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De Mijneigenmakelaar.nl in de buurt is
Caroline de Vries, Oude Veenweg 101, Boekelo
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REDACTIE

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.

WWW.BOEKELO.INFO

4

50
.
9
€1
p. p

VAN DE REDACTIE
We naderen het einde van een bijzonder jaar. Uiteraard vanwege de coronacrisis, die ons
allemaal heeft geraakt. Maar voor de redactie ook vanwege het vertrek van ons redactielid
Pieter Hof en daarmee de (zeer) beperkte bezetting van de redactie. Terugkijkend zijn we
blij dat we ook dit jaar iedere maand weer een mooie Boekeloos hebben kunnen maken.
En blij zijn we ook om te melden dat de redactie van Boekeloos in 2021 weer wordt versterkt
met een nieuw lid. Een heel welkome aanvulling! Zij stelt zich verderop in deze Boekeloos
aan je voor.
2020 wordt afgesloten met een andere Kerst en Oud & Nieuw dan we gewend zijn. Veel van
de jaarlijkse activiteiten in deze periode gaan niet door. We zullen hier dit jaar een andere
invulling aan moeten geven. Dit kan ook gevoelens van eenzaamheid geven. We besteden
zowel aandacht aan de afgelaste activiteiten als aan het hoe en wat van eenzaamheid.

Dus: zet een lekkere kop koffie of thee, kruip op de bank en lees deze Boekeloos van december
en januari wellicht al naast de kerstboom!
Wij wensen iedereen goede feestdagen toe.
Tot in februari!
MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA & SUSANNE HARPERINK

Coverfoto: Estelle Vultink
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Ook lees je over de mooie actie van twee jonge meiden voor de medewerkers van het MST,
de terugkeer van een oude bekende in Boekelo, een dorpsgenoot die een corona teststraat
is begonnen, dat er met ‘smart’ gewacht wordt op een bevroren Rutbeek en nog veel meer.
En: het is de 11e van de 11e geweest, wat betekent dat bekend is wie komend carnavalsjaar
onze Boekelose hoogheden zijn. Ook daarover meer in deze editie.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: JEROEN VERHAAK

Nog enkele weken en 2020 is geschiedenis. Soms zijn er jaren die je vanwege bijzondere
omstandigheden niet vlug vergeet. 2020 lijkt zo’n jaar. Het is ongetwijfeld anders verlopen
dan we met Oud & Nieuw dachten. We hadden wel van een virus in China gehoord, maar
hier? Inmiddels weten we wel anders en zullen er veel mensen zijn die, al dan niet in de
directe omgeving, met het coronavirus geconfronteerd zijn.
Wat het nieuwe jaar zal brengen is ongewis. De gevolgen van corona zullen nog wel langere
tijd merkbaar zijn. Hopelijk is er volgend jaar een effectief middel tegen het virus beschikbaar zodat ons sociale leven - eventueel met aanpassingen - in al zijn facetten weer kan
opbloeien. Dit geeft het leven meteen meer kleur.

Ook de afgelopen maand hebben we niet stil gezeten en we informeren je graag over allerlei
lopende ontwikkelingen.
Terrein aan de Badweg voor modelvliegclub
Wellicht herinner je je nog dat de gemeente ons zowel in 2018 als in 2019 advies heeft
gevraagd over de mogelijke vestiging van de Twentse Modelvliegclub (TRMC) op een
gemeentelijk perceel aan de Badweg vlakbij de nieuwe N18. Dit vooralsnog voor een periode
van twee jaar, maar met een optie om dit te verlengen. Uiteraard is verlenging pas mogelijk
na een gedegen evaluatie aan het einde van het eerste en tweede jaar.
Wij hebben in 2018 op het gemeentelijke verzoek niet positief gereageerd. Vooral vanwege
de te verwachten geluidsoverlast, de kwetsbaarheid van ons buitengebied, de ligging vlakbij
natuurgebied De Weele en de te verwachten extra verkeersdrukte. Vorig jaar is dit onderwerp nogmaals besproken met wethouder Jurgen van Houdt. Dit heeft niet geleid tot een
ander standpunt. Vervolgens heeft de gemeente een drietal andere locaties onderzocht.
Die zijn om uiteenlopende redenen afgevallen zodat er opnieuw naar onze mening wordt
gevraagd over het voorstel om deze club aan de Badweg te vestigen. In het nieuwe voorstel

7
JAARGANG 42 | DECEMBER 2020 & JANUARI 2021 | NR. 442

2020 betekende voor de Dorpsraad dat er slechts één openbare vergadering gehouden kon
worden. Via Boekeloos, onze site www.boekelo.info en onze Facebookpagina houden we je
zo goed mogelijk op de hoogte van allerlei ontwikkelingen in en rond ons dorp. En gelukkig
weten velen ons in voorkomende gevallen te vinden. Onder andere via e-mail.
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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

is duidelijk geprobeerd rekening te houden met onze bezwaren. Dit door 1. alleen vliegen
met elektrische motoren toe te staan, wat zou leiden tot minder geluidoverlast, 2. een betere
inpassing in het landschap, 3. geen lichtoverlast, 4. het voorkomen van parkeerdruk en 5.
geen mogelijkheid te geven om evenementen te organiseren.
We hebben waardering voor het feit dat de gemeente geprobeerd heeft aan onze bezwaren
tegemoet te komen. Tenminste op twee punten zijn onze zorgen niet weggenomen. Dat
betreft vooral de te verwachten geluidsoverlast en de kwetsbaarheid van ons buitengebied.
We zullen de gemeente opnieuw adviseren de vliegclub niet te vestigen op dit terrein en
wachten het gemeentelijk besluit op dit punt af.
Duurzame energie
Een onderwerp waarover we al langere tijd informatie delen is duurzame energie. Zoals
waarschijnlijk bekend heeft Nederland in 2015 samen met 195 andere landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In dit akkoord hebben de landen zich gecommitteerd aan
inspanningen om wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden.
Gezien de groei van de wereldbevolking en een steeds grotere vraag naar energie is dit een
grote uitdaging.

We hebben als eerste gebied in Enschede besloten een Buurtenergieplan op te stellen. Daarvoor is een aantal zaken noodzakelijk waaronder goede afspraken met elkaar over onze
ambitie en werkwijze. Onze gezamenlijke intentie is het realiseren van (bovenlokale, grootschalige) opwekking van duurzame energie in het buitengebied van Enschede-West. Met
substantiële opbrengsten voor het gebied in balans met de opbrengsten door exploitanten
en landeigenaren, zodat er sprake is van gelijkwaardige samenwerking. Dus lasten én lusten
als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening en integrale gebiedsaanpak.
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Nederland wil in 2050 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Ook Enschede moet
haar verantwoordelijkheid dragen. Samen moeten we schone energie garanderen voor onze
kinderen en kleinkinderen. De gemeente Enschede is al geruime tijd bezig met het opstellen
van een Energievisie voor onze gemeente. Wij willen en hebben als vertegenwoordigers van
Enschede-West (Boekelo, Twekkelo en Usselo) een actieve rol in dit proces. We vinden het
belangrijk dat onze visie en belangen sterk vertegenwoordigd zijn in de uiteindelijke Energievisie. Samen met de gemeente zijn we in gesprek, op basis van wederzijds vertrouwen, om
afspraken te maken over ons gebied. We willen meedenken over mogelijke locaties waar
energie opgewekt kan worden. We willen tot een gezamenlijke aanpak komen. Het is voor
ons belangrijk dat ook een deel van de opbrengsten weer in ons gebied terecht komt.

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

Draag bij aan het eerste gebiedsplan van Enschede!
Hoe kunnen wij het best bijdragen aan de energiebehoefte van de gemeente?
Denk nu met ons mee en draag bij aan het eerste gebiedsplan van Enschede!
•	Waar zou energie het best opgewekt kunnen worden?
•	Wat zou daar tegenover moeten staan voor ons gebied?
•	Met welke gebieden moeten we extra voorzichtig omgaan?
Heb je hier ideeën over? Deel deze met ons via dorpsraad@boekelo.info.

Laten we met elkaar proberen dit soort zinloze vernielingen te voorkomen. Mocht je iets
gezien of gehoord hebben hierover, informeer dan onze wijkagent. Deze oproep geldt
uiteraard ook voor andere vernielingen, diefstallen en vuurwerkoverlast.
Nieuws van onze wijkagent
Wijkagent Wilfried Bossink laat weten dat er de afgelopen maanden (juli tot heden) meldingen zijn gedaan van een mishandeling en enkele burenruzies, een woninginbraak,
diefstal van een fiets, diefstal van vlees en diefstal van een accu van een elektrische fiets,
de vernieling van een reclamebord en de vernieling van een auto en een vervelende groep
jongeren met scooters. Sinds 1 juli zijn er 6 lichtmasten aangereden.
Begin november zijn op verschillende plaatsen groene kliko’s weggenomen. Wie verzamelt
deze in ons dorp? Regelmatig, met name in het weekend, is er overlast door knalvuurwerk.
De daders zijn meestal snel gevlogen maar het kan toch niet zo zijn dat onbekend blijft wie
de veroorzakers zijn. Ook is er overlast gemeld van jongeren aan de Verzetslaan. Verder
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Vernieling van banken
Het is triest te constateren dat er vandalen zijn die menen de door onze bankencommissie
(allemaal vrijwilligers) geplaatste banken te moeten vernielen. Vanuit de bankencommissie
kwam het volgende bericht: ‘Werden we in januari jl. “verrast” met het tot twee keer toe
omverhalen van een paal waaraan routebordjes van het Boekelose Ommetje (blauwe
route) zitten, de laatste twee maanden mochten we meemaken dat ook banken (betonnen
staanders, kunststofplanken) niet gespaard worden voor vandalistisch optreden. Enkele
banken moesten we uit nabijgelegen sloten halen en opnieuw plaatsen. Jammer dat dit
gebeurt. Deze buitenzitplaatsen worden door dorpsgenoten en toeristen veelvuldig gebruikt
en worden gemist als ze niet bruikbaar zijn. Daarnaast is het weer extra werk voor de onderhoudende vrijwilligers! Wij hopen in de toekomst verschoond te blijven van dit soort
“verrassingen”!’

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

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

waren er meerdere meldingen uit het buitengebied over vermoedelijke stroperij, omdat
melders aangeven schoten te hebben gehoord. Tenslotte waarschuwt onze wijkagent voor
WhatsApp-fraude. Meerdere inwoners hebben aangifte gedaan. Laat je niet verrassen!
Wil je weten hoe je WhatsApp-fraude kunt voorkomen? Lees dan het artikel hierover in de
vorige editie van Boekeloos (november 2020).
Nieuws uit de commissie Fysiek
•	Afvalinzameling van plastic: naar aanleiding van een bericht in de krant over de kosten
van inzameling is er kort gesproken over de afvalinzameling van plastic. De vraag is of
het huidige systeem van gescheiden inzameling (m.u.v. glas en papier) wel te handhaven is. Ook in de politiek worden hierover vragen gesteld. We komen binnenkort op dit
onderwerp terug.
•	Nota uitgangspunten landelijk gebied: van de gemeente hebben we een vervolg op deze
nota ontvangen. Kas de Vries neemt namens de Dorpsraad deel aan het overleg.

Nieuws uit de commisie Publiciteit
Enkele lezers van Boeke(-)loos hebben de redactie en ons erop gewezen dat dit als
Boeke-loos (met een streepje) geschreven moet worden. In het verleden was dit de schrijfwijze. Om aan de mogelijke onduidelijkheid een einde te maken is in gezamenlijk overleg
met de redactie besloten om Boekeloos voortaan zonder streepje te schrijven.
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Nieuws uit de commissie Sociaal
•	Kinderboerderij: de werkgroep kinderboerderij heeft een bedrijfsplan gemaakt inclusief
een investerings- en exploitatiebegroting. Ook zijn er schetsen gemaakt van het gebouw,
inclusief een fraaie plattegrond.
•	Speelterrein Dr. De Jongstraat: al enige tijd geleden hebben bewoners van de Dr. De
Jongstraat gevraagd om het speelterrein op te knappen met onder andere een pannakooi en zandbak. De afgelopen tijd is met de bewoners en de gemeente veelvuldig
overleg gevoerd over het plan. Voor de uitvoering wordt ook een beroep gedaan op het
dorpsbudget.
•	Natuurlijk Spelen: in deze Boekeloos staat een oproep om ideeën in te dienen voor het
speelterrein aan De Mans, bij de tennisbaan. Het Natuurlijk Spelen terrein op de Bleekerij
wordt veel gebruikt, maar over enige tijd is renovatie wenselijk.
•	Hanging baskets: dit jaar heeft voor het eerst een aantal baskets met fleurige bloemen
aan lantaarnpalen gehangen. Inmiddels zijn deze verwijderd en willen we afspraken
maken voor volgend jaar. Vanuit het dorpsbudget is een bedrag beschikbaar maar ook
andere partijen zullen moeten bijdragen.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
Van het groenteam van de Jan van Elburgstraat is een aanvraag ontvangen voor de vervanging van een gedeelte van het groen en de aanleg van een bloemenperk aan het begin van
de straat. De Dorpsraad wordt gevraagd om de totale kosten te dragen, te weten €2500.
We zijn van mening dat de kosten voor groen tot het domein van de gemeente behoort. We
vinden het helemaal bijzonder dat de gemeente het werk levert en dat wij de planten moeten
betalen.
Contact met de Dorpsraad
Helaas kunnen we in ieder geval de komende maanden vanwege corona geen openbare
vergaderingen houden. Dat wil niet zeggen dat er geen contact mogelijk is. Mocht je iets
willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@boekelo.info.
Het maandelijkse spreekuur op 8 december en 12 januari aanstaande gaan vooralsnog gewoon door. Zie daarvoor ook de berichten op www.boekelo.info en onze Facebookpagina.
Als je op het spreekuur wilt komen is het dringende verzoek dit vooraf te melden via ons
bovenstaande e-mailadres.
DE DORPSRAAD WENST JE PRETTIGE FEESTDAGEN

BOEKELOOS HEEFT EEN NIEUW
REDACTIELID
DOOR: ESTELLE VULTINK

Na al een aantal keren een oproepje gelezen
te hebben in de Boekeloos voor een nieuw
redactielid en ik iedere keer dacht: “Oh
leuk, dat ga ik doen”, heb ik eindelijk de
stoute schoenen aangetrokken en Susanne
en Marieke benaderd. Ik werd direct warm welkom geheten en daar werd ik zo blij van dat
ik spontaan riep dat ik graag wilde helpen en dat betekent dat ik nu zomaar ineens deel
uitmaak van de redactie van de Boekeloos. En dan word je natuurlijk ook geacht om je voor
te stellen. Ga er maar eens voor zitten, want hier komt het.
Mijn naam is Estelle Vultink, ik ben 50 jaar oud en al 10 jaar moeder van een enorm eigenwijs
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TOTALE
UITVERKOOP

50%

50%

GEHELE COLLECTIE

*Actie is geldig t/m 31 januari 2021

gebeuren, genaamd Max. Toen ik zo’n 12 jaar geleden wilde gaan samenwonen met mijn
vriend was de vraag: waar dan? Ik woonde op dat moment in Enschede en wilde eigenlijk
graag terug naar Groenlo waar ik geboren ben. Maar helaas had mijn (inmiddels) ex daar
andere ideeën over. Hij wilde graag dicht bij de snelweg wonen zodat hij voor zijn gevoel niet
al te afgelegen woonde. En bij toeval vonden we een huis op de Stoomblekerij.
Ik zeg weleens voor de grap dat ik de Grolsch achterna ben gereisd. De Grolsch ging
van Groenlo naar Enschede: ik ging van Groenlo naar Enschede. De Grolsch verhuisde
naar Boekelo: ik verhuisde naar Boekelo. Dat ik ervoor, erna en tussendoor al 24 keer meer
verhuisd ben en op veel plaatsen in zowel Nederland als in het buitenland heb gewoond,
vertel ik er niet bij want dat is dan weer niet zo leuk voor het verhaal.

Het heeft overigens wel even geduurd voordat ik de mensen in Boekelo leerde kennen. Het
voelde in het begin een beetje alsof de Bleekerij een apart dorp was. Het was makkelijk om
mensen te leren kennen op de Bleekerij aangezien iedereen relatief nieuw was in Boekelo,
maar ik miste de connectie met het ‘oude’ Boekelo. Hoe leer je die mensen kennen? Het
heeft even geduurd maar ondertussen durf ik te zeggen dat ik toch behoorlijk wat mensen
ken uit het hele dorp. Zeker nadat ik op kantoor ben begonnen bij de Military.
En waarom nu de Boekeloos? Simpel! Ik hou van schrijven. Ik schrijf op mijn persoonlijke
Facebookpagina blogs over dingen die ik meemaak. Meestal dingen waar ik zelf heel hard
om moet lachen op het moment dat ze me overkomen en ik mezelf een ontzettende muts
vind. En als ik de blogjes plaats, krijg ik weleens de vraag wanneer ik nou een boek uit ga
brengen. Mmm, dat boek dat weet ik zo net nog niet, maar hoe mooi is het dat ik meer
ervaring met schrijven op kan doen voor de Boekeloos! Wie weet kan ik er dan ooit eens mijn
werk van maken. Ik heb er zin in!
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Ik ben overigens dol op Boekelo omdat het me herinnert aan mijn tijd in Groenlo. Hier kennen
mensen je nog bij naam. Als ik bij de bloemist ben, is er tijd voor een praatje, in de supermarkt wordt me door het personeel gevraagd hoe het met mijn voet gaat (die had ik van de
zomer gebroken en ik had mijn enkelbanden gescheurd) en als Max weer eens de hort op
is terwijl hij eigenlijk thuis had moeten zijn, hoef ik maar een berichtje in de groepsapp van
zijn klas te plaatsen en er is altijd wel iemand die hem ergens gezien heeft. Dat persoonlijke,
daar hou ik van.
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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. Voorzien van een
anekdote, passend bij het recept.
“Kerstnacht, 1962. Het sneeuwde toen ik samen met mijn
vader en broers de kerk uitkwam midden in de nacht.
Dat zijn mijn eerste herinneringen aan kerst. Op weg naar huis, waar midden in de nacht
een kerstontbijt wacht. Zelfgemaakte balkenbrij van mijn moeder, kerststol en heerlijke broodpudding. Kerst zal dit jaar zeker anders zijn, maar we kunnen er wel het beste van maken.
Deze broodpudding kun je maken voor je eigen kerstontbijt of om weg te geven aan wie je lief
is. Je kunt er ook mini-puddinkjes van maken. Vinden de kinderen prachtig.”
Verhit de oven tot 180 ºC. Breek de eieren in een
grote mengkom en klop ze met de melk, kaneel
en suiker tot een glad mengsel. Snijd de sneetjes
brood in grove stukken en doe ook die in de
mengkom met de rozijnen en de appel. Roer goed
door en laat het even staan. Vet een ovenschaal
of kleine vormpjes in en verdeel het broodmengsel
hierin. Bak de broodpudding 20-30 minuten in de
oven. En bestrooi hem rijkelijk met poedersuiker.
FIJN KERSTONTBIJT!
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Kerstontbijt: broodpudding
300 gram brood
200 gram suiker
2 deciliter melk
5 eieren
50 gram rozijnen
1 koffielepel kaneel
1 appel in stukjes
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EENZAAM, JE BENT NIET ALLEEN
DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Je eenzaam voelen is een normale menselijke emotie, maar wel een zware om te doorgaan.
Waarom voelen we ons eenzaam? En hoe kan het dat we ons eenzaam kunnen voelen terwijl
we soms ook omringd zijn met anderen?

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is wanneer je je niet meer verbonden voelt met anderen (inclusief huisdieren),
of dingen die je belangrijk vindt. Zoals de natuur, je hobby’s, kunst of muziek. Je alleen
voelen of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Het kan samenvallen. Als je alleen bent kun
je je eenzaam voelen. Maar ook al ben je omringd door mensen, dan nog kun je je eenzaam
voelen. Zoals koningin Wilhelmina ooit zei: “Eenzaam maar niet alleen”.
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. Het is niet
aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen
als eigen falen als je eenzaam bent.
Verschillende soorten eenzaamheid*
Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt
gemaakt is tussen sociale eenzaamheid (het aantal contacten) en/of emotionele eenzaamheid (kwaliteit van de contacten). Vaak mis je iemand waarmee je een hechte intieme
band hebt, vaak de levenspartner. Er bestaat ook existentiële eenzaamheid, als een gevoel
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Eenzaamheid is, nu we sinds maart met allerlei coronamaatregelen moeten leven, toegenomen. Dat is dus heel begrijpelijk. En tegelijkertijd is het belangrijk om het erover te hebben.
Vaak schamen we ons als we ons eenzaam voelen, alsof jij faalt omdat je je zo voelt.

Nu ook een Lipoedeem programma bij Tieberink!
Lipoedeem is een chronische aandoening die voornamelijk vrouwen treft. Bij
lipoedeem is er sprake van abnormale ophoping van vetcellen vooral rondom de
heupen, dijen, knieën en/of onderbenen. Dit kan vele vervelende klachten
veroorzaken. Het gaat niet over, maar je kunt er wel wat aan doen.
Fysiotherapie Tieberink heeft voor deze doelgroep een programma ontwikkeld waarbij
onder deskundige begeleiding een passend behandeltraject wordt opgesteld.
Bent u op zoek naar de juiste begeleiding voor Lipoedeem? Neem dan gerust contact op met fysiotherapie
Tieberink: www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

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

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

van zinloosheid. Of chronische eenzaamheid, voor als het langdurig aanhoudt. Soms is dit
onderdeel van depressie.
Wat kun je er aan doen?
De belangrijkste stap is om er woorden aan te geven. Te erkennen dat je je zo voelt en dat
het er mag zijn. Boos op jezelf worden helpt niet, dan voel je je alleen nog maar slechter.
Probeer na te gaan waardoor je je eenzaam voelt. Een oplossing tegen eenzaamheid is
voor iedereen anders. Stel jezelf de vraag: “Wat ontbreekt er in mijn leven waardoor ik mij
eenzaam voel? En is dit op te lossen?” Moet je toch, hoe moeilijk ook, een drempel over om
hulp te vragen, contact te maken, iets te ondernemen hoe klein ook, een beginnetje maken
met iets wat jouw interesse heeft. En dit laatste is nu met alle beperkingen die er zijn ook
moeilijk. Soms is het niet op te lossen. Het erkennen en aanvaarden van de eenzaamheid
geeft soms al lucht. Het mag er zijn, ook al is het zwaar. En je bent niet alleen met deze
gevoelens, soms geeft dit besef al een beetje verlichting.
*Deel van deze tekst is ontleend aan www.eentegeneenzaamheid.nl

Alles gaat anders dit jaar en dat geldt ook voor de naderende feestdagen. Dit betekent niet
dat we deze dagen zomaar aan ons voorbij laten gaan. Graag zouden we de kerstgedachte
van ‘omzien naar elkaar’ willen vasthouden, al zal het een andere vorm krijgen dan je van
ons gewend bent. We gaan als Marcellinusschool een kerstloterij organiseren. De heerlijke
baksels die we normaal gesproken op de kerstmarkt verkopen, gaan we nu beschikbaar
stellen voor de loterij. Arretjescake, kerstkransen, tulband, taart, koekjes en wellicht ook
kleine kerstdecoraties. De kinderen en ouders van de Marcellinusschool gaan echt hun best
doen hele mooie en lekkere kerstpresentjes te maken.
•	9 en 10 december komen de kinderen langs de deuren om lootjes te verkopen
voor deze kerstloterij. De prijs voor 6 loten is €5, 1 lot kost €1.
•	Op 17 december is de officiële trekking, onder toeziend oog van dhr. Schulte,
directeur van de Marcellinusschool.
•	Op 18 en 19 december kun je de gewonnen prijzen ophalen bij de Marcellinusschool.
Uiteraard kunnen we, indien gewenst, ook de prijs bezorgen.
We zullen de bewoners van De Berke en onze Noabers ook een kerstgroet brengen.
We wensen je een liefdevol kerstfeest toe!
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KERSTLOTERIJ MARCELLINUSSCHOOL
ALS DE ZON ONDERGAAT... KOMEN DE STERREN OP!
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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

KERSTMARKT IN EEN ANDER JASJE
De Kerstmarktcommissie van de BOV heeft, gezien de huidige ontwikkelingen rondom het
coronavirus en de daarbij noodzakelijke maatregelen, besloten dat het organiseren van de
gebruikelijke en altijd zeer gezellige kerstmarkt, dit jaar niet mogelijk is.
De commissie is nog in overleg over een paar alternatieve kerst ideeën. We zouden dolgraag
toch een gezellige kerstsfeer in het dorp willen creëren. We houden je via social media op de
hoogte van deze plannen. Ideeën en hulp zijn uiteraard altijd van harte welkom.
Fijne feestdagen!
DE BOV-KERSTMARKTCOMMISSIE
INGRID LANGENBURG
FRED GOOSSEN
RIBECCA ABBINK
RENATE HAARMAN

Zoals je wel zult begrijpen kan door de ontwikkelingen rondom Covid-19 het Zout & Nieuw
2021 niet doorgaan. We begrijpen dat dit, nadat we twee fantastische edities hebben
gehad in 2019 en 2020, een enorme teleurstelling is. Het is helaas niet anders.
Maar niet getreurd: we gaan er in 2022 een dubbel zo mooi evenement van maken met z’n
allen. Dus alle bewoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo, zet alvast de volgende datum in
je agenda: zaterdag 8 januari 2022!
Fijne feestdagen en blijf gezond!
ORGANISATIE ZOUT & NIEUW
RIK BRINKMAN
ROB STOKKERS
MARCEL THEMMEN
KAS DE VRIES
GEERT KOLTHOF
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ZOUT & NIEUW 2021



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

UIT JESSICA’S LEEFSTIJLBLOG
Jessica van Raalte woont in Boekelo en is leefstijlcoach/
gewichtsconsulent. In deze serie deelt ze handige tips
over afslanken. Zelf houdt ze van veel en lekker eten.
Maar door voor voedzame en gezondere voeding te
kiezen, weet ze tóch wat ruimte over te houden voor
‘gesnaai’.
“Het is niet vreemd dat we met z’n allen op ons gewicht moeten letten. Van nature wil ons lichaam
namelijk zo min mogelijk energie spenderen aan beweging. Én zoveel mogelijk eten om een
reserve voor magere tijden aan te leggen. Maar die magere tijden kennen we eigenlijk niet meer.
Wél een omgeving vol verleidingen als snacks, snoep en frisdrank. Wat adviseer ik in mijn praktijk?”

Tijdens mijn opleiding leerde ik dat je afspraken met cliënten kunt maken over het aantal hapjes
dat ze tijdens een feestje nemen. Nu zie ik mezelf dat minder snel doen, maar iedereen die dat
wel kan: chapeau! Wat bij mij goed werkt, is om de helft van de helft te nemen. En soms zelfs
nóg een keer de helft daarvan. Daarbij kies ik alleen datgene wat ik écht superlekker vind. Is het
maar zo-zo, dan sla ik het af.
Zoals gezegd, is verzadiging heel belangrijk. Als ik bij wijze van spreken een heel wit brood met
jam opeet, heb ik na korte tijd weer trek. Maar kies ik voor yoghurt met havermout, noten en fruit,
dan hou ik een lange tijd een verzadigd gevoel. Een andere methode is de hoeveelheid groenten
verhogen, want deze zorgen juist voor dat ‘volle gevoel’. Zo vaak kom ik recepten tegen die maar
150 gram groenten per persoon bevatten. Het Voedingscentrum houdt zo’n 250 gram groenten
per volwassene aan. Het advies van gezondheidsenthousiastelingen is zelfs 500 gram per dag
(of meer!). Geeft het recept 1 courgette aan? Verhoog dit met 1 of 2 courgettes.
Ben jij net zo’n kantoortijger als ik én lonkt de bank jou ook elke avond? Kijk hoe jij jouw lijf in
beweging kan krijgen. Het advies is dagelijks een half uur beweging, maar om af te slanken
is anderhalf uur per dag beter. Dé tip: tijdens het werk elk half uur even opstaan. Daarnaast is
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Dé tip om het onszelf gemakkelijker te maken: laat de ongezonde voeding in de winkel staan.
Wanneer het eenmaal in huis is, weet je eigenlijk al dat je het soldaat gaat maken. Boodschappen
kun je het beste doen nadat je goed gegeten hebt. Dan laat je je minder snel verleiden in de
supermarkt. Willen jouw partner en/of kind(eren) wél graag lekkers? Het beste maak je afspraken met hen. Je kunt het zelfs achter slot en grendel laten zetten.
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beweging in de buitenlucht heel gezond. Ik zie meerdere Boekeloërs die actief aan het wandelen
zijn geslagen. Ook zonder hond kun je een blokje om. Steeds vaker kom ik mensen tegen die
‘zichzelf uitlaten’. Overdag wandelen levert je bovendien vitamine D op wat onder andere goed
is voor de ogen. Wandelen in het bos levert je nóg meer op, want de natuur vermindert stress.
Waar ik altijd op hamer, is het pakken van voldoende slaap. Door slaaptekort maak je
meer hongerhormoon aan, waardoor je eerder trek krijgt. Én je lijf signaleert minder snel
dat je al vol bent, waardoor je onnodig dooreet. Moeheid maakt ook dat je minder weerstand kan bieden aan verleidingen als snacks. Nu ben ik zelf iemand die het liefst lang op
blijft. Mijn man gaat juist wel graag op tijd naar bed en daarom probeer ik ook dat tijdstip
te pakken. Anders is het voor mij: nog even dit doen, mijn leesboek móet uit of die serie
wil ik perse afkijken… Wat is voldoende slaap? Zo’n zevenenhalf tot acht uur per nacht.
Kortom: aan coronakilo’s is voldoende te doen. Gezond afvallen is 80% voeding en 20% beweging. Daarbij is het handig om jouw grote doel, bijvoorbeeld 15 kilo eraf, in kleinere haalbare
stappen om te zetten. Zo houd je het leuk én raak je minder snel gedemotiveerd. Met een gezondere leefstijl ben je fitter, actiever en doorsta je mogelijke ziektes beter. Als je al aan goede
voornemens denkt, dan is dít het moment deze in acties om te zetten.

IJSVOGEL IN DE TUIN
Enige tijd geleden vloog bij Henk en Marian
van ‘t Hof een ijsvogel tegen het raam. Het
was een jong dier, wat te zien is aan zijn
groene veren. Bij een volwassen ijsvogel
zijn de veren blauw.
Hij bleef versuft liggen op de terrastegels onder het raam. Marian nam hem in de hand, en
heel langzaam kwam hij bij. En een paar seconden na het nemen van deze foto vloog hij
weg. Na ongeveer een kwartier was hij voldoende opgeknapt en kon hij weer vliegen. Het
incident is dus gelukkig goed afgelopen.
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… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

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

VAN DRAGON DRIVE-INN NAAR RADSTAAKE VERHUUR
DOOR: MARTIJN EN JASPER WENNINK

Al sinds Bert Radstaake bij ons in Boekelo kwam wonen, was hij veel bezig met licht en
geluid. Het was dan ook niet veel later dat hij samen met Johnny Schipper en Bert Wennink de “Dragon Drive-Inn” begon. Op menig feest kreeg Bert de voetjes van de vloer. Het
maakte niet uit waar dit was: de ijsbaan, de Bouwmeester, Steneker of in het Hulscher.
Dragon Drive-Inn was bekend in de regio.
Toch kwam er een einde aan de Dragon Drive-Inn, maar niet voor Bert. Hij zette zijn hobby
door en begon een klein verhuurbedrijfje dat we allemaal kennen: Bert Radstaake licht en
geluid verhuur. Wat begon als een klein bedrijfje is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
degelijke speler in de regionale markt. Van kleine feestjes tot grote congressen, niks was
Bert te gek.

Bert was de laatste jaren flink aan het kwakkelen met zijn gezondheid. Toch wist hij zich er
keer op keer weer bovenop te werken. Daar waar het kon probeerde hij zelf aanwezig te zijn
op verschillende klussen. Helaas is Bert, tot ieders verdriet, op 24 september van dit jaar,
vrij onverwacht overleden. Onze geluidsman, onze lichtman, onze technicus, is niet meer.
Om de nalatenschap van Bert niet zomaar te laten verdwijnen en om een droom door
te zetten hebben wij, na goed overleg met de familie, de materialen van Bert over
kunnen nemen. We zijn dan ook trots om u te vertellen dat Wennink AV is gestart. Met
de paplepel ingegoten door de Dragon Drive-Inn en later door het vele malen werken op
de diverse klussen van Bert.
Bert, bedankt voor alles! Bedankt dat we het vak van je hebben mogen leren.
Bedankt dat je vertrouwen in ons had. Bedankt voor wie je was.
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Door zijn kennis, meedenken met klanten en het inzetten van de juiste mensen wist Bert zich
meerdere malen tot vaste leverancier op te werken. Als vaste technicus van ’t Verborgen
Theater heeft hij meerdere cabaretiers aan het lachen gemaakt. Veel lokale evenementen
zoals de Kerstmarkt, Pinkstermarkt en Oude Voertuigendag werden van de benodigde techniek voorzien. Uiteraard was Bert ook zeer nauw betrokken bij de carnaval, waar hij naast
het leveren van licht en geluid ook actief deel uitmaakte van de zaterdagavondcommissie.
Jaarlijks was hij vaste leverancier van onder andere vele congressen op de Military.
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INZAMELING VAN OUD PAPIER
Elke maand als je de container aan straat zet, komt er een vrachtwagen van Twente Milieu
om deze te legen. Naast twee werknemers van Twente Milieu staan er ook twee vrijwilligers
van MV Unisson achterop de wagen. Al jaren haalt MV Unisson het oud papier op in Boekelo.
De opbrengst van de papierinzameling komt ten goede aan de muziekvereniging. Deze
inkomsten zijn heel erg belangrijk voor onze vereniging. En we zijn daar dan ook heel
dankbaar voor. We willen toch twee dingen aan je vragen. Zou je ervoor willen zorgen dat de
container om 17.00 uur aan straat staat op de gebruikelijke verzamelplek voor containers?
De vrachtwagen begint rond 17.30 uur met de ronde en het zou vervelend zijn als we jouw
container missen. Daarnaast het vriendelijke verzoek om al het papier in de container te
plaatsen. Karton dat naast de container wordt geplaatst mogen we niet meenemen.
Bedankt voor je medewerking en nogmaals voor je papier!
MET VRIENDELIJKE GROET
MV UNISSON

VAN HET GAS AF, MAAR HOE? - DEEL 2 (SLOT)
DOOR: HENK VAN ‘T HOF

Nadat ik in het vorige nummer van Boekeloos heb geschreven over het gasloos maken van
onze huizen door middel van een aantal min of meer bekende maatregelen wil ik nu iets
vertellen over technieken die iets minder voor de hand liggen: elektrische verwarming en
het verstoken van waterstof in plaats van aardgas.
Elektrische verwarming
Bij elektrische verwarming moeten we denken aan infrarood (IR) straling. Er is een wezenlijk
verschil tussen de klassieke centrale verwarming (CV) met radiatoren en IR verwarming. Bij
de klassieke CV wordt de lucht in de kamer opgewarmd en daardoor (in tweede instantie)
de personen en alle voorwerpen in de kamer. Bij IR verwarming (stralingswarmte) worden
eerst de personen en de voorwerpen in de kamer opgewarmd, die dan daarna de lucht in de
kamer verwarmen. IR verwarming is vergelijkbaar met verwarming door de zon: zo kan het
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bijvoorbeeld buiten bij 12 graden op een windstille dag in de zon aangenaam zijn terwijl de
lucht (nog) niet opgewarmd is. Voor meer informatie over IR verwarming verwijs ik naar de
website www.infraroodverwarming.be. Er wordt geclaimd dat deze manier van verwarming
energiezuinig is.
In Tubantia van 12 september 2020 stond een groot artikel over een bijzondere vorm van
IR verwarming. Deze werkt met een stroom geleidende folie die onder meer op de muur
aangebracht kan worden. De folie werkt op laagspanning (24 volt) en verwarmt de muur
zonder dat deze echt heet wordt. Het systeem wordt op de markt gebracht door de firma
Entrasol. Voor meer informatie zie www.entrasol.nl.
Twee algemene opmerkingen zijn bij elektrische (IR) verwarming van belang. Dat is allereerst: er moet groene stroom beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is wordt het gas dat
we niet meer verstoken voor de verwarming van ons huis, verbrand in de gasgestookte elektriciteitscentrale. De totale CO2 emissie neemt dan dus niet af. Ten tweede: IR verwarming
kan geen warm water leveren. Hiervoor moet dus een aparte voorziening getroffen worden.

Dit klinkt allemaal aantrekkelijk, maar er zitten natuurlijk ook wel addertjes onder het
gras. Van de waterstof in Nederland wordt 95% door reforming geproduceerd en slechts
5% door elektrolyse. Om CO2-vrije waterstof te maken zal er dus zeer veel geïnvesteerd
moeten worden in elektrolyse capaciteit. Ik ga er dan ook vanuit dat waterstof voorlopig
nog duur is. Niettemin is de Europese commissie (bij monde van eurocommissaris Frans
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Waterstof
Het is mogelijk om de CV in ons huis te laten werken op waterstof. Een brandstof die bij
het verstoken alleen maar water(damp) geeft. Daarvoor zijn aanpassingen aan de CV
ketel nodig. Voor het transport van waterstof door Nederland en naar woningen kan het
bestaande gasnet gebruikt worden; ook met enige aanpassingen. Maar hoe komen we aan
de waterstof? Daarvoor zijn twee processen. Dat is allereerst reforming van aardgas en
andere koolwaterstoffen. Daarbij ontstaat behalve waterstof ook CO2. Dat willen we dus
niet, want de CO2 die dan niet meer uit onze CV ketel komt ontstaat dan bij de productie
van waterstof. Het tweede proces is elektrolyse van water. In dit proces wordt water door
elektrische stroom ontleed in waterstof en zuurstof, en er ontstaat dus geen CO2. Als dan
bovendien de gebruikte stroom groen is (dus opgewekt met zon en wind) kunnen we volledig
CO2-vrij waterstof produceren en ook zonder CO2 emissie onze CV bedrijven. In Rozenburg
(bij Rotterdam) wordt momenteel een pilot studie uitgevoerd om huizen met waterstof te
verwarmen.

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
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Timmermans) positief over de toepassing van waterstof. Dit blijkt uit een paginagroot
artikel in Tubantia van 9 juli 2020 onder de kop: “Timmermans wil vol inzetten op waterstof”.
In dit artikel wordt ook gewezen op toepassing van waterstof als brandstof voor de industrie
en voor vervoer (auto’s die op waterstof rijden).
Ik ga er vanuit dat er nog veel meer te zeggen valt over het thema: “Van het gas af, maar
hoe?” Ik ben daarom benieuwd naar commentaar en/of aanvullingen op mijn verhaal.
Je kunt dit commentaar mailen naar boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van
Boekeloos zorgt er dan voor dat ik het ontvang.

‘IE BUN’T ‘N ZEUN VAN JOHNNY KATS’
DOOR: GUUS FERREE

Hij moet er zelf om lachen: “Ik woon nu in het eerste huis aan de Weleweg en mijn oma woonde
vroeger in het laatste huis, toen deze straat nog doorliep tot de Haaksbergerstraat.” Zijn eigen
wieg stond in het huis dat zich ooit naast het huidige kantoor van bouwbedrijf Stokkers aan
de Kwinkelerweg bevond. Groeide hier op, ging naar de Boekelerschool, nu obs Molenbeek,
waarna zijn ouders naar de Lonnekerbrugstraat verhuisden om er een eigen bedrijf in vuren en
grenen meubelen te beginnen.
En nu, na 20 jaar in Buurse te hebben gewoond is Mark Kats terug. De reden: “Buurse
vergrijst, Boekelo bruist. Het verschil is groot. Voor onze dochters zijn we naar Boekelo
verhuisd. En voor mij als treinenverzamelaar is het prachtig om in een dorp te wonen waar nog
een stoomtrein rijdt. In eerste instantie hadden we het plan om op de Bleekerij een huis met
een hal te bouwen. We hebben een interieurbouwbedrijf op de Marssteden. Maar daar is geen
ruimte voor een toonzaal. Die moest in Boekelo komen. Maar de gemeente ging uiteindelijk
niet akkoord met het ontwerp. Waarop we de stekker uit dit project hebben getrokken. Daarom
hebben we in december van het vorige jaar het huis aan de Weleweg gekocht. En later de
garagehal van Vossebeld en vier boxen aan de achterkant. Op het winkelpand hebben we
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Terug op het oude honk. En hoe. Met een flink verbouwd huis en het grootste deel van
de voormalige garage Vossebeld. Aangenaam, Mark Kats. Met vrouw Marije en jonge
dochters Suze en Tess heeft de gedreven ondernemer dit voorjaar zijn geboortedorp weer
opgezocht.

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

recht van eerste koop. Dat staat nu nog te huur. Het plan voor een toonzaal is even in de ijskast
gegaan vanwege de Covid-19 pandemie. Verhuur aan derden is nu aan de orde. Vergeet niet,
we moeten als Katsvanhout, zo heet ons bedrijf, achttien monden voeden. We zijn scherp op
coronamaatregelen. Nu is er even de tijd niet voor.”

Een toelichting: sinds zijn tienerjaren heeft Mark Kats behalve (het houden van) vissen één
grote passie, modeltreinen. Niet van de gewone, gangbare in de categorie Märklin en Fleischmann maar LGB. Voor niet ingewijden, Lehmanns Gross Bahn. Een in 2006 failliet gegaan
bedrijf uit Neurenberg dat een groot formaat trein maakte. Die zelfs geschikt was om buiten
in de tuin mee te rijden. Onverwoestbaar luxe speelgoed dat voor veel adepten de status van
‘way of live’ had. En nog heeft want de fabriek die door slecht management ter ziele ging werd
later door Märklin overgenomen.
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Mark Kats’ terugkeer naar z’n geboortegrond bleef niet onopgemerkt. Toen hij een tijd terug
bij BSC Unisson ging kijken waren diverse mensen die opmerkingen maakten in de geest van
‘Ie bun’t ’n zeun van Johnny Kats’. Verwijzend naar zijn vader John die ooit een gevreesde
aanvaller was in het eerste team van de rood zwarten. Voor de duidelijkheid, de gelijkenis van
de scherpe karakterlijnen in het gezicht van vader en zoon is evident. En verder ging er aan
het intrekkersmoal aan de Weleweg de afvoer van het nodige puin vooraf. Langere tijd stond
er een grote container voor de deur. Het huis werd naar eigen inzichten verbouwd. En van een
mooi interieur voorzien, het handelsmerk van de heer des huizes. Met een intieme plek waar
Mark Kats als drukke ondernemer zijn zeldzame zen-momenten beleeft tussen de treinen in
een prachtige vitrine.

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

Ook Mark Kats identificeert zich sterk
met deze modellen. Zijn specialisatie is
de Rhätische Bahn. “Het is een zeer bekend Zwitsers spoorwegbedrijf dat met
mooie treinen door een fraai landschap vol
bergen, tunnels en hoge bruggen rijdt. De
locomotieven krijgen regelmatig een andere
outfit. Die worden vervolgens in model uitgebracht. Elk jaar een paar. Mede dankzij
internet heb ik de meeste in bezit. De jacht
is nu teneinde. Hoe zeggen ze dat toch?
Het hebben van de zaak is het einde van het
vermaak. Maar zo is het niet hoor. Ik kan
enorm genieten van wat er in de vitrines staat. Het is voor het eerst in al die tijd dat ik mijn
collectie zie. Voor die tijd zaten ze in grote dozen. Kon ik ook van genieten.”

Zu guter Letzt: al ingeburgerd? “Nou en of”, klinkt het enthousiast. “Marije en ik hebben het
hier prima naar onze zin. Ik vroeg pas nog aan onze dochters hoe ze het op school, bij de
Molenbeek, vinden. Uitstekend, zeiden ze. Ze hebben hun draai hier ook gevonden. Met genoeg kinderen om mee te spelen. Daar was het per slot van rekening ook om te doen.” Nog
een laatste vraag: ‘Katsvanhout’, hoe kom je nou aan die naam voor je bedrijf? Mark Kats
die voor deze gelegenheid zijn met koeienhuid beklede draaistoel in de serre heeft afgestaan
aan schrijver dezes, vertelt dat hij een keer met Marije in Scheveningen was. Zijn vrouw wees
‘m op een voorbij rijdende bestelbus waar ‘Hout van Wout’ op stond. Dan moet jij het bedrijf
‘Katsvanhout’ noemen, zei ze. En zo geschiedde. “De interieurfabriek hebben we samen.
Marije doet de administratie.”
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LGB en Boekelo hebben nog een connectie. Vader John, tot het faillissement van de modeltreinfabriek een net zo gepassioneerde verzamelaar, speelde ooit in de vorige eeuw met de
gedachte om een treinmuseum in te richten in en om de boerderij De Mans. Om de jeugd met
deze tak van hobby kennis te laten maken. Het plan dat nog de krant haalde, stierf echter in
schoonheid.

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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Afhaalmenu ‘de Buren’
Bestellen? Bel 053-4281202

Lunchkaart

Dinerkaart

Dinsdag t/m zondag van 10:30u tot 15:00u

Dinsdag t/m zondag van 17:00u tot 20:00u

Stokbroodje ﬁlet americain
Met mayonaise, gekookt ei en sla

5,75

8,50

Stamppot
Met bijbehorende garnituur

Stokbroodje gezond
Met ham, kaas, komkommer,
tomaat en sla

5,75

10,-

Half haantje
Met frietjes en rauwkost

Stokbroodje gerookte zalm
Met selderijsalade

6,75

12,50

Rundersukade
Met frietjes en rauwkost

Stokbroodje tonijnsalade

5,75

Warm stokbroodje
Met ham, salami, kaas,
ui en champignon

5,75

Soep van het moment
Heerlijke soep met stokbrood

5,-

10,5,4,50

Viscurry
Met rijst en rauwkost
Soep van het moment
Heerlijke soep met stokbrood
Kleintjes van de Buren
Kip(nuggets), patat en appelmoes

Daarnaast hebben wij elke zaterdag een EETSTRAAT naast ons pand!
Hier kunt u heerlijke gerechten afhalen.
U blijft in de auto zitten en besteld, dus geheel corona-proof!

EMMA EN NORA BAKKEN KOEKJES VOOR HET MST
DOOR: SUSANNE HARPERINK

Een maand of acht geleden schoten ze
als paddestoelen uit de grond: allerlei
acties om medewerkers in de zorg een
steuntje in de rug te geven. Nu is het
alweer een tijdje stil, behalve bij ons in
Boekelo. Er zijn twee meiden namelijk druk
in de weer met het bakken en verkopen van
koekjes. Om vervolgens van het geld bloemen voor het Medisch Spectrum Twente (MST)
in Enschede te kunnen kopen. En de aanleiding daarvoor heeft niet met corona te maken.

De koekjes worden na het bakken keurig in zakjes van vijf verpakt en afgeleverd bij
de donateurs. Lieke: “Toen het bakken de spuigaten uitliep heb ik maar een donatie link
aangemaakt”. Met een knipoog: “Dan voorkom ik ook dat mijn keuken twee dagen lang niet
kan worden gebruikt.” Want de koekjesactie van Emma en Nora is een doorslaand succes.
Er zijn zo’n 300 koekjes verkocht en de dames hebben met hun actie € 400 opgehaald. Van
dit geld worden bossen bloemen gekocht die door de gezusters Buursink in samenwerking
met bloemist Thuys aan medewerkers van het MST worden uitgereikt.
RTV Oost ging langs bij de familie Buursink en dat leverde een leuke video op. Deze kun je
bekijken via www.rtvoost.nl. Typ in de zoekbalk ‘koekjesactie’. En: met Alexander en Lieke
gaat het na de niertransplantatie gelukkig goed!
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De aanleiding voor de bezoeken van Emma (7) en Nora (3) Buursink aan het MST was minder
leuk. Hun vader Alexander kreeg te maken met nierfalen. Gelukkig was hun moeder Lieke
een match met de bloedgroep van haar man. Daardoor kon zij een nier afstaan en kwam het
echtpaar medio februari in het MST terecht. “De meiden waren erg onder de indruk van alle
inzet van het personeel in het MST”, licht Lieke toe. “Al snel kwam Emma met het idee om
iets voor hen te doen. Er moesten allemaal bossen bloemen gekocht worden. Maar toen ik
haar vroeg hoe al die bloemen betaald moesten worden, werd het even stil. Zo werd het idee
om koekjes te bakken en verkopen geboren.”

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
 
 

LICHTJESAVOND USSELO AFGELAST
Hoe moeilijk ook, toch hebben we, na lang wikken en wegen,
het besluit moeten nemen om dit jaar geen lichtjesavond op de
begraafplaats in Usselo te organiseren. Vanwege de huidige coronamaatregelen vinden
wij en onze vrijwilligers het niet verantwoord om de bijeenkomst door te laten gaan.
We wensen u allen goede dagen toe in december. Blijf gezond en graag tot ziens bij de
lichtjesavond in 2021.
HARTELIJKE GROETEN,
CAROLINE DOORNBOS EN RIËTTE WISSINK
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Ik wens je kracht
Je leven te beleven
Zoals het is gegeven.
Ik wens je balans
Dagen waarvan je geniet
tegenover de dagen van zorg en verdriet.
Ik wens je een open geest
Met berusting in het verleden
En bewustzijn van het heden.
Ik wens je een jaar
Waarin de toekomst je kan uitdagen
En je zonder jezelf verder te bevragen
Tot de slotsom kan komen:
Ik voel geborgenheid
En tevredenheid.
Ik wens je een warme kerst en een fris nieuwjaar

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

HET IS DE 11E VAN DE 11E, 11.11 UUR
‘t Bint rare tied’n. Op woensdag de 11e van de 11e om 11.11 uur precies, ging Hoogheid
Prins Martin de 2e, Hoogheid van Carnavalsvereniging de Soaltkloet’ns af. Om vervolgens
direct weer aan te treden. Een jaar zonder carnaval gaat natuurlijk niet gebeuren volgens
Hoogheid Martin en Adjudant Tom. Er moest iets bedacht worden om er toch nog een mooi
carnavalsjaar van te maken. Het idee ontstond al snel om via de digitale weg het dorp toch
mee te laten genieten van de afgang en opkomst van het duo onder leiding van de vaste
spreekstalmeester Jaap Hilbink.
De voorzitter van de vereniging, Gerrit van het Oever, geeft aan blij te zijn dat ook dit jaar carnaval
weer door kan gaan. Onder het motto: ‘Wie loat de stopnn dr oet knapnn, en doot verdan!’ gaan
de heren weer voor in de polonaise dit jaar. Maar aangezien een polonaise er voorlopig niet bij is,
zijn de heren een challenge gestart en wel via TikTok. Binnenkort wordt meer bekend gemaakt
over hoe de TikTok-challenge eruit gaat zien. Net als een polonaise hoort er ook een proclamatie
bij een ‘nieuwe’ hoogheid. Zoals gebruikelijk in goed Twents. Bij deze.

•	Manleu, vrouwleu, jongs en wichter, gewt let
en waart oe. Wie Prins C.v. de Soaltkloet’ns
Martin den tweeden en Adjudant Tom van

•	Dat wiej d’r bliej met bunt dat er plann bunt
om Bookel en Ossel aan elkaar te verbeedn
via een nieje woonwiek op De Zweede.
•	Dat wiej ‘t mooi vind dat in disse zwoardere

Bookel, Twekkel, Eul, Ossel tot Beckum antoo,

coronagolf de Buurtbus toch wier begeent te

wrievt oe de volgende proclamatie vuur de

veurn.

dörstige köppe en doot oe bod.
•	As dat wiej der greuts op bunt dat wiej as
48ste duo in het 49ste joar hier nog ‘n keer
majt stoan.
•	Dat wiej het jammer veend dat Corona in
2020 meer naamsbekendheid hef dan oonzn
noaber Grolsch.
•	Dat wiej hopt dat oonzn optocht der dit joar,
links um of rechts um, wal wier in zit.
•	En dat dat wier lukt, dat wiej er dan van oet

•	Dat wiej hopt dat oonzn Jan de Vos, noe hee
wier teruw is biej ziene winter kamereu, hee
‘n iets kleurieker scheeld kan maken.
•	Dat wiej der vanoet goat dat Gait oonzn nieje
veurzitter, in zien eign tegeltoko net als oons
ok ‘n TikTok opnemt.
•	Dat wiej hopt dat er in 2021 toch een
meuglikheid besteet um met zien alln een
fantastisch feest te maakn.
•	As dat wiej al te hoop, kearls, vrouwleu,

goat, dat ‘t oale veerde elftal en de bouwploeg

jongs en wichter onmeunig völle wille hemn

van de SPU wier ansloet.

zölt en oewn dös doot ter ere van Bookel,

•	Dat wiej der vanoet goat dat wiej dit joar wa
‘n eerst’n steen kunt leggn bie De Zweede.

Twekkel, Ossel, Eul tot Beckum antoo en
dat alns onder oonzn liefsprök: ‘Wie loat de
stoppn dr oet knappn en doot verdan!’
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PROCLAMATIE

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

DE LAT NÓG WAT HOGER
DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

De reacties vanuit het dorp over de groep die nog vrolijk door zwemt in Het Rutbeek waren
zeer uiteenlopend. Sommige dorpsgenoten schudden meewarig hun hoofd, anderen uit
ongeloof. Desalniettemin hebben zich nieuwe enthousiastelingen gemeld en zij hebben
hun eerste plons in Het Rutbeek inmiddels genomen.
Er kwamen ook vragen uit het dorp over de identiteit van de zwemmers. Bij deze worden
zij ontmaskerd: Marloes van Aken, Henk Blik, Ineke en Antheunis Berg (ook een survivalrunner), Kerensa Broersen - Nutma, Marleen Laroy - Noordzij, Bertine Luttikheide, Marieke
Meijerink - Miedema, Yvon Weustink, Rineke Overbeek en Nienke Visser.

Vooruit, ik neem, enigszins schoorvoetend,
wel een paar van mijn woorden terug over
de mogelijk afwezige stoere karaktereigenschappen van survivalrunners. Dat gezegd
hebbende weet ik van Charles dat hij een uitzonderlijke man was die graag de sportieve
en fysieke grenzen opzocht. Dat hij in het
ijswater zat verbaast me niets. En Bert, ik
ken je niet persoonlijk, maar we zien je ‘graag’
straks in het ijswater terug. En nu maar hopen
op een zachte winter…
De uitnodiging voor dorpsgenoten blijft uiteraard staan: wees welkom om mee te gaan
zwemmen!
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Eén reactie op het artikel deed de groep zwemmers pas echt trillen op hun benen. Marloes
van Aken, zelf een van de door-zwemmers, attendeerde ons erop dat de stoere survivalrun
boys de lat al op het hoogst hebben gelegd in de winter van 2016. En ja hoor, zoals je
kunt zien op onderstaande foto zitten Charles van Aken en Bert Wolbrink breed lachend
in het ijswater van Het Rutbeek. Het enige dat ontbrak is een biertje en wat bitterballen,
zo ontspannen zien ze eruit.

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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BOEKELOSE ONDERNEMER
MARTIJN BOSHUIS BEGINT CORONA TESTSTRAAT
Op zijn verjaardag, woensdag 21 oktober, opende Martijn de deuren van zijn
corona teststraat. Inmiddels werden ruim 450 mensen getest. De Testopcorona.
com teststraat geeft mensen antwoord op de vragen: heb ik het virus en ben ik dus
besmettelijk? En heb ik het virus gehad en ben ik niet meer besmettelijk? En dat
binnen twintig minuten.
Mocht je Martijn Boshuis niet persoonlijk kennen, dan ken je vast zijn bedrijf noSun
groepsreizen, recht tegenover Café De Buren. Nadat een medewerker wat milde
klachten had gekregen, was Martijn niet van plan om 9 dagen te wachten op de
beschikbaarheid van een test en de uitslag daarvan. Dat moest toch anders kunnen.
Slechts een paar dagen later vormde hij met twee andere ondernemers het idee
om een commerciële teststraat te openen en trokken ze een arts aan. De rest is geschiedenis. Diverse Boekelose ondernemers laten zichzelf en hun personeel hier testen.

Afspraak maken
Een afspraak maken gaat al even snel: online. Je plant zelf een geschikt moment in
en betaalt de kosten á €79 via iDEAL. Vervolgens kun je al binnen een paar uur terecht
aan de Lonnekerbrugstraat in Enschede. Meer informatie via www.testopcorona.com
Voor informatie over de testmethodiek en diagnoses kunt u contact opnemen met:
Ronny Masselink op 06 - 2242 9182. Voor informatie of een bezoek aan de faciliteiten
kunt u contact opnemen met: Martijn Boshuis op 06 - 1509 3523.
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Je hoort het inmiddels overal om je heen, besmettingen met corona. Twente scoort
hoog op de besmettingslijst. Veel mensen laten zich gelukkig testen bij klachten
of wanneer ze in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. In de meeste
teststraten wordt momenteel alleen op antigenen (virusdeeltjes) getest. De test
van Testopcorona.com geeft met én een neusslijmmonster én een bloedtest een
compleet beeld. “We merken dat steeds meer mensen deze zekerheid willen”, vertelt
Martijn. “In de afgelopen week verwezen we vier mensen met een positieve uitslag
door naar de huisarts. Alle andere geteste personen kregen gelukkig een negatieve
uitslag. Zij waren blij dat ze al binnen twintig minuten wisten waar ze aan toe waren
en niet onnodig in quarantaine moesten.”
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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

COLUMN: 2020
DOOR: JACO AGTERBOSCH

Op het moment dat ik dit schrijf is voor mijn gevoel 2020 nog lang niet voorbij. De reden
hiervoor is vrij simpel: er is veel gebeurd in de wereld en privé was het ook een bewogen
jaar. Maar omdat simpele jaarlijks wederkerende pijlers niet of nauwelijks aanwezig waren
lijkt het net of het jaar nooit echt begonnen is.
Om de activiteiten in het dorp maar eens als leidraad te nemen (en waarschijnlijk niet allemaal in chronologische volgorde). Carnaval: misschien was het een voorbode voor de rest
van het jaar maar dit had nauwelijks doorgang. De normaal spectaculaire en in de directe
omgeving populaire optocht kon niet doorgaan vanwege de te harde wind.
Dan het voorjaar en de zomer met het mooie weer en de daarbij behorende terrasbezoeken
en het lekkere uit eten, waar normaliter genoeg mogelijkheden voor zijn in ons dorp. Het was
toch allemaal anders dan normaal en de reden daarvoor moge duidelijk zijn. Ik heb het in
ieder geval niet ervaren. Voorzichtigheid is een groot goed. Maar zeker jammer.

Waarschijnlijk vergeet ik nog vele andere mooie jaarlijks terugkerende evenementen. Maar
de bovenstaande zijn voor mij de momenten die aangeven waar we zijn in het jaar.
En nu komt kerst eraan en krijgen we ook geen uitgebreide kerstmarkt zoals we deze hebben
zien groeien in de afgelopen jaren. En ook dat vind ik een groot gemis.
Is 2020 een verloren jaar, vraag ik mezelf af? Ik denk dat het een moeilijk jaar was voor de
meesten onder ons. Maar om het jaar als een verloren jaar te omschrijven is te kort door
de bocht. Er is genoeg verdriet ontstaan door de situatie waarin we ons allemaal bevinden.
Veel mensen (ook in onze gemeenschap) hebben ellende meegemaakt. En ik wil dit niet op
welke wijze dan ook bagatelliseren. Maar er is ook veel (klein) geluk: zoals een collega die
na jaren in de ‘medische molen’ zitten het eindelijk gelukt is om zwanger te raken. En dit jaar
haar kind mag verwelkomen.
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De jaarlijkse Oranjefeesten, het beachvolleybaltoernooi bij De Buren en zeg maar welk ander
evenement waar ons dorp ons mee verblijd in de mooie maanden. Helaas. Dan natuurlijk
de Military… idd. Ook deze had geen doorgang. En ook de Oude Voertuigendag kon niet, in
welke vorm dan ook, plaatsvinden.
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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 is dus te kort door de bocht om te zeggen dat 2020 een enorm slecht jaar was. Want dat
is het niet voor iedereen. En aangezien we nog even moeten: wie weet wat voor een moois
er nog gaat gebeuren in het laatste staartje van het jaar?
Mocht jij iemand zijn die erg hard getroffen is door de algehele malaise: ik voel met je mee.
Het jaar was voor mij ook niet geweldig, en dat is een behoorlijk understatement. Door klein
geluk van anderen is er wel hoop zichtbaar. Geluk van een ander is aanstekelijk. En als wij
anderen geluk gunnen in deze moeilijke tijden dan kunnen we daar hopelijk genoeg hoop uit
putten om het volgende jaar weer aan te kunnen met frisse zin en moed.

KERSTGROET BOEKELOSE ONDERNEMERS VERENIGING
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten, dat is duidelijk. Ook binnen de BOV hebben we
een roerig jaar achter de rug. Een aantal ondernemers heeft een heel zwaar jaar, een aantal
lijkt er goed doorheen te komen. In ieder geval een stressvol jaar voor iedereen waarbij
onze gezondheid het belangrijkste is.
Veel activiteiten, waaronder de Pinkstermarkt en Oude Voertuigendag, hebben we moeten
annuleren dit dit jaar. De zaken die we konden ondersteunen hebben we dan ook met
beide handen aangepakt. Gelukkig kan de aankleding van het dorp deze wintermaanden
verlichting geven.
Fijne dagen! Pas goed op jezelf, winkel en eet in Boekelo en geniet ook in 2021 van ons
mooie dorp!
BOEKELOSE ONDERNEMERS VERENIGING
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KERSTBOMEN TE KOOP
Zoals elk jaar verkopen wij weer kerstbomen aan de Windmolenweg, hoek Boterdijk.
We verkopen de Nordmann spar en de Picea abies (gewone kerstboom). Bezorging in
Boekelo is gratis! Start verkoop is zaterdag 5 en zondag 6 december van 12.00 - 17.00
uur. Daarna zijn onze openingstijden: maandag t/m vrijdag van 15.00 - 17.30 uur en
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Verhaak Tuinverzorging: 06 - 5363 1447.

KERSTBOMEN TE KOOP
Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt. De verkoop is van
25 november tot Kerst op woensdag tot en met zaterdag. We hebben bomen van
0,70 tot 7,00 meter in diverse soorten zoals Nordman, Servische spar en blauwspar.
Alle bomen komen van eigen kwekerij en worden vers gerooid of gezaagd. Kom gezellig een kerstboom uitzoeken op onze kwekerij van 1,5 ha. aan de Vloeiweidenweg 31.
Dit is tussen Boekelo en Hengelo richting Twence Hengelo.
Voor info: www.kerstboomhandel.nl of 06 - 1084 1156.

TE HUUR: FLEXPLEKKEN & KANTOORRUIMTES IN BOEKELO
In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, zijn twee kantoren vrij.
1 x 12 m2 en 1 x 30 m2. De kantoren zijn gestoffeerd, er is een gemeenschappelijke
pantry/keuken en inclusief parkeerplaatsen. Flexplekken en/of kortlopend huurcontract
is mogelijk. Geïnteresseerd? Bel: 06 - 4605 4745 of 06 - 1250 8149 of kijk op
www.klokhuysenschede.nl.

TE HUUR: 2 PAARDENSTALLEN MET WEIDEGANG
Neem voor informatie contact op via 06 - 4616 6885.
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CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

OPEN OUDERENWERK BOEKELO
Wat is het toch jammer dat corona onze activiteiten weer heeft platgegooid. Tot en met eind
december is onze Huiskamer van het Dorp noodgedwongen gesloten. Dit is heel vervelend
voor onze oudere bewoners die regelmatig gebruik maken van de Huiskamer. Het is stil in
De Berke. Op het moment van schrijven daalt het aantal besmettingen. Nu maar hopen dat
we een beetje soepeler met elkaar mogen omgaan. Het bestuur van het Open Ouderenwerk
Boekelo wil heel graag weer actief worden in de Huiskamer, maar niet zonder toestemming
van onze Mark Rutte en Hugo de Jonge. We wachten daarom maar gelaten op hun aanwijzingen. Mocht er in de komende weken meer ruimte zijn om iets te ondernemen dan maken
wij dit bekend door middel van flyers. Deze flyers hangen altijd op dezelfde plekken zoals bij
de Coop, de slager en verder. Kijk dus regelmatig of wij u nog iets kunnen aanbieden. Verder
wens ik iedereen veel gezondheid toe en pas op elkaar.
HARTELIJKE GROET,
GERRIE DORS, SECRETARIS OPEN OUDERENWERK BOEKELO

Wij zijn Yasmin Azhimi en Babet Ernst. We zijn tweedejaars studenten Sociaal Werk aan
het ROC van Twente en lopen stage bij het projectbureau ROC Connect. Ons is vanuit de
gemeente Enschede en de Dorpsraad van Boekelo gevraagd om hulp te bieden bij de (her)
inrichting van een stuk grond bij De Mans achter de tennisbaan.
We zijn op zoek naar bewoners van Boekelo die willen meedenken en/of ideeën hebben
over de (her)inrichting van dit gebied. Ondanks de beperkingen door Covid-19 willen we toch
graag input voor deze plek en hier samen een plek creëren waarbij ontmoeting, duurzaamheid en vrije tijd een rol spelen. Ben jij degene met een goed idee of wil je meedenken over de
invulling van deze plek? Geef je dan voor vrijdag 18 december 2020 op via inrichtingdemansboekelo@gmail.com. Laat je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en
eventuele ideeën achter. We gaan in januari een eerste bijeenkomst houden. Hopelijk mag
dat weer ‘live’ en anders online. We horen graag van je!
VRIENDELIJKE GROETEN,
RAIMOND SENGER - GEMEENTE ENSCHEDE
EDITH ROBERS -JANSEN - DORPSRAAD BOEKELO
YASMIN AZHIMI EN BABET ERNST - ROC CONNECT (ROC VAN TWENTE)
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Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

Architect:
Hoofdaannemer:
Tekenbureau:

COURAGE architecten (courage.nl)
AIP partners (aippartners.com)
Draw Vision Europe(drawvision.nl)

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld
Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

13 dec.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

20 dec.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

24 dec.

Protestantse kerk Usselo

22:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

Marcellinuskerk Boekelo

23:00 uur Gebedsdienst (komt te vervallen)

Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

27 dec.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

31 dec.

Protestantse kerk Usselo

15:00 uur Kerkdienst Protestantse Gemeente

03 jan.

Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

10 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

17 jan

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

24 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

31 jan.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

07 febr.

Marcellinuskerk Boekelo

Gebedsdienst

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

25 dec.

Informeer elk weekend welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn in verband met corona.

KALENDER DECEMBER EN JANUARI
di. 8 dec.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30

di. 12 jan. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30
vr. 15 jan. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com
vr. 5 feb.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede
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06 dec.

COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je vinden op:
(archief vanaf 2006)

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275,

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/Boekeloos

Voor de exacte data: zie de kalender
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achterin de papieren uitgave of op:

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/Boekeloos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKELOOS
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

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Ben Bel 		

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

053 - 428 17 97




































63

d huis?
Inbraakwere�n� w� � �n � ��

��
W�� c�n �r�� ��
� ��
� � �i � �� m �
�n
�� �ra � �� ��
n
�� �� � .
�� �� � a � � pas
� � n �o�z� � �

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

