheel en

komt”. Of omdat jij “al 20 jaar gewoon altijd

al gescheiden. En dus afgesloten voor verkeer.

toch op de Military zaterdag naar Enschede via
Usselo fietst”.
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Botsen? Jazeker, letterlijk, omdat dit jaar een
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En ook niet als je heel lief kijkt en smeekt

dat ik alle begrip had, maar ja, dat die niet zo

“alsjeblieft… voor één keertje… we zijn toch

vriendelijke meneer achter mij in zijn geel-

vrienden? Ahtoedan??”

oranje outfit zeer zeker weinig begrip had. De
meeste fietsers kozen eieren voor hun geld

Ja, ja, dat was wel erg wennen, en dat begrepen

en parkeerden braaf hun fiets in de uitstekend

we maar al te goed. Aan empathie ontbrak

bewaakte fietsenstalling voor een goed doel,

het ons echt niet want tja, wij waren maar de

namelijk het mooie BSC Unisson!

simpele uitvoerders van dit nieuwe strenge
regime. Echter, sommige fietsers hadden

Ik maakte trouwens op zondagmiddag mee

een ver vooruitziende blik en lieten zich door

dat ook een strenge verkeersregelaar zeer

niemand en niets stoppen: met verbeten,

begripvol kan zijn. Een jonge vrouw op haar

grimmige blik in de hoogste versnelling in volle

handbike wilde terug naar Enschede maar had

vaart werden we van de sokken gefietst. Maar

een zachte band. Fietspomp noch elektrische

à la, enkele luttele meters verderop werden zij

bandenpomp mochten baten. Onze ‘strenge’

door een nog veel verbetenere en grimmigere,

verkeersregelaar veranderde terstond in een

niets en niemand ontziende verkeersregelaar

zeer behulpzame meneer die uiteraard haar

tot een ferme halt geroepen. Kijk, ieder zijn vak,

moeder met haar auto er wél door liet.

nietwaar?
Ik sta er volgend jaar weer graag. Dan zal ik
u berichten over de avondploeg, wanneer er

goed. Ik zei vriendelijk op mijn meest empa-

zich schijnbaar nog veel komischere situaties

thische toon (ook al was het mijn vrije dag)

voordoen. U kunt wel raden waardoor... u

Foto’s: Abbink Fotografie
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Overigens hielp dat good cop bad cop best

WINTERTIJD?
Tijd voor... een nieuwe skincheck!
Zodra de temperaturen buiten beginnen te dalen en we
de behaaglijkheid in huis bij de verwarming opzoeken,
verandert de behoefte aan verzorging van onze huid.
En hoewel het erg makkelijk is om een heel jaar hetzelfde product te gebruiken, kan uw huid juist baat hebben
bij afwisseling van producten.
Uw huid vertelt u veel. IK Skin Perfection helpt u het
maximale te halen uit uw eigen schoonheid. Laat uw
huid daarom ook dit seizoen weer goed in kaart
brengen, want een goede huidanalyse is de basis voor
een mooie huid.
Iedere huid is uniek!
Wij voorzien u graag van een advies op maat.

Regina Schoonheidsinstituut | Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 ED Boekelo | 06 - 48157489
www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl |
SchoonheidsinstituutRegina
rezjina
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32

DE DROOM VAN BOEKELO

De Doegroep werd ook deze keer weer begeleid door mensen van de provincie: Ferenc van

DOOR: PIETER HOF

Damme en Marieke Vinke. Ferenc van Damme
gaf als tip om groepen eigenaar te maken

In oktober kwam de Doegroep voor het Dorps-

van een idee dat ze zelf hebben aangebracht.

plan 2020-2030 weer bijeen. Er was een

Richt bijvoorbeeld een jeugdraad op onder

verrassend grote opkomst met 15 aanwezigen!

begeleiding van de Dorpsraad die aan de slag

Heeft u ideeën of wilt u ook eens meepraten?

gaat met activiteiten voor jongeren in Boekelo.

Mail dan naar droomvanboekelo@gmail.com.

Ander voorbeeld: de jeugd vindt dat er te
hard wordt gereden in het dorp; laat ze zelf

Wat hebben we gedaan?

op ludieke wijze parkeerbonnen uitdelen.

De activiteiten van de Doegroep in de afgelopen
Droomwedstrijd voor groepen 7 en 8
De kinderen van de groepen 7 en 8 van de

vrijmibo bij Café De Buren. En er waren mooie

Marcellinus en OBS Molenbeek hebben ook

activiteiten met ouderen in het kader van de

veel dromen voor Boekelo. Daarom heeft de

nationale Week tegen Eenzaamheid. Ook willen

Doegroep een wedstrijd in het leven geroepen

we nog input voor het dorpsplan ophalen bij

waarbij deze kinderen hun droom mogen

BSC Unisson en de BOV. Het idee is ontstaan

presenteren. Dit mag in de vorm van een

om dit soort ‘bevraging’ van dorpsgenoten niet

tekening, verhaal, maquette of filmpje: elk idee

eenmalig te laten zijn maar regelmatig terug

is welkom. In de klassen is al hard gewerkt

te laten komen in de periode 2020-2030, de

aan de verschillende ideeën. Op zaterdag 2

looptijd van het dorpsplan.

november is de presentatie van deze ideeën
tussen 14.00 en 16.00 uur op De Zweede in de

In de Doegroep wordt besproken dat het

Nijmeijerzaal, tegelijk met de fundraising voor

misschien goed is als de bouw van de nieuwe

de nieuwe sport- en cultuurhal. U bent van

sporthal op de Zweede ook een plek wordt

harte welkom om te stemmen op het beste

gegeven in de Droom van Boekelo. Het is goed

idee. Om 16.00 maken we de winnaar bekend.

om in gesprekken met bewoners hier aandacht

De uitslag melden we ook op de Facebook-

aan te besteden. Er kunnen nog vele invul-

pagina van Boekelo en natuurlijk in de volgende

lingen bedacht worden voor de uitbreiding van

Boeke-loos. u

MFA De Zweede.

33
JAARGANG 41 | NOVEMBER 2019 | NR. 431

periode waren zeer geslaagd: de Doegroep
was aanwezig op de Boekelose markt en de

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

BROOK DUO IN DE JOHANNESKERK TWEKKELO
Het Brook Duo presenteert op 15 december om 14.00 uur
het nieuwe verhaal van Gert-Jan Oplaat: ’t K’oole testament.
Dit nieuwe verhaal wordt ondersteund met
liedjes in dialect, gedichtjes, een lichtshow,
beelden en afsluitend het ‘Stille Nacht’. Deze
voordracht, geheel in het Twents, speelt
zich af in 1963, de tijd van de Rock & Roll, de
vetkuiven en de petticoats. Voor velen nog
herkenbaar. De voorstelling duurt ruim anderhalf uur en kent geen pauze. Na afloop is
het nieuwe boek ’t K’oude testament te koop.
Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar in het Kulturhus naast de Johanneskerk aan de Twekkelerweg 110 in Twekkelo. Na afloop, om 16.00 uur, staat er een drankje klaar in het Kulturhus en kan
gezellig worden nagepraat. u

Toegangskaarten kosten € 12, inclusief een kop koffie of thee
vooraf en een drankje na de voorstelling en zijn te bestellen bij:
Ans Olink:

06 - 10 05 18 03 of olinktwekkelo@gmail.com

Aline Cats:

06 - 51 25 85 72 of afiri1969@gmail.com

Alie van der Veer:

074 - 29 11 090 of johanneskerk@twekkelo.nl

JAARGANG 41 | NOVEMBER 2019 | NR. 431
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Kaarten

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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FOLKCLUB TWENTE PRESENTEERT: THE LASSES
Op vrijdag 29 november treedt bij Folkclub Twente het Amsterdamse folkduo The Lasses
op. Sophie en Margot presenteren deze avond alweer hun vierde cd. Ze behoren tot de beste
zangeressen op folkgebied en garanderen de bezoekers een grandioze avond.
Waar:

Theater De Buren in Boekelo

Aanvang:

20.30 uur

Entree:

Volwassenen € 13

		

Donateurs en studenten € 10

Resterend programma
Folkclub Twente 2019-2020:
24-01-2020

Andehlian:

		

Folkgroep uit Sneek met veel Iers

13-03-2020

St. Patricks Day met The Beggars Clan

24-04-2020

Hans Theessink: Blues fenomeen uit Wenen

22-05-2020

Threepwood’N’Strings uit Oberhausen u

COMEDY EXPRESS
BIJ ‘T VERBORGEN THEATER
Tijdens de Comedy Express op vrijdag
22 november treden drie comedians op en
zal een vierde optreden als MC (Master of
Ceremony).
Waar:

‘t Verborgen Theater

Aanvang: 20.30 uur
Entree:

€ 15 u

JAARGANG 41 | NOVEMBER 2019 | NR. 431
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‘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

MELK, DE WITTE MOTOR
DOOR: KIRSTEN ROOZEBOOM, RONDJE USSELO

Generatiegenoten kennen deze uitspraak vast nog wel. Of een andere klassieker: ‘Melk komt
uit de supermarkt’. Ik wil hier graag een nieuwe aan toevoegen: ‘Hier groeit melk van de nieuwe
melkboer’. Deze kreet betreft een geweldig initiatief van de familie Grobben uit Usselo. Zij hebben
naast het melkvee aan de Oude Haaksbergerdijk de ambitie om van sojabonen een ‘zuivelalternatief’ te maken.
Het enthousiasme is bij hen erg groot. Met
name boerenzoons Bart en Tom zetten zich
hier voor de volle 100% voor in. Zij zijn al een
tijd bezig om een goede kwaliteit sojabonen
te verbouwen om zo te experimenteren met
de melk. Laatst werd er van hen zelfs een
artikel gepubliceerd in het NRC. Ik was daar
zo enthousiast over dat ik het graag met jullie
wil delen.
Ik stond begin van de zomer met verbazing te

gebied van milieu, CO2 en onze gezondheid

kijken naar de plantjes. Voor mij rees de grote

klinkt dit erg interessant.

vraag: ‘Hoe maak je van die plantjes, of liever
gezegd boontjes, melk?’ Ik kom er natuurlijk

Het productieproces in een notendop: de bonen

niet mee weg om te zeggen: ‘Sojamelk komt uit

moeten eerst inweken, vervolgens worden de

de supermarkt’. Daar zou ik de familie Grobben

bonen gemaald en wordt er water aan toe-

en het gehele proces behoorlijk te kort mee

gevoegd. Daarna wordt het geheel uitgezeefd

doen. Hoe gaat dit nu precies in zijn werk? En

en ontstaat er melk. De productie vindt op dit

hoe zijn ze op het idee gekomen om sojabonen

moment nog op de boerderij plaats, maar zal in

te gaan verbouwen?

de toekomst uit handen worden gegeven.

Tijdens hun studie in Wageningen hadden Tom

Ik ben echt onder de indruk van dit proces en

en Bart voor het eerst van Nedersoja gehoord,

van deze ambitie. Ik ga het natuurlijk goed in

een soort die te verbouwen is in Nederland.

de gaten houden en wellicht geniet ik binnen-

Deze sojabonen hebben een hoog eiwitper-

kort van een zuivelalternatief van ‘De nieuwe

centage en zijn geschikt om producten mee

melkboer’. Ik wens ze ontzettend veel succes!

maken voor dierlijke- en humane voeding.

Meer info op www.nieuwemelkboer.nl. u
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Met het oog op de ontwikkelingen op het

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

WWW.BOEKELO.INFO
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CURSUSSEN DIGITALE VAARDIGHEDEN
Het Open Ouderenwerk Boekelo organiseert de komende maanden en begin volgend jaar een
aantal cursussen om te leren omgaan met de computer of iPhone. Per cursus is er plaats voor
maximaal 6 deelnemers en deelnemers worden geplaatst op volgorde van aanmelding: wie het
eerst komt, wie het eerst maalt. Gerard Doornekamp is de docent, met assistentie van vrijwilligers
die deze cursus eerder hebben begeleid.
Cursus Digisterker

In 2020 start het Ouderenwerk met nog drie

Omgaan met de elektronische overheid Deze

cursussen:

cursus, onder andere over het gebruik van

•	Klik & Tik: de basis. Cursus voor absolute

DigiD, bestaat uit 3 lessen van elk 2 uur. Voor

beginners die nooit of nauwelijks met een

deze cursus is een lesboek beschikbaar. De

computer hebben gewerkt. De cursus

cursus kost u niets maar we vragen € 10 voor

bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk 2 uur.

koffie en thee.

Aanmelding via Stichting Open Ouderenwerk Boekelo.
•	iPad en iPhone: voor absolute beginners.

4, 11 en 18 november van 14.00 tot 16.00 uur.

Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten

Opgave bij Leo Nijhof: leo.nijhof@gmail.com of

van elk 2 uur. Een cursusboek moet apart

06 - 287 821 96.

aangeschaft worden (via de docent). Aanmelding via Stichting Open Ouderenwerk
Boekelo.
•	Fotograferen met je iPhone of IPad. Deze
cursus beslaat een dagdeel en wordt
evenals in het verleden gegeven door Edith
Howard. Hier is het aantal deelnemers niet
beperkt tot 6. u
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De cursus wordt gegeven op maandagmiddag

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
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HERFSTRECEPT: HETE BLIKSEM
Iedereen kent de term hete bliksem (in het Duits overigens Himmel und Erde), maar hoe komt
de stamppot aan deze ongewone naam? Door het gebruik van appels bevat het gerecht veel
vocht, waardoor het lang zijn hoge temperatuur behoudt. Deze stamppot wordt dus echt heet
opgediend en dankt zijn naam dus aan het feit dat je je er gemakkelijk aan kunt verbranden.
Oppassen geblazen dus!
800 gr geschilde kruimige aardappels
500 gr appels (mix van zoet en zuur)
1 grote ui
Klontje boter
Scheutje melk
Peper en zout
Snufje kaneel
1.	Pel en halveer de ui en snijd in parten. Schil en was de aardappelen en snijd in vieren. Schil de
appels, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in stukjes van 1 centimeter.
2.	Doe de aardappelen met ui, appel en kaneel in een pan en giet er zoveel water over dat alles
3.	Neem een flink glas van het kookvocht uit de pan. Giet de aardappelen met ui en appel af en
stamp met een klontje boter tot een puree. Voeg een scheutje van het kookvocht of de melk
toe om de hete bliksem wat smeuïger te maken.
Breng de hete bliksem op smaak met peper en zout. Eet smakelijk! u
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net onderstaat. Breng aan de kook en laat in 15 tot 20 minuten beetgaar worden.

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
 
 

FOTO’S: ABBINK FOTOGRAFIE
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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

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Filmavond
Na de succesvolle filmavond van vorig jaar ziet u natuurlijk reikhalzend uit naar berichten over de
filmavond van dit jaar. Welnu, wij hebben nieuws voor u.
Eerst iets over het thema: dat is dit jaar “De jubilea van Unisson”. Unisson Muziek bestaat volgend
jaar 125 jaar, Unisson Gymnastiek bestaat dit jaar 75 jaar en Unisson Voetbal bestaat dit jaar
100 jaar. Net als vorig jaar ziet u een afwisselende combinatie van oude en nieuwe filmbeelden.
Dit jaar dus van de drie ‘Unissons’. Behalve deze themafilms krijgt u nog een gefilmd portretje
van Alie van de Mans te zien.
We hebben verder nog een verrassing voor u

Informatieborden perron Museum

in petto. Een tipje van de sluier: wij verwachten

Buurtspoorweg (MBS)

dat we u er blij mee maken. Verder kunnen we

Samen met de MBS hebben we drie informatie-

nu nog niet gaan.

borden geplaatst op het perron in Boekelo.
Het eerste bord bevat informatie over de
geschiedenis van het dorp Boekelo, het tweede

Aanvang: Inloop vanaf 19.30 uur,

bord over de geschiedenis van de Boekeloo-

		

start filmprogramma 20.00 uur

sche Stoombleekerij en het derde bord vertelt

Waar:

Grote Zaal De Buren

het verhaal over het station in Boekelo.

Entree:

Donateurs gratis,

		

overige bezoekers € 5

Nieuwe website
Sinds enige maanden zijn Roel Bruinsma,
Hans Klaver en Henk Scholte in ’t Hof samen
met Ben ter Stal druk bezig onze nieuwe website vorm te geven. Met de subsidie van € 1250
die we van het Prins Bernhard Cultuurfonds
hebben ontvangen, kunnen we de website
binnenkort voltooien.

Tijdens Oude Voertuigendag op 20 oktober jl.
zijn de borden officieel onthuld. Museum
Buurtspoorweg draagt zorg voor een belangrijk stuk (lokaal) erfgoed-beheer. De spoorlijn
tussen de stations Haaksbergen en Boekelo
is het laatste tastbare stuk spoor dat nog
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Wanneer: Donderdag 21 november

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

herinnert aan het lokaalspoor dat opende in

Bent u dit of kent u iemand? Stuur dan een mail

1884 en nog in gebruik is. Sinds 1972 wordt

naar onze secretaris Roel Bruinsma via info@

het ingezet als museumlijn en vertellen de

historische-kring-boekelo.nl of kom langs bij

vrijwilligers van Museum Buurtspoorweg de

het Historisch Centrum. Mocht u foto’s uit

verhalen voort in de hoop ze levend te houden.

die tijd hebben, dan doet u ons een heel groot
plezier deze met ons te delen.
Ook met andere foto’s, teksten of memorabilia
uit de geschiedenis van Boekelo, Usselo en
Twekkelo zijn we natuurlijk zeer content. Breng
ze naar het Historisch Centrum, dan kunnen
we ze kopiëren en archiveren.
Meer weten over (het werk van)
de Historische Kring?
U kunt altijd langskomen! Het Historische
Centrum, gevestigd in het portiershuisje op het
Bleekerijplein, is geopend op maandagavond
van 20.00 tot 21.30 en op vrijdagochtend van
u graag te woord. U kunt ook zelf vrijwilliger
worden, graag zelfs. Laat u informeren!
www.historischekringboekelo.nl

Oproep Usselo en Boekelo 75 jaar bevrijd

info@historische-kring-boekelo.nl

Op 1 april 2020 is het 75 jaar geleden dat

www.facebook.com/historischekring.

Boekelo en Usselo werden bevrijd. Hier

boekelousselotwekkelo u

willen we graag aandacht aan besteden door
Boekeloërs en Usseloërs (en/of hun nazaten)
te interviewen die de bevrijding bewust hebben
meegemaakt.
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10.00 tot 12.00 uur. Onze vrijwilligers staan

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

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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FOTO’S: HENK BLIK EN
MARTIN VOLLENBROEK

51
JAARGANG 41 | NOVEMBER 2019 | NR. 431

FOTOVERSLAG MILITARY CROSSLOOP


 
WWW.BOEKELO.INFO

52

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

STICHTING CULTUREEL ERFGOED ENSCHEDE
Binnen de gemeente Enschede is er een
toenemende belangstelling voor het cultureel
erfgoed. Wist u bijvoorbeeld dat er in Enschede
ruim 280 rijks- en gemeentelijke monumenten
zijn? Het zijn monumenten die door monumenteigenaars worden gekoesterd en ook veel
waardering genieten.
In de jaren zeventig werd er in Enschede veel
gesloopt. We moesten het verleden van de

Erfgoedorganisaties kijken kritisch mee als het

textielindustrie maar eens achter ons laten en

gaat om herbestemming van monumenten of

ons richten op een nieuwe stad. De sloop van

het toekennen van een monumentenstatus.

het politiebureau en de daartegenover gelegen
villa’s aan de Nijverheidstraat zijn nog altijd

De stichting cultureel erfgoed Enschede wil met

een open zenuw bij veel Enschedeërs.

haar website en Erfgoed Magazine Enschede
actuele informatie verstrekken over het cultureel erfgoed van Enschede. Op onze web-

gemeentelijke monumentenstatus, waardoor

site www.cultureelerfgoedenschede.nl vindt u

historisch waardevolle panden beschermd zijn

informatie over rijks- en gemeentelijke monu-

tegen sloop. En de gemeente Enschede ver-

menten en kunt u zich gratis abonneren op het

vult een belangrijke ondersteunende rol naar

maandelijkse Erfgoed Magazine Enschede. u

monumenteigenaars.
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Gelukkig kent Enschede inmiddels de rijks- en

WWW.BOEKELO.INFO

54

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

ons een prachtige middag bezorgd met zijn vertellingen en foto’s over een van

EFPUNT
TR

EKELO
BO

Enkele jaren geleden heeft dierenarts J.Dolfing, van de Dierenkliniek Twente,

IOR
SEN EN

ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNT BOEKELO

zijn vele reizen.
Op 14 november aanstaande (let op: dit is een donderdag in plaats van de gebruikelijke dinsdag)
zal hij ons wederom met een bezoek vereren en vertellen over een van zijn andere reizen. Foto’s
zullen het verhaal ondersteunen. We beginnen om 17.00 uur in de Zevenster en na afloop eten we
daar zoals gebruikelijk.
Opgave voor 11 november bij:
Jenny Wevers:

053 - 428 14 23 of redder@planet.nl

Bonnie Haven:

053 - 428 15 58 of jhaven@kpnmail.nl

Nettie Overzee:

053 - 428 21 38 of nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik: 19 december hebben we ons Kerstdiner. u

Merel de Vries stuurde ons deze leuke foto van een regenboog die lijkt te verdwijnen in de pijp op
De Bleekerij. Heeft u ook iets leuks of interessants of een mooie foto voor in Boeke-loos? Mail die
dan naar boekeloosredactie@gmail.com. u
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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.

NOVEMBER
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.

12.30

Do.

Onder het genot van een kopje koffie of thee gelegenheid om
inwoners te ontmoeten.

14.00

9.30 - 11.30

Jeu de boule, twee groepen.

14.00 & 19.00

Vr.

Ontmoetingsmiddag: activiteiten voor lichaam en geest.

Ma. 4, 11

Leer omgaan met uw DigiD op de computer.

14.00

Di. 5 nov.

Gezondheidscheck door Livio.

14.00

Wo. 6 nov.

De “Berkezangers” komen zingen.

14.00

Do. 7 nov.

Jan van der Geest laat zijn nieuwste film zien.

14.00

Di. 12 nov.

PC-inloop: voor al uw vragen over computer en laptop.

14.00

Do. 14 nov.

De leerlingen van de Marcelinnusschool hebben weer
een aantal leuke spelletjes georganiseerd.

10.30

Do. 14 nov.

Sjoelen in de “Huiskamer”.

14.00

Do. 21 nov.

Parodie op Dorus, wie kent hem nog??

14.00

Do. 28 nov.

Wielens toont de laatste ondermode.

14.00

13.30 - 15.30

en 18 nov.
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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
Protestantse kerk Usselo

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

10 nov.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

17 nov.

Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

24 nov.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 dec.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

08 dec.

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

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
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KALENDER NOVEMBER
Fundraisingactie sporten cultuurhal De Zweede

www.vriendenvandezweede.nl

do. t/m zo.
7 t/m 10 nov.

Eerstegraads Reikicursus

Reiki Twente, Doolhof 28
www.reikitwente.nl

do. & vr. 19.30 - 22.30
za. & zo. 10.00 -13.00

za. 9 nov.

Op & Daal

Eetcafé De Buren

20.30

ma. 11 nov.

Sint-Maarten viering en
lampionnenoptocht

Marcellinuskerk

Viering 18.00
Optocht 18.30

di. 12 nov.

Maandelijks spreekuur
Dorpsraad.Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch.

De Zweede

19.00 - 19.30

vr. 15 nov.

INLEVEREN KOPIJ
BOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di. 19 nov.

Openbare vergadering Dorpsraad

De Zweede

20.00

di. 21 nov.

Filmavond Historische Kring

Eetcafé De Buren

20.00 Inloop 19.30

do. 21 nov.

Lezing: Voeding & stemming

Reiki Twente, Doolhof 28
Aanmelden via
josienswart@gmail.com

20.00 - 21.30

vr. 22 nov.

Comedy Express

‘t Verborgen Theater

20.30

za. 23 nov.

Intocht Sinterklaas. Voor meer
activiteiten zie pagina 18 & 19.

Bleekerijplein

12.30

za. & zo.
23 & 24 nov.

Weekendworkshop: Ontdek je
Levensmissie met het Talentenspel

Reiki Twente, Doolhof 28
www.reikitwente.nl

za. 10.00 - 21.00
zo. 10.00 - 16.00

ma. 25 nov.

Workshop: Koolhydraten beperken,
maar wat dan?

Paramedisch Centrum
De Bleekerij www.natuurlijkbalansboekelo.nl

19.00

do. 28 nov.

Inzamelen oud papier in het dorp
Let op: voor het buitengebied
geldt mogelijk een andere datum.
Kijk op www.twentemilieu.nl.

Container aan de straat

17.00

vr. 29 nov.

Folkclub Twente The Lasses

Theater De Buren

20.30

vr. 6. dec.

Bezorgers Boeke-loos

De Zweede
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za. 2 nov.

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 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

Vormgeving: Dus brand design
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

