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Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

 Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie - Printers
- Aanleg van netwerk, telefoon - MKB, service op locatie
- ADSL internet aansluiting - Verkoop computers

Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl 

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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DE SOALTKLOET’NS: RECEPTIE PRINS DENNIS 
 Receptie Hoogheid Prins Dennis I en Adjudant Daan.   

 

 Op de "zevende van de elfde" kwam hij uit het 444-jarige Grolsch-vat, de nieuwe 44ste Prins Carnaval van  CV "De Soaltkloet’ns", nadat Prins Geert op de bekende ludieke wijze was afgevoerd.   Prins Dennis I (Dennis Homeijer) heeft, na benoeming van zijn adjudant Daan (Daniel van Offenbeek), zijn proclamatie voorgedragen en zijn lijfspreuk onthuld:   "A’jdrbunt, mojjedrwean!!”   Op zaterdag19 december houden wij, Prins Dennis I en Adjudant Daan, onze receptie bij Residentie De Buren. Iedereen, van alle kanten van de beek, is vanaf 18:00 uur van harte welkom om samen met ons een drankje te drinken op een mooi carnavalsjaar.  Tevens proosten we dan samen op het 44-jarig jubileum van de carnavalvereniging De Soaltkloet’ns!!   Hoogheid Prins Dennis I en Adjudant Daan  
Activiteiten van De Soaltkloet’ns 2016 bij De Buren: ma  4 jan.  Voorverkoop kaarten Boekelo-avonden 19:30 uur do 21 jan. Boekelo-avond 1 19:30 uur vr  22 jan. Boekelo-avond 2 19:30 uur za 23 jan.  Boekelo-avond 3 19:30 uur vr  29 jan. Clientencarnaval 19:30 uur vr   5 febr. Kloet’nhijsen  20:30? uur za  6 febr.  Thema-avond  21:00 uur zo  7 febr. Optocht 13:30 uur ma 8 febr. Kindercarnaval 15:15 uur ma 8 febr. Rosenmontagsbal 20:30 uur 
 
Kijk ook op www.soaltkloetns.nl 
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (17 NOVEMBER 2015) 
 Stof…  Enkele minuten over acht opent Jeroen Verhaak, voorzitter van de Dorpsraad Boekelo, de openbare novembervergadering van deze raad. Eenieder wordt welkom geheten! Er wordt gewezen op een volle agenda. Joost Brunink is met kennisgeving afwezig zodat er 12 raadsleden achter de tafels zitten, aangehoord en gadegeslagen door 15 mensen in de zaal, waaronder Corrie Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Anton Brinks (wijkagent) en - hij schuift iets later aan - Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). In het kader van “mededelingen” krijgt Ben ter Stal het woord: hij zegt dat hij wegens veranderde werkkring zijn taak als tweede secretaris en enkele vertegenwoordigende activiteiten moet beëindigen. Wel blijft hij lid van de Dorpsraad. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en roept Dorpsraadleden die belangstelling hebben voor de functie van tweede secretaris op zich op korte termijn bij hem (JV) te melden.  Siemen Bruins krijgt het woord voor een presentatie van de plannen die zijn organisatie, Outdoor Care (www.outdoorcare.nl), heeft met het Labyrinth-terrein aan de Welenmosweg/Oude Deldenerstraat.  Aan de hand van een PowerPoint-presentatie licht hij toe wat de bedoeling is: het organiseren van activiteiten voor m.n. jeugd (6- tot 20- jarigen) met een beperking. Concept: samen, buiten, ervarend leren.    Voor de activiteiten zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn.  Wij hopen die als Dorpsraad (wij zijn adviesgerechtigd) binnenkort te mogen ontvangen van de gemeente Enschede.  Het Verslag van de oktobervergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd. Ben Bel merkt naar aanleiding hiervan op dat hij tot zijn verbazing gemerkt heeft dat de bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie (Verslag punt 4) zijn grenzen heeft!   De al eerder via de mail naar de Dorpsraadleden gestuurde postlijst wordt besproken. Besloten wordt in Boeke-loos een artikel te plaatsen over het gewijzigde gemeentelijke bladruimbeleid.  De brief van De Woonplaats over de sociale huurwoningen leidt tot een kort gesprek hierover, waarbij Ben Bel vraagt hem de inventarisatie van deze woningen, gemaakt in het voorjaar van 2015, te sturen.   Het volgende punt op de agenda, daarop omschreven als: “Autorally 1 november jl., deze deed nogal wat stof opwaaien in en rond Boekelo…” liet vanavond het stof bepaald niet neerdalen!   (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 november 2015)  Een uitvoerige gedachtewisseling tussen Dorpsraadleden, het aanwezige bestuurslid van de organiserende club (de heer Wouter Koenderink) en het publiek, was zeer levendig! Samenvattend: de organisatie bood haar verontschuldigingen aan voor de steken die ze hebben laten vallen op  1 november, een aanwezige bewoonster van het gebied wees op de kwetsbaarheid daarvan en vanuit de Dorpsraad werd aangedrongen op een beter overleg in de voorbereidingsfase en bij de vergunningverlening. Aspecten die o.a. genoemd werden: dorp was die dag voor een groot deel van de buitenwereld afgesloten, informatievoorziening vooraf en tijdens de rally liet te wensen over, de rally trekt zo’n 30.000 bezoekers!   Zeer binnenkort is er een evaluatie van dit evenement door de betrokken vergunningverlenende gemeentelijke instanties. Wij zien het resultaat daarvan met belangstelling tegemoet! Wordt vervolgd!   Er was weer divers NIEUWS van de commissies en vertegenwoordigingen. De commissie R.O.M.: - kondigde bij monde van enkele R.O.M./R.S.C.J-leden, (resp. Bart Stokkers en Jeanet van Offenbeek) en twee studenten van de politieacademie een onderzoek aan over “Parkeren in Boekelo”, wij hopen daarvan in de decembervergadering de resultaten te mogen zien en horen;  - Kas de Vries presenteerde het door hen opgestelde advies m.b.t. de reconstructie van de kruising Badweg, Weleweg, Rutbekerveldweg.  Het daarin opgenomen advies (uit de koker van R.S.C.J. / Banken-commissie) om de bank aan de Rutbekerveldweg (verhard) te verplaatsen naar het onverharde deel van die weg, zal m.n. na opmerkingen van Gerard Roossink en Fleur ter Kuile (belangstellende) opnieuw bekeken worden; - meldt dat de evaluatie van het gebruik van horeca-terrassen uitwijst dat e.e.a. naar tevredenheid gebeurt; - Kas de Vries zal in  Boeke-loos een artikel schrijven over het gewijzigde gemeentelijke bladruimbeleid [zie blz. 21, red.].  Henk Abbink merkt op dat dit beleid kan leiden tot behoorlijke verstopping/beschadiging van putten en het riool! Vanuit de zaal wordt gewezen op onzichtbaar geraakte trottoirbanden door het laten liggen van bladafval. Dit leidt tot ongelukken! De voorzitter van R.O.M., Kas de Vries, zal evaluatie van dit bladruimbeleid op termijn bespreken met Jan ten Elzen en stelt: 1. Het moet eigenlijk anders. 2. Tijdpad voor bladruimen moet duidelijker gecommuniceerd worden met bewoners. 3. Bladkorven moeten terug!   (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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E. Slotboom
Glanerbrug
06 50 65 27 59
461 8370

H. Regterschot
Boekelo 
06 21 87 21 16 
428 2150 

VOOR AL UW :  
Centrale Verwarming Gas, Water  
en Sanitaire Werkzaamheden 

Gespecialiseerd in ZINKWERK

REBO-TECH

fax: 461 8371

www.verkeersschoolheurman.nl
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 november 2015)  De Ouderencommissie wordt vanavond versterkt door de benoeming tot “buitenlid” (wel commissielid, geen Dorpsraadlid) van Jan Haven. Welkom! Ben Bel, lid van deze commissie, zegt dat het gebouwencomplex aan de Beckumerstraat (v.m. Marcellinuskerk) kandidaat is voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst en dat in dit gebouw (“na de zegen daarvoor uit Utrecht”) een mortuarium gevestigd zal worden. Gezien de eisen die de Provincie aan de door haar toegezegde financiële subsidie heeft gesteld moet het werk daarvoor op korte termijn van start gaan.  Ben ter Stal zegt dat de aanschafprocedure voor meubilair (betaald door de Dorpsraad) voor de Nijmeijerzaal in de M.F.A. vordert.  Vanuit de R.S.C.J.: (Ben Schoppert / Jeanet van Offenbeek) - wel of niet herdrukken van INFOBOEKJE BOEKELO? De Dorpsraadleden nemen het advies van de commissie (geen herdruk!) vanavond over. We zullen relevante informatie op de site boekelo.info plaatsen, maar wij realiseren ons terdege dat niet-internetgebruikers hiermee op achterstand worden gezet. Onderzocht wordt of het WELKOMSTBEUKSKEN en BOEKE-LOOS wellicht soelaas kunnen bieden. Ook het inzamelen van INFOBOEKJEs, versie 2010, wordt gesuggereerd; - de bewegwijzering van het Wandelpad (met blauwe pijlen) gebeurt op 9 en 10 december a.s.; - de aanleg van Natuurlijk Spelen De Bleekerij is in de afrondingsfase.  Publiciteit: (Kas de Vries) - we zijn blij dat de redactie van Boeke-loos en boekelo.info met vier(!) mensen wordt versterkt. Kas de Vries vervangt Ben ter Stal in de redactieraad van beide media. We stellen vanavond de planning van de inlever- en verschijningsdata vast. Omdat deze samenhangen met de vergaderingen van de Dorpsraad (elke derde dinsdag van de maand) wordt in dit kader ook het Dorpsraad-vergaderschema voor 2016 vastgesteld [zie elders in deze Boeke-loos, red.].  Op advies van de commissie Dorpsbudget (vanavond toegelicht door Kas de Vries) besluiten we de aanvraag van de Ouderraad van O.B.S. Molenbeek van € 2.500,- voor de aanpassing en verbetering van de vrij toegankelijke speelplaats van locatie Boekelo te honoreren. In de decembervergadering komt de aanvraag van BSC Unisson voor een bijdrage aan de aanleg van een pannaveld ter tafel. De commissie heeft de aanvrager om nadere informatie gevraagd. Voor de Sinterklaasintocht stellen we € 450,- beschikbaar.   (Lees verder op de volgende bladzijde) 





www.boeke-loos.nl  

boeke-loos          december 2015     37e jaargang, nr. 388            blz. 11 

Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (17 november 2015)  Waarbij de commissie de aanvragers heeft laten weten “de jaarlijkse intocht graag te stimuleren, maar graag ziet dat er tussen alle partijen die de goedheiligman op bezoek krijgen, afspraken gemaakt worden over het gebruik van de outfit en wat daarmee moge samenhangen. Boekelose ondernemers betalen hoofdzakelijk de kosten van de intocht, maar wij menen dat het niet uitsluitend hun verantwoordelijkheid (ook financieel) kan zijn”.  Rondvraag: - Bart Stokkers: hoeveel redactieleden van Boeke-loos treden terug? Antwoord: twee, t.w. Ingrid Kuster en Lilian Reinalda; Idem: benadrukt positief-kritisch te staan tegenover het Autorally-gebeuren zoals vanavond besproken; - Idem: wanneer overleg tussen Dorpsraad en B.O.V. over site-zaken? Antwoord: 8 december a.s.;  - Gonny ten Veen wijst op de slechte lak-staat waarin de banken op het Schierbeekplein verkeren. Jan te Elzen heeft dit genoteerd;  - Jeanet van Offenbeek: vandalisme Dr. de Jongstraat goed afgehandeld, ook zij benadrukt haar positief-kritische houding t.o.v. het Autorally-gebeuren. Vanuit de zaal sluit Jan ter Horst zich daarbij aan.     Enkele minuten over half elf sluit de voorzitter deze vergadering.  Ben Schoppert   UITNODIGING voor de volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad op dinsdag 15 december a.s., aanvang 20:00 uur, in de MFA De Zweede,  aan de Boekelosestraat. U bent van harte welkom en hebt in deze vergadering volop de gelegenheid om mee te praten over de Boekelose belangen. De agenda vindt u enkele dagen vóór de vergadering op de website www.boekelo.info/Dorpsraad. Het verslag verschijnt ongeveer een week na de vergadering en wordt ook op de site gepubliceerd.   
AANVANGSTIJD BRIDGECLUB BOEKELO GEWIJZIGD 

 
In de vorige uitgave van Boeke-loos werd gemeld dat de 
aanvangstijd op de woensdagavonden om de 14 dagen 
van de Bridgeclub Boekelo om 19:45 uur was.  
Dit moet zijn 19:30 uur!   De speeldata voor de rest van dit jaar zijn op:  9 en 16 (Kerstdrive) december, vanaf 19:30 bij De Buren. Kijk ook op de site: www.bridgeboekelo.nl 
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DATA DORPSRAAD EN BOEKE-LOOS 2016 (1e half jaar) 
 ●●●● LET OP: INLEVERDATA KOPIJ VERVROEGD ●●●●  m.i.v. januari 2016 zal de datum voor het inleveren van kopij voor  Boeke-loos naar voren geschoven worden! Het is niet meer de laatste dinsdag van de maand, maar de vrijdag ervoor.  DORPSRAAD VERGADERINGEN BOEKE-LOOS INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS BEZORGEN VANAF dinsdag vrijdag vrijdag 19 januari 22 januari 5 februari 16 februari 19 februari 4 maart 15 maart 18 maart 1 april 19 april 22 april 6 mei 17 mei 20 mei 3 juni 21 juni 24 juni 8 juli (dubbel nummer)  De data voor het 2e half jaar worden vermeld in het juli/augustusnummer. Kijk op de website www.boekelo.info voor actuele informatie.   INZAMELING OUD PAPIER 2016 
 Ook in 2016 verzorgt Muziekvereniging Unisson weer de papierinzameling in Boekelo, zowel op de donderdagen als op de zaterdagen. Hieronder een overzicht van de data waarop dat zal zijn.   Donderdag Container aan de weg zetten vanaf 17:30 uur 

 

 07 januari 04 februari 03 maart 31 maart  

 28 april 02 juni 30 juni 28 juli  

 08 september 06 oktober 03 november 01 december  Zaterdag Papiercontainer, Kwinkelerweg 5, 9:00 - 12:00 uur  

 

 16 januari 20 februari 19 maart 16 april  

 21 mei 18 juni 16 juli 20 augustus 

 17 september 15 oktober 19 november 17 december  Wij zijn erg blij met uw papier. De opbrengst is belangrijk voor de clubkas.  Judith Veldhuis, penningmeester MV Unisson 



Met onze wandeltocht hebben we € 1.000,- opgehaald voor de Stichting 
Lennard4life. Hiermee hopen we mee te kunnen helpen aan zijn wens:  

Blijven leven! 
Iedereen bedankt die meegelopen heeft! 
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Joost Verhaak
Twekkelerweg 200
7547 RN Boekelo
Tel. 06 53631447

info@verhaaktuinverzorging.nl
www.verhaaktuinverzorging.nl

Wat wij doen:
Tuinontwerpen

Bestratingen
Schuttingen

Beplantingen
Tuin onderhoud

levering materialen

Fysiotherapie Oost Nederland
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Reguliere fysiotherapie - Manueeltherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Kinderfysiotherapie - Craniosacraaltherapie
Echografie - Fysiofitheidscan

Beweegprogramma’s en (medische) fitness

Windmolenweg 42, Boekelo
W: fyon.nl/fyon-boekelo

T: 053 428 12 93
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ADVERTENTIETARIEVEN BOEKE-LOOS 2016 
 
Zwart/wit advertenties: 
Keuze uit: Afmetingen 

(hoogte x breedte) 
Eenmalige 
advertentie* 

Jaarcontracten 
(11 edities) 

⅓ pagina 56 x 123 mm  € 30,00 € 175,00 
½ pagina 86 x 123 mm  € 40,00 € 235,00 
1/1 pagina 180 x 123 mm  € 55,00 € 350,00 
Advertorial** 180 x 123 mm € 55,00  
Boekelootje***  € 5,00  
Klein Zakelijk***  € 7,50  
 
  *    Eenmalige advertentie maximaal één keer per jaar én indien er plaats is.  
 **   Advertorials zijn eenmalige advertenties in redactionele vorm die informatief 
       zijn, maar toch ook commercieel. 
***  Boekelootjes zijn bedoeld voor niet-commerciële oproepen, in Klein Zakelijk 
      (KZ) kan een tekstadvertentie geplaatst worden waarin, in ruil voor geleverde 
      artikelen of diensten, een vergoeding gevraagd wordt. Hierbij valt te denken 
      aan cursussen, hulp gevraagd/aangeboden, aanbod van koop of huur, etc.. 
     Voor beide geldt: eenmalige plaatsing, maximaal 8 regels (ca. 80-85 woorden 
      in Arial 11pts). Betaling ná ontvangst van de factuur o.v.v. het factuur- 
     nummer. De factuur wordt u per e-mail toegezonden. 
 
Full-colour advertenties omslag (alleen jaarcontract): 
Achterkant 1/1 pagina € 1.470,00 
Binnenzijde voor en achter ½ pagina 

1/1 pagina 
€    600,00 
€ 1.185,00 

 
NB: Alle prijzen zijn inclusief BTW.  
Jaarcontractprijzen betreffen één jaargang van 11 edities.  
Momenteel is er een wachtlijst voor jaarcontracten.  
U kunt zich hier op laten zetten. 
Alle advertentievoorwaarden staan vermeld op de site www.boekelo.info. 
 
Wilt u advertentieruimte reserveren? 
Stuur dan rechtstreeks een e-mail naar redactie@boeke-loos.nl.  
Na ontvangst ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging. 
 
NIEUW: Ook vermelding op de website! 
Adverteerders in Boeke-loos met een jaarcontract ontvangen kosteloos 
een vermelding op dé website van en over Boekelo: www.boekelo.info. 
Voor de aanlevering van de gegevens voor deze vermelding zie de 
website. De redactie kan advertenties weigeren en is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. 

http://www.boekelo.info/
http://www.boekelo.info/
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MONOPOLY 
 Simone Derksen (51),  Import-Boekeloër. Werkt met plezier, moeder van puber.  ‘Jezelf op de kaart zetten’. Ik word een beetje kriegel van deze zin. Tegelijkertijd is het mijn vak - als ik dat zo mag noemen - om bedrijven en diensten zichtbaar te maken. Giethoorn heeft dat dit jaar goed gedaan: het staat vermeld op de wereldeditie ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van het Monopolyspel, naast steden zoals Hong Kong, Istanbul, Tokio, Sydney en New York!  ‘Chinezen zien Giethoorn als klein Venetië’, zo kopte recentelijk de Volkskrant. Tenminste 150.000 Chinezen bezoeken jaarlijks het 2.600 inwoners tellende dorpje (Boekelo telt er circa 2.500). De VVV springt er handig op in. Naast plattegronden in het Chinees staan er bij de bushalte ook aanwijzingen in deze taal. Overigens staat in tuinen van bewoners van Giethoorn in het Chinees de tekst ‘Verboden toegang. Privétuin. Dank u’. De Chinezen worden, tijdens een tour, voorgelicht over onze cultuur en gewoonten: ‘Niet rochelen en niet op de wc-rand gaan staan’, zo wordt gemeld. Het plaatsje is booming. De (fluister)bootjes door de waterwegen vervoeren duizenden toeristen. Uniek. Maar is ook Boekelo niet uniek? Met de MBS? Ik houd niet van na-aperij, dus dat Monopolybord komt er niet. Maar stel dat het er wél kwam. En wij wilden de verkoop van het spel bevorderen. Hoe vullen wij dat dan in?  De notabelen Boekelo als Monopolybord. Iedereen kan en mag aanschuiven. Elke dorp heeft zijn ‘notabelen’. Ideale kandidaten voor directeuren, voorzitters en/of aandeelhouders. Mensen die veel voor het dorp betekenen of betekend hebben. Maar daardoor ook onder vuur liggen of voor een vuurpeloton komen te staan. Aan u de keuze om vier spelers in gedachten te nemen. Het mogen ook uw vrienden of familieleden zijn.  We zijn ervan overtuigd dat het spel scherp op de snede gespeeld wordt. Want spelen betekent winnen (en verliezen accepteren).  Monopoly, editie Boekelo Wie De Zweede passeert krijgt € 10.000,- (verkregen uit een erfenis van twee niet nader te noemen broers). Drie plaatselijke aannemers willen u de huizen leveren. De Rabobank financiert, maar u moet gewoon pinnen. Een Rabobank vestiging is (ook) op het Monopolybord niet te vinden.  Op het bord staan met gepaste trots de straatnamen van verzetshelden.   (Lees verder op de volgende bladzijde)   
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Verder: Monopoly  Zonder discussie. Maar ook de aanrijwegen: Beckumerstraat, Boekelosestraat en de Windmolenweg. U herkent deze straten als standplaats voor het ‘anonieme’ donkerblauwe of grijze (politie)bestelbusje voor snelheidscontroles en laatstgenoemde aan het kenteken 3-VFN-26 (aanwezigheid is ook via Facebook te volgen).  Kanskaart Natuurlijk zijn er de Kanskaartjes en het Algemeen fonds: ‘Boete voor te snel rijden € 148,-’. ‘Reis naar Station Boekelo’, indien u langs Ribhouse Texas komt ontvangt u een extra bijdrage van € 10.000,-. ‘U betaalt de bank rente over uw spaartegoed’ (we gaan met de tijd mee). ‘Repareer uw huizen’, vraag tenminste drie offertes aan en stel ‘dus’ twee bedrijven teleur. ‘Aangehouden wegens dronkenschap. Merk: Grolsch. € 50,-’.  ‘U bent jarig en ontvangt van elke speler een fles Bookels Bitter’. (Welke u, alle vier, gezamenlijk, zonder bittere nasmaak, dient te nuttigen). ‘Aanslag straatgeld, voor elk huis betaalt u € 1.500,-‘. Het zou zo maar kunnen. Overigens staat in de klassieke versie ‘Vergissing van de bank in uw voordeel’. Maar sprookjes bestaan niet. Zelfs niet in Boekelo.   Dorpsstraat, een suggestie De gevangenis ontbreekt op het bord. Het is relatief veilig in ons dorp.  Het over het mortuarium hebben lijkt mij ongepast. Dat is immers een gepasseerd station. Een Dorpsstraat zou wel toepasselijk zijn.  Laat deze nu ontbreken in ons dorp.    KERSTNACHTVIERING 
 

 

 

  nodigt u uit voor de kerstnachtviering  op 24 december a.s. om 23:00 uur  in de Marcellinuskerk Boekelo. Kerk open vanaf 22:30 uur. 
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BLAD BLOAZEN 
 Hoe zit het nu eigenlijk met al dat vermaledijde blad op straat en op de stoepen? Deze herfst werd Boekelo opgeschrikt door meer blad en meer eikels dan ooit te voren. Een eikelrijk jaar konden we lezen in de krant. Maar ook dat de gemeente minder blad ruimt. In het novembernummer van Boeke-loos was door Jan ten Elzen in de rubriek ‘Gemeentelijke Zaken’ al gemeld dat de bladkorven zijn verdwenen en dat er minder vaak blad wordt opgehaald door de gemeente vanwege de bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte.   Tijdens de Dorpsraadvergadering van 17 november werd door Ten Elzen aangekondigd dat nog die week de eerste bladronde met een zuigmachine zou worden uitgevoerd. En zo geschiedde.  De praktijk voor Boekelo (en alle andere stadsdelen) is sinds het begin van dit najaar als volgt: blad kan langs de randen van de trottoirs achterblijven. Blad kan ook zoveel als mogelijk op de groenstroken langs de wegen worden gedeponeerd of op graspercelen langs de wegen.  Al dat blad zal dan tijdens de zogenaamde bladrondes worden opgezogen. Tijdens de reguliere veegrondes worden de restanten dan weggeveegd. Momenteel liggen er bijvoorbeeld nog erg veel bladeren en platgereden eikels aan de zijden van de Diamantstraat. Die zullen op korte termijn worden geveegd.  De Dorpsraad is kritisch over het nieuwe beleid van de gemeente in deze, maar ziet ook in dat door de bezuinigingen een aanpassing van het bladruimen onvermijdelijk is. We volgen de nieuwe werkwijze en zullen die mede-beoordelen op gevaarlijke situaties die ontstaan voor wandelaars en fietsers.  Namens de Dorpsraad, Kas de Vries 
 

KLEIN ZAKELIJK   TE HUUR: KANTOORRUIMTES ‘KLOKHUYS’ BOEKELO In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komen op korte termijn 3 representatieve kantoorruimtes van 31m2, 38m2  en 70m2 beschikbaar. Flexplek is bespreekbaar. Gestoffeerd, gemeenschappelijke pantry / keuken en inclusief parkeerplaatsen.  Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk.  Geïnteresseerd? Bel: 06 46 05 47 45 of 06 12 50 81 49. www.klokhuysboekelo.nl   



Dorrestijn makelaardij
Molenveld 85, 7548 RB Boekelo

Tel . 053 - 42 814 56
06 - 551 326 85

info@dorrestijnmakelaardij.nl

aan– en verkoopbemiddeling

bezichtigingen en afspraken
ook buiten kantooruren
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SLAGERS
GEBAKJE

dit is ge
kruid run

dergeha
kt

met toefje
kruidenb

oter en

omwikkeld
met katen

spek

per
stuk 1.98

KIPFILET TORINO met Parmaham Parmazaanse kaas
en Mediteraanse kruiden 100 gram 1.45
GEVULDE PROCUREURLAPJES 500 gram 3.98
FRANSE MOSTERDSOEP per liter 5.98
GILDEROL dit is een varkensschnitzel gevuld met rundergehakt
en omwikkeld met gerookt spek 100 gram 1.29

RUNDER ROLLETJE PROVENCE dit is een malse runderschnitzel
gevuld met rauwe ham, brie en eikenbladsla 100 gram 1.98
THURINGER KALFSSAUCIJZEN (dunne) 100 gram 1.48
PATE DU CHEF UIT EIGEN KEUKEN 100 gram 1.98

1 KILO ROLLADE NAAR KEUZE, STUKJE ZELFGEMAAKTE PATE, DIT IN
EEN DOOSJE MET DAAROP EEN TWENTSE METWORST VOOR 19.95

CADEAU
TIP
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JUBILEUMCONCERT MUZIEKVERENIGING UNISSON 
 

   120 jaar 
 
Op 31 oktober jl. hadden wij als 120-jarige vereniging een primeur.  
We hebben ons eerste concert georganiseerd in de kantine van  
De Zweede en waren allemaal zeer benieuwd hoe of ons dit concert in 
ons nieuwe onderkomen zou bevallen. Wij waren erg blij met alle aanloop 
in De Zweede. De zaal was goed gevuld met toehoorders uit verschillende 
hoeken van het dorp, zowel van de “goede” kant als de “verkeerde” kant. 
Ook waren er stadsen en buitenlui te herkennen in het publiek.  
 
Wie jarig is trakteert. Na koffie met een plak krentenwegge, startte het 
orkest met twee stukken die gewijd waren aan bijzondere plaatsen. 
Allereerst “Festmusik der Sadt Wien” en vervolgens “Impressions of 
Petra”; een hommage aan de verborgen stad in Jordanië.  
Voor je geestesoog waande je je met behulp van deze impressies in deze 
andere wereld. De slagwerkgroep sloeg strak, bekwaam en virtuoos door 
Amerika, Japan, Schotland en Afrika.  
 
Voor de pauze werden diverse jubilarissen gehuldigd, waarbij Gerrit 
Wennink zijn speldje voor zijn 50-jarige lidmaatschap in ontvangst nam. 
Een bijzonder moment! Na de traditionele verloting in de pauze ging het 
orkest verder met een aantal ‘easy listening’ nummers. Ook hier kon het 
publiek zich laten meevoeren met een metrolijn (“The ‘A’ Train”) door New 
York, een samensmelting tussen “Norwegian Wood” van de Beatles en de 
Noorse componist Edvard Grieg.  
De avond werd als vanouds aan elkaar gepraat door ladyspeaker Freddy 
Dinkla. Al met al een gezellige, muzikale avond in een sfeervol 
onderkomen. Het was fijn om met publiek en onze achterban deze 
120-ste verjaardag te mogen en kunnen vieren!  
 
Femke Gerritsen 

http://www.boeke-loos.nl/


De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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ER WAS EENS.... 
 
Ooit zaten in het voorcafé van Café Beukers schoenmaker Ter Kuil en 
een kapper. Wat nu de slijterij is was Café Breukers, dat zijn deuren sloot 
in de jaren 90 van de vorige eeuw. 
 
Voor herstellen en vermaken van kleding ging je naar kleermaker 
Ticheler die zijn winkel had aan de Beckumerstraat. 
 
Voor "al uw schilderwerk" ging je óf naar Barink en Kip aan de 
Beckumerstraat, of naar Bellers aan de Ganzebosweg. Beiden hebben 
hun laatste likje verf allang verstreken. 
 
Je brood kocht je bij Bakkerij Vogt; het pand heeft de jaren 70 niet 
overleefd. 
 
In de winkel verderop zat de grootgrutterswinkel Wegdam, de voorloper 
van AH. Later liet je in een deel van deze winkel je haar knippen bij 
kapsalon Janny en in het andere deel zat verzekeraar en oud-prins Job 
Warnaars. 
 
Naast Wegdam zat Taxi, rijwielbedrijf en tankstation Winters. 
 
Daar weer naast bloemist Scholten. Deze had toen al toekomstvisie en 
deed aan koopzondagen. De broeikas staat er nog wel. 
 
Eieren kocht je in het laatste huis van de 12 apostelen bij Mina Scholten, 
kolen een eindje verderop bij Ten Hoopen. Hier woont nu een oud-prins. 
De gecombineerde sportvereniging is in 2014 verhuist en “woont” nu 
tegenover de plaatselijke bierbrouwer. 
 
De Goed Heiligman komt nog wel in ons deel van het dorp maar 
verdwijnt ook snel weer nadat hij de "verlaten" kerk heeft gezien. 
De Roomse kinderen gingen naar de Marcellinus Lagere School, die nu 
aan de andere kant van de beek staat. 
 
Zelfs de roots van de 44ste prins liggen hier. 
 
Allemaal zijn ze weg, ook de carnavalsoptocht die ooit aan (onze), de 
goede kant, van het dorp begon. 
 
Het zal ons benieuwen of hij zijn belofte waarmaakt. 
 
CV De Boerenerfsleppers 
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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   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

! www.ezendam.nl 
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TAI CHI VOOR ALLE LEEFTIJDEN 
 
Tai Chi is een rustige Chinese bewegingskunst, gericht op de 
bevordering van lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn.  
Het reduceert stress, bevordert een goede houding en helpt spieren en 
gewrichten los te houden. 
Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Tai Chi kan 
bijdragen aan vooruitgang op verschillende gebieden, zoals: lopen, 
balans, spierkracht en kwaliteit van leven. Bovendien kan het helpen bij 
chronische aandoeningen als rugklachten, artrose, reuma, COPD. 
 
Tai Chi wordt in Boekelo verzorgd door Stanley van Ammersfoort, met 
persoonlijke aandacht en gepaste begeleiding voor iedere cursist.  
De groep bestaat op dit moment uit 7 vrouwen tussen de 40 en 80 jaar. 
We zouden het leuk vinden om het ledenaantal uit te breiden. Tai Chi is 
geschikt voor alle leeftijden, en natuurlijk voor vrouwen én mannen. 
Ook voor wie slecht ter been is, gebruik maakt van een rollator of in een 
rolstoel zit is deze rustige vorm van lichaamsbeweging geschikt omdat je 
het op je eigen niveau en ook zittend kunt uitvoeren. 
 
Kom voor meer informatie en aanmelding eens langs op de 
dinsdagochtend en volg een gratis kennismakingsles!  
Zie ook onderstaande advertentie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Els Prins, Riet Hollink, Toos Schukkink, Grietje Bouwman, Frederiek 
Robinson, Sonja Brouwer, Ruth Burgers en Stanley van Ammersfoort 
 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 
 
 

Is TAI CHI iets voor u? 
Hierboven ziet u hoe het u kan helpen bij de bevordering van  

uw geestelijk en lichamelijk welzijn. 
Iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur worden de lessen gegeven 

in de Huiskamer van het Dorp, Jan van Elburgstraat 111, Boekelo. 
De kosten zijn € 50,- voor 10 lessen.  

Kennismakingsles gratis. 
Inlichtingen: 06 45 53 26 82 

 
 



Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 
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OPROEP COLLECTANTEN 
 Collecteer mee voor de Hersenstichting van1 t/m 6 februari 2016  De Hersenstichting zet zich in voor alle mensen met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD.  Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij.  Bijna een half miljoen mensen kampt met blijvende ernstige gevolgen.  Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek in Boekelo.   U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen.  Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine moeite met een groot effect.   U kunt zich opgeven bij de collecteorganisator: mevrouw A. Nijland, tel. 053 - 428 02 00 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag,  tel. 070 - 360 4816 of via www.hersenstichting.nl.    

KLEIN ZAKELIJK 
  Natuurlijk Balans Praktijk voor Voetreflextherapie, Cuppingmassage en Voedingsadvies op basis van de Hormoonfactor Erna Roossink  Badweg 65, Boekelo  053 - 428 15 95 www.natuurlijkbalansboekelo.nl December kadotip: Bon voor een ontspannende voetreflexbehandeling.  

  KERSTMARKT BOEKELO 
 
Zaterdag 12 december van 17:00 - 20:00 uur. 
Het zijterras van De Buren bij de zoutboortoren en een gedeelte van het 
perron van de MBS vormen wederom het prachtige decor van een 
gezellige kerstmarkt. 



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. 

Particuliere winterpremie = € 50 per man/per dag!
Zakelijke winterpremie =  € 25 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 6% 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
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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Scherm-reparatie.com 

info@scherm-reparatie.com
Boekelose Stoomblekerij 49
7548 ED Boekelo

Telefoon of tablet scherm kapot?

Kijk op www.scherm-reparatie.com of bel 
053-8200952

eTe ablet soon of tlef ?apotcherm k

info
Boe
754

Kijk
053

om ccom atie..ceparratie.Scherm-rrepar

o@scherm-reparatie.com
erij 49elose Stoomblekek

elo48 ED Boek

.scherm-reparawwop w
3-8200952

atie.com of bel

Engelbertsweg 3
7554 SN Beckum
Tel. 074-3676533
Fax 074-3676175

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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LICHTJESAVOND BEGRAAFPLAATS USSELO 
 

Samen herinneren, stilstaan en verdergaan 
Vrijdag 18 december 2015 om 19:00 uur 

 
Net als vorig jaar wordt ook dit jaar weer een lichtjesavond georganiseerd 
op de begraafplaats te Usselo.  
Een moment van aandacht om al onze dierbaren die niet meer in ons 
midden zijn te herdenken en samen troost en verbondenheid te ervaren.  
 
Na de enorme belangstelling van vorig jaar, hopen we ook dit jaar op een 
grote opkomst om samen, op een sfeervolle verlichte begraafplaats, een 
half uur te luisteren naar tekst, zang en een stiltemoment. Ook is er 
gelegenheid om een kaars te plaatsen op het graf van uw dierbare of op 
een daarvoor aangewezen plek waar diegenen worden herdacht die niet 
in Usselo begraven liggen. 
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 
Wij nodigen u allen van harte uit. 
 
Caroline Doornbos, uitvaartbegeleidster (www.caroline-uitvaart.nl) 
Riëtte Wissink, ritueelbegeleidster (Oet de Tied) 

 
KLEIN ZAKELIJK 

 
 

(H)eerlijke paling 
VIS-ionair, Beckumerstraat 48, Boekelo 

Tel. 06 30 86 38 95 
Mail: vis-ionair@ziggo.nl 

Openingstijden: do/vr 10:00 - 16:00, za 11:00 - 15:00 uur 
 Tevens kunt u bij ons terecht op afspraak 

   
 



LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

Kantoor Boekelo Kantoor Beckum
Mr. G.J.H. Lefers RB A.J.H. ten Dam RB
Wiecherinksweg 5 Pastoor Geertmanstraat 22
7548 RM  BOEKELO 7554 MG  BECKUM
Tel.: (053) 428 13 24 Tel.: (074) 367 65 49
Fax: (053) 428 33 15 Fax: (074) 367 61 65

GGEESSPPEECCIIAALLIISSEEEERRDD  IINN
�� VVIIOOLLEENN  �� PPEERRKKPPLLAANNTTEENN  �� KKUUIIPPPPLLAANNTTEENN

�� HHAANNGGPPLLAANNTTEENN  �� GGRROOEENNTTEEPPLLAANNTTEENN
POTGROND  -  SIERTUINCOMPOST

TUINTURF  -  GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59

         Voor sfeervolle live-music (niet overheersend).  
         Tijdens receptie, diner, huwelijksfeest, evenement. 
            OOK OUDERENPROGRAMMA.  

       

Peter-Jan Knape     :06  222 474 55 
            www.pjknape.nl  

��������������������		

��
�����������������������������

��������������� ��������������

�� �!����"����#� 
� �!������	���#�

$���%������&���' (����������������������))

*'+,������-����- *''+�������#�.�

����/�01'23�+),�42�)+ ����/�01*+3�25*�5'�+6

��7/�01'23�+),�22�4' ��7/�01*+3�25*�54�5'



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          december 2015     37e jaargang, nr. 388            blz. 37 

BOEKELOPERS ORGANISEREN KERSTCROSSLOOP 
 

Kerstcrossloop op 2e Kerstdag 
 

 
 
De activiteitencommissie van de Boekelopers heeft een uitdagend 
parcours voor je uitgezet. Vanaf sportpark De Zweede gaat de route door 
de bossen, over zandpaden en langs beekjes. 
Je kunt na de wedstrijd gebruik maken van de moderne kleed- en 
doucheruimtes. In de kantine is volop gelegenheid voor een gezellige 
nazit met een heerlijke consumptie. 
 
Afstanden en starttijden: 
• 800 m    start: 10:00 uur  
• 5 km    start: 10:20 uur 
• 10 km (vanaf 16 jaar) start: 10:15 uur 
 
Inschrijven:  
• Voorinschrijving van 1 t/m 18 december digitaal via onze site:  
  www.bscunisson bij Boekelopers via de inschrijfbutton. 
• Op de dag zelf van 9:00 uur tot 9:45 uur. 
 
Kosten:  
• € 4,- bij voorinschrijving 
• € 6,- bij inschrijving op de dag zelf 
• Kidsrun 800 m: kinderen van 4-12 jaar gratis 
 
Locatie:  
• Sportpark De Zweede, Boekelosestraat 275, Boekelo 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.bscunisson/


Gezondheids-check, chirurgie, röntgen, echografie, enten en chippen, gebitsbehandelingen,
dierenarts van het asiel, dieetvoeders, bloeddrukmeting, bloedanalyse, oogdrukmeting,
dermatologie, knaagdieren.

w w w . d i e r e n k l i n i e k e n s c h e d e . n l

Brinkstraat 234
7541 AV Enschede
Tel.: 053 - 4305805
praktijk@dierenkliniekenschede.nl

De beste zorg
voor uw dier

Kliniek voor Gezelschapsdieren
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar vulde de zaal bij De Buren zich al vroeg met belangstellenden 
voor de jaarlijkse filmavond van de Historische Kring op 18 november jl. 
Men kon vòòr 18 november de kaartjes ophalen bij het Historisch 
Centrum en de entree verliep daardoor sneller, geen lange rijen 
wachtenden. Dus voor herhaling vatbaar.  
Het programma bood een variëteit aan onderwerpen, waarbij o.a. een film 
over het brouwen van Bookel’s Bier 400 + 44 jaren geleden, lang, lang 
voordat de Grolsch zich op Usselo’s gronden vestigde. 
Altijd weer een gezellige avond; een kleine tentoonstelling van prachtige 
foto’s (te bestellen), diverse boeken en brochures, met pianospel van Alie 
de Boer en in de pauze een stevige plak worst, aangeboden door Theo 
van der Peet. Een traditionele avond, wel voornamelijk bezocht door de 
ouderen onder ons . 
 
Graag maken wij u attent op de onderstaande vacature. Willen wij dat 
Boekelo’s verleden en heden bewaard zal blijven en onze activiteiten 
voortgezet worden, dan dient de volgende generatie zich aan! 
 

 
VRIJWILLIGERS VACATURE 

 
Wie heeft tijd beschikbaar om te helpen met het vastleggen van de 

Historie van Boekelo, Usselo en Twekkelo? 
 

Enige computerkennis is wenselijk. 
 

Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo 
Boekelose Stoomblekerij 400 

7548 AW  Boekelo 
053 - 428 12 03 

www.Historische-Kring-Boekelo.nl 
 

 
Tijdens de Kerstvakantie (19 december t/m 3 januari) is het Historisch 
Centrum gesloten. 
 
Wij wensen allen gezellige dagen toe en een gezond en voorspoedig 
2016! 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.historische-kring-boekelo.nl/
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KERKENTOUR BROOK DUO 
 ‘STORM OP KAS-OAMD’  De Kerkentour van het Brook Duo trok in een paar seizoenen meer dan 14.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het Twents dialect.  Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft dit jaar een nieuw verhaal geschreven dat de titel ‘Storm op kas-oamd’ kreeg. Het verhaal duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten en  neemt u mee naar 1928 waarin het leven van de ‘blinde Teuntje’ centraal staat.  Teuntje Dams is de zoon van een arme klompenmaker die op moet boksen tegen de grote herenboeren. Eén van de zonen van de herenboeren is Harmen Groot Wilterdink, die de bijnaam ‘de storm’ heeft vanwege zijn branie en arrogante gedrag. Hij vernedert arbeiders en dagloners en heeft het ‘te hoge vuur’t gat’. De kilte van de grote boerenfamilie Groot Wilterdink staat pal tegenover de warmte van de kleine klompenmakers familie Dams.  Na drie winterse vertellingen kon op vele verzoek een boek natuurlijk niet uitblijven. De verhalen zijn gebundeld, worden ondersteund met mooie tekeningen en het boek is na afloop van de vertelling te koop.  Een speciale ingerichte stand is daarvoor aanwezig.  In de aanloop naar kerst een mooi moment om even stil te staan bij de gebeurtenissen om ons heen. Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn  met koffie en glühwein.  Zondag 20 december, H. Blasiuskerk in Beckum, aanvang 14:30 uur Kaarten à € 5,- p.p. zijn verkrijgbaar vanaf 13:30 uur achter in de kerk of: Voorverkoop op de volgende adressen: - secretariaat Blasiuskerk Parochie contact@heiligegeestparochie.nl - Yvonne’s Bakkerswinkel, Past. Ossestraat 30, Beckum  - Jolande ten Thije, tel. 053 – 572 48 33; e-mail: secretariaat@nojg.nl  Maandag 21 december, kerk in Usselo, aanvang 20:00 uur. 
Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij: 
- Erna Roosink, tel. 428 15 95 / Riette Wissink, tel. 477 30 98  

 



A U T O B E D R I J F

HULSCHER
Windmolenweg 92 | 7548 BN Boekelo
Tel. (053) 4281685 | www.autohulscher.nl
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KERSTBOMEN TE KOOP 
  

 

 START ZONDAG 6 DECEMBER  zo. van 12:00 - 17:00, ma. - vr. van 14:00 - 18.00 uur,  za. van 10:00 - 17:00. Nordmann-spar en gewone kerstboom vanaf € 1,-  (voorwaarden zie site). Locatie: Windmolenweg, hoek Boterdijk. Bezorging in Boekelo gratis.  Verhaak Tuinverzorging, tel. 06 53 63 14 47. www.verhaaktuinverzorging.nl   Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen voor u gekweekt. De verkoop is VAN SINT TOT KERST van woensdag t/m zaterdag. Kom gezellig een kerstboom uitzoeken op onze kwekerij van 1,5 ha. aan de Vloeiweidenweg 31 naast Kwekerij Ter Brugge (tussen Boekelo en Hengelo ri. Diamantstraat).  We hebben bomen van 0,70 tot 7 m in diverse soorten. Alle bomen zijn/worden vers gerooid of gezaagd.  Info www.kerstboomhandel.nl of 06 10 84 11 56, Lammersen Kerstbomen  

 
 

 

  

 

 VANAF ZONDAG 6 DECEMBER  bij Het Plukreef te Twekkelo, Twekkelerweg 350.  ma t/m do en za 9:00 - 17:00u, vr 9:00 - 19:00u.  Vrijdag en zaterdag steken wij vuurkorven aan, draaien kerstmuziek en kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee een prachtige kerstboom uitzoeken. Uiteraard tegen scherpe prijzen en verpakt in een net! Keuze uit de ouderwetse groene kerstboom, blauwsparren en Nordmannen. Wij begroeten u graag!  Het Plukreef Jeanine en Ilse Reef   
BEËINDIGING KERSTBOMEN VERKOOP / ADRESWIJZIGING  Hierbij delen wij u mee dat we dit jaar géén kerstbomen verkopen, ook i.v.m. de verplaatsing van het bedrijf rond de feestdagen. Ons nieuwe adres is vanaf 15-1-2016: Badweg 55, Boekelo. Bij deze danken we u voor uw bezoek en aankoop de afgelopen jaren en wensen u hele fijne feestdagen toe.  Jannie en Bennie Hoenink. 
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EXTRA VOORLICHTING HUISKAMER VAN HET DORP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 10 december om 14:00 uur organiseert De Huiskamer van het Dorp 
in De Berke een extra voorlichting voor 65+-ers door Syntus over het 
openbaar busvervoer. 
Een jaar lang met de bus reizen voor € 65,-.  
Tweesteden-abonnement: onbeperkt reizen in heel Enschede en 
Hengelo, daarnaast ook geldig op de lijnen 50, 53, 60, 62 en 508. 
 
Syntus biedt de eerste 1000 mensen naast het twee stedenabonnement 
een gratis persoonlijke OV chipkaart aan ter waarde van € 7,50. 
Belangrijk: Om gebruik te kunnen maken van deze actie dient u uw  
ID-kaart mee te nemen. 
 
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
17 december: 
Ons traditionele Kerstdiner bij ’t Hagen in Haaksbergen. 
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 
 
Aanmelden vóór 11 december bij: 
Jenny Wevers T: 428 14 23 E: redder@planet.nl 
Bonnie Haven T: 428 15 58 E: jhaven@kpnmail.nl 
Nettie Overzee T: 428 21 38 E: nettie.overzee@kpnmail.nl 
 
Vooruitblik januari: 
12 januari: Nieuwjaars bijeenkomst met een hapje en een drankje. 
Ontvangst om 17:00 uur bij De Zevenster.  
Aanmelden graag vóór 8 januari. 
26 januari: Jaarvergadering, wederom in De Zevenster. 
Traditiegetrouw eten we erwtensoep en als toetje appelcrumble. 
Aanmelden vóór 22 januari. 
 

mailto:redder@planet.nl
mailto:jhaven@kpnmail.nl
mailto:nettie.overzee@kpnmail.nl


Thuiszorg van Livio

0900-9200 (lokaal tarief)

www.livio.nl

Wij helpen u graag

Wij zijn een klein team van verpleegkundigen en verzorgenden
voor Boekelo. Graag geven wij u een vertrouwd, verzorgd en veilig
gevoel. Onze zorg sluit aan op uw wensen, waardoor u zo lang
mogelijk op een goede manier thuis kunt blijven wonen. Wij zijn 
professioneel, bekwaam, betrokken en helpen u graag met de
aanvraag van de zorg. Eén telefoontje is voldoende.

vanaf aug. 2015:
elke 1e dinsdag
van de maand

inloopspreekuur
14.00 - 16.00 uur
De Windmolen
spreekkamer 1 



SB
BBREUKERSREUKERS
DRANKENDRANKEN
Gespecialiseerd in wijnen en whisky'sGespecialiseerd in wijnen en whisky's

Beckumerstraat 173 7548 BE Boekelo
053 4283855 info@breukersdranken.nl
w w w . b r e u k e r s d r a n k e n . n l

De hele maand December 

De Topwijn uit Argentinië
doos  slechts € 69,95

Kijk voor tijden en informatie op www.breukersdranken.nl

Salentein Reserve



Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl

������������	
���	� �
�

� ��������������������	
����
� ���������������������
���
� �������������������
���
��
��
� �������������
������������������	���

�
����������	
�����	��� �����������	
�����	��� �������������������

�
� �����������
�
�������������������
������������� �����������������
� ��	���	���
�����������
�������	
����
��������
������
� ��������������	�����������������
� �������������
�����������

�



www.boeke-loos.nl 
 

boeke-loos          december 2015     37e jaargang, nr. 388            blz. 49 

 
 

 
Activiteiten: 
Opgave activiteiten: mevrouw J. Velthuis  428 26 59  
   mevrouw A. Eggers  428 28 01 
   mevrouw J. Velthuis  428 26 59 (voor Efkes d'r Oet) 

   
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30  
dinsdag Tai Chi (iedere week) 10:00 - 11:00 
08 dec Nieuw: Brei- en handwerkclub 

Samen gezellig breien, haken of borduren. 
Aanmelden bij Gina Nijhof, 053 - 430 33 67 

14:00 - 15:30 

10 dec Inloopochtend voor computer, laptop, 
tablet en smartphone 
Onze vrijwilligers helpen u graag met uw 
vragen of problemen. U kunt uw laptop, 
tablet of smartphone meenemen.  
Een PC is aanwezig. 

10:00 - 12:00 

10 dec Voorlichting Openbaar Busvervoer 
Door Syntus. Zie ook de aankondiging op 
blz. 51 van deze Boeke-loos en de flyer. 

14:00 - 16:00 

17 dec Samen gezellig Kerst vieren 
Met muzikale omlijsting door het gezelschap 
Capriccio o.l.v. Cobi Prins.  
Deelname € 7,50 p/p. 

14:00 - 16:30 

  
 
Voorinformatie januari 2016 

 

07 jan Nieuwjaarsbijeenkomst 14:00 - 16:30 
14 jan Voorlichting Valpreventie 14:00 - 16:30 
21 jan Jaarprogramma Efkes d'r Oet bespreken 14:00 - 16:30 
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'De Huiskamer van het Dorp' is een ontmoetingsplek voor en door 
bewoners van Boekelo, Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie, een 
praatje, een heerlijke maaltijd of om mee te doen aan één van de 
activiteiten kunt u terecht in De Berke, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo. 
 

Maaltijden: 
Iedere woensdag een vers bereide maaltijd door de koks van De Posten. 
Aanvang:    12:30 uur  
Kosten:   € 8,50 per persoon 
Opgave voor 10:00 uur bij: de heer H. Heskamp      tel. 053 - 476 42 04 
 

Datum Maaltijd Opgave tot  
09 dec Gebonden champignonsoep, kippenpoot, rauwkost- 

salade, sperziebonen, gekookte aardappelen, toetje 
07 dec 

16 dec Goulashsoep, gehaktschijf, chinese kool, gekookte 
aardappelen, rauwkostsalade, toetje 

14 dec 

23 dec Kerstmenu inclusief consumptie € 12,50 p.p. 
Aanvang 12:00 uur. 
Voorgerecht: Salade van gerookte kip.  
Hoofdgerecht: Varkenshaas medaillon in roomsaus 
of gebakken pangafilet in hollandaise saus naar 
keuze; aardappeltaart, broccoli, worteltjes met zoete 
mais, salade, tuttifrutti. 
Dessert: Kerstdessert van passievrucht. 

16 dec 

30 dec Geen maaltijd!  
 
Bij niet tijdige afmelding worden kosten in rekening gebracht, met 
uitzondering van onvoorziene omstandigheden. 
 
Activiteiten: 
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 49. 
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www.btkzorg.nl of bel 088- 238 37 37

24 uur per dag bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijsten
Snelle en flexibele zorgverlening

o

g

ln.grozktb.www

p
Professionele

wachtlijsGeen
flexienSnelle
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373832-880lebf

zorgverleners
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074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder.nl
www.aannemersbedrijf-mulder.nl

U bedenkt, wij bouwen!

“Ik kies Aannemersbedrijf 
Mulder omdat ik wil 

(ver)bouwen zonder zorgen!”

074 - 36 76 407
info@aannemersbedrijf-mulder

.aannemersbedrijf-mulderwww

U bedenkt, wij bouwen!
7

.nlsbedrijf-mulder
.nlsbedrijf-mulder

wij bouwen!
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Rouw- en bruidswerk �Wij bezorgen ook
Beckumerstraat 11 7548 BD Boekelo

Tel. 053-4282670 info@thuys-boekelo.nl
www.thuys-boekelo.nl

DE HANDIGE WINKEL IN HARTJE BOEKELO

ThuysThuysThuysThuys
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
 

Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 
 

02 dec Protestantse kerk, Usselo 19:00u Oecumenisch avondgebed 
m.m.v. oec. cantorij 

06 dec Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 

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

09 dec Protestantse kerk, Usselo 19:00u Oecumenisch avondgebed 
m.m.v. oec. cantorij 

13 dec Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
16 dec Protestantse kerk, Usselo 19:00u Oecumenisch avondgebed 

m.m.v. oec. cantorij 
20 dec Protestantse kerk, Usselo 

Marcellinuskerk, Boekelo 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
19:30u Oec. kerstsamenzang 

24 dec Protestantse kerk, Usselo 
Marcellinuskerk, Boekelo 

22:00u Kerkdienst Prot. Gemeente 
23:00u Gebedsdienst m.m.v. 
Inspiration 

25 dec Marcellinuskerk, Boekelo 
 
Protestantse kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

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

27 dec Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
31 dec Johanneskerk, Twekkelo 15:00u Kerkdienst Prot. Gemeente 
03 jan Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

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

 
KINDERKERSTNACHTDIENST 

 
Ook dit jaar zullen de kinderen en jongeren van de Protestantse 
Gemeente Usselo/Boekelo weer het kerstverhaal opvoeren.  
De voorstellingen zijn op 24 december om 17:00 en 19:00 uur op de 
deel van de familie Leefers aan de Haaksbergerstraat 962 te Usselo 
(tegenover de kerk). 
Parkeren kan bij het verenigingsgebouw 
aan de Lammerinkweg.  
Klaar-overs zullen helpen bij het 
oversteken. Meer informatie op: 
www.protestantsegemeente-usselo.nl 
 
Graag tot dan! 

http://www.protestantsegemeente-usselo.nl/
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste 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 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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KALENDER DECEMBER 

 
za-05 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-06 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-06 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
di-08 ’t Verborgen Theater, Dorine Wiersma, 20:30 uur 

wo-09 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:30 uur 
za-12 Kerstmarkt Boekelo, zijterras van De Buren, 17:00 -20:00 uur 

ma-14 Voorlichting openbaarvervoer, Huiskamer v/h Dorp, 14:00 uur 
  di-15 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
wo-16 Bridgeclub Boekelo, De Buren, 19:30 uur (Kerstdrive!) 
do-17 Trefpunt, Kerstdiner, ’t Hagen, Haaksbergen 
vr-18 Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor, De Buren, 20:30 uur 
vr-18 Lichtjesavond, begraafplaats Usselo, 19:00 uur 
za-19 Receptie Prins Carnaval, vanaf 18:00 uur, De Buren 
zo-20 Brook Duo, H. Blasiuskerk, Beckum, 14:30 uur 

ma-21 Brook Duo, N-H-kerk, Usselo, 20:00 uur 
di-22 ●●●● Laatste dag inleveren kopij januari●●●● 

do-24 Kinderkerstnachtdienst, Haaksbergerstraat 962, 17 en 19 uur 
do-24 Kerstnachtviering o.l.v. Inspiration, Marcellinuskerk, 23:00 uur 
za-26 Kerstcrossloop Boekelopers, De Zweede, 10:00 uur 

 
Activiteiten Huiskamer van het Dorp: blz. 49. 
 

 Historisch Centrum: ma: 20:00 - 22:00 uur en vr: 10:00 - 12:00 u 
Tijdens de Kerstvakantie is het Historisch Centrum gesloten! 

 Spreekuur wijkagent: di: 18:30 – 19:30 uur, De Zweede 
 Programma CV Soaltkloetn’s 2016: blz. 4. 

 
VOORINFORMATIE JANUARI 

 
za-02 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-03 Open Atelier Malingré, Diamantstraat 27, 13:00 – 17:00 uur 
zo-03 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 

ma-04 Voorverkoop kaarten Boekelo-avonden, 19:30 uur, De Buren 
do-07 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
vr-08 Bezorgers ophalen Boeke-loos, De Zweede 
di-12 Trefpunt, Nieuwjaarsbijeenkomst, De Zevenster, 17:00 uur 
di-12 ’t Verborgen Theater, Thijs Kemperink, Zeur (try-out), 20:30 u 
za-16 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
vr-22 ●●●● Laatste dag inleveren kopij februari●●●● 
di-26 Trefpunt, Jaarvergadering, Zevenster 

 

http://www.boeke-loos.nl/


Windmolenweg 30 - 7548 BM Boekelo - Tel. 053 4283036
www.formenprint.nl - E-mail: info@formenprint.nl

PERSOONLIJKE AANDACHT
VOOR GOED EN VOORDELIG

DRUKWERK
OOK GROOTFORMAAT RECLAME UITINGEN
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37 JAAR SLAGERIJ VAN DER PEET… 
 …en nog iets meer Als 2-jarige jongen zat Theo in de kinderstoel in de slagerij van zijn ouders in Nijmegen. Hier heeft hij de gemoedelijke en vriendelijke omgang met klanten geleerd. Het slagersvak zat in de familie. Ook zijn opa had een (rundvlees)slagerij, in Haarlem, de stad waar de familie Van der Peet vandaan komt. Toch koos Theo, na veel geholpen te hebben in de slagerij, voor een ander vak.  Hij was 2 jaar als leerling in opleiding werkzaam bij een tandtechnisch laboratorium. Wegens gebrek aan personeel in de slagerij van zijn vader, stopte hij deze opleiding. Op advies van zijn oom, die vakdocent was bij het SVO Slagersvak Onderwijs in Utrecht, volgde Theo daar de dagopleiding. Vervolgens was hij werkzaam bij diverse slagerijen en supermarkten. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Theo wilde graag voor zichzelf beginnen.  Het begin In 1978 kochten Theo (28) en Ineke (26) van der Peet de slagerij aan de Beckumerstraat. De slagerij, die dateert uit 1933, was recent verbouwd. Theo en Ineke waren dol enthousiast. Samen met hun 2 kinderen, Sylvia (3) en Sjoerd (1) verhuisden ze naar Boekelo, waar ze zich snel thuis voelden.  Ze noemen Twente de voortuin van Nederland. Ze hadden echt een vakantiegevoel. Het was de maand mei toen ze er kwamen wonen en genoten van de vele fietsers die het dorp aandeden op Hemelvaartsdag. Ineke, opgeleid als kleuterleidster, nam al snel de plaats in van juf Nel, die met zwangerschapsverlof was, bij de peuterspeelplaats op het voormalige Unisson terrein. ’s Avonds hielp ze Theo bij de voorbereidende werkzaamheden in de slagerij.  Wel hadden ze in het begin moeite om het Twents te verstaan. Zo kwam op een dag een mevrouw - in haast - vlees kopen, want, zei zij: ‘Wie kriegt straks etters’. Later was Theo duidelijk wat ze bedoelde….  In de beginperiode slachtte Theo zelf de door hem uitgekozen koeien en varkens. Het transport vanaf het slachthuis in Delden bestond dikwijls uit 1 koe en 4 varkens, ofwel 600 kilo! De passie en liefde van het slagersvak vindt Theo in het maken van worst. Dit is ook één van de reden dat hij graag voor zichzelf wilde beginnen. 
 

(Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: 37 jaar Slagerij Van der Peet  Het was een moeizame start. Er waren nl. nog 5 verkooppunten van vlees in de directe omgeving: Voogd, Ten Oever, Ter Wengel, Attent en Postma in Usselo. Daarbij speelt ook nu nog een rol dat Boekelo grenst aan 2 grote steden waar veel inwoners werkzaam zijn en op weg van hun werk naar huis in de grote supermarkten of winkelcentra hun inkopen doen.  Theo leverde 4 dagen per week vlees voor de maaltijden van de 130 kinderen in het kinderdagverblijf Teesinkweide. Later werd dit teruggebracht naar 2x per week en uiteindelijk kregen de kinderen een broodmaaltijd, waarvoor Van der Peet de vleeswaren leverde.  Bekende Nederlanders Gert en Hermien Timmerman waren trouwe klanten. Evenals de (jodel) zangeres Olga Lowina en zus Frouwkje Holtkamp. Ook Hans Wiegel is geweest! Dit n.a.v. een prijs die Theo gewonnen had en Hans hem in Utrecht overhandigde. Bij de uitreiking ontving Hans Wiegel een grote mand met worst. ‘Als ik in de buurt ben, kom ik langs’ zei Hans, en dat heeft hij gedaan! Op een ochtend kwam een grote zwarte limousine voorgereden. De chauffeur kwam de slagerij binnen en vroeg of het schikte als Hans Wiegel ’s middags langs kwam. En zo geschiedde.  Overigens is het verhaal dat Hans Wiegel, na de prijsuitreiking in Utrecht op weg naar huis in Friesland, te snel heeft gereden en werd aangehouden. Hij heeft toen met de agent de worstmand gedeeld.  Dat kon toen nog…  Anekdotes  Theo vraagt aan een trouwe klant op leeftijd of ze al vierkante glazen heeft. Als de vrouw vraagt waarom, antwoordt Theo: ‘dan krijg je geen kringen’. Iedereen in de winkel moet lachten, behalve die mevrouw.  Hij heeft haar daarna niet meer gezien en na enige tijd besloten contact met haar op te nemen. Ze snapte de grap niet en dacht dat iedereen haar uitlachte. Daarna kwam ze gelukkig weer iedere week.  Een man die binnenkomt en een tas boodschappen op de toonbank zet en vraagt of hij het kan ruilen voor vlees. Theo werpt een blik in de tas en ziet dat het bloedworst is van een andere slagerij! Theo zegt: ‘hier ruilen wij geen vlees’, en de man verlaat even vrolijk de winkel.  Vroeger had de koelcel tussen de winkel en de werkplaats aan beide zijden een deur. Ineke stapt aan de werkplaatskant in om iets op te halen. Theo doet niets vermoedend de deur vanaf de winkel open  (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: 37 jaar Slagerij Van der Peet  en zegt tegen een klant: ‘kijk wat een lekker boutje hier hangt’ en ze zien dan Ineke staan….  Een klant koopt een stuk leverworst. Voordat het gewogen wordt, vraagt de klant  of het loodje er af kan….  Tegenslagen  gewapende overval in 2010, gelukkig met goede afloop en de daders zijn snel gepakt.  2012: brand in de bovenwoning door kortsluiting.  Inbraak in september jl. Alles in het huis en het kantoor is overhoop gehaald. De daders, waarvan het spoor nog ontbreekt, zijn er met geld vandoor gegaan.  

                           Goud voor Theo (links Hans Wiegel)  Toekomst   Theo wordt volgend jaar 67 en is blij dat hij Mark en Ilse getroffen heeft die vanaf februari 2016 de slagerij overnemen (zie Boeke-loos november). Theo en Ineke blijven boven de winkel wonen en hopen te genieten van hun vrijheid. Ineke blijft doorgaan met de lessen Tekentherapie die ze al jaren geeft.  Theo, 25 jaar lid van de vrijmetselaarsloge Tubantia te Enschede, gaat daar wat meer tijd aan besteden. Ook is hij gevraagd als examinator bij de SVO slagersvak opleiding. Maar voorlopig zegt hij niets toe. ‘We zien wel’, zegt hij. Samen kijken ze terug op 37 hele mooie jaren. Wij wensen Theo en Ineke een hele fijne toekomst toe! Geniet ervan en dank voor alles dat jullie voor het dorp gedaan hebben!  De redactie. 
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Computer Service Twente

Beckumerstraat 151 7548 BD Boekelo 
 Tel: 053-7501136
Alles voor uw computer 

 Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt - Glasvezel TV Internet 
- Reparatie - Printers
- Aanleg van netwerk, telefoon - MKB, service op locatie
- ADSL internet aansluiting - Verkoop computers

Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl 

& ruim assortiment

& dagverse groente en fruit

& ovenvers brood

& goede aanbiedingen

& post NL servicepunt

& goede service

COOP.NL

VERS & VOORDELIG 
DAT IS ONZE COOP

ter Wengel
Beckumerstraat 13, Boekelo
tel. 053 - 4281436
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Bouwbedrijf Stokkers BV, Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo, info@stokkers.nl

NIEUWBOUW | V ER BOUW | R EN OVAT IE |  R ES TAUR AT IE |  O ND ER H OUD | SERV ICEBUS 

BOUWBEDRIJF STOKKERS

053 428 1389
www.stokkers.nl

100 jaar veelzijdig in bouwen
Bouwbedrijf Stokkers in Boekelo is 

al vier generaties op veel terrei-

nen actief in de bouw. Of het nu 

gaat om nieuwbouwprojecten, 

kleinschalig onderhoud, verbou-

wingen of complexe restauraties, 

altijd staan bij Bouwbedrijf Stok-

kers betrouwbaarheid, vakman-

schap en oog voor detail voorop.
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