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BESTE LEZERS
DOOR: PIETER HOF

Wat kunnen we terugkijken op een waanzinnige dag die zaterdag 2 november. De dag waarop
bekend werd wat de fundraisingactie voor de nieuwe sport- en cultuurhal ging opbrengen. Vanuit
de Boeke-loos waren we vrij optimistisch aangaande het slagen van de fundraisingactie, maar
dat het zo’n enorm succes zou worden, dat was echt buiten de waard gerekend. En naast een
krankzinnige opbrengst van meer dan 2 ton, was de grootste winst voor ons dorp toch wel de grote
saamhorigheid om samen iets moois te bereiken als het er op aankomt. Het is de organisatie en
al die vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de nieuwe hal voor Boekelo, Usselo en Twekkelo,
maar vooral ook u als inwoners van Boekelo ontzettend gegund. Van harte gefeliciteerd met dit
resultaat!
Ook trots mogen die andere vrijwilligers van

En wees vooral ook welkom op ‘Zout & Nieuw’,

de ‘Droom van Boekelo’ zijn, want op diezelfde

de nieuwjaarsbijeenkomst van de verenigingen

zaterdag konden er mooie prijzen worden uit-

in Boekelo, Usselo en Twekkelo.

gereikt aan onze jeugd die in een leuke ideeënWe wensen u een hele gezellige en fijne tijd

Boekelo in 2030. Misschien moeten we toch

toe deze maand. Hopelijk dat u met familie

eens een delegatie vanuit Boekelo afvaardigen

en vrienden een mooie kerst en een goede

naar Den Haag. Dan kunnen we als klein en

wisseling van het jaar meemaakt. We zien u

trots dorp laten zien dat als je samenwerkt, iets

dan ook graag gezond en wel terug in 2020!

voor elkaar over hebt en met elkaar ergens de
schouders onder wilt zetten, dan veel - zo niet

Veel leesplezier met deze nieuwe Boeke-loos!

alles - mogelijk en bereikbaar is. Die Droom van

De redactie u

Boekelo bestaat echt en met elkaar werken we
aan de toekomst van ons mooie dorp!
De laatste Boeke-loos van dit jaar biedt u weer
voldoende leesplezier. Activiteiten rondom
kerst, de lichtjesavond en de kinderkerstviering
in Usselo, interessant nieuws van de Historische
Kring en zelfs een beschouwing op de huidige
milieucrisis in Nederland. En verder natuurlijk
onze vaste artikelen vanuit het Boekelose
verenigingsleven.

Coverfoto: Tirza van Dijk
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NIEUWS UIT DE
DORPSRAADVERGADERING
VAN 19 NOVEMBER 2019
DOOR: JEROEN VERHAAK

Mededelingen van de wijkagent
De Oude Voertuigendagen is weliswaar in het
water gevallen maar zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat geldt ook voor
de Military. De aan- en afvoer van verkeer is
goed verlopen. Tussen de Broekmaatweg en de

Opening

Verzetslaan waren dit jaar geen knelpunten.

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend
door voorzitter Jeroen Verhaak. Op de publieke

Op 10 oktober is er een diefstal van een fiets

tribune zijn circa 15 aanwezigen. Namens

gemeld en op 12 oktober van een bakfiets. Op

de gemeente zijn zowel Nico Bolhuis als Jan

13 oktober is er gepoogd in te breken in een

ten Elzen present. Zoals eerder gemeld is

woning aan de Beckumerstraat.

Jos Brunink verhuisd buiten het dorp en is
Gerard Woerdenbag zijn opvolger. We zijn er

Er zijn meerdere klachten over het afsteken

in geslaagd een nieuwe ambtelijk secretaris te

van vuurwerk. Ook zijn er meldingen inzake

vinden: Wilfried Kroep. Wij wensen beiden veel

schieten (jagen/stropen). Deze worden onder-

succes bij de werkzaamheden voor de Dorps-

zocht, maar op 15 oktober jl. is het jachtseizoen

raad.

weer geopend. Verder geen meldingen, het is
rustig in het dorp.

cultuurhal is een geweldig succes geworden:

Dorpsplan 2020-2030

op dit moment is er al meer dan € 210.000

Tot 2 november is er de nodige informatie verza-

toegezegd. De voorzitter bedankt namens de

meld, schoolkinderen hebben hun ideeën gepre-

Dorpsraad iedereen die daaraan heeft bijge-

senteerd en burgemeester Onno van Veldhuizen

dragen en feliciteert het MFA bestuur en de com-

heeft prijzen uitgereikt aan de schoolkinderen.

missie fundraising met het behaalde resultaat.
Met de doegroep is geconstateerd dat we
Verslag

voldoende informatie hebben voor het Dorps-

Het verslag van de openbare vergadering van

plan. De hoofdlijnen worden nu besproken en

17 september 2019 wordt zonder wijzigingen

binnenkort overhandigd aan de Dorpsraad.

vastgesteld. Met dank aan Kas de Vries voor

Daarna zal de Dorpsraad uit al deze onderwerpen

het notuleren. De voorzitter meldt naar aanlei-

waarschijnlijk keuzes moeten maken. We zitten

ding van een vraag in het verslag dat de bank

dan al in het nieuwe jaar voordat er meer me-

bij het vliegermonument niet door de banken-

dedelingen hierover kunnen worden gedaan. In

commissie wordt vervangen. Deze is indertijd

ieder geval komt er voor definitieve vaststelling

overgedragen aan het comité vliegermonu-

een terugkoppeling naar alle betrokkenen.

ment.
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De fundraising voor de nieuwe sport- en
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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

Nieuws uit de commissie Fysiek

volume niet meer te realiseren is tot 2025.

•	Bungalowpark Rutbeek: bij de ontwikkeling

Dat heeft consequenties voor de oorspron-

ontsluitingsroute een punt van aandacht.

kelijk geplande bestemming/natuur.
•	N18: in de bocht naar de Badweg is de

Via de Usselerveenweg richting Broek-

rijbaan te smal voor landbouwverkeer.

heurne heeft de voorkeur van de Buurtkring

We hebben een brief gestuurd aan de

Usselo. De Dorpsraad ondersteunt dit.

gemeente om de weg te verbreden

We onderkennen dat verkeer moeilijk te

door grasbetontegels in de bocht aan

sturen is. Maar daarom is een voorkeurs-

te brengen. De reactie wordt afgewacht.

route wenselijk.

De uitvoering van de werkzaamheden in

•	Bestemmingsplan Welenmosweg

verband met de afwaardering van de N18

(voormalig Labyrint): de Dorpsraad heeft

kunnen nog even duren. Tegelijkertijd met

eerder vragen gesteld inzake het bouwvlak

de aanpassing zal de verlichting kruispunt

en volume van de gebouwen binnen dit

Badweg worden aangepast.

bestemmingsplan. Uit het antwoord blijkt

•	Beckumerstraat: bewoners van de Becku-

dat dit past binnen het bestemmingsplan

merstraat hebben een enquête gehouden,

en het eerder door ons gegeven advies.

waarin diverse aanbevelingen zijn gedaan.

•	Rutbekerveld: het bestemmingsplan

De Dorpsraad neemt dit mee bij het Dorps-

Rutbekerveld regelt dat Fishing Adventures

plan 2020-2030. De verstrekte informatie

daar zijn activiteiten kan starten. Dit

wordt toegevoegd aan de verkenningen.

bestemmingsplan is zeer complex en

Namens de Dorpsraad zal Ben Bel dit met

omvangrijk. De Dorpsraad heeft eerder een

de bewoners kortsluiten.

aantal verbeterpunten gestuurd, maar het

•	Windmolen: er zijn plannen voor een 210

is onduidelijk of en zo ja waar deze in het

meter hoge windmolen langs de Wind-

bestemmingsplan zijn verwerkt. Daarom

molenweg tegenover de Marssteden. De

is aan de verantwoordelijk ambtenaar

Dorpsraad is hierop tegen. In de plannen

verzocht om hierop antwoord te geven.

is de windmolen dusdanig gepositioneerd

Tot 27 november kunnen we een

dat er geen slagschaduw is, maar er zijn

zienswijze indienen.

veel andere nadelen zoals bijvoorbeeld

•	Op dit terrein (Rutbekerveld) speelt meer:

trillingen in de bodem. Ook Buurtkring

Enerzijds ontgronding, anderzijds verondie-

Twekkelo heeft bezwaren. Bewoners van

ping. Sinds 1 oktober is er geen zand meer

Twekkelo zullen veel last van slagschaduw

gestort in verband met PFAS. Onbekend

ondervinden. Ook de Ondernemersvereni-

is wanneer het storten hervat kan worden.

ging van de Marssteden is er op tegen.

Er zou 1,3 mio m3 zand gestort worden

Nico Bolhuis stelt dat de windmolen een

waarvan er nu circa 200.000 m3 is gestort.

particulier initiatief is. Grondeigenaren

Verwacht wordt dat het nog te storten

mogen stroombedrijven in de arm nemen
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van het Bungalowpark Rutbeek blijft de

PRETTIGER
OP WEG
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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

voor de bouw van een windmolen. De

en voorgelegd aan de behandelend

gemeente neemt in eerste instantie een

ambtenaar. Volgens deze is de weg nu niet

afwachtende houding aan. Kas de Vries

smaller dan hij was, echter doordat er in de

stelt dat het weliswaar een particulier

bocht betonbanden zijn aangelegd om te

initiatief mag betreffen, maar het raakt

voorkomen dat auto’s draaien, is de extra

wel een groot gedeelte van de openbare

ruimte verdwenen. Er zijn twee mogelijke

ruimte. De Dorpsraad roert zich omdat

oplossing: óf het verkeer rijdt tegen de rich-

zij directe actie nodig acht. Volgens Bart

ting in (wat ongewenst is) óf men rijdt om.

Stokkers heeft de buurtschap Twekkelo de

Overigens heeft de Dorpsraad eerder de

gemeente aangeboden om mee te denken

tekeningen beoordeeld en toen op dit punt

over alternatieven. De voorzitter meldt dat

geen opmerking gemaakt. Bernd Weijers

we de gemeente meerdere keren hebben

(Dorpsraad) noemt nog een alternatief: de

uitgenodigd om mee te denken over

banden kunnen weer verlaagd worden.

energiebesparende maatregelen, maar
Extra agendapunt uit de Commissie

Gerard Roossink (Dorpsraad) vraagt

Fysiek: Teesinkbos

zich af welke invloed de trillingen op de

De vergadering wordt bij dit punt voorgezeten

aanwezige zoutcavernes hebben. Frank

door Kas de Vries. De problematiek is algemeen

Overweg vindt het wel heel toevallig dat

bekend: de gemeente wil Teesinkbos aanwijzen

deze plek ook is aangewezen voor storting

als beschermd stads- en dorpsgezicht. De

van grond bestemd voor het ecoduct dat

weg ernaartoe vindt de Dorpsraad ongelukkig

in aanbouw is. Ook stelt hij dat er vlak over

gekozen: de Dorpsraad is niet om het verplichte

de grens veel meer ruimte is voor de bouw

advies gevraagd (is ook erkend). Daarover is

van windmolens en dat het in Nederland

een brief aan het college gezonden. Er is over

heel erg moeilijk is om een geschikte plek

de consequenties onvoldoende informatie aan

te vinden.

de bewoners verstrekt. De Dorpsraad is van

•	Windmolenweg/Haimersweg Gerard

mening dat de voorbescherming ingetrokken

Roossink stelt de nieuwe verkeersinrich-

moet worden, maar deze is tot op heden

ting bij de Haimersweg aan de orde. Hij

gehandhaafd. Naar aanleiding van onze brief

kan zich voorstellen dat de gemeente geen

is een uitgebreide ambtelijke mail ontvangen

zware machines in het dorp wil hebben,

waarin wordt uitgelegd wat de procesgang is

maar waarom moet dit ook gelden voor

en wat de mogelijkheden zijn. De Dorpsraad

het buitengebied. De doorgang naar de

heeft op 18 november jl. een nieuwe brief

Haimersweg is nu aan een kant slechts

gestuurd waarin wij stellen dat de procedure

3 meter breed, erg krap voor grote

die gevolgd wordt niet de juiste is. De betrokken

landbouwmachines. Een en ander is al

bewoners moeten beter bij de besluitvorming

eerder geconstateerd door de Dorpsraad

betrokken worden. Men kan niet achteraf aan

11
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we zijn en blijven tegen de windmolens.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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woningeigenaren/bewoners beperkende maat-

de bewoners (ook juridisch) achteraf moeten

regelen opleggen. Dit moet in overleg met de

reageren. Hij pleit voor beperkte regelgeving

bewoners.

(zoals bijvoorbeeld wel eenheid in kleuren).

Marnix de Bil spreekt namens de Stichting tot

Marnix de Bil geeft aan dat er door de bescher-

behoud Teesinkbos. Hij vindt de oplegging van

ming een must ontstaat voor de gemeente

de voorbescherming gerechtvaardigd; nieuwe

om de wijk goed te onderhouden. Henk Smelt

bewoners moeten weten wat er speelt. Het is

vraagt zich af binnen welk kader de bewoners

urgent dat er niets veranderd wordt en dat men

mogen bewegen.

zich ervan bewust is dat men op een bijzondere
plek woont. In het verdere proces moet uitdruk-

Nico Bolhuis reageert op de opmerkingen

kelijk het overleg met de wijk gezocht worden

namens de gemeente en maakt duidelijk dat het

en dient er een breed gedragen concept te

besef bij de gemeente aanwezig is dat er een

komen. De stichting heeft eerder contact gehad

breed draagvlak moet zijn. Kas de Vries stelt

met de gemeente. Marnix heeft de indruk dat

dat datgene wat door partijen wordt opgesteld

de gemeente op zoek is naar de verbinding met

(wat wel/niet kan/mag) heel duidelijk moet

de bewoners. In mei 2018 is er een bijeenkomst

zijn voor de bewoners en vraagt zich af wat de

geweest in De Posten en daarna zijn er concrete

vervolgstappen zijn. Dit is nu nog onduidelijk

stappen tot bescherming genomen.

en dat zal verduidelijkt moeten worden. Frank
Overweg stelt dat bewoners lang in de wijk
blijven wonen, omdat het hen heel goed bevalt.

echter sceptisch. In augustus 2018 is namens

Nieuwe bewoners moeten wel de mogelijkheid

de bewoners aan de gemeente verzocht om

hebben hun huis zodanig aan te passen dat

een voorlichtingsbijeenkomst te houden, maar

het voldoet aan de eisen van deze tijd. Volgens

daar is de gemeente tot op heden niet op inge-

Marnix de Bil is de monumentenbescherming

gaan. Naar aanleiding van een vraag zet Kas de

heel rigide, die van beschermd dorpsgezicht

Vries uiteen dat drie partijen de aanvraag tot

veel minder; die geeft meer mogelijkheden.

bescherming hebben gedaan: Erfgoedvereni-

Klaas Hessels noemt als voorbeeld de dak-

ging Heemschut, Het Cuypersgenootschap en

pannen. In het ontwerp van de architect lopen

de Stichting Historische Sociëteit Enschede-

deze tot de gevel. Dit leidde tot lekkages en

Lonneker. Hun voorstel is overgenomen door

vervuiling. Daarom zijn bij een aantal huizen

de gemeente, na advies van de Stichting

hoek- en nokpannen gelegd. Jeroen Verhaak

Het Oversticht. Volgens Marnix de Bil is de

meldt dat in het bestemmingsplan Boekelo

historische waarde van de wijk aanzienlijk.

2015 verschillende zaken zijn aangepast, onder

Volgens bewoner Frank Overweg heeft de

andere mogelijke hoogtes. Veel zo niet alles

gemeente zitten slapen en nu wakker ge-

ligt al vast. Marnix de Bil vindt dat er een goede

worden. Als bewoners niets hadden gedaan,

balans gevonden moet worden. We moeten wel

was een en ander al gerealiseerd en hadden

met de tijd meegaan qua bouw.

13
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Kas de Vries van de Dorpsraad toont zich
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Kas de Vries maakt de balans op van het
besprokene en komt tot de volgende samenvatting:

•	Er is bij huisartsenpraktijk De Windmolen
een Physician Assistent aangesteld.
•	
Huurwoningen in Boekelo worden door

•	Allereerst moeten alle processtappen voor

het lotingssysteem steeds vaker aan

iedereen (bewoners maar ook Dorpsraad)

niet-Boekeloërs verhuurd. Men is hierover

helder zijn.

in gesprek met de woningstichting.

•	Er is ook onduidelijkheid waar we nu precies staan op dit moment. Welke koersen

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget

zijn ambtelijk/bestuurlijk uitgezet. Hij gaat

Door de BOV is een aanvraag ingediend voor

dit kortsluiten met de verantwoordelijk

een bijdrage aan de Oude Voertuigendag. De

ambtenaar.

Dorpsraad draagt € 750 bij.

Kas de Vries dankt iedereen voor de inbreng en
vervolgens neemt Jeroen Verhaak het voorzit-

Nieuws uit de commissie Publiciteit

terschap van de vergadering weer over.

Jeroen Verhaak deelt mee dat Boeke-loos in januari niet verschijnt. Dit vanwege minder kopij

Nieuws uit de commissie Sociaal

in deze tijd, een sluitende exploitatie en minder

In de week van 1 oktober vond de Landelijke

drukte voor de redactie rondom de feestdagen.

Week tegen Eenzaamheid plaats. Deze is door

In december verschijnt een dubbelnummer de-

ons omgedoopt tot de Week van het contact

cember/januari.

voor een aantal mensen met een programma

Rondvraag en sluiting

op Camping Het Scharrelhoes. Dit werd door de

Frank Overweg complimenteert de redactie

deelnemers erg op prijs gesteld. De doelstelling

en de Dorpsraad met de uitstraling van Boeke-

is om mensen met weinig contacten in bewe-

loos. Ook heeft hij de indruk dat de wegen in

ging te brengen.

het Teesinkbos een sluiproute zijn voor de
Weleweg en dat dit steeds vaker gebeurt. Hij

Bookels Höltink is een platform voor iedereen

vraagt de Dorpsraad hierin mee te denken en

die iets met zorg te maken heeft, zoals:

eventueel actie te ondernemen.

scholen, politie, zorgverstrekkers en gemeente.

Jeroen Verhaak vraagt aan Jan ten Elzen van

Kortom: het gehele sociale domein. Men komt

de gemeente of de Beckumerstraat ter hoogte

4x per jaar bij elkaar met als doel de lijnen kort

van de gekapte bomen inderdaad verbreed

te houden en de dienstverlening te bevorderen.

wordt. Diens reactie is dat dit op dit moment

Vanuit dit platform wordt het volgende gemeld:

nog niet bekend is en dat er in ieder geval

•	In december bestaat de Hervormde kerk in

bomen terugkomen.

Usselo 175 jaar.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun
inbreng en sluit de vergadering.
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of de ontmoeting. Het was een leuke middag

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.

Uitnodiging
De volgende openbare vergadering van de

Wilt u komen? Meldt u dan aan via dorpsraad@

Boekelose Dorpsraad is op dinsdag 21 januari

boekelo.info of telefonisch bij de voorzitter

2020. U bent van harte welkom in M.F.A. De

(053 - 428 22 25) of vice-voorzitter (053 - 428

Zweede, Boekelosestraat 275, Nijmeijerzaal.

34 96) van de Dorpsraad.

Aanvang 20.00 uur.
De Dorpsraad wenst u prettige feestdagen en
Op dinsdag 10 december en dinsdag 14 januari

een goed en gezond 2020! u

houdt de Dorpsraad spreekuur van 19.00 - 19.30
uur in M.F.A. De Zweede.

KERSTMARKT BOEKELO
2019

FOTO’S: CAROLIEN ABBINK

schaatsen die ter plekke beschikbaar zijn. Je

14 december van 17.00 tot 21.00 uur is

hoeft dus geen eigen schaatsen mee te nemen.

er weer de nieuwe grote kerstmarkt in het

Het is gratis, maar er kan een beperkt aantal

centrum van Boekelo. Vorig jaar is de kerst-

kinderen tegelijk op de baan. Het kan dus zijn

markt nieuw opgezet. En met groot succes!

dat je even moet wachten. Ook mag je niet de

Dit jaar wordt de markt zo mogelijk nog groter.

hele avond schaatsen, zodat anderen ook aan
de beurt komen.

De schaatsbaan komt weer, waar kleine en
grotere kinderen naar hartenlust op kunnen

Kunstexpo op de kerstmarkt

schaatsen. Er wordt geschaatst met speciale

Ook nieuw en vorig jaar begonnen is de

JAARGANG 41 | DECEMBER 2019 | NR. 432
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Kunstexpo op de kerstmarkt. In Galerie Polman

spelen. De meeste winkels zullen ook open zijn.

en in een voortent zullen zo’n 14 kunstenaars

De stoomtrein gaat die avond ook rijden en een

uit Boekelo, Twente en Duitsland hun werken

arrenslee met paard zal tussen het spoor en de

tentoonstellen. Onder hen een aantal professi-

Beckumerstraat ritten verzorgen. En last but not

onele kunstenaars en een aantal amateurs. Er

least is er live muziek op het Schierbeekplein.

zijn beelden van steen en brons, schilderijen,
houtsnijwerk en objecten van glas.

Beckumerstraat vanaf 15.00 uur afgesloten
Houdt u er rekening mee dat de Beckumer-

Gezellig struinen langs de kramen

straat vanaf kapsalon Hair by Paulien tot

Het aantal kramen is gestegen tot 60 stuks! De

Slagerij Wagelaar vanaf 15.00 uur afgesloten

Beckumerstraat en het Meester Schierbeek-

is voor verkeer. Supermarkt Coop helpt klanten

plein zullen helemaal gevuld zijn met kramen

die veel boodschappen hebben en verder weg

waar allerlei artikelen te zien en te kopen zijn,

geparkeerd hebben graag de boodschappen in

zoals: sieraden, kleding, kerstversiering, wens-

de auto te krijgen, maar handiger is het om uw

boodschappen wat eerder te doen.
Meer informatie
Voor meer informatie, bijvoorbeeld als u nog
een kraam wilt, kunt u terecht bij de commissie
van de Boekelose Ondernemers Vereniging:
Ingrid Langenburg:

06 - 839 824 00

Ribecca Abbink:

06 - 207 167 93

kaarten etcetera. Natuurlijk is er ook van alles

Renate Haarman:

06 - 483 199 64

te eten en te drinken: poffertjes, pannenkoeken,

Gerrit van het Oever: 06 - 511 464 54

worstenbroodjes,

Fred Goosen:

glühwein,

chocolademelk,

een koffieproeverij, kniepertjes maar ook voor
de ouderen een lekker biertje of glas wijn. Er is
ook gelegenheid om Glow Golf of jeu de boule te

06 - 532 149 72 u
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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

MET DE STOOMTREIN NAAR DE KERSTMARKT
Zaterdag 14 december kun je weer heerlijk flaneren over de jaarlijkse kerstmarkt. Niet alleen
in Boekelo, maar ook in het centrum van Haaksbergen zullen deze avond vele kraampjes te
vinden zijn te midden van sfeervolle verlichting en de geur van dennen en glühwein. Parkeren is
tijdens een evenement in het centrum altijd een uitdaging. Daarom zet Museum Buurtspoorweg
de stoomtrein in! Maar liefst drie keer zal de stoomtrein zaterdag 14 december rijden tussen
station Haaksbergen en station Boekelo. Zo kun je op één avond op nostalgische wijze een
bezoek brengen aan beide kerstmarkten.
aangekleed en in de horeca zal er extra aandacht

De eerste stoomtrein vertrekt om 16.30 vanaf

zijn voor de heerlijkste, winterse lekkernijen.

station Haaksbergen en is om 16.55 uur in

Van Tweede Kerstdag op donderdag 26 decem-

Boekelo. De laatste trein vanuit Boekelo

ber tot en met zondag 29 december rijden

vertrekt om 20.30 uur en is om 20.55 uur

de stoomtreinen dagelijks heen en weer, waarbij

weer op station Haaksbergen. De complete

het lokale dameskoor Et Cetera op zaterdag

dienstregeling met alle tijden is te vinden op

28 december een optreden komt verzorgen

www.museumbuurtspoorweg.nl.

vanuit onze rijdende stoomtrein.

Winterritten

Kortom, een hoop gezelligheid bij Museum

Tussen Kerst en Oud & Nieuw rijden de stoom-

Buurtspoorweg in de kerstvakantie. Trein-

treinen van Museum Buurtspoorweg maar liefst

kaartjes hiervoor zijn inmiddels te boeken

4 dagen lang sfeervolle winterritten. Het emplace-

via www.museumbuurtspoorweg.nl. u

ment van Haaksbergen zal sfeervol worden
FOTO: MUSEUM BUURTSPOORWEG
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Dienstregeling zaterdag 14 december
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

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

YES, WE DID IT!
DOOR: BESTUUR STICHTING VRIENDEN VAN DE ZWEEDE

Het hart klopte in de keel bij de vele aanwezigen toen burgemeester Onno van Veldhuizen
zaterdag 2 november 2019 om 17.00 uur de eindstand van de fundraisingactie bekend maakte.
Er klonk een zucht van verlichting toen het bedrag van €208.497,32 in beeld kwam! De sport- en
cultuurhal komt er dankzij de giften uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Én door de inzet van de
vele vrijwilligers. Na maanden van inspanningen is het einddoel bereikt en krijgen de dorpen het
‘kloppende hart’ dat de leefbaarheid en de saamhorigheid nog meer zal vergroten. De Zweede is
in één klap honderden vrienden rijker.
De dorpen hebben gul gegeven

En dat is ruimschoots overtroffen: €75.000

’s Ochtends om 09.00 uur gingen 136 collec-

werd huis-aan-huis opgehaald en op de dag

tanten na een peptalk van wethouder Jurgen

zelf kwamen nog enkele grote giften binnen.

van Houdt op pad in Boekelo, Twekkelo en Us-

Inclusief de ‘verdriedubbelaarsconstructie’ resul-

selo om huis-aan-huis machtigingsformulieren

teerde dat in het eindbedrag van €208.497,32.

was om €50.000 in te zamelen dat bij deze minimale
opbrengst door een anoniem
fonds

en

een

anonieme

Stichting Vrienden van De
“Zaterdag 2 november 2019
gaat de boeken in als een
historische dag voor Boekelo,
Twekkelo en Usselo!”

Zweede, speciaal opgericht
voor de fundraisingactie, en
alle betrokkenen zijn opgelucht
en vooral heel blij.

donateur verdriedubbeld zou
worden.

FOTO’S: EDITH HOWARD
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op te halen. Het streefdoel



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

Trots!
En wat kunnen we trots zijn dat
we keer op keer in staat zijn om
met elkaar iets moois voor onze
drie kernen Twekkelo, Boekelo
en Usselo neer te zetten. Achter
het financiële doel om het resterende bedrag voor de bouw van
de sport- en cultuurhal bijeen te

“Eindelijk komt er na 20 jaar
de langverwachte hal
om de multifunctionele
accommodatie De Zweede
compleet en klaar voor de
toekomst te maken. De dorpen
hebben zich van hun beste
kant laten zien, het is echt
hartverwarmend.”

kleedkamers. Maar ook een
handige transportingang, goede
verlichting, daglicht, een goede
akoestiek (nagalm), multifunctionele vloer en rolstoeltoegankelijkheid.
Alle extra opbrengsten kunnen
worden besteed aan extra’s,

brengen, was de achterliggende gedachte om

zoals een tribune, scorebord, aankleding van de

het een hal te laten zijn van al onze inwoners, een

ruimtes en extra zaalinrichting.

misschien nog wel mooier doel.
Impuls op sportief en cultureel gebied
Ook de verenigingen, clubs en basisscholen

Naar verwachting gaat in het voorjaar van 2020

zijn in hun nopjes nu de nieuwe hal er komt. Op

de eerste schop in de grond en wordt de sport-

sportief vlak is er zoveel meer mogelijk. Dat

en cultuurhal in het najaar geopend. Vooralsnog

komt ten goede aan de lichamelijke ontwikkeling

krijgt de hal vooral basisfaciliteiten die voor

van de kinderen en het sportaanbod. Daarnaast

meerdere doeleinden geschikt zijn, zoals

kunnen er ook (grootschalige) culturele evene-

concerten en evenementen. Hierbij wordt reke-

menten plaatsvinden die de samenleving een

ning gehouden met wensen van de (toekom-

mooie impuls geven. We kunnen niet wachten

stige) gebruikers en de laatste wettelijke eisen.

tot het zover is.

Denk aan toestelberging, zaalwachtruimte en

25
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Faciliteiten voor meerdere doeleinden
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Wij bedanken
oprechte dank en waardering gaan (in willekeurige volgorde) uit naar:
•	De gezamenlijke gemeentelijke werkgroep
die de plannen voor de hal uitwerkte
•	De leden van de werkgroep
PR & Fundraising

•	De Boerendansers voor de pannenkoeken,
broodjes en krentenwegge
•	De mensen die op de achtergrond veel
werk verzet hebben op de actiedag
2 november
•	Burgemeester Onno van Veldhuizen en
wethouder Jurgen van Houdt

•	Degenen die de wijken hebben ingedeeld

•	De trommelaar bij de bekendmaking

•	De 136 collectanten

•	Onze fotografe

•	Onze sponsoren in natura: Familie Aalpol,

•	De mensen die met de geluidswagen

Artin Advertising, Breukers Verhuur,

rondreden

Buurtbus Vereniging, Coop, Garage Hulscher,

•	De kantinecommissie van De Zweede

Gerrit van het Oever, Nijhuis Verhuur,

•	De voorzitters van de verenigingen in

Robitex, Restaurant ‘t Hagen, Slagerij

Boekelo, Usselo en Twekkelo voor

Wagelaar, Tismo Folie, Twepa en WarmStal

hun support

•	De Raad van Elf voor het opbouwen van de
kar met het Hart
•	Allen die hebben meegewerkt aan de

•	De leiding en (vak)docenten van de
scholen obs Molenbeek en Marcellinus
•	De kinderen die filmpjes maakten

totstandkoming van het magazine

•	Degenen die filmpjes hebben nabewerkt

“Hart voor de Zweede”

•	Leden van de koren Inspiration en de

•	Allen die het magazine “Hart voor De
Zweede” huis-aan-huis bezorgd hebben
•	Dorpsraad Boekelo en Buurtkring Usselo
voor hun financiële bijdrage aan het

Kumpany voor hun muzikale bijdragen
•	De anonieme donoren en het anonieme
fonds
•	Bestuur Stichting gebroeders Nijmeijer

magazine
•	De Oranjevereniging voor het versieren van
de oprit

En tenslotte natuurlijk alle gulle gevers!!! u
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We hebben het echt sámen gedaan! Onze

… 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.

ROUTEWIJZIGING BUURTBUS BOEKELO - ENSCHEDE
Informatie inwinnen en opgeven

keert de buurtbus niet meer op het kerkplein

kan bij de volgende bestuursleden:

voor Momentum, maar rijdt komend uit En-

Ton Taselaar: 06 - 234 318 19

schede richting Beckum om via de Hollinkweg,

Rudy van Ulzen: 06 - 810 132 90

Ganzebosweg en Beckumerstraat terug naar

Ben Bel: 053 - 428 1797

Enschede te rijden. Op de hoek Mr. Oude
Groenstraat en de Ganzebosweg wordt de

We kennen geen leeftijdsgrens. Geschiktheid

oude bushalte hersteld. De vertrektijden en aan-

en een medische keuring wordt vooraf getoetst.

komsttijden veranderen zeer weinig. De nieuwe

Het in stand houden van deze vorm van Open-

dienstregeling komt vanaf eind november be-

baar Vervoer is tot nu toe voor vele inwoners

schikbaar en ligt dan ook in de buurtbus.

een uitkomst gebleken.

Nieuwe chauffeurs welkom

Namens de Buurtbus Vereniging Boekelo

Vanwege langdurige ziekte is een aanvulling

(BVB), Ben Bel, voorzitter / chauffeur u

van het aantal chauffeurs wenselijk.
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Vanaf maandag 16 december aanstaande
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LICHTJESAVOND
BEGRAAFPLAATS USSELO
Vrijdag 20 december om 19.00 uur
SAMEN herinneren, stilstaan en verdergaan
Ook dit jaar wordt er weer een lichtjesavond georganiseerd op de begraafplaats in Usselo. Een
moment van aandacht om al onze dierbaren die niet meer in ons midden zijn te herdenken en
samen troost en verbondenheid te ervaren.
Op de door honderden fakkels verlichte

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten

begraafplaats krijgt iedereen een kaars om

verbonden. De organisatie is in handen van,

na de herdenking op het graf van zijn of haar
dierbare te plaatsen of in het speciale hart waar

Caroline Doornbos

mensen worden herdacht die elders begraven

Uitvaartbegeleidster Caroline Uitvaartzorg

of gecremeerd zijn. Er zijn woorden van troost,
live muziek en warme chocolademelk na

Riëtte Wissink

afloop. Iedereen is van harte welkom.

Ritueel begeleidster Oet de tied u

WAT: EERSTEGRAADS REIKICURSUS
Waar:

Reiki Twente, Doolhof 28 Boekelo

Wanneer: 	Donderdag 23 t/m zondag 26 januari 2020
(donderdag en vrijdag 19.30 - 22.30 uur, zaterdag en zondag 10.00 - 13.00 uur)
Meer info & aanmelden: www.reikitwente.nl of 06 - 81 42 95 78

WAT: LEZING VOEDING & STEMMING
Waar:

Reiki Twente, Doolhof 28 Boekelo

Wanneer: Dinsdag 21 januari 2020 van 20.00 - 21.30 uur
Meer info & aanmelden: josienswart1@gmail.com of 06 - 55 58 72 67
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VOORKOM EEN DROGE HUID
Last van een droge huid of last van exceem? Vanaf
nu niet meer! Deze luxueuze, boterzachte bodybutter
maakt onmiddellijk een einde aan uw droge huid.
De 100% RAW Shea Butter geeft een nieuw soort
zachtheid, de structuur is zo zijdezacht dat het
geabsorbee wordt.
onmiddellijk geabsorbeerd
Daarnaast zorgt deze 100% pure en natuurlijke Butterly
Cream met haar formule voor een helende werking
waardoor de huid de hele dag zacht en gevoed is.
Dit wilt u toch ook?

Wij zijn gevestigd in het Paramedisch Centrum de Bleekerij, Boekelose Stoomblekerij 15 te Boekelo
www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl | 06 - 48157489 | Volg mij op ________
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DE VERENIGINGEN IN BOEKELO, USSELO & TWEKKELO VIEREN SAMEN:

’
W
U
E
I
N
‘ZOUT &
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04 01

2020

NIEUWJAARSRECEPTIE
AANVANG: 20:00 uur
LOCATIE: DE BUREN IN BOEKELO
ZOUTSPREKER
GEZELLIGE MUZIEK

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

KINDERKERSTVIERING
USSELO
Voor het vijfde jaar alweer, zullen de kinderen
van de Protestantse Gemeente Usselo het
kerstverhaal opvoeren.
Wanneer?
Zondag 22 december om 16.00 & 17.00 uur
Waar?
Op de deel van de familie Leefers aan de
Haaksbergerstraat 962 te Usselo. Parkeren
kan bij het verenigingsgebouw aan de
Lammerinkweg.
Vrolijk kerstfeest! u
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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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BROOKDUO KERKENTOUR 2019: ‘T K’OOLE TESTAMENT
Dit jaar komt het Brookduo ook weer naar kerken in onze omgeving. In Usselo op maandagavond 16 december en in Beckum op zaterdagavond 21 december, beide om 20.00 uur. ’t K’oole
testament is de vijfde winterse vertelling van streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. Ruim
25.000 bezoekers zagen de vorige vier vertellingen in verschillende kerken in de regio.
’t K’oole testament is het nieuwe verhaal en 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.
Informatie en kaarten Usselo
Kaarten à €7,50 zijn verkrijgbaar bij Riëtte Wissink, per mail:
mts-wissink@outlook.com of 06 - 237 267 29. We kunnen 175 personen herbergen, dus wees er
snel bij, want dit mag u niet missen.
Informatie en kaarten Beckum
Kaarten à €7,50 zijn 21 december vanaf 19.00 uur verkrijgbaar achter in de H. Blasiuskerk of in
secretariaat@nojg.nl. Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie en
glühwein en de mogelijkheid het boek aan te schaffen dat is vertaald naar het Nederlands. u
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de voorverkoop bij Anny Ottink, 074 - 367 64 42 of Jolande ten Thije, 053 - 572 48 33 of per mail:

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Voor iedere gelegeheid wat lekkers!
Gespecialiseerd in:
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

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

MILIEU, WEET U HET NOG?
DOOR: PIETER HOF

Weet u het nog in de huidige milieudiscussie? Ik ben het kwijt. Als we de partijen aan de linkerkant
van het politieke spectrum, de milieuactivisten, maar ook een grote vertegenwoordiging vanuit de
wetenschap mogen geloven, is de aarde er ernstig aan toe.
Groeien we in de komende jaren van een

voelen we nu allemaal wel aan. En hoe blij zijn

wereldbevolking van 7,5 naar meer dan 10

we als er voor onze deur een windmolenpark

miljard bewoners, dan is het een eenvoudige

of weiland met zonnepanelen verschijnt? We

rekensom om je te beseffen dat al deze

willen allen het liefst geen concessies doen aan

mensen een aarde moeten verdelen die nu al uit

de mate van welvaart waarin we leven, maar de

al zijn voegen barst. En was het voor een jaar of

consequenties die dit kan hebben voor onze

50 geleden met name de westerse wereld die

directe omgeving, dat ligt toch lastig.

aanspraak deed op fossiele brandstoffen en
Stikstofcrisis?

tegenwoordig doen ook de voormalige ontwik-

En dan de stikstofcrisis. Zijn we in Nederland

kelingslanden stevig mee in deze behoefte die

volledig in de stress, in België en Duitsland lijkt

een aardige aanslag doet op de aarde. En dan

er geen probleem en worden er geen ingrij-

hebben we het nog niet eens over de enorme

pende maatregelen genomen om iets aan de

behoefte aan voedsel wereldwijd. Hoe gaan we

overmatige stikstofuitstoot te doen. Mogen we

dat voor elkaar boksen als de wereldbevolking

politici als Baudet en Wilders geloven, dan is

de komende jaren nog zo sterk zal stijgen?

er helemaal niets aan de hand. Stikstof is een
natuurlijk iets dat onze flora en fauna juist

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

nodig heeft om te groeien en te bloeien. Neder-

We realiseren ons dat fossiele brandstoffen niet

land is zich echter bewust van de maatregelen

onuitputtelijk zijn. De gaskraan in Groningen zit

die Europa meent te moeten nemen en wil zich

al bijna dicht en ook de olie- en steenkoolvoor-

houden aan de vanuit de EU opgelegde quota.

raad zal een keer opraken. Dus zoeken we naar

Dat brengt veel ondernemers in onze huidige

alternatieven. Windmolenparken worden uit de

economie in de problemen. In eerste instantie

grond gestampt, bij Twence staat al een enorm

de boeren, maar nu ook de bouwondernemers

weiland met zonnepanelen en overal in Neder-

die behoorlijk lamgelegd worden met een

land worden die alternatieve voorzieningen

bouwstop. De recente maatregelen van de

uitgebreid. Maar ook waterstof wordt door een

regering Rutte, om de snelheid op de wegen

aantal wetenschappers als potentiële energie-

terug te brengen naar 100 km/u, lijken echter niet

bron gesteund. Er staat wat te gebeuren, dat

genoeg om onder de geldende quota te blijven.
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moderne vervoermiddelen als vliegtuig en auto,

Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Warm aanbevolen; de winterpremie
In de koude maanden zit u er graag warmpjes bij. Dat geldt ook voor
onze schilders. Dus hebt u binnen schilderwerk en behangopdrachten,
denk dan aan de vakspecialisten van Barink Schilderwerken.
In ruil voor uw binnenschilderwerk ontvangt u een aantrekkelijke korting.

De winterpremie geldt in de maanden november t/m maart.

WWW.BOEKELO.INFO
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Particuliere winterpremie = € 40 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie = € 20 per man/per dag!
Profiteer nu
De enige voorwaarde die we stellen is dat uw opdracht uit minimaal
3 mandagen werk bestaat.
Bel vandaag nog met Barink Schilderwerken voor een afspraak.
De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor
woningen ouder dan 2 jaar.
Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.
Barink Schilderwerken
Loodsstraat 18
7553 ED Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl

Je vraagt je dan af welke sector nu aan de beurt

Heb vertrouwen

is. Wordt het vliegverkeer, dat in de afgelopen

Tot zover mijn optelsom aan zorgen en vraag-

30 jaar explosief gegroeid is, aan banden

tekens die we mogelijk allemaal wel herkennen

gelegd?

als we de media een beetje volgen. Moeten we
daardoor nu allemaal somber worden over de

En PFAS

toekomst? Ik heb met mezelf afgesproken dat

En wat moeten we in Boekelo wel niet denken

niet te worden. Misschien is het naïef, maar

van het door Nouryon (voorheen Akzo) uit

ik heb vertrouwen in onze wetenschap en mis-

onze grond opgehaalde strooizout dat we in

schien nog wel meer in onze jeugd. In de put

de winter gebruiken om de gladheid op onze

zitten kan altijd nog en laten we vooral vanuit

wegen te bestrijden. Daar zou PFAS in zitten.

een kennisintensief en wetenschappelijk sterk

PFAS is een verzamelnaam van allerlei chemi-

land als Nederland vertrouwen houden in tech-

sche stoffen die we in de jaren zestig hebben

nologie en de mensen die daar in de toekomst

toegepast en zich nu ophoopt in onze bodem.

iets mee gaan doen.

Het lijkt erop dat op verschillende plaatsen in
Kijk bijvoorbeeld naar PFAS. In Nederland

stoffen in de grond zit, waardoor verplaatsing

beschikt Arcadis al over een techniek waarmee

van grond en baggerspecie niet langer mag.

het PFAS uit bodem of water isoleert en ver-

Daardoor vallen werkzaamheden bij de grond-,

wijdert. En was het geen Nederlander die

weg- en waterbouw stil. Maar dat strooizout,

iets bedacht heeft om de plastic soep uit de

dat wordt toch vele meters diep uit de grond

oceanen te verwijderen? Daarnaast zijn veel

gehaald en kent zijn oorsprong uit de oertijd.

wetenschappers positief over de toepassing

Hoe kan ook daar dan PFAS in zitten?

van waterstof als alternatieve energiebron.
En wat te denken van het enorme windmolen-

Wat ik me als inwoner van Boekelo realiseer

park dat in de Noordzee aangelegd wordt en

is dat ons dorp op veel fronten kwetsbaar is.

waarmee 3 miljoen huishoudens van energie

Vooraanstaande bouwbedrijven als Stokkers,

voorzien kunnen worden.

Groen en Abbink Wegenbouw, de zoutwinning in
Boekelose bodem, maar ook de vele agrarische

De landbouwuniversiteit in Wageningen staat

bedrijven rondom Boekelo, Usselo en Twekkelo

wereldwijd vooraan als het gaat om technologie

hebben te maken met de huidige milieucrisis.

die ervoor moet zorgen dat we met het huidige

Al deze ondernemers hebben het de afgelopen

arsenaal aan landbouwgrond en ontwikkeling

jaren behoorlijk voor de kiezen gehad en zijn zo

van de vleesindustrie de wereldbevolking - ook

belangrijk voor de welstand in ons dorp.

als die groeit - kunnen blijven voeden. Als je er
goed over nadenkt is het toch erg bijzonder dat
een zeer klein land als Nederland zo’n wereldspeler is als het gaat om landbouwproducten
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Nederland meer dan 0,1 microgram van die

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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en het leveren van vlees wereldwijd. Oke, die

Ik heb die kennis niet, hoor ook echt te veel

vleesindustrie trekt een behoorlijke wissel op

afwijkende

de stikstofuitstoot, maar als we die productie

beschreven problematiek, maar richt mijn

misschien meer kunnen verspreiden over de

pleidooi met name op het behouden van moed

wereld, kunnen we allemaal blijven eten. Ik

en vertrouwen op onze volgende generaties.

heb echt geen idee of dit soort persoonlijke

Die hebben nu eenmaal de toekomst... u

theorieën

over

de

hierboven

beschouwingen echt realistisch zijn.

WINTER OF ZOMER: DE TUIN IS ER ALTIJD AL KLAAR VOOR
DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Een concert van bladblazers op de zaterdagochtenden in de herfst kondigt het vaak al aan: de
tuin wordt, zoals dat heet, ‘winterklaar’ gemaakt. Een bijzondere term, want waarom zouden we
dit doen? En is het eigenlijk wel nodig? En is het niet opvallend dat we nooit spreken over de tuin
zomerklaar maken?
We zijn een net en geordend volkje en houden

wordt er ook niet beter van als we de natuur-

ervan alles ‘aan kant te hebben’. Hierbij vergeten

lijke compost van bladeren, zaden en stengels

we wellicht dat de kleine vier,- zes,- of achtvoe-

weghalen. En hoe mooi staan zaadbollen met

tertjes daar helemaal niet zo blij mee zijn. Weg

een poederlaagje sneeuw er overheen?

is hun warme en voedzame schuilplekje onder
de bladeren. Tenminste, als ze de orkaan van

Dat alles gezegd hebbende is het logisch dat

de bladblazer al overleefd hebben. De bodem

we de gevoelige plantjes met een migratieachtergrond naar een warmer plekje verhuizen, de
schimmelgevoelige planten in de afvalemmer
gooien zodat ze niet de rest verzieken en de
hangmat, zitzakken en flessen overgebleven
rosé en kratjes bier naar binnen halen. Dan zijn
wij klaar voor de winter. De tuin niet hoor. Die
doet het ook prima in de winter zonder onze
opruimdrift! 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
 
 

DENS DE
BLIJF TIJ
F!
K SPORTIE
O
O
T
S
R
E
K

DONDERDAG 26 DECEMBER

K E R S TC R O S S LO O P
V O O R IN S C H

Ô STARTTIJD 10:00 UUR
AFSTAND
LOCATIE
AANMELDEN

800 M (KIDSRUN), 5 EN 10 KM
DE ZWEEDE, BOEKELO
WWW.BSCUNISSON.NL
(BOEKELOPERS)

5 ,R IJ V IN G : €
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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

KERSTBOMEN
Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt. De verkoop is van
Sinterklaas tot Kerst op woensdag tot en met zaterdag.
We hebben bomen van 0,70 tot 7,00

Kom gezellig een kerstboom uitzoeken

meter in diverse soorten zoals Nordman,

op onze kwekerij van 1,5 ha. aan de Vloei-

Servische spar, blauwspar e.d. Alle bomen

weidenweg 31. Dit is tussen Boekelo en

komen van eigen kwekerij en worden vers

Hengelo richting Twence Hengelo.

gerooid of gezaagd.

Voor info: www.kerstboomhandel.nl
of 06 - 10 84 11 56.

NATUURLIJK BALANS BOEKELO
Wil jij je in 2020:

januari begeleid ik in groepsverband

•

Energieker en fitter voelen

mensen die hun gezondheid en/of leefstijl

•

Graag wat afvallen

willen verbeteren. Laat je informeren en

•

Bewuster leven en aan je

inspireren!
Meer info

Zet je goede voornemens voor het nieuwe

Erna Roossink, Natuurlijk Balans Boekelo

jaar om in actie en doe mee! Vanaf begin

www.natuurlijkbalansboekelo.nl
06 - 20 36 35 58

 Sluitersdijk 32 | Hengelo

 053 536 0145

DÉ VW
BEDRIJFSWAGEN
SPECIALIST VAN
NEDERLAND
VOOR ONDERNEMERS
EN PARTICULIEREN

Grote voorraad nieuwe en jong gebruikte wagens

B E D R I J F S WA G E N S - T W E N T E . N L
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gezondheid werken

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

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Op onze vraag naar informatie of foto’s over de bevrijding van onze dorpen hebben we al een
aantal belevenissen en ooggetuigenverslagen ontvangen. We maken er nog een aparte publicatie
van maar het is interessant om nu al te melden hoe de bevrijding verliep.
Bevrijding 1 april 1945

te gaan, waar ze bij de Lonnekerbrug op grote

Op twee manieren werd Boekelo benaderd:

Duitse weerstand zouden stuiten. Boekelo en

vanuit Beckum door een Brits regiment dat

Usselo werden relatief eenvoudig bevrijd, maar

op weg was naar Hengelo en vanuit Usselo/

de gevechtshandelingen concentreerden zich

Weleweg door een Brits regiment dat op weg

op Enschede (uiteindelijk wel bevrijd op 1 april

was naar Enschede. De geallieerden waren

1945) en Hengelo (bevrijd op 3 april 1945). Wie

erop uit de steden Hengelo en Enschede en

meer informatie heeft over de bevrijding van

het vliegveld Twente snel in handen te krijgen.

Boekelo op 1 april 1945 kan zich bij ons melden

Daartoe splitste het leger zich in tweeën en

via info@historische-kring-boekelo.nl.

kreeg het ene deel de opdracht zo snel mogelijk
Halifax monument Kwinkelerweg Boekelo

Varsseveld-Ruurlo-Lochem. Het andere onder-

Op 29 september 1943 vertrok een Halifax

deel moest zo snel mogelijk naar Enschede via

DK-259 met een voornamelijk Canadese

de lijn Aalten-Lichtenvoorde-Groenlo-Eibergen,

bemanning vanuit Engeland voor een bom-

zodat het vliegveld van twee kanten vanuit

bardementsvlucht op het Duitse Bochum.

Oldenzaal kon worden benaderd. Daar lag

Boven Hengelo werd de bommenwerper

immers de spoorlijn naar Duitsland. De Cana-

aangeschoten door de Duitse nachtjager.

dezen zouden daarna volgen om achterge-

Een gedeelte van de bommen werd boven

bleven groepjes Duitse militairen onschadelijk

Haaksbergen afgeworpen. Het toestel stortte

te maken. Zij trokken uiteindelijk naar Delden

uiteindelijk met de resterende bommen aan

om van daaruit naar Borne en Almelo te gaan.

boord neer aan de Kwinkelerweg in Boekelo.
Twee van de bemanningsleden kwamen om bij

We hebben ooggetuigenverslagen van de

de crash, vier werden gevangengenomen. De

opmars vanuit Beckum via de Beldershoekweg.

Amerikaanse piloot wist met hulp van het

Via deze weg omdat er inmiddels bruggen

verzet uit handen van de Duitsers te blijven en

over het Twentekanaal, onder meer de Boeke-

keerde via een Belgische pilotenlijn via Gibraltar

losebrug bij Hengelo, waren opgeblazen. De

terug naar Engeland.

bevrijders kwamen via de Beldershoekweg,
toen nog een zandweg met dito problemen, en

Nabij de plek waar het toestel terecht kwam is

de Beckumerstraat Boekelo binnen. Om vervol-

op 29 september 2013 door inspanningen van

gens via de Windmolenweg richting Enschede

Ronnie Heijink en Harold Pot een monument

49
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naar Hengelo op te rukken via de lijn Dinxperlo-

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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onthuld ter nagedachtenis aan de moedige

De Historische Kring verzamelt niet alleen

bemanning van de Halifax. De komende

historische informatie, zij wil die ook aan u

maanden wordt het monument gerenoveerd en

beschikbaar stellen. Daarom kunt u op de

we zijn van plan het vernieuwde monument een

website zien welke boeken er in onze biblio-

belangrijke rol te geven bij de herdenking op

theek staan, welke films we in onze collectie

1 april 2020 van 75 jaar bevrijding van Boekelo

hebben en dat we een krantenknipsel archief

en Usselo.

hebben. We hebben een collectie historische
foto’s, waarvan we nu al een kleine selectie via

Nieuwe website

de website beschikbaar stellen. U kunt zien

Tijdens de filmavond van 21 november is de

wat we aan historische documentatie hebben,

nieuwe website van de Historische Kring ge-

en een aantal documenten is zelfs al online te

lanceerd. Het nieuws werd bekend gemaakt

raadplegen.

tijdens een journaal-uitzending van RTV Oost,
die tijdens de filmavond bij ‘De Buren’ plaats-

De website is in opbouw. We zijn wel zo ver dat

vond en alleen daar te zien was. Een aardige

we die aan u kunnen presenteren, want er is al

bijzonderheid was dat de nieuwslezer afkom-

aardig wat te zien. Maar er moet nog wel heel

stig is uit Boekelo. Naar verluid heeft hij voor dit

veel gebeuren voordat we kunnen zeggen: de

optreden een maandenlange training gevolgd.

website is compleet!

Niet alleen bracht hij het nieuws van de website,

Tot ziens op www.historische-kring-boekelo.nl.

daar al van had geprofiteerd. Op de nieuwe

info@historische-kring-boekelo.nl

website kunt u (nog eens) zien hoe hij het er

www.facebook.com/historischekring.

heeft afgebracht.

boekelousselotwekkelo u
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hij interviewde ook een bekende Boekeloër die
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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

KERST BIJ FLEUR DE SEL
1e & 2e Kerstdag geopend

1e & 2e Kerstdag:
Kerstbookeltjes a la Carte
Kerstcatering
Meeneemservice
Uitsluitend op reservering
www.restaurantfleurdesel.nl
Tel. 053-428 19 02
Boekelo
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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

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR
• Pijn, zowel acuut als chronisch
• Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen,
urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten,
zwangerschap,
• Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen,
mentale problematiek, infertiliteit, etc.
Staat uw klacht er niet tussen?
OOK
IK T
GESCH
VOOR
EN
B A BY ’S N
RE
K IN D E

Neem gerust contact op om te overleggen.
Fenanja Bouman • Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378 • info@taiyin.nl • www.taiyin.nl

het jaarlijkse kerstdiner op donderdag 19 december.

EFPUNT
TR

EKELO
BO

Het bestuur van Senioren Trefpunt nodigt u uit voor

IOR
SEN EN

ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNT BOEKELO

Vanaf 17.00 uur verwachten wij jullie in de serre van restaurant
Het Hagen in Haaksbergen. U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.
Opgave van aanwezigheid voor vrijdag 13 december bij:
Jenny Wevers:

053 - 428 1423

of redder@planet.nl

Bonnie Haven:

053 - 428 1558

of jhaven@kpnmail.nl

Nettie Overzee:

053 - 428 2138

of nettie.overzee@kpnmail.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 14 januari 2020 houden we een gecombineerde
Nieuwjaarsbijeenkomst en de Algemene vergadering.
Aanvang 16.30 uur in de Zevenster. u

WELKOMSTBEUKSKEN
Al meer dan tien jaar worden nieuwe inwoners van Usselo en Boekelo welkom geheten
door de overhandiging van het ‘Welkomstbeuksken’ en een kleine attentie. In dit boekje
staan plaatselijke verenigingen, clubs, stichtingen en diverse lokale activiteiten vermeld.
Ambassadeurs gezocht
Het boekje wordt in de meeste gevallen overhandigd door een ambassadeur. Een ambassadeur geeft nieuwe adressen door en/of bezorgt het boekje en een attentie. De werkgroep
Welkomstgeschenk Boekelo - Usselo is op zoek naar meer ambassadeurs. Gun nieuwe
inwoners een hartelijk welkom en meld u aan! Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Voor omgeving Usselo

Voor omgeving Boekelo

Miranda Meerman

Gonny ten Veen

info@makelaardij-meerman.nl

gonnytenveen@hotmail.com

of 053 - 428 24 44

of 053 - 428 17 38 u
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- Aandacht / Liefde - Ritme, regelmaat
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- Flexibel - Eerlijkheid - Spelenderwijs
ontwikkelen - Actief
Veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind
Tel: 06-41483798 Facebook: Gastouder Sabine. Mail: stegeman.s@hotmail.com

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.

DECEMBER 2019
Ma.

Nordic Walking rond Boekelo.

14.00

Di.

Tai chi: op een rustige manier werken aan spieren.

10.00

Di.

Alle even weken: Handwerkcafé.

14.00

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

Do.

Jeu de boule, twee groepen.

Vr.

Ontmoetingsmiddag: activiteiten voor lichaam en geest.

Di. 10 dec.

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

9.30 - 11.30

57

14.00 - 16.00
14.00

Wo. 11 dec. De “Berkezangers” komen zingen.

14.00

Wo. 11 dec. Filmavond. Aankondiging volgt. Kosten €5.

19.30

Do. 12 dec.

Kniepertjes bakken voor de nieuwjaarsborrel.

14.00

Zo. 15 dec.

Kerstliedjes zingen met Usselo Vocaal.

14.30

Do. 19 dec.

Kerstmiddag. Opgave bij Joke Velthuis. Kosten €15.

13.30

JANUARI 2020
Do. 9 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst.

14.00

Wo. 15 jan.

De “Berkezangers” komen zingen.

14.00

Do. 23 jan.

Bespreken uitjes ‘Effkes d’r oet’.

14.00

Do. 30 jan.

Workshop ‘Fotografie met de smartphone’. Kosten €5.

14.00
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14.00 & 19.00

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
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

08 dec.

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

08 dec.

Protestantse kerk Usselo

Viering 175 jarig bestaan kerk Usselo
Graag aanmelden via p.g.usselo1@gmail.com

15 dec.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

19 dec.

Marcellinuskerk Boekelo

17:00 uur Kerstspel Marcellinusschool

22 dec.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

24 dec.

Protestantse kerk Usselo
Marcellinuskerk Boekelo

22:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente
23:00 uur Gebedsdienst m.m.v. Inspiration

25 dec.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

29 dec.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

31 dec.

Johanneskerk Twekkelo

15:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

05 jan.

Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

12 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

19 jan.

Protestantse kerk Usselo

Oecumenische dienst m.m.v. oec. cantorij

26 jan.

Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

02 febr.

Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
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 14.00 tot 16.00 uur
plaats in De Berke
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01 dec.
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KALENDER DECEMBER EN JANUARI
Maandelijks spreekuur Dorpsraad.
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info
of telefonisch.

De Zweede

19.00 - 19.30

di. 10 dec.

Cabaret: Pieter Verelst - Amai (try-out)

‘t Verborgen Theater

20.30

za. 14 dec.

Kerstmarkt

Centrum Boekelo

17.00 - 21.00

ma. 16 dec.

Brookduo kerkentour: ‘t K’oole testament

Usselo

20.00

vr. 20 dec.

Lichtjesavond

Begraafplaats Usselo

19.00

za. 21 dec.

Brookduo kerkentour: ‘t K’oole testament

H. Blasiuskerk Beckum

20.00

zo. 22 dec.

Kinderkerstviering

Haaksbergerstraat 962
Usselo

16.00 & 17.00

do. 26 dec.

Kerstcrossloop

De Zweede

10.00

za. 4 jan.

Zout & Nieuw

De Buren

20.00

di. 14 jan.

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

De Zweede

19.00 - 19.30

di. 14 jan.

Cabaret: Jim Speelmans - Huppethee

‘t Verborgen Theater

20.30

vr. 17 jan.

INLEVEREN KOPIJBOEKE-LOOS

boekeloosredactie@gmail.com

di. 21 jan.

Openbare vergadering Dorpsraad

De Zweede

vr. 7 feb.

Bezorgers Boeke-loos

De Zweede

20.00
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di. 10 dec.

COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boeke-loos
kunt u vinden op:
(archief vanaf 2006)

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275,

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/boeke-loos

Voor de exacte data: zie de kalender

WWW.BOEKELO.INFO

62

achterin de papieren uitgave of op:

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/boeke-loos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKE-LOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien

Voorzitter

voorzien van naam en adres, vallen wanneer

Jeroen Verhaak

053 - 428 22 25

geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Vice voorzitter
Kas de Vries

053 - 428 34 96

BOEKE-LOOS
Verschijnt 11x per jaar

Penningmeester

(juli / augustus: dubbel nummer)

Ben Bel 		

Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design
Druk:

Netzodruk Enschede

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

