BOEKE-LOOS IS EEN UITGAVE VAN DE
STICHTING DORPSRAAD BOEKELO
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BOEKE-LOOS
Boeke-loos is een uitgave van Stichting
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws
zoals het maandelijkse verslag van de
Dorpsraad. Daarnaast delen wij boeiende
verhalen en nieuws voor - en door - de
inwoners van Boekelo en omstreken
met u.
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Susanne Harperink

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.
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BESTE LEZERS
DOOR: PIETER HOF

Het was toch wel even wennen, een maand lang geen Boeke-loos. Voor ons als redactie
ook, maar we zijn weer helemaal klaar voor de rest van 2020 en we hopen dat u de eerste
maand ook zonder ons goed begonnen bent.
U hebt ze vast al wel weer zien lopen: de heren met steken bij Café De Buren. De voorbereidingen voor carnaval in Boekelo zijn alweer vol aan de gang. Als je dan als redactie
wel eens je oor te luister legt, is het bijzonder te vernemen dat je óf volledig in de ban
bent van dat jolige feest of dat je er echt helemaal niks van moet hebben. Kennelijk zit
daar niet zoveel tussen. Alleen de Boekelo-avonden, daar gaat iedereen graag naartoe.
En terecht, zuiver cabaret van een behoorlijk niveau en dat in ons eigen dorp! Voor iedereen
die carnaval gaat vieren: heel veel plezier!

Ook willen we het komende jaar een nieuwe rubriek introduceren. De bij veel Boekeloërs
vast wel bekende inwoonster Ineke Clark - wereldberoemd in Boekelo om haar bijzondere
kookkunsten - presenteert met enige regelmaat ‘Ineke’s receptenboekje’, waarin ze bijzondere recepten met u gaat delen. Deze maand ook een mooie actie onder de noemer ‘Geef
een glimlach cadeau’ aan mensen met kanker. Jezelf even niet ziek voelen is daarbij het
doel. Lees daarover ook meer in deze Boeke-loos.
We zijn ook blij met onze actieve Historische Kring, die weer het nodige met u te delen heeft,
waaronder de introductie van de nieuwe website. Een beetje laat misschien, maar maakt
u er vooral een mooi, goed en gezond jaar van! Veel plezier met de nieuwe Boeke-loos. u
DE REDACTIE
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Nadat vorig jaar ‘t Scharrelhoes in de prijzen viel als beste landschapscamping, hebben
we dit jaar weer een organisatie in Boekelo op het gebied van vrijetijdsbesteding die in
de prijzen is gevallen. NoSun Groepsreizen heeft namelijk de Reisgraag Award voor beste
reisorganisatie in de categorie Actieve vakanties gewonnen. In deze Boeke-loos vertellen
we er wat meer over.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAADVERGADERING VAN 21 JANUARI 2020
DOOR: WILFRIED KROEP

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij wenst iedereen alle
goeds voor 2020. Hij deelt mee dat de Dorpsraad in overleg met de Historische Kring op
1 april aanstaande in het centrum van Boekelo de bevrijding van ons dorp zal herdenken.
Vervolgens houdt Jules Pieters, voorzitter van de Historische Kring, een lezing over de
bevrijding van Boekelo op 1 april 1945 als inleiding en voorbereiding op de activiteiten voor
de herdenking van 75 jaar bevrijding op 1 april 2020. De presentatie staat op de site en de
Facebookpagina van de Dorpsraad.
Verslag
Het verslag van de openbare vergadering van 19 november 2019 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Geconstateerd is dat er steeds meer met zwaar carbid wordt geschoten. Rond de feestdagen is hierop én op vuurwerk meer controle geweest. Twente Milieu heeft waar nodig
preventief vuil en grof vuil geruimd.
Dorpsplan 2020-2030
In november zijn de resultaten opgeleverd van de gesprekken en activiteiten rondom het
Dorpsplan. Deze zijn door de Doegroep aangeboden aan de Dorpsraad, die druk bezig is
deze uit te werken. Eind februari wordt een eerste concept besproken met de Doegroep.
In maart/april zijn we zover dat we een en ander kunnen terugkoppelen naar het dorp. Het
streven is het voor 1 mei afgerond te hebben.
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Mededelingen van de wijkagent
Behalve enkele incidenten was het de afgelopen twee maanden rustig in Boekelo. Op
26 november is aan de Goorseveldweg een Otto weggenomen, aan de Meester Oude
Groenstraat gebeurde dit in december. Aan de Oude Matenweg was er een poging tot
inbraak. Op 21 december is na een feestje een ruit vernield aan de Boekelosestraat, de
dader is achterhaald. Tussen 24 en 27 december vond aan de Stemlandeweg ook een
woninginbraak plaats. Aan de Josinkes is een bestelbus opengebroken en gereedschap
weggenomen.
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl
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Nieuws uit de commissie Fysiek
• Rutbekerveld: over onze zienswijze op het concept bestemmingsplan Rutbekerveld is
een gesprek gevoerd met gemeente en initiatiefnemers. Dit heeft als gevolg gehad dat
onze aandachtspunten nu zijn opgenomen in het besluit inzake het bestemmingsplan.
Het plan ligt nu ter vaststelling bij de gemeenteraad. Naar aanleiding van vragen wordt
opgemerkt dat we na een proces van circa 9 jaar tevreden terugkijken op het bereikte
resultaat. Zo is na het gesprek het maximaal aantal vissers teruggebracht van 150 naar
105, het aantal parkeerplaatsen van 133 naar 89 en de maximale bebouwingsvlakte
naar 400 m2. Aanvankelijk waren er 466 verkeersbewegingen per dag beoogd, dit is nu
219. De stikstofdepositie is herberekend en nu onder de vigerende normen gebracht.
• Terras pizzeria zomerperiode: de exploitant van de pizzeria heeft gevraagd om een
terras in de zomerperiode en om daarvoor een tweetal parkeerplaatsen te mogen gebruiken. De grond is geen gemeentelijk, maar particulier eigendom. Dit is overlegd met
de BOV die positief reageerde. De Dorpsraad is akkoord onder twee voorwaarden: dat
deze plaatsen in de winterperiode wel vrij zijn en dat op het gedeelte vanaf het terras
tot aan het spoor bloembakken worden geplaatst om (foutief) parkeren te voorkomen.
Over het onderhoud van deze bloembakken vindt nader overleg plaats.
• Duurzame energie: de Dorpsraad wil samenwerken met de buurtkringen Usselo en
Twekkelo. Er is overleg met wethouder Niels van den Berg over hoe wij kunnen bijdragen
aan de verduurzaming van de gemeente. We proberen tot een convenant te komen
waarbij wij hebben toegezegd mee te denken over de mogelijkheden voor duurzame
energie, waarbij op haar beurt de gemeente dan geen besluiten buiten ons om zal gaan
nemen. Uitgangspunt is dat we in de toekomst onze eigen energie willen opwekken.
Ook de Stawel en de Energiecoöperatie buitengebied zijn hierbij gesprekspartner.
• Onderhoud: de witte hekken bij duikers onder de wegen zijn erg vies en aan onderhoud
toe. Jan ten Elzen zal de verantwoordelijke instantie bij de gemeente hierover informeren. Ook vallen er steeds meer gaten in de Kwinkelerweg. De oorzaak hiervan is nog
onduidelijk. Hiervoor schakelt Jan ten Elzen de rioolinspectie van de gemeente in.
• Toewijzingsbeleid De Mans: naar aanleiding van diverse klachten van Boekeloërs over
het toewijzingsbeleid op De Mans hebben we een brief geschreven aan de Woonplaats.
Wij zijn van mening dat deze woningen primair moeten worden toegewezen aan senioren/
inwoners van Boekelo. Tenslotte zijn deze woningen in het verleden voor deze doelgroep gebouwd. Wij hebben een brief daarover geschreven aan de woningstichting.
Een reactie is toegezegd.

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

Nieuws uit de commissie Sociaal
• Aandachtspunten 2020: in 2020 wil de commissie meer aandacht geven aan toerisme
in Boekelo, constructief meedenken over de invulling van het terrein rond de sporthal
en meer aandacht geven aan de middelbare schooljeugd.
• Kinderboerderij: voor een kinderboerderij zijn verschillende locaties verkend en gesprekken gevoerd met zorginstellingen. Een kinderboerderij heeft toegevoegde waarde
voor jonge gezinnen en voor het toerisme.
• Hanging baskets centrum: we willen het dorpshart verfraaien met een aantal bloembakken aan lantaarnpalen. Daarvoor zijn verschillende offertes opgevraagd bij lokale
groenondernemers. Het is de bedoeling dat de bloembakken er eind april hangen.
De Koepel wordt om een bijdrage gevraagd.
• Banken en wandelpaden: voor de noodzakelijke vervanging van banken wordt een
aanvraag gedaan bij De Koepel. Er is een vraag gekomen om een wandelpad tussen
Bad Boekelo en het dorp. Dit wordt onderzocht door de werkgroep wandelpaden.

MFA
Eind deze maand wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.
Besluitvorming duurt zeker 14 weken.
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Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
• Zout & Nieuw: aan de kosten van Zout & Nieuw draagt de Dorpsraad maximaal € 400 bij.
• Renovatie Halifax monument: voor de renovatie van het Halifax monument heeft de
Historische Kring om een bijdrage van € 2.400 verzocht. De Dorpsraad gaat deze aanvraag niet honoreren omdat een dergelijke investering voor dit monument te groot is.
We willen wel een (door de Dorpsraad goedgekeurde) bank toekennen. Namens de
Historische Kring stelt Jules Pieters dat er op dit moment sprake is van “verloedering”
van het monument. Dit is erg jammer voor het dorp omdat er al zo weinig monumenten
zijn. Hij vindt dit een belangrijk monument voor het dorp en vindt een investering in dit
monument op zijn plaats. Hij verzoekt de Dorpsraad dan ook haar besluit te heroverwegen. Na discussie blijft de Dorpsraad bij haar standpunt dat de gevraagde bijdrage
te hoog is ten opzichte van het totale dorpsbudget. Bovendien is al eerder een bedrag
toegekend voor vlaggenmasten en hebben we een bank geschonken. De Dorpsraad zal
echter opnieuw met de aanvragers in overleg treden.
• Soundgardens: voor de volgende editie van Soundgardens kent de Dorpsraad de
gevraagde € 800 toe.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362

WWW.BOEKELO.INFO
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De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst. u

Uitnodiging
De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op dinsdag
17 maart. U bent van harte welkom in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275,
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur.
Op dinsdag 11 februari en dinsdag 10 maart houdt de Dorpsraad spreekuur
van 19.00 - 19.30 uur in M.F.A. De Zweede. Wilt u komen? Meldt u dan aan via
dorpsraad@boekelo.info of telefonisch bij de voorzitter (053 - 428 22 25) of
vice-voorzitter (053 - 428 34 96) van de Dorpsraad.

13
JAARGANG 42 | FEBRUARI 2020 | NR. 433

Rondvraag en sluiting
• Jan ten Elzen is per februari slechts 3 dagen per week aanwezig en bereikbaar. Dit heeft
onder andere als consequentie dat hij niet langer aan onze vergaderingen deelneemt.
Zijn vrijgekomen uren worden niet vervangen. De voorzitter vindt dit een vermindering
van de service van de gemeente Enschede en vindt het jammer, omdat de rechtstreekse
contacten als prettig worden ervaren. De Dorpsraad zal richting de gemeente reageren.
• Er wordt gevraagd wat er met boerderij De Mans gebeurt. Zolang de huur wordt betaald
gebeurt daar niets mee. De boerderij is eigendom van de gemeente en is een monument.
De gemeente wil de boerderij te zijner tijd verkopen. De Dorpsraad wil de voorgenomen
verkoop zien in samenhang met de afbraak van de gymzaal over enige tijd.
• Er wordt gemeld dat Erve Menzo is verkocht.
• Er wordt gevraagd hoe er invulling wordt gegeven aan het bevrijdingsfeest in Boekelo.
Een kleine commissie uit de Dorpsraad werkt dit uit, samen met de Historische Kring.
Jules Pieters meldt dat de viering van 1 april volgens de Dorpsraad op een andere wijze
gevierd moet worden dan het initiatief van de Historische Kring om een herdenking bij
het Halifax monument te houden. De Dorpsraad vindt dat de viering moet plaatsvinden
in het centrum bij het oorlogsmonument (50 jaar bevrijding) in het dorp. Het Halifax
monument herdenkt het gecrashte vliegtuig uit 1943. De grondtroepen zijn in 1945
door het centrum van Boekelo getrokken.

WWW.BOEKELO.INFO
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Kom gezellig winkelen bij
La Deut Mode!

Laatste ronde opruiming met
kortingen van

40 tot 70%

op ALLES!

OPRUIMING... DE ALLERLAATSTE RONDE! HET EERSTE VOORJAAR LIGT WEER IN DE WINKEL!

NIEUWS VANUIT DE HUISARTSENPRAKTIJK
DOOR: NIELS VAN ROZEN, HUISARTS

Beste Boekeloërs, ik hoop van harte dat u dit jaar weer knallend bent begonnen en ik wens
u graag namens het voltallige team veel gezondheid en geluk in 2020. Uiteraard is het
inmiddels al februari en is de kop er al vanaf, maar toch.
In de wereld van de zorg is de kop er zeker alweer vanaf. De grote tombola van overstappen
naar een andere zorgverzekeraar is weer geweest. De keuze was weer reuze en zo hoort dat
ook in een markt-gereguleerde zorg waarin u de keuze hebt tussen vier grote verzekeraars.
Ik hoop als huisarts dat 2020 een jaar zal worden waar de invulling van het vak beter
onder controle komt van degenen die het vak moeten uitvoeren en dat overheid en zorgverzekeraars dit ook gaan zien en waarderen. En dat ze dit jaar zullen aangrijpen om hun
waardering te uiten door te investeren in het sterker maken van de huisartsenzorg.

Tot slot laat ik u graag de huidige samenstelling van ons apotheekteam zien. Er zijn
vele wijzigingen geweest in het afgelopen
jaar. u
Van links naar rechts: Arjette Bolink,
Michelle Groenhuijsen, Annette Bouman
en Ans Hemink.
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In onze huisartsenpraktijk staan voor 2020 twee speerpunten op de agenda:
• Continuïteit van de praktijk en opvolging door het opleiden van
Physician Assistants (Nynke Derkx en Manon Ligtenberg).
• Opstarten van een spreekuur voor longpatiënten (COPD/astma),
inclusief longfunctietest. We verwachten hier halverwege 2020 mee te starten.

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.

BABY- EN KINDERREANIMATIE
Als je wilt leren hoe je baby’s en kinderen moet reanimeren,
dan is de cursus “Reanimatie bij baby’s en kinderen” een
echte aanrader!
Deze cursus is specifiek gericht op de reanimatie van
baby’s en kinderen, omdat de belangrijkste oorzaken van
een circulatiestoornis bij kinderen vaak anders is dan bij volwassenen. Bij kinderen
is er vaak sprake van een luchtwegprobleem (verslikken, verdrinken, ongelukken, etc.) en
heel soms is er sprake van aangeboren ritmestoornissen.
De cursus
Gedurende één avond van circa 2 uur leer je de verschillen tussen de reanimatietechnieken
voor baby’s, kinderen en volwassenen. Er wordt geoefend op speciale baby- en kinderpoppen.

Locatie, datum en kosten
De cursus wordt gehouden bij Fysiotherapie Tieberink aan de Boekelose Stoomblekerij 15.
De precieze datum is nog niet bekend, maar is voorlopig vastgesteld op een dinsdagavond
in februari of maart. De kosten zijn € 30 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, een lesboekje en certificaat.
Aanmelden
Aanmelden kan op onze website www.aedboekelo.nl door het invullen van het inschrijfformulier. Ben je al bekend bij onze stichting, dan volstaat een mailtje naar info@aedboekelo.nl.
Namens de Stichting AED,
Jaap ter Wengel, voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, secretaris/penningmeester
Bertine Tieberink, bestuurslid u
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Let op
Om deel te nemen aan deze cursus moet je in het bezit zijn van een geldig certificaat
reanimatie van volwassenen, inclusief gebruik AED.
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UIT INEKE’S RECEPTENBOEKJE
Ineke Clark is met haar cateringbedrijf Gezina Maria een bekend culinair gezicht in
Boekelo. In deze rubriek deelt zij haar heerlijke recepten met u. Voorzien van een anekdote,
passend bij het recept.
“Dit recept is gedeeltelijk van mijn zus die als knappe 20-jarige (heel lang geleden) als
au pair naar Engeland vertrok. Na een jaar kwam ze terug met de meest afschuwelijke
Engelse recepten die ze op ons uitprobeerde. Maar toen ze dit gerecht maakte was ik om.
Geweldig om te maken als je heel veel eters krijgt en nog beter en handiger om het een dag
van te voren te maken.”

Voor de aardappelpuree
675 gram aardappels
2 eigelen
Boter / slagroom / crème fraîche toevoegen
tot je een mooie zachte puree hebt. Geen
melk gebruiken.
Geraspte Parmezaanse kaas
Peper, zout en nootmuskaat
•
•

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Verhit de olijfolie in een flinke pan. Doe
het gehakt in de pan en blijf erin roeren
tot het gehakt bruin is en verdeeld

•

•

•

•

in kleine stukjes. Voeg fijngesneden
knoflook, tijm en rozemarijn toe en roer
even door. Voeg dan ook de wortel en
ui toe en blijf nog even roeren.
Voeg Worcestershiresaus naar smaak
toe, de tomatenpuree en een flinke
scheut rode wijn en laat een minuut of
5 doorpruttelen.
Schep het gehaktmengsel in een
ovenschaal. Doe de aardappelpuree
er overheen en strijk glad met de bolle
kant van een lepel. Verdeel lekker veel
kaas over de aardappelpuree.
Zet de Shepherd`s Pie ongeveer
20 minuten in de oven, tot de kaas
gesmolten is en de aardappelpuree een
bruin korstje heeft.
Ik serveer er een appelcompote bij met
grote stukken appel. Zelf maken is
lekker. En bij de Lidl hebben ze soms
een lekkere pruimencompote die ik
over de appelcompote doe.

Eet smakelijk! u
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Shepherd’s Pie
Voor de vulling
675 gram lamsgehakt
1 grote winterpeen, geraspt
1 grote ui, gesnipperd
Klein blikje tomatenpuree
Scheutje rode wijn
Worcestershiresaus
4 tenen knoflook
1 el gedroogde tijm
Peper en zout

Nu ook op zaterdagochtend open

Onze praktijk is vanaf januari 2020 ook op zaterdagochtend open.
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur is er vrije inloop om te sporten. Dit is
voor mensen die een abonnement hebben.
Van 11.00 uur tot 13.00 uur is er een fysiotherapeut beschikbaar
voor patiënten. Dit gaat op afspraak. Om een afspraak te maken,
kunt u bellen met 053 – 428 80 11.

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

BOOTCAMP IN TWEKKELO
Hoe kun je de zaterdag beter beginnen dan met een lekkere bootcamp in de mooie
buitenlucht van Twekkelo?
Al vijf jaar lang hebben wij een bootcampgroep die elke zaterdag traint van 09.00 tot
10.00 uur in Twekkelo. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe trainer/begeleider. Ervaring of
certificering is voor ons geen vereiste. Alles kan in overleg. Daarnaast zouden we het leuk
vinden als er zich nieuwe deelnemers bij ons aansluiten. Doordat je zelf bepaalt hoe zwaar
je de oefeningen maakt is het voor elk niveau leuk en uitdagend. Je kunt vrijblijvend een
keer met ons meedoen!
Neem voor meer informatie contact op met Ans Olink via 06 - 100 518 03
of olinktwekkelo@gmail.com of met Karin Schukkink via 06 - 183 290 21. u

Sinds half december hangen
er quilts in de gangen van de
huisartsen en apotheek aan de
Windmolenweg te Boekelo.
Niet iedereen is bekend met
deze hobby en zal zich af
vragen hoe dit gemaakt wordt.
Een enkeling heeft wel eens
over quilts gehoord of is er al
eens mee begonnen.
Wil je meer weten hoe een quilt
gemaakt wordt, of (weer) met
deze mooie hobby beginnen
stuur een mailtje of bel even.
Marjolein Joosten
06 20 97 97 33
marjoleinjoosten51@gmail.com
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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
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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

NIEUWE DIRECTEUR MUSEUM BUURTSPOORWEG
Gemma Boon (37) is vanaf 1 februari 2020 de eerste directeur van Museum Buurtspoorweg. Ze heeft ruim tien jaar ervaring in de culturele sector en was hiervoor directeur
van Museum No Hero in Delden. Het museum wil ook toegankelijk worden voor bezoekers
buiten de zestig reguliere rijdagen. Met dit doel voor ogen worden onder leiding van Boon
in Haaksbergen en Boekelo nieuwe tentoonstellingsruimtes gerealiseerd.

Toekomstplannen
Het museum heeft de ambitie om twee nieuwe bezoekerslocaties in te richten, zodat
bezoekers ook op ‘niet-rijdagen’ een aantrekkelijke presentatie en informatief verhaal
kan worden geboden. Deze twee nieuwe bezoekerslocaties worden gerealiseerd in
het historische stationsgebouw in Haaksbergen en op het emplacement in Boekelo.
Daarmee komt invoering van de Museumkaart binnen bereik evenals deelname als ‘Ankerpunt’ aan het Euregionetwerk Industriecultuur i.o. (ERIH). Het versterken van het karakter
als museaal belevingspark staat daarbij steeds voorop. u
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Van kunstmuseum naar spoorwegbedrijf
Gemma Boon kijkt uit naar haar nieuwe rol
bij Museum Buurtspoorweg. Boon: “Om je
thuis te voelen is het belangrijk dat je je
verbonden voelt met de grond onder je
voeten en de mensen om je heen. Dat
doen we door bezoekers uit de regio op
een aansprekende manier het verhaal te
vertellen over de industriële revolutie in
Twente, maar ook door samen met toegewijde vrijwilligers werkzaamheden rondom
ons cultureel erfgoed te verrichten, zoals
restauratie, behoud en natuurlijk ook het
rijden met authentieke stoomtreinen uit de
tijd van de Twentse industriële revolutie.
Met een sterke museale infrastructuur
in de regio kunnen we niet alleen talent in de regio houden, maar ook nieuwe mensen
aantrekken. Naast de regionale functie zie ik de aantrekkingskracht voor bezoekers van
buiten de regio: de toeristen en dagjesmensen. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis van de
museumwereld in te zetten op deze plek en het museum naar het volgende niveau te tillen.”

WWW.BOEKELO.INFO
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KOM CARNAVAL VIEREN!
De derde week van februari is het weer zover: Boekelo viert carnaval!
Er is voor elk wat wils: kindercarnaval voor de kleinsten, themafeesten op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag
uiteraard de optocht. Zien we u ook?
We dansen, springen, lachen en vieren feest
Op vrijdag 14 februari tijdens de kindercarnaval bij Café De Buren. Het is feest voor
iedereen, want je hoeft niet eens lid te zijn van Carnavalsvereniging De Soaltkloet’ns.

Themafeesten op vrijdag- en zaterdagavond
Eén week later, op vrijdagavond 21 februari en zaterdagavond 22 februari is het feest voor
de groten. Op vrijdagavond trapt CV De Soaltkloet’ns het carnavalsweekend af met een
‘GIGA Piratenfestijn’. Ook wordt dan de ‘Kloet’n gehesen’. Op zaterdagavond is er een echte
‘Rock & Roll Party’.
Carnavalsoptocht
Op zondag 23 februari is het weer zover: de meest geweldige en kindvriendelijkste carnavalsoptocht van Twente. We vertrekken om 13.33 uur aan de Verzetslaan en zoals u weet
gaan we twee keer door het midden van het dorp. We hopen dat u zich gezellig door het
dorp verdeelt. Ook dit jaar hopen we weer dat groot en klein mee gaan doen. Of je nu een
loopgroep bent of met een carnavalswagen meedoet, samen maken we er weer een onvergetelijke middag van! Dit jaar staat de optocht onder leiding van prins Martin 2 en adjudant
Tom met hun motto: “Wie loat de stoppn d’r oet knappn!”. Al met al hopen we weer op een
grote opkomst. Want laten we eerlijk zijn: of je nu meedoet of kijkt, je wilt erbij zijn!
Check voor alle info de website www.soaltkloetns.nl en wees welkom! u
ALAAF, ALAAF, ALAAF!
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Wat kun je verwachten deze middag?
• Het feest begint om 14.30 uur onder leiding van Prins Martin II en adjudant Tom
• Clown Funny komt met een verrassend en gek programma
• Er zijn leuke prijzen te winnen, de dansmarietjes komen met een spetterende
dans en we maken de langste polonaise van het dorp
• Het wordt een groot feest en wij zorgen voor iets lekkers
Dus overtuig je ouders om mee te gaan naar het gezelligste kindercarnaval.
De entree is gratis en de middag is rond 16.30 afgelopen.

… 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.

CV de SOALTKLOET’NS
presenteert

Vrijdag 21 Febr.

‘GIGA
Piratenfestijn’
aftrap van het carnavalsweekend met
met optredens van

DJ MARC
MARCO de VOS

AANVANG 20.30 uur
RESIDENTIE

DE BUREN BOEKELO

29
JAARGANG 42 | FEBRUARI 2020 | NR. 433

o.a.‘Kloet’n hijsen’
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CAFE DE BUREN
aanvang: 21:00
Entree: 10,-
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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

NOSUN UITGEROEPEN TOT BESTE TOUROPERATOR
VAN NEDERLAND EN BELGIË

Eigenaar Martijn Boshuis: “Het winnen van de Reisgraag Award is de ultieme beloning
voor hard werken en altijd goed luisteren naar de noSun reizigers. Naast het afspeuren
van het internet naar reviews, bellen we ook actief onze reizigers op om te vragen hoe ze
de vakantie beleefd hebben en welke tips we mogen meenemen voor een volgende reis.
Daar gaat best een hoop tijd in zitten, maar uiteindelijk is het doel om de noSun reizigers
de ultieme actieve reisbeleving te geven.
Het is een enorme eer en we zijn super dankbaar voor alle noSun’ers die ons hebben
geholpen aan deze award. Zij hebben er namelijk voor gezorgd dat we de prijzenkast
weer mogen aanvullen. De mooiste prijs is namelijk de prijs die van onze eigen reizigers
afkomstig is! Dat is waar we het voor doen en daarom zijn we ontzettend blij en trots dat
we dit jaar de Reisgraag Award gewonnen hebben in de categorie Actieve vakantie. Onze
dank gaat uit naar iedereen die ons hierbij heeft geholpen! Tot op de volgende groepsreis
van je leven!” u
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NoSun heeft de Reisgraag Award voor beste reisorganisatie in de categorie Actieve vakanties gewonnen. Uit de meer dan 7600 reviews die zijn binnengekomen, heeft de reisorganisatie gemiddeld een 9,1 gekregen. Met dit prachtige cijfer hebben zij deze publieksprijs
in ontvangst mogen nemen.

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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HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD
Huishoudelijke hulp gevraagd voor ongeveer 4 uur per week.
Mag ‘s morgens of ‘s middags. In het buitengebied van Twekkelo.
Voor meer informatie: anrimul@xs4all.nl.

TE HUUR: KANTOORRUIMTE ‘KLOKHUYS’

Geïnteresseerd? Bel: 06 - 460 547 45 of 06 - 125 081 49.
Voor meer informatie: www.klokhuysenschede.nl.

ZWANGERFIT EN MAMAFIT IN BOEKELO
Wil je verantwoord sporten tijdens je zwangerschap? Naast de actieve lessen
en specifieke oefeningen krijg je veel praktische informatie en is er ruimte voor
vragen. Na de bevalling is er de mogelijkheid van MAMAFIT. De lessen worden
gegeven in het PMC “De Bleekerij”.
Voor meer informatie: www.teesinkbeek-kinderfysio.nl of bel
Ylva Lemmers: 06 - 336 494 50.
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In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komt op korte
termijn een leuk kantoor van 12 m2 vrij. Het kantoor is gestoffeerd, heeft een
gemeenschappelijke pantry / keuken en is inclusief parkeerplaatsen.
Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk.

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Voor iedere gelegenheid 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

WORD COLLECTANT EN HELP SLACHTOFFERS
VAN OORLOGEN EN RAMPEN WERELDWIJD
Van 23 t/m 28 maart vindt de jaarlijkse ZOA-collecteweek plaats. De opbrengst gaat naar
hulp op plekken waar de nood het hoogst is. Om de collecte zo goed mogelijk uit te voeren
en tot een succes te maken, zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 71 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds
meer. Denk aan de vluchtelingen in Syrië,
die huis en haard achter hebben moeten
laten. Of aan Jemen waarvan de beelden
van extreme honger onze woonkamers
binnenkomen. Veel inwoners zijn direct
afhankelijk van humanitaire hulp. Deze
mensen zijn alles kwijt en hebben dringend
hulp nodig. We zoeken nog collectanten om onder andere deze mensen te helpen. Voor u
een uurtje of een avondje inzet, voor hen hoop op een betere toekomst!

Helpt u mee?
Ervaar dat u het verschil kunt maken. Het collecteren kost gemiddeld een uur tijd.
U kunt zich aanmelden bij Helprich ten Heuw via 06 - 536 749 75 of h.tenheuw@zoa.ngo
of bij Irene Vuurboom via 06 - 402 523 03 of irene.vuurboom@gmail.com. u
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ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een
oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doet ZOA door hen ter plekke
of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon
drinkwater en (tijdelijk) onderdak. ZOA blijft totdat mensen weer op eigen benen kunnen
staan.
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e 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 = €
per man per a
Zakelijke winterpremie = € 2 per man per a
Pr iteer 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.
e c il er alt n er et la e
w nin en u er an 2 jaar

tw tarie

r

Voor meer informatie zie onze website www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.
arink c il erwerken
traat
en el
el
2
mail in
arink c il erwerken nl

BALANCE & BEAUTY GEEFT EEN GLIMLACH CADEAU
AAN MENSEN MET KANKER
Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt. Dit geldt zeker ook als je ziek
bent. Daarom organiseert stichting Look Good Feel Better samen met bijna 450 schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Vanaf
Wereldkankerdag, 4 februari 2020, geven schoonheidsspecialisten door het hele land
gratis ontspanningsmomenten aan mensen met kanker. Deze actie duurt de hele maand
februari en maart.
Boost voor jezelf
“Uiterlijke verzorging bij kanker is veel belangrijker dan de meeste mensen denken.” Kathy
ten Boer vertelt over hoe zij de behandeling bij de schoonheidsspecialist heeft ervaren.
“Toen ik borstkanker had, ging ik door een intensieve periode met behandelingen. Ik zat
de hele tijd in spanning. Dat kostte best veel energie. Een bezoek aan de schoonheidsspecialist was echt een moment voor mijzelf. Even niet ziek zijn, maar een moment van
rust en ontspanning. De behandeling had wel de hele dag mogen duren...”

Aanmelden
In de maand februari en maart geeft Balance & Beauty aan 6 mensen met kanker een
gratis ontspanningsmoment. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Kent u iemand met kanker? Attendeer hem/haar dan
op deze actie en geef een glimlach cadeau!
Meer informatie
Voor meer informatie over deze actie kunt u contact opnemen met Ingrid Everink - van Dijk
van Balance & Beauty, praktijk voor huidverzorging. Ingrid is bereikbaar via 06 - 115 374 97
of via ingrid@balanceandbeauty.nl. Of kijk op www.balanceandbeauty.nl. u
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Geef een glimlach cadeau
Ingrid Everink - van Dijk van Balance & Beauty, gevestigd in Paramedisch Centrum ‘De Bleekerij’,
doet graag mee met de actie van Look Good Feel Better: “Mensen met kanker worden
vaak onzeker door de uiterlijke veranderingen als gevolg van de behandelingen. Het mooie
van dit ontspanningsmoment is dat je tijdens de behandeling het vertrouwen ziet groeien.
Soms zijn een paar tips al genoeg om ze weer te laten stralen. Dat is precies waarom ik
graag mee doe met ‘Geef een glimlach cadeau’.”

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

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

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

WWW.BOEKELO.INFO
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VOORNEMENS: WAT IS ER NOG VAN OVER?
DOOR: JACO AGTERBOSCH

Op het moment dat ik dit schrijf is alweer het einde van januari aangebroken. Sterker nog;
ik schrijf dit stuk op Blue Monday. Volgens Cliff Arnall van de Universiteit van Cardiff de
meest depressieve dag van het jaar. Dat Cliff geld kreeg van een PR-bureau dat in opdracht
van Sky-Travel een manier zocht om mensen vroeg hun vakantie te laten boeken laten we
maar even buiten beschouwing, want ergens zit er wel een kern van waarheid in.
Je ziet het om je heen gebeuren. Je familie, vrienden en naasten, waarvan een groot deel
komt met de meest mooie voornemens voor het nieuwe jaar. We kennen de standaard
voornemens allemaal: gewichtsverlies, stoppen met roken, stoppen met drinken, e.d. En
ook ieder jaar zijn er maar weinig die in februari kunnen zeggen dat er ook maar iets van
gelukt is. Zelf ben ik geen uitzondering. Ik had me nog zo voorgenomen om te minderen
met mijn 2 grootste valkuilen: sigaretten en een drankje. Getuigende dat ik nu net mijn
sigaret aftik in de asbak en een slok wijn neem kunnen we concluderen dat dit voornemen
niet meer is voor te nemen.

En daarmee wil ik weer even terugkomen op die mislukte voornemens. Als we nu allemaal
eens iets voornemen dat te behappen valt en dat ook goed uit te voeren is. Denk bijvoorbeeld aan het voornemen om wat aardiger te zijn naar de mensen om je heen of wat meer
tijd te nemen voor deze of gene. Als we nu eens zo het nieuwe jaar starten, dan hoeven
we op Blue Monday, of mijn part 1 februari, niet depressief te worden van onze mislukte
voornemens.
En mocht je in het nieuwe jaar een beter mens worden door je niet triviale maar enigszins
abstracte voornemens dan is de hele wereld weer een beetje mooier.
In ieder geval in je directe omgeving ;-) u
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Wat ik wel weer vreemd vind is dat we eigenlijk triviale dingen voornemen. Tot deze conclusie kwam ik toen we gezellig met het gezin oud en nieuw aan het vieren waren. Je kijkt
dan toch terug op het jaar en in mijn geval kwam het volgende besef hard binnen: “je hebt
verdomd veel geluk gehad.” Dat zit namelijk zo: twee weken voordat onze jongste dochter
werd geboren, werd ik getroffen door een klein herseninfarct. Dat geluk zit ‘m in twee dingen:
natuurlijk dat ik weer vader ben geworden én dat ik niets heb overgehouden aan mijn infarct.
Beide gebeurtenissen zorgen ervoor dat je wereldbeeld weer even gereset wordt.

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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HIJ DOET NIETS HOOR…
DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Vrijdagochtend 9.00 uur: een clubje enthousiaste Boekelopers is onder de bezielende
leiding van trainer Kor Zwart op weg. Een duurloopje staat op het trainingsprogramma.
We steken de oude N18 over en gaan voortvarend de Snuversdijk af. In de verte zien we
een meneer lopen met drie labradors. Een fraai trio: een bruine, een blonde en een zwarte.
Daar is over nagedacht. Iets minder fraai is het wanneer dit olijke trio ons in een hoog
tempo tegemoet komt en tegen ons opspringt. Voor hardlopers nooit een fijn aangezicht…
één of twee, laat staan drie honden, die aan komen stuiven of erger, tegen je opspringen.
De eigenaar roept ons zorgzaam toe: “Ze doen niets hoor!” Tja. Op je af komen stuiven en
springen is toch iets en niet niets? Of is bijten, happen of een variant hiervan pas iets doen
in het brein van sommige hondeneigenaren? Even voor de goede orde: de schrijfster is dol
op honden en heeft zelf ook een hond. Hoe lief en schattig ik haar ook vind, mij hoor je niet
zeggen “ze doet niets hoor”, het is namelijke een hond en geen goudvis.
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Nadat we van de schrik zijn bekomen van deze onstuimige ontmoeting met het ondeugende trio staat een eindje verderop een mevrouw met twee labradors. Ja, het is een
populair ras, nietwaar. De honden zitten braaf aan de kant van de weg. Hun blik strak op de
eigenaresse die ons vriendelijk toe knikt. Kijk, deze mevrouw heeft recht van spreken als zij
gezegd zou hebben: “Ze doen niets hoor!”. Wij ook niet. Nou ja, behalve dan fijn doorrennen
want we hebben nog een heel eind te gaan. u

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

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
De Historische Kring kijkt met veel genoegen terug op de filmavond van 21 november.
Ruim 180 mensen uit onze drie dorpen waren op de filmavond afgekomen.
Het thema was dit jaar het jubileum van de drie Unissons: muziek (opgericht in 1895), gymnastiek (opgericht in 1945) en voetbal (opgericht in 1919). Voetbal is inmiddels uitgebreid
met de Boekelopers en Survival. Bij elk deelthema was er een stukje filmische historie en
een gesprek met vertegenwoordigers van de drie Unissons, die ingingen op de historie van
hun onderdeel van Unisson. Wij waarderen hun inbreng bijzonder. Het toont aan dat de drie
Unissons geworteld zijn in de Boekelose, Usselose en Twekkelose gemeenschap en dat zij
een duidelijke functie hebben, namelijk het creëren van saamhorigheid. Ook vormen zij een
duidelijk teken van vitaliteit in onze dorpen. De onlangs gehouden fundraisingactie voor
MFA De Zweede was daar ook een duidelijk bewijs van.

Hoewel de filmcommissie wel met enig vertrouwen de filmavond tegemoet zag, is het uiteindelijk het publiek dat oordeelt of het programma het aanzien waard was. De reacties
die ons bereikten waren zeer positief. De filmcommissie, bestaande uit Ben van Beek, Roel
Bruinsma, Carla Hassing en Pauline Norbeck, had er veel tijd en energie in gestoken, en
dan is het wel heel fijn om te ervaren dat het werd gewaardeerd. Wij danken onze filmcommissie voor hun inzet om er een geslaagde avond van te maken.
De verrassing
Meteen na het filmportret van ‘Alie van de Mans’ ontving Rob Stokkers via zijn ‘oortje’ het
bericht dat RTV Oost een extra nieuwsbulletin zou uitzenden. En op het projectiescherm
verscheen inderdaad het RTV Oost journaal van 21.00 uur. De Nieuwslezer - een bekende
Boekeloër nota bene - kondigde de lancering aan van de nieuwe website van de Historische Kring, met een kort interview met een andere bekende Boekeloër, die al met veel
succes van die nieuwe website gebruik had gemaakt!
De Historische Kring beveelt die nieuwe website, mogelijk gemaakt door financiële steun
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Dorpsraad Boekelo, Buurtkring Usselo en Grolsch
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Naast de films over de drie Unissons werd er ook een filmportret vertoond van Alie Holtkamp, ook bekend als ‘Alie van de Mans’. En er was nog een verrassing, waarover verderop
meer. Tenslotte presenteerde Muziekvereniging Unisson als sluitstuk nog een muzikale bijdrage. Het geheel werd soepel aan elkaar gepraat door spreekstalmeester Rob Stokkers.

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
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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

Bierbrouwerij via Stichting de Koepel, natuurlijk van ganser harte bij u aan. U kunt er al
veel interessante historische informatie vinden, al is de invulling van de website nog in
volle gang en zeker nog niet voltooid. Ook onze plannen voor 2020 kunt u via onze website
bekijken.
Herdenking van 75 jaar vrijheid
We zijn onder meer bezig met de herdenking van 75 jaar vrijheid met een publicatie van
interviews met diegenen die zich de bevrijding kunnen herinneren. Een bevrijding die op
twee manieren plaatsvond. De bevrijders waren immers vanuit de Achterhoek richting
Twente getrokken, maar splitsten zich om Enschede en het vliegveld van twee kanten te
kunnen benaderen. Een gedeelte trok via Eibergen en Haaksbergen over de Haaksbergerstraat richting Enschede, deed Usselo aan en sloegen, voordat zij verder trokken richting
Enschede, af richting Boekelo om een hoofdkwartier te vestigen. Een ander gedeelte trok
ten westen van Boekelo en Usselo en trachtte op die manier Enschede te bereiken. Via
Beckum trokken zij over de Beldershoekweg om middenin Boekelo via de Windmolenweg
richting Enschede te gaan. De verzamelde ooggetuigenverslagen gaan vooral in op de bevrijding van Usselo en Boekelo vanuit de westelijke richting. We zullen daar de komende
tijd verder over berichten.

Meld u bij de Historische Kring of kom eens langs op maandagavond of vrijdagochtend.
Meer informatie
Het nieuwsbulletin van RTV Oost kunt u nog eens rustig bekijken op
www.historische-kring-boekelo.nl.
Meer informatie over de drie Unissons: voetbal via bscunisson.nl, muziek via
www.mvunisson.nl en gymnastiek via gv-unisson.nl.
Meer informatie over de Historische Kring, naast de website, via info@historischekring-boekelo.nl en www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo. u
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Oproep: heeft u nog interessante boeken?
De Historische Kring geeft regelmatig boeken uit. We krijgen nog wel eens de vraag of er
nog exemplaren zijn of waar een boek te koop is. Dan moeten we vaak nee verkopen omdat
we een beperkte oplage kennen. Vandaar deze oproep. Mocht u in het bezit zijn van een
boek van de Historische Kring of komt u bij het opruimen een exemplaar tegen, dan zijn wij
zeer geïnteresseerd. Wij kunnen anderen daarmee een groot plezier doen.

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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POTGRONDACTIE MARCELLINUSSCHOOL
Op zaterdag 7 maart a.s. komen wij, ouders en kinderen van de Marcellinusschool,
weer bij u langs de deur met zakken potgrond en tuinturf.
Wij bezorgen grote 40 liter zakken aan huis voor slechts € 4 per zak, en indien u
dat wenst zelfs tot in de achtertuin! Wilt u er zeker van zijn dat u ons niet misloopt
op deze dag dan kunt u vooraf bestellen door een mailtje te sturen naar
potgrondmarcellinus@gmail.com. Ook kunt u een bestelformulier invullen bij Thuys
en inleveren in de daarvoor bestemde box. De opbrengst van de actie komt ten goede
aan activiteiten voor de kinderen van de Marcellinusschool.
Noteer alvast deze datum in uw agenda! Tot 7 maart! u

HUISWERKBEGELEIDING
Mijn naam is Prentice Anderson, 22 jaar en ik geef persoonlijke huiswerkbegeleiding aan leerlingen tot en met de 3e klas HAVO en alle VMBO leerjaren.
Ik geef begeleiding in de vakken Engels, wiskunde en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en maatschappijleer.
Mocht jij of iemand die je kent interesse hebben, neem dan contact met mij op via:
prenticeanderson@outlook.com of bel mij op 06 - 822 167 26. u
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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

BARTOPPERS GEZOCHT VOOR DE ZWEEDE
Heb jij na een pittige voetbalwedstrijd of (hardloop)training ook zin in een lekkere warme
kop koffie, een verkoelend drankje of een hapje? Of wil je graag jouw keel smeren na de
zware taak als toeschouwer langs de lijn? Kom naar de kantine!
Ondanks dat we al een flink aantal vrijwilligers hebben, waar we ontzettend blij mee zijn,
komt het jammer genoeg nog vaak voor dat er te weinig barpersoneel is tijdens de activiteiten op de Zweede. Om deze reden zijn we dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
af en toe (ongeveer 1 x per 6 weken) een bardienst willen draaien.
Een bardienst houdt in dat je 3 à 4 uur achter de bar of in de keuken staat. Voor je hiermee
begint word je uiteraard ingewerkt door een van onze doorgewinterde barmannen of
-vrouwen. Overigens sta je niet altijd alleen! Dus mocht je het liefst samen met jouw man/
vrouw/vriend/vriendin/neef/nicht de dienst draaien, dan kunnen we daar rekening mee
houden in het overzicht.

Dus, wil jij bijdragen aan een goedlopende kantine, die vaak open is door voldoende barpersoneel? Geef je dan op via kantine@bscunisson.nl, bel Edith Assink op 06 - 100 672 72
of schiet een van ons aan als je ons in het dorp tegenkomt. Mocht je nog twijfelen of een
bardienst draaien iets voor jou is, dan kun je altijd een keer een dienst meedraaien.
We hopen je snel te zien, al is het aan de andere kant van de bar ;-) u
GROET, DE KANTINECOMMISSIE
EDITH ASSINK, JEROEN SCHOLTEN, MONIEK ROE OF ROHÉ, DENNIS BARINK EN JOHAN NIJHUIS
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Dit seizoen hebben we een aantal data open staan waarop nog een dienst ingevuld moet
worden. Daarnaast willen we graag een reservelijst maken voor als er iemand plotseling
uitvalt.

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

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

EFPUNT
TR

EKELO
BO

Op donderdag 27 februari komt dierenarts J. Dolfing van Dierenkliniek
Twente ons wederom een prachtige middag bezorgen met zijn foto’s en
verhalen over een van zijn vele reizen. Let op: dit is op een donderdag in
plaats van de dinsdag. We beginnen deze keer om 16.30 uur in De Zevenster en na afloop eten we daar zoals gebruikelijk.

IOR
SEN EN

ACTIVITEITEN SENIOREN TREFPUNT BOEKELO

Opgave voor 21 februari bij: Jenny Wevers 053 - 428 14 23 of redder@planet.nl
Bonnie Haven 053 - 428 15 58 of jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee 053 - 428 21 38 of nettie.overzee@kpnmail.nl
Vooruitblik
26 maart: Lezing door de heer Adri Roding over de oorlogsjaren en bevrijding.
21 april: Bezoek aan de Mozzarella Kaasmakerij.
19 mei: Wandeling door oud Enschede. u

DATA DAMESGROEP 40+
De Damesgroep 40+ komt nog steeds bij elkaar. De komende periode op de
volgende data: donderdag 20 februari, donderdag 5 maart en donderdag 19 maart,
om 10.00 uur in De Berke. u
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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 een van de activiteiten kunt u
terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo.

FEBRUARI
Ma.

Nordic Walking rond Boekelo

13.45

Di.

Tai chi

10.00

Di.

Alle oneven weken: Handwerkcafé
Onder het genot van koffie of thee
Elke 2e dinsdag van de maand: PC-inloop: voor oplossingen
van problemen op uw PC, laptop en tablet

14.00

Wo.

Ontmoetingsochtend: Activiteiten voor lichaam en geest

9.30 - 11.30

Wo.

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

12.30

Wo.

Elke 1e woensdag van de maand: samen zingen

14.00

Wo.

Elke 2e woensdag van de maand: filmavond. Kosten € 5

19.00

Do.

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

14.00

Do.

Jeu de boule, twee groepen

14.00 & 19.00

Vr.

Ontmoetingsmiddag: Activiteiten voor lichaam en geest

Ma.

10, 17 en 24 feb. Computercursus ‘Klik en tik’

10.00

Do.

13 feb. Cabaretmiddag met Jan Riesewijk. Kosten € 7

14.00

Do.

27 feb. Sjoelmiddag

14.00

13.30 - 15.30

MAART
Do. 5 mrt. Voorjaarsbingo. Kosten € 4

14.00

Do. 12 mrt. Modeshow met nieuwe voorjaarsmode, Ruben Janssen.

14.00
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Di.

14.00

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

e
st e
at m r a
30 16 30 uur
reekuur
a s raak
s reekuur
e s a 1 30 – 1 00 uur
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Beckumerstraat 15 • 053
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361616 •
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

16 feb.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Ned. Protestantenbond

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

23 feb.
1 mrt.
8 mrt.

Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KALENDER FEBRUARI
di. 11 feb.

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

di. 11 feb.

19.00 - 19.30

Cabaret: Pieter Jouke - Gloeiende Plaat
‘t Verborgen Theater

vr. 14 feb.

20.30

Kindercarnaval
Café De Buren

14.30 - 16.30

vr. 14 feb.

INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS - boekeloosredactie@gmail.com

vr. 21 feb.

Vrijdagavondfeest carnaval: ‘GIGA Piratenfestijn’
Café De Buren

20.30

za. 22 feb. Thema-feest carnaval: ‘Rock & Roll Party’
Café De Buren

21.00

zo. 23 feb. Carnavalsoptocht
do. 5 mrt.

13.33

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

vr. 6 mrt.

Bezorgers Boeke-loos. De Zweede

za. 7 mrt.

Potgrondactie Marcellinusschool. Bij u aan de deur

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

17.00
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Door het dorp

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
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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

