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REDACTIE

WORD JIJ ONZE NIEUWE

COLLEGA?

BEN JE 14 JAAR OF OUDER
EN OP ZOEK NAAR EEN B BAAN?
ZOALS IN DE AFWAS, BEDIENING OF
SCHOONMAAK?
SOLLICITEER DAN NU SNEL B
BOEKELO

RESORT BAD

GOEDE LONEN. LEUKE COLLEGA'S. FLEX
WERKT DEN
STUUR EEN EMAIL NAAR: HRM@SHEETZ.NL
OF BEL NAAR: (053)4283005
WWW.SHEETZ.NL/RESORTBADBOEKELO/
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VAN DE REDACTIE
Het is weer herfst. De tijd is verzet, de bladeren vallen van de bomen en de regen komt
met bakken uit de lucht. Tenminste: dat is het beeld dat we van de herfst hebben. Maar
tegenwoordig is het weer veel wisselvalliger. Zo hebben we al dagen prachtig weer en
konden we bij de Oude Voertuigendag heerlijk genieten van de zon op het terras!
Maar de echte warme dagen zijn nu wel voorbij. Op een of andere manier ligt die omslag
meestal net voor de Military. Het ene moment is het bloedheet en dan zit ineens de kou in
de lucht. Maar ook voor de Military gold: wat een prachtig weer hadden we!
Volgens de weersverwachtingen kan het mooie weer nog wel even aanhouden. Het zou
mooi zijn als dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn, want komende maand staan de St. Maarten
viering en de intocht van Sinterklaas op het programma. En dat is toch net even wat leuker
met mooi en droog weer. Stiekem hopen we dat het daarna in december flink koud wordt
met sneeuw, want dat zou dan wel extra sfeer geven aan de kerstmarkt!

We wensen je heel veel leesplezier!
De redactie

Coverfoto: Karen Voorveld
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Maar of het nou mooi of slecht weer is, je deze Boekeloos in de tuin in de zon leest of
onder een dekentje opgekruld op de bank: we hebben weer wat mooie artikelen voor je.
Zo maken we kennis met de nieuwe directeur van OBS Molenbeek en met een zorgboerderij
in Twekkelo, stellen we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom PFAS op de
Bleekerij en vertelt de Historische Kring wat er bij hun op stapel staat.
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6

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Op 11 oktober was de maandelijkse interne DR-vergadering. Hieronder een samenvatting
van de belangrijkste onderwerpen.
Thema openbare vergadering 15-11-2022
Tijdens de eerstvolgende openbare DR vergadering (15-11-2022) wil de DR graag met alle
Boekeloërs van gedachten wisselen over de Energietransitie. In het oktobernummer van
de Boekeloos staat wat de huidige status is van dit onderwerp en dat op 27 oktober de
wethouder Duurzaamheid en Landelijk Gebied – Niels van den Berg – zijn ambities t.a.v.
de Energietransitie heeft gepresenteerd. De DR wil graag van de Boekeloërs horen hoe in
Boekelo en omgeving duurzame energie kan worden opgewekt en hoe zij denken hieraan
te kunnen bijdragen. Moeten we windturbines plaatsen of zonnepanelen of een biovergister
of streven naar aansluiting op de stadsverwarming of... of een combinatie van dit alles. En
als er dan duurzame energie wordt opgewekt moeten we dit lokaal opslaan of moeten we
streven naar teruglevering aan het stroomnet. En hoe moeten we Boekelo en omgeving
(landschappelijk) inrichten om dit te realiseren? Komt allen!

Open Ouderen Werk
Een kleine werkgroep samengesteld uit Bookels Höltink had een aantal activiteiten
georganiseerd in de ‘Week van de ontmoeting’. De deelnemers waren erg enthousiast en
de organisatoren zien terug op een geslaagde week. De organisatie was tevreden over de
opkomst en ziet mogelijkheden deze te vergroten. De commissie sociaal van de DR gaat
samen met de andere organisatoren acties ondernemen om bij volgende activiteiten nog
meer deelnemers te krijgen. Op het moment van schrijven van dit stukje is er geen nieuws
t.a.v. de huuropzegging van de ‘Huiskamer van het Dorp’ per 31-12-22 door Livio. Er wordt
naarstig gezocht naar mogelijkheden om deze ‘ontmoetingsplaats voor en door bewoners
van Boekelo, Twekkelo en Usselo’ (zoals Livio op haar website zegt) te handhaven.
Enquête IKC
De DR heeft met de opstellers van de ‘Enquête draagvlak Integraal Kind Centrum Boekelo/
Usselo’ de resultaten besproken die ook in de vorige Boekeloos zijn gepubliceerd.
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‘Zout & Nieuw’
Nog krap 2 maanden en we zitten alweer in het nieuwe jaar 2023. Ook dit keer wordt
een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor iedereen uit Boekelo, Twekkelo en Usselo.
Dus reserveer alvast 7 januari 2023 in je agenda! Meer info volgt.
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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

De DR onderschrijft de mening van de opstellers dat: ‘Mensen die zorgen en/of opmerkingen
hebben eerder geneigd zijn de enquête in te vullen en er vaak meerdere facetten om zorgen
over te hebben zijn. Daardoor zijn er meer negatieve dan positieve antwoordmogelijkheden’.
Afgesproken is dat de DR de resultaten van de enquête zal meenemen in de verdere discussie over het IKC met de betrokken organisaties en de gemeente. De opstellers hebben
nog een afspraak met de directie van de OBS Molenbeek.
Dorpsbudget
Het dorpsbudget is geld voor het dorp, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de
dorpsbewoners belangrijk vinden. De Dorpsraad, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners van Boekelo kunnen voorstellen maken voor de besteding
van het budget. Voor meer informatie zie https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/
dorpsbudget. Besloten is dat voorstellen voor meer dan 500 euro voortaan na schriftelijke
indiening worden besproken met de indiener(s) tijdens een interne DR vergadering.

Sculptuur bij Bad Boekelo
Zoals in de openbare vergadering op 20-9-22 is afgesproken heeft de DR contact gezocht
met de gemeente Enschede en een advocaat. Inmiddels is besloten juridische stappen te
ondernemen om de sculptuur te behouden voor de gemeenschap. Wordt vervolgd!
Opvang Oekraïense vluchtelingen op Tesinkweide
Op 1 oktober zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen. De laatste stand van
zaken kan men lezen op de speciale website van de gemeente: https://www.enschede.nl/
gemeentelijke-opvang-oekrainers-tesinkweide. De locatie coördinatoren zijn Rianne Knippers en Ed Schuur. Zij zijn bereikbaar via 06-81014193. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden
via M-pact. Het telefoonnummer is 053-4323304 en het e-mailadres is info@m-pact.nl.
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Herziening bestemmingsplannen
Vorige maand heeft de DR een verzoek van de gemeente gekregen om advies te geven
inzake ‘de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan “Boekelosestraat 257”. De
DR heeft positief geadviseerd voor het aanpassen van garagebedrijf met bedrijfswoning
naar reguliere woonbestemming. In de DR vergadering van 11-10-22 is ‘de voorgenomen
herziening van het bestemmingsplan “Ganzebosweg 250”’ besproken. De DR adviseert
positief over het aanpassen van het agrarische bedrijf met bedrijfswoning naar reguliere
woonbestemming. Naast de bestaande eengezinswoning komen er twee nieuwbouwkavels die gezamenlijk een knooperf gaan vormen. De Dorpsraad gaat ervan uit dat op beide
nieuwbouwkavels één eengezinswoning komt.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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✔
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✔
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✔
✔
✔
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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

Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets willen vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@
boekelo.info. Het volgende spreekuur is 8 november om 19.00 uur in De Zweede. Als je op
het spreekuur wilt komen moet je dit vooraf (uiterlijk 24 uren van te voren) melden via ons
bovenstaande mailadres.
Openbare vergadering Dorpsraad
De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is op dinsdag 15 november om
20.00 uur in De Zweede. Voor de agenda zie: https://www.boekelo.info/dorpsraad-boekelo/
agenda-komende-vergadering-2/ .
Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kun je melden via “Slim melden
Enschede”: https://enschede.slimmelden.nl

EERSTE BEWONERS GEARRIVEERD IN TESINKWEIDE
DOOR: ANNETTE TOONEN, GEMEENTE ENSCHEDE

De eerste 29 bewoners hebben zaterdag
1 oktober hun intrek genomen in de asielnoodopvang in Tesinkweide. Tesinkweide
is een voormalig jeugdzorgcomplex. Het
bestaat uit een aantal paviljoens. De eerste
bewoners zijn gehuisvest in paviljoen 1.
De ingebruikname van de opvang in Tesinkweide verloopt in stappen. In de paviljoens 2
en 3 is in oktober volop gewerkt om ze gereed te krijgen voor de komst van in totaal 76
vluchtelingen. In de tussentijd worden elf bewoners (meerdere gezinnen) gehuisvest in
de voormalige dienstwoning op het terrein. Inmiddels is ook met de verbouwing van het
hoofdgebouw begonnen. Naar verwachting is dit gebouw in de derde week van november
klaar. Wij realiseren in dit gebouw 70 plaatsen. Er worden vluchtelingen ondergebracht uit
Oekraïne. De bedoeling is om uiteindelijk 190 mensen op te vangen op deze locatie in
Boekelo. Het zullen voornamelijk gezinnen met kinderen zijn.
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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
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Naar school
De gemeente Enschede is volop bezig om te zorgen dat de bewoners zich snel een beetje
thuis zullen voelen. De kinderen die al op het terrein wonen, gaan na de herfstvakantie naar
school in Enschede. Er wordt een banenmarkt voorbereid en er zullen lessen Nederlands
worden gegeven. Ook medische zorg wordt geregeld.
Buurtbewoners hebben woensdag 28 september een kijkje kunnen nemen in paviljoen 1.
Ongeveer veertig tot vijftig mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de locatie te
bezoeken.
Voor meer informatie kun je terecht bij wijkregisseur Nico Bolhuis (06 - 5753 7813) of de
locatiecoördinatoren Rianne Knippels of Ed Schuur. Je kunt 24/7 bellen met het centrale
nummer van de locatie Tesinkweide: 06 - 8101 4193.
Mocht je je willen melden als vrijwilliger voor de opvang, dan kun je contact opnemen met
M-pact via 053 - 4323 304 of mailen naar info@m-pact.nl.
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hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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VRIJWILLIGER OYFO
Lijkt het jou fantastisch om kinderen te helpen met solderen, zagen en boren tijdens
onze maakactiviteiten? Of loop je liever rond in ons museum om een oogje in het zeil
te houden en vragen van bezoekers beantwoorden? Word vrijwilliger bij Oyfo Techniekmuseum en kies jouw eigen diensten, zodat het altijd in jouw planning past.
Kijk voor meer info op www.oyfo.nl of mail op i.dekker@oyfo.nl.
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Thuys
Bloemen, drogist en meer.

Welkom bij Thuys
Gek van bloemen? Een nieuw geurtje?
Of Verwen je jezelf graag? Dan ben je bij
ons aan het goede adres. Middenin het
mooie Boekelo. Wij staan 6 dagen per
week voor je klaar. Tot snel!

Bezoek nu

ook onze

online bloemist
thuys-boekelo.nl

Mis niets!

Volg onze socials @thuysboekelo

Vul je

Thuys

met bloemen
Beckumerstraat 11 | 053 428 2670 | info@thuys-boekelo.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Gelegen in het hart van Boekelo
bevindt zich Beautysalon Lymone.
Een schoonheidssalon waar sfeer,
ontspanning en kwaliteit voorop staat.
Met onze expertise, ervaring en
hoogwaardige verzorgingsproducten
laten wij uw huid weer stralen!
Onze behandelingen bestaan
onder andere uit:
- Schoonheidsbehandelingen
- Wimper behandelingen
- Wenkbrauw behandelingen
- Manicure
- Pedicure
- Ontharen d.m.v. harsen
- Permanente make-up
- Lichaamsmassages
Volg ons op Facebook en Instagram!

Beautysalon Lymone | Beckumerstraat 24 | 06 38422689 | info@beautysalon-lymone.nl

10 VRAGEN AAN… MARTHA
EN JAN-HERMAN WILMINK
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

In de rubriek ’10 vragen aan’ vertellen
inwoners van Boekelo hun verhaal. Zo
leren we elkaar beter kennen. Vandaag
ben ik te gast bij Martha en Jan-Herman
Wilmink in hun eengezinswoning aan de
Henri Dunantlaan 21.

Waar wonen jullie in Boekelo?
Martha en Jan-Herman wonen in de bungalowwijk Teesinkbos, die onlangs de status kreeg
van beschermd dorpsgezicht. Dat betekent dat het vooraanzicht van hun woning moet
blijven, zoals architect Nico Zantinge dat ruim 25 jaar geleden bij de bouw heeft bepaald.
Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Bij mijn bezoekje van vandaag tref ik voor de deur twee sportieve fietsen aan, waar kennelijk
heel wat kilometertjes mee worden afgelegd. Ook met wandelingen in de omgeving en op
het gravel van de tennisbaan blijkt dit echtpaar actief. In het verleden hebben ze allebei veel
vrijwilligerswerk gedaan en nog steeds zijn ze allebei vrijwilliger bij De Viermarken. Martha
is verder actief bij het onderhoud van de collectie van het techniekmuseum Oyfo in Hengelo
en ze is vrijwilliger bij theater Sonnevanck in Enschede.
Hun dagelijks leven wordt verder in grote mate bepaald door een gemeenschappelijke
hobby van de laatste jaren, waar je beslist niet omheen kunt in hun interieur: “Mooie rommel”,
zoals ze het beiden lachend benoemen. Ooit begonnen met het verzamelen van blik, heeft
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Wie zijn jullie?
“Wij zijn Martha en Jan-Herman Wilmink. Sinds een jaar of drie zijn wij officieel met
pensioen.” Jan-Herman was gymnastiekleraar en tennis- en handbaltrainer op de UT in
Enschede. Nog altijd geeft hij een ochtend per week gymnastiekles op basisschool Molenbeek. Tegenwoordig gebeurt dat in De Zweede, maar 30 jaar geleden gaf hij al les in de oude
gymnastiekzaal in het dorp. Martha was werkzaam in de zorg, ze werkte de laatste jaren op
zorgboerderij De Viermarken bij het Abraham Ledeboerpark in Enschede waar ze nu nog op
oproepbasis bij betrokken is.

WWW.BOEKELO.INFO
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SPRINGKUSSEN NODIG?

hun verzamelwoede zich in de loop van de tijd uitgebreid tot aardewerken potten en glazen
vazen. Het glas is afkomstig uit het buitenland en minder kostbaar dan dat van Nederlands fabricaat, zoals dat van de befaamde Andries Copier. Maar in Boekelose ogen is hun
collectie niet minder mooi. Topstukken staan met zorg in de kamer uitgestald.
“We hebben eigenlijk een luxe kringloop thuis”, lacht Jan-Herman. “Want als iets teveel
is, verkopen we het weer. We ontdekten hoe leuk het is om zelf met spullen op markten
te staan.” Martha vult aan: “We staan bijvoorbeeld graag op mooie brocante markten in
Deventer, Zutphen of Apeldoorn. Van een ‘marktdag’ in het Belgische Brugge of Tongeren
maken we een meerdaags uitstapje. En tijdens vakanties in Frankrijk struinen we videgreniers en brocantes af op zoek naar nieuwe aanwinsten.”

Wat vinden jullie mooi aan Boekelo?
“Het groen! Je doet twintig stappen en je bent buiten”
Wat zouden jullie willen veranderen aan Boekelo?
“Ik zou graag wat meer kleinschalige winkels in het dorp zien, zoals bijvoorbeeld een bakkerij
en een leuke cadeauwinkel. Heel jammer dat Het Pakhuis en La Deut weg zijn”, vindt Martha.
Waar komen we jullie tegen in Boekelo?
“In het dorpscentrum, wandelend op De Weele, op de tennisbaan of fietsend in de omgeving.”
Doen jullie nog iets in of voor het dorp?
“Mensen uit andere streken van ons land en zelfs van daarbuiten weten onze kleinschalige
B&B te vinden. We bieden ze een rustige moderne kamer op de begane grond met een eigen
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Hoe lang wonen jullie hier al en zijn jullie van plan om hier nog lang te blijven?
In 2006 verhuisde het echtpaar vanuit Enschede naar Boekelo. Ze kochten deze woning van
de eerste bewoners, die de kamer aan de achterkant al hadden uitgebouwd. Jan-Herman
benadrukt: “Het is een uniek huis binnen dit complex. De trapopgang is als enige aan de
zijkant van de kamer gebouwd. Wij hebben dus een veel ruimere kamer!” Na het licht schilderen van het bruine schrootjes plafond en de zwarte kozijnen en panelen, werd de riante
kamer een zee van licht van waaruit je een schitterend uitzicht hebt op de fraaie ruime achtertuin. “We krijgen het nooit meer zo mooi als dit, met dit groen en met deze ruimte”, barst
Martha spontaan uit, als ik haar vraag of ze van plan is om hier nog lang te blijven wonen.
“Of we hier ooit weg gaan? Dat weten we echt nog niet. Onze kinderen wonen in het westen.
Maar wij blijven voorlopig hier.”

20

badkamer. Het blijkt dat onze gasten de grote keuze aan eetgelegenheden op loopafstand
bijzonder waarderen. En verder genieten ze van alles wat onze mooie omgeving verder te
bieden heeft.”
Wat missen jullie in Boekelo?
“We missen eigenlijk niets”, verzucht het gelukkige stel, tevreden om zich heen kijkend.
Willen jullie nog iets kwijt aan mede-Boekeloërs?
“We spelen met de gedachte om een keer in de maand een huiskamerrestaurant te gaan
organiseren. Gewoon thuis, voor ongeveer 8 personen per keer. Het gaat dan om het gezellige samenzijn, samen eten, speciaal gericht op alleenstaanden. Dat zou dan op inschrijving
moeten gaan, bijvoorbeeld na publicatie in de Boekeloos. We zijn ermee bezig, het idee ligt
nog op de plank.”

Foto’s: Roy te Lintelo
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TERUGBLIK MILITARY

Coaching op Leefstijl (CooL)
Wil jij aan de slag met een gezonde leefstijl en heb je hulp nodig?
Je kunt deelnemen aan de GLI en een beweegprogramma. De vergoeding
is afhankelijk van je zorgverzekeraar.
Je kunt contact opnemen met je huisarts voor een verwijzing.
Meer informatie over de GLI en COOL vind je op
www.fysiotherapie-tieberink.nl/coaching-op-leefstijl
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

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Op 29 september jl. vond de onthulling plaats van het gerenoveerde Halifax-monument
aan de Kwinkelerweg in Boekelo. Elders in deze editie van Boekeloos staat een verslag.
Het monument stamt uit 2013 nabij de plaats waar op 29 september 1943 een Halifaxbommenwerper van de Canadese luchtmacht gecrasht is. De bommenwerper was
geraakt door een Duitse nachtjager en nadat de bommenlast boven Haaksbergen
was afgeworpen, kon de piloot het toestel niet meer in de lucht houden en kwam het
neer bij de Kwinkelerweg in Boekelo. Twee bemanningsleden kwamen daarbij om
het leven en vijf bemanningsleden overleefden de crash. De piloot kon veilig terugkeren naar Engeland via de COMETLINE.
De andere bemanningsleden werden krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers.

Filmavond
Op 24 november a.s. vindt er weer een
filmavond plaats. Door corona konden
we helaas geen filmavonden organiseren.
Maar nu is het eindelijk zover. De Filmcommissie is druk bezig met het samenstellen van
een avondvullend programma. Er is in de loop van de jaren flink wat materiaal verzameld,
oud nog niet vertoonde films van de Historische Kring, onder andere de steenlegging ter
nagedachtenis van Ter Horst/Blokzijl en de geschiedenis van het Kippenhok. Ook kunnen
nieuwe films worden vertoond. Daarmee kon een fraai programma worden samengesteld.
Noteer alvast in je agenda: 24 november 2022!
Het kippenhok op de Weele
Wij zijn druk doende om een publicatie te maken van de geschiedenis van het kippenhok op
de Weele. Vooral van de bewoners van het kippenhok en de tragische geschiedenis van de
familie Neter, en van Jetty van Thijn en Paul Glasel (arrestatie, wegvoeren naar Westerbork,
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Het monument is grondig gerenoveerd
en aan de vlaggenmasten hangen fraaie
wimpels van Canada en Nederland wanneer
er geen vlaggen hangen. Zie foto vanuit een
drone tijdens de ingebruikneming van het
gerenoveerde monument.

WWW.BOEKELO.INFO
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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

en vermoord in Sobibor). Twee bewoners van het kippenhok hebben de oorlog overleefd,
Lotte Lehrmann en haar broer Berni. Na de oorlog zijn zij geëmigreerd naar Israël. Voor de
donateurs zal het boekje gratis ter beschikking worden gesteld. Niet-donateurs kunnen het
bij Thuys kopen.
Borden en QR codes
Als je wel eens in een dorp of stad met bezienswaardigheden komt, is het je vast wel eens
opgevallen: een bord met tekst en uitleg bij een historisch gebouw, of park, of begraafplaats,
of haven, of wat dan ook. Boekelo, Usselo en Twekkelo hebben ook bezienswaardigheden
waarbij zo’n bord toegevoegde waarde heeft: Wissink’s Möl, het oude postkantoor, de Marcellinuskerk, een oude schuilkerk van de Doopsgezinden, historische boerderijen enz.
Nu leek het de Historische Kring nuttig om te onderzoeken of een project om zulke borden
te plaatsen haalbaar is. Anno 2022 denken we daarbij niet alleen aan korte teksten met
uitleg over de bezienswaardigheid voor op de borden zelf; maar ook aan QR-codes met
uitgebreidere informatie.

EEN HERDENKINGSBIJEENKOMST
DOOR: COR LANGEN

‘Laten we nooit onze bevrijders vergeten, die solidair waren met ons en bereid waren grote
offers te brengen in de strijd voor de vrijheid’.
De 29e september is voor velen een bijzondere dag. Op die datum in 1943 is een groep
van 352 toestellen op weg naar Bochum. Een van de toestellen is de Halifax DK259 WL-L
bommenwerper. Precies boven Boekelo wordt de Halifax door een Duits vliegtuig bestookt.
De piloot valt de Halifax schuin van onderen aan, de romp van de bommenwerper scheurt
open en een lading fosforbommen vliegt in brand. De piloot geeft de bemanningsleden het
bevel uit het vliegtuig te springen. Bij de crash komen er twee om. Vier worden door de
Duitsers gevangengenomen.
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Wij willen om te beginnen peilen of er in onze dorpen/buurtschap mensen zijn die
hier niet alleen belangstelling voor hebben, maar die hiervoor ook wel activiteiten willen
ontplooien. Voel je je aangesproken? Wat let je dan om contact met ons op te nemen,
wellicht is er een leuke werkgroep te vormen die ermee aan de slag kan gaan. Neem
contact op met de secretaris van de Historische Kring: Roel Bruinsma. Contactgegevens:
roelbruinsma@home.nl, 06 – 83 98 95 49

WWW.BOEKELO.INFO
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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)

Op 29 september 2013 wordt ter nagedachtenis een monument aan de Kwinkelerweg
onthuld. Er zijn zo’n 500 bezoekers. Negen jaar later, op 29 september 2022, volgt een
tweede herdenking bij het gerenoveerde monument. Het ziet er strak uit met prominent een
tegel met de Canadese vlag, een herdenkingsmaquette, een bank, twee vlaggenmasten,
fietssteunen en een metalen box met een gedenkboek. In de box ligt ook een gastenboek
waar velen gebruik van maken.
Bij de heropening is een van de nabestaanden uit Canada aanwezig. Het is
Sherry Horne-Hovey, de dochter van de
boogschutter Clarence Hovey. Sherry
vertelt een journalist van het Dagblad
Tubantia (20-9-2022): “Een oorlog kent
nooit overwinnaars, alleen verliezers”.

Na de toespraak legt Sherry een krans bij het
gerenoveerde gedenkteken. In november
worden op de plaatsen van de foto’s bomen
gepland. Jules Pieters, voorzitter van Jules Pieters, Sherry Horne-Hovey
de Historische Kring Boekelo, Usselo en en Jurgen van Houdt
Twekkelo, leidt het geheel in goede
banen. Na de toespraken is er ruimte voor een minuut stilte en worden er nog bloemen
bij het monument gelegd. Het is al met al een waardige herdenking.
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Sherry is een van de eregasten bij de
herdenking. Zij verzorgt een korte toespraak. Samen met wethouder Jurgen van
Houdt plaatst zij een bordje bij de foto van
haar vader. Er zijn zo’n 50 bezoekers.

WWW.BOEKELO.INFO
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airco zonder buiten unit
Geen buiten unit !
Geen leidingen aan uw buitengevel
Geen leidingen door uw huis
Geen elektra aanpassingen nodig
Koelen - verwarmen en ontvochtigen
Slechts 2 lucht aan- afvoer gaten door uw buitengevel *
Diverse modellen uit eigen voorraad leverbaar
Afmetingen 1010 mm x 550 mm x 1650 mm
Strak Italiaans design
Montage service mogelijk

buitenaanzicht

buitenaanzicht

MONOBLOCKSPECIALIST.NL

ROBEAU v.o.f. Boekelo

* plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL

06 - 514 00 778

KERSTMARKT: NOTEER ALVAST 17 DECEMBER!

Na een coronapauze van 2 jaar hopen we weer een grote gezellige kerstmarkt te organiseren met uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Er komen weer veel kraampjes
met allerlei artikelen, kerstspulletjes en lekkernijen en verder muziek, misschien een koor
en kunstuitingen. Voor de kinderen zeer waarschijnlijk een schaatsbaan en een glijbaan
voor sleetjes. Voor kinderen denken we ook een lichtjes-/lampionnenproject te organiseren;
daarover wordt nog contact gezocht met de scholen. Alles is nog niet volledig afgesproken,
maar voor nu zijn dat onze ideeën. In het decembernummer van Boekeloos volgt nadere
informatie.
Wil je alvast een kraam reserveren of anderszins mee doen?
Neem dan contact op met de Kerstmarktcommissie van de BOV.
Ingrid Langenburg		
06 - 8398 2400
Ribecca Abbink		
06 - 2071 6793
Nienke Kaffener		
06 - 5140 5207
Han Holtkamp		
053 - 4282 909
Fred en Jetty Goosen
06 - 5321 4972
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Op 17 december van 17.00 tot 21.00 uur is er weer Kerstmarkt in het centrum van Boekelo.
De Kerstmarktcommissie van de Boekelose Ondernemers Vereniging is volop bezig met
de voorbereiding.

… 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
€ 25,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 9% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.
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Telefoonnummer:

Naam:
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Leeftijd:

Wil je Sinterklaas blij maken en kans maken op een leuke prijs? Kleur deze kleurplaat dan in en lever het in
via de brievenbus bij het Sinterklaashotel voor 3 december 2022. Sinterklaas komt in Boekelo aan op
zaterdag 19 november, vanaf dan is de brievenbus geopend voor jullie verlanglijstjes, tekeningen en
knutselwerkjes. Tot dan!
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ONDER BEGELEIDING TRAINEN → VEILIG EN RESULTAAT
ALTIJD OP AFSPRAAK → GEEN WACHTTIJDEN
KORT TRAINEN → MAKKELIJK INPLANNEN
NIET ZWETEN → DUS NIET OMKLEDEN



 
     
      

KOM NU GRATIS PROBEREN!
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 aan
 te
 vragen


  
via www.TurtL.nl/proberen
       
        
TurtL Oldenzaal
     TurtL
 Enschede
   IMPROVED
085 - 0220 366
085 - 0220 439
enschede@turtl.nl
oldenzaal@turtl.nl
  by
     

Bruggertstraat 350
Eekboerstraat 62
 
7545 PJ Enschede
7575 AZ Oldenzaal
   









TurtL personal training, voor een lang gezond leven!

JAARGANG 44 | NOVEMBER 2022 | NR. 461

35

Een afscheid
naar wens
074 - 250 53 79
www.leferink-wennink.nl

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR
VAN TWENTE...
WWW.BOEKELO.INFO
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Passie voor het recht
en hart voor de mens.
Voor ondernemer
en particulier.
Met een scherp oog
voor jouw recht.

VIND JE GEWOON
IN BOEKELO.
Boekelose Stoomblekerij 41 | 7548 ED Enschede

www.advocoeur-morsink.nl

KENNISMAKING MET DE
NIEUWE DIRECTEUR VAN
OBS MOLENBEEK
Via dit bericht stel ik mij graag voor aan
de lezers van de Boekeloos. Mijn naam
is Maarten Minnegal en sinds 1 augustus
2022 ben ik de nieuwe directeur van openbare basisschool Molenbeek Boekelo en
Usselo.

Na bijna tien jaar leiding te hebben gegeven op de basisschool Lonneker in het gelijknamige
dorp, vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze vond ik op obs Molenbeek, een school
met twee prachtige locaties, een gedreven team en betrokken ouders. Alle bestanddelen
voor goed onderwijs en een fijne plek voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Ik ben
trots dat ik mag werken op deze mooie plek en zet me volledig in om de school naar nog
meer nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen te leiden.
Sterke binding
Wat mij de eerste weken is opgevallen is dat de school een sterke binding heeft met de omgeving. In zowel Boekelo als Usselo heb ik een hechte gemeenschap ervaren. Karakteristiek,
levendig en gezellig. Een plek waar saamhorigheid echt iets betekent. Obs de Molenbeek is,
samen met haar partners in onderwijs en opvang, bezig om zich als integraal kindcentrum
(IKC) intensiever te verbinden met de directe omgeving en kan op die manier nog meer
betekenis geven aan de saamhorigheid.
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Kennismaking
Na zes weken zomervakantie is maandag
29 augustus het nieuwe schooljaar gestart.
De eerste weken na de vakantie stonden in
het teken van kennismaken met en het weerzien van klasgenootjes. Niet alleen voor de
leerlingen was het een nieuwe start. Ook
voor de nieuwe directeur was dit het geval.

Haafkes bouwt.

Goor | Deventer

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

haafkes.nl

Meer informatie?
Ben je benieuwd hoe we ons unieke onderwijs vormgeven op locatie Boekelo of Usselo?
Neem dan contact op via directie@oobus.nl of bel naar 053-4281608. Je bent van harte
welkom voor een kennismakingsgesprek.
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Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.
Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.

WWW.BOEKELO.INFO
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De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.
Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t.
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen
ouder dan 2 jaar.
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.
Vraag ons naar de voorwaarden en 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

11 november: viering en optocht
Vrijdag 11 november is het weer zo ver: Sint Maarten! Ook dit jaar mogen de kinderen weer de straat op
en langs de deuren met hun lampionnetjes. En zingen aan de deur voor een heerlijke ‘buit’. Een
bijzondere avond waarop we stil staan bij samen delen en er voor elkaar zijn.
We starten de avond met een korte viering in Momentum waarin we het verhaal van Sint-Maarten weer tot leven
brengen. Daarna vertrekken we in een optocht van lichtjes en kleurige lampionnen. Met trommelaars voorop,
lopen we samen door de straten en eindigen bij het carillon.
Jong en oud is welkom om mee te doen! Kom je ook?

17.30 start viering Marcellinuskerk
Boekelo
Voor de viering en na de optocht (18.00 uur) komen de kinderen graag bij u langs:
steekt u vanaf 17.00 uur een lichtje aan zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn?
Tijdens de viering is een collecte. De opbrengst gaat naar Momentum.
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Sint-Maarten
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Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
Computers op maat gemaakt
 Reparatie
 Printers
 Aanleg van netwerk, telefoon
 Verkoop computers
Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo Mob 0643107802,
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it

WWW.BOEKELO.INFO
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STAND VAN ZAKEN AANGAANDE PFAS IN DE BLEEKERIJ
Er wordt nog steed onderzoek gedaan naar
PFAS in De Bleekerij. De bewoners van de
Stoomblekerij hebben bijgaande informatie
ontvangen van de gemeente.
Speeltuinen zijn veilig om in te spelen
De speeltuinen aan de Roelof Blokzijlstraat
en Carel Belstraat zijn weer veilig om in te
spelen. De vervuilde grond is tot 1 meter
diepte afgegraven. Het gat is opgevuld met
schone grond. Onder deze schone grond ligt nu geotextiel. Die stof scheidt de schone grond
van de vuile grond die dieper dan 1 meter ligt. Het kan zijn dat je het geotextiel op sommige
plekken boven de grond uit ziet.

Contact met Waterschap Vechtstromen over het vijverwater
We hebben regelmatig contact met Waterschap Vechtstromen. Zij onderzoeken hun oppervlaktewater normaal niet op PFAS, dus er zijn geen protocollen over hoe zij hiermee
omgaan. Het is belangrijk dat we weten hoe het water in de wijk precies loopt. Zo hopen we
achter de bron van de vervuiling te komen. Het heeft immers geen zin om een vijver leeg te
halen die daarna door grondwater weer gevuld wordt met vervuild water. Het Waterschap
kijkt nu hoe de vijvers in relatie staan tot bijvoorbeeld de beken en putten. Door de droogte
konden we het water in de andere vijvers niet verder onderzoeken.
Ook hadden we contact met de Gezondheidsdienst voor Dieren. Zij kunnen niks wetenschappelijks zeggen over de invloed van PFAS op huisdieren. We adviseerden eerder om
dieren niet in de vijvers te laten zwemmen. Dat lijkt ons nog steeds een goed advies, maar
is niet wetenschappelijk te onderbouwen. Ook is het beter kinderen niet te laten zwemmen
en spelen in het water.
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In de speeltuin aan de Carel Belstraat komen een aantal toestellen terug, en een aantal
niet. Buurtbewoners gaven ons goede ideeën door voor de herinrichting van de speeltuin.
Stadsdeelmanagement gaat met deze ideeën aan de slag.

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

WWW.BOEKELO.INFO
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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
 
 

In oktober / november onderzoeken we de openbare ruimte verder
Want we hebben lang niet alle hoeken van de wijk onderzocht. Daarom doen we 20 extra
metingen verdeeld over de hele wijk. Deze metingen leggen we naast het onderzoek over
de waterstromen. Dit geeft ons informatie over hoe vervuild water zich verplaatst binnen de
wijk. Zo weten we welk deel van de wijk we als eerst moeten aanpakken. We verwachten in
oktober, of uiterlijk in november, te starten met deze onderzoeken.
Plan van aanpak voor de tuinen
Zoals beloofd werken we hard aan een plan van aanpak voor de particuliere grond en tuinen.
Dat gaat niet zo snel als we graag willen, want we zijn in Nederland de eerste gemeente die
dit doet. Dat wil zeggen dat we geen plannen van andere gemeenten kunnen overnemen,
want die zijn er niet. We moeten dus alles zelf bedenken en uitwerken. Van heel praktische
tot juridische zaken. Dat kost erg veel tijd. Wat we wel weten: er is tijdens de bouw van de
wijk veel grond verplaatst. We kunnen dus niet voorspellen waar de grond schoon of vervuild
is. Daarom gaan we ervan uit dat we alle particuliere tuinen gaan onderzoeken op PFAS.
Het gaat om een klein aantal boringen per tuin. De praktische zaken zijn we nog aan het
uitwerken, want je begrijpt dat dit een flinke klus wordt. De planning is ook afhankelijk van
de resultaten van de onderzoeken van de openbare ruimte.
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We houden bewoners van de Boekelose Stoomblekerij met een digitale nieuwsbrief op
de hoogte. Iedereen is welkom om zich hiervoor aan te melden. Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar bodeminfo@enschede.nl.

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDRIJF
•
•
•
•
•
•
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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 – 428 1595
Fax: 053 – 428 2782
06 - 308 716 86
06 - 534 132 70
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

HUURWONING GEZOCHT

BEDANKT!

Wie heeft of weet op korte termijn een
betaalbare huurwoning in de omgeving van Boekelo voor mij en mijn drie
kinderen? Het mag ook gerust in het
buitengebied zijn en hoeft niet groot te
zijn.

Ik wil de vinder van een zwarte heren
portemonnee erg bedanken dat hij/
zij die heeft afgegeven bij de Coop.
En de Coop bedankt dat die het mij
heeft laten weten!
Pim Bijl

Chantal Breukers
06 - 1361 0853

NIEUW IN BOEKELO OF USSELO?
Al meer dan 10 jaar worden nieuwe inwoners van Boekelo en Usselo welkom geheten
door overhandiging van een ‘Welkomstbeuksken’ en een kleine attentie.
In het boekje word je op de hoogte gebracht van de plaatselijke verenigingen en
activiteiten. Het boekje wordt in de meeste gevallen overhandigd door een van onze
ambassadeurs. Dit zijn medebewoners uit Boekelo of Usselo. Alleen nieuwe bewoners
komen voor het ‘Welkomstbeuksken’ in aanmerking; bewoners die binnen Boekelo
en/of Usselo zijn verhuisd niet. Heb je nog niemand aan de deur gehad en wil je dit
leuke informatieve boekje ontvangen? Laat het ons dan weten!
Ja, ik wil een ‘welkomstbeuksken’!
Woon je in Boekelo of omgeving? Meld je dan bij Gonny ten Veen.
gonnytenveen@hotmail.com of 053 - 428 1738.
Woon je in Usselo of omgeving? Meld je dan bij Miranda Meerman.
info@makelaardij-meerman.nl of 053 - 428 2444.
Namens de commissie Welkomstgeschenk Boekelo - Usselo
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BOEKELOSE STOOMBLEKERIJ 58A - 7548 EG BOEKELO
www.different-bikes.nl - info@different-bikes.nl
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Prettig
kleinschalig

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

FIT & SMOVE: BEWEGING, VOEDING EN FYSIOTHERAPIE IN ÉÉN
In beweging blijven en gezond eten is voor iedereen belangrijk, maar wordt nóg belangrijker
als je ouder wordt. Zo blijf je fit en vitaal en kun je zo optimaal mogelijk van het leven blijven
genieten. Voor de mensen die het lastig vinden om hier zelf mee aan de slag te gaan, is er
het Fit & Smove programma, waarin beweging, voeding en fysiotherapie centraal staan.
Fit & Smove werkt nauw samen met de Praktijkverpleegkundigen voor Diabetes, COPD/
astma, hart- en vaatziekten, fysiotherapeuten en bewegings- & voedingsconsulenten.

Tijden en locaties
Fitness- en conditie training - donderdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur - Windmolenweg 42
Tai Chi - donderdagmiddag van 17.15 - 18.15 uur - Windmolenweg 42
Werkwijze Fit & Smove
Tijdens een vrijblijvende proefperiode van twee weken kun je deelnemen aan het
programma van Fit & Smove. Binnen deze periode vindt bij de fysiotherapie een intake
plaats en wordt je gezondheid in kaart gebracht, zodat je daarna in kunt stromen in
het Fit & Smove programma.
Kosten
Je hebt de keuze om 1x per week of vaker mee te doen. Voor 1x per week sporten
betaal je €16,95 per maand en onbeperkt sporten kost €22,95 per maand.
Voor meer informatie bel of mail gerust naar:
Joke Veldhuis - 06 - 2254 2669 / j.h.veldhuis@kpmail.nl
Mumin van den Belt - 06 - 4072 9815 / m.vd.belt@hotmail.com
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Voor wie is Fit & Smove?
Fit & Smove is geschikt voor iedereen die graag wil bewegen en een gezonde levensstijl
wil opbouwen onder deskundige begeleiding. De focus ligt daarbij op volwassenen van
55 jaar en ouder. Het doel is om mensen meer in beweging te krijgen (en te houden) in een
actieve setting, waarbinnen ook sociale contacten centraal staan. Binnen het programma
Fit & Smove worden op structurele basis verschillende activiteiten ondernomen. Op vele
verschillende plekken en op verschillende tijden zijn er activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Keuze genoeg dus. Denk hierbij aan: Smovey Walking, Tai Chi, RCSO (ritmische
conditie en spieropbouw), fitness en conditietraining.
Tijden de lessen krijg je meer uitleg en informatie hierover.

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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TERUGBLIK OP EEN ZEER GESLAAGDE OUDE VOERTUIGENDAG!
DOOR: JOYCE VORSTEVELD

Op zondag 16 oktober was het dan eindelijk weer zover; de oude voertuigendag in ons
dorp. Niet alleen voor inwoners van Boekelo een begrip, maar ook voor velen daarbuiten.
‘s Ochtends werd al vroeg alles in gereedheid gebracht: niet alleen de auto’s en motorfietsen
moesten op hun plek, maar ook de professionele verkeersregelaars stonden al vroeg klaar
bij de omleidingsroutes.
Bij de start om 10.00 uur scheen het zonnetje al een beetje, maar wat een feest was het om
‘s middags een rondje te lopen; allemaal ontspannen mensen die aan het genieten waren in
de volle najaarszon van een hapje en drankje van onze lokale ondernemers.

De bekende Zouttour van de ‘Klepp’nsproakKeerls’ was wederom een succes en dat de MBS
groots uitpakte met de najaarsstoomdagen maakte het feestje af. Aan het eind van de dag
waren en dan ook alleen maar vrolijke gezichten te zien.
Op de foto’s een greep uit wat er allemaal meer te zien was.
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Niet alleen van de zon werd genoten natuurlijk. Er waren zeer veel verschillende voertuigen
te bewonderen van bouwjaar 1985 en daarvoor. Opvallend waren de verschillende auto’s;
van de ‘kleine FIATjes’ tot de ‘grote Amerikanen’ en alles daartussenin. Ook de klassieke
motoren, scooters, bromfietsen, bussen en trekkers waren van de partij en werden door jong
en oud(er) bewonderd.
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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
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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

DAGBESTEDING OP BOERDERIJ VITAAL
DOOR: ELS LAROY

Begin november zullen Nathalie en Wim Haafkes de eerste mensen ontvangen op hun
monumentale woonboerderij aan de Burgemeester Stroinkstraat 320 in het buitengebied
van Twekkelo.
Die prachtige locatie biedt de ruimte aan een kleinschalige vorm van dagbesteding waarbij
rust, ruimte en natuur voorop staan. Maximaal 8 volwassen deelnemers kunnen hier
binnenkort werken in de (moes)tuin of in de boomgaard, helpen bij het verzorgen van de
dieren of creatief bezig zijn. Of gewoon zittend op een bankje genieten van het landelijke uitzicht: “We willen mensen de kans geven om van de dag te genieten” beklemtoont Nathalie.
Doelgroep
Voor deze vorm van dagbesteding komen volwassenen in aanmerking met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een lichte fysieke en verstandelijke beperking
(18+) en ouderen die in een sociaal isolement zitten. Afhankelijk van hun WMO, WLZ of PGB
indicatie zijn mensen een of meer dagdelen welkom.

JAARGANG 44 | NOVEMBER 2022 | NR. 461

55

Beckumerstraat 19
www.slijterijgebotteld.nl
TEL. 085 - 06 07 908

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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Boerderij in Twekkelo
Sinds mei 2022 wonen Nathalie en Wim met hun zoon Lars in Twekkelo, samen met 3
honden, 2 katten, 2 paarden, 2 schaapjes en 4 kippen en een haan. Hiervoor woonden ze in
Hengelo, waar ze 30 resp. 40 jaar ervaring hebben met hulpverlening. Ze kozen bewust voor
de landelijke omgeving van Twekkelo om deze vorm van dagbesteding te kunnen realiseren.
De familie woont zelf in het voorhuis van de boerderij. Nathalie vertelt: “We zijn blij dat we
hier privé- en praktijkruimtes duidelijk van elkaar kunnen scheiden, het is een geweldige
plek!”
Bezigheden
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt. Dat de riante metershoge ontvangstruimte met
moderne gietvloer vroeger dienst deed als paardenstal, is alleen nog te zien aan de antieke
ruiven in een van de muren. Een lange tafel biedt hier ruimte voor tal van creatieve bezigheden. En het is tevens een gezellige plek om met elkaar te lunchen. Hier achter bevinden
zich een rustruimte en een kantoor. In een van de schuren wordt op dit moment nog hard
gewerkt aan de realisering van een aparte praktijkruimte.

Het verzorgen van de dieren is ook een van de mogelijke vormen van dagbesteding. Achter
het kippenhok (de kippen lopen ook wel los) lopen de schapen. De paardenstallen liggen
naast de paardenwei. Na de laatste droge zomer is die opnieuw ingezaaid, zodat de paarden
op dit moment nog even op een weitje naast de moestuin en de boomgaard staan.
Vrijwilligers
“Appels, peren, pruimen, het groeit hier allemaal. We zijn van plan om jam en appeltaarten
te gaan maken. We hebben verder ook nog heel veel plannen, maar we bouwen alles langzaam uit” vertelt Nathalie enthousiast. “Vijf vrijwilligers helpen nu al bij alle tuin- en creatieve
activiteiten. Merendeels zijn dat gepensioneerde mensen uit de omgeving, die het leuk
vinden om hier op een zinvolle en plezierige manier een handje uit te steken. Ja, we hebben
hier het noaberschap al goed leren kennen en waarderen!”
Iedereen die meer wil weten over Boerderij Vitaal kan contact opnemen met tel.:
06-10098132 of via de internetsite www.boerderijvitaal.nl
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Een andere grote schuur biedt ruimschoots gelegenheid om op allerlei manieren te klussen.
Gereedschappen voor houtbewerking en tuingereedschappen zijn volop beschikbaar. Maar
je kunt je ook op andere manieren vermaken: Verscholen achter een heg ligt een echte jeu
de boules baan te wachten.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

Openingstijden: Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur
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Alles op afspraak, geen wachttijden

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapboekelo.nl
De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag

Slagerij Mark Wagelaar

Beckumerstraat 18, Boekelo, 053-4281216
info@slagerijwagelaar.nl, www.slagerijwagelaar.nl

De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetingsplek voor en door bewoners van Boekelo,
Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie,
een praatje, een heerlijke maaltijd of om mee
te doen aan één van de activiteiten kunt u terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo.

NOVEMBER
Ma.

Wandelen rondom Boekelo

13.45 uur

Ma.

Gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Ma.

Huiskameractiviteiten door Livio

14.00 uur

Di.

Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

14.00 uur

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand PC-inloop

14.00 uur

Wo.

Huiskameractiviteiten door Livio

10.00 uur

Wo.

Elke 1e woensdag van de maand samen zingen

14.00 uur

Do.

Huiskameractiviteiten door Livio.

14.00 uur

Vr.

Jeu de Boule

14.00 uur

Vr.

Laatste vrijdag van de maand filmavond

19.30 uur

Do. 10 nov. Lezing met dia’s over Twents landschap
Door Harry de Jong. Kosten €4

14.00 uur

Do. 17 nov. Effkes d’r oet - Sjoelen en Rummikub

14.00 uur

Wo. 23 nov. Mantelzorgcafé

20.00 uur

Do. 24 nov. Cabaret - Tante Betta oet Bookel. Kosten €7

14.00 uur

Do. 1 dec.

14.00 uur

Gezellige Sinterklaasmiddag

9.00 uur & 10.15 uur

JAARGANG 44 | JULI-AUGUSTUS 2022 | NR. 458

59



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 van de huid verzorgt én

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.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
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

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo Op zondag 6 november is er om 10.00 uur een gebedsdienst
in de Marcellinuskerk (gebouw Momentum). Verdere bijzonderheden kun je vinden in
de rubriek “Op Weg” van het weekblad Rond Haaksbergen en op de website van de
Franciscusparochie Haaksbergen, Boekelo, Buurse: www.franciscusparochie.nl.
Pancratiuskerk Haaksbergen Elke zondag is er om 09.30 uur een eucharistieviering.
Bijzonderheden kun je vinden in de rubriek “Op Weg” van het weekblad Rond Haaksbergen
en op de website van de Franciscusparochie Haaksbergen, Boekelo,
Buurse: www.franciscusparochie.nl. Via de website www.kerkdienstgemist.nl/
stations/2326, kun je de eucharistieviering in deze kerk volgen. Op NPO2 wordt
elke zondagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.
Protestantse kerk Usselo Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk.
Deze dienst kun je ook online volgen via de website: www.kerkdienstgemist.nl.
Bij ‘Zoek kerk’ typ je Usselo in. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we graag
naar de website: www.protestantsegemeente-usselo.nl.

KALENDER NOVEMBER (4 NOVEMBER - 2 DECEMBER)
Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch
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19.00 - 19.30

vr. 11 nov. Aanbellen kinderen bij je thuis .St. Maartenviering Marcellinuskerk
Lampionnenoptocht vanaf Marcellinuskerk vanaf
17.00 - 17.30 - 18.00
za. 12 nov. Op en Daal | De Buren		

20.30

di. 15 nov. Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede

20.00

vr. 18 nov. Folkclub Twente | Job Alone & Friends | De Buren
www.folkclubtwente.nl 		

20.30

za. 19 nov. Intocht Sinterklaas | Tour door Boekelo Aankomst Meester Schierbeekplein
Zie: Facebook Sinterklaas in Boekelo
13.00 - 14.00
do. 23 nov. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

12.00

vr. 24 nov. Filmavond Historische Kring
do. 1 dec.

Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt
mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl
17.00

vr. 2 dec.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede
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di. 8 nov.

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 donderdag 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

André de Boer

06 - 2184 0342

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

Secretaris/Vice voorzitter
Ben ter Stal

06 - 1250 8149

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Bart Stokkers

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

06 - 1284 5310
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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

