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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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BOEKE-LOOS 
 

mei 2015: 
 

04    Foto's Koningsdag 
05    Verslag Koningsdag 
07    Uitslagen Koningsdag 
09    Nieuws uit de Dorpsrad (21 april 2015) 
15    Pinksterfestival 
17    Van de wethouder 
19    Activiteiten verenigingen 
21    Nieuws van de Historische Kring (Bleekerijplein) 
23    400 jaar Grolsch 
25    Supremo Home & Garden 
29    Opening De Zweede 
31    Zomerconcert aan de vijver 
        Kaartverkoop De Vriendschap 
33    De paden op, de lanen in     

35    Vele handen maken licht werk 
        Opbrengst ZOA collecte 
37    Een nieuw tennisseizoen 
39     Huiskamer van het Dorp: activiteiten 
41    Huiskamer van het Dorp: maaltijden 
43    Kunstmanifestatie 
45    Opgave Kinderrommelmarkt 
47    Vrijdagochtend hardlopen 
        Nieuws van Gymnastiekvereniging Unisson 
49    Eieren zoeken geslaagd 
51    Nationale Molendag Wissink's Möl 
53    Afvalplein 
55    Folkclub Twente 
57    Optreden Muziekvereniging Unisson 
59    Partnerloop 
61    Kerkdiensten 
        Trefpunt nieuws 
63    Kalender 
65    Flyer Pinksterfestival 
66    Colofon 
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FOTO'S KONINGSDAG 2015 

 
Het Oranje Comité kijkt trots en met volle 
tevredenheid terug op een zonnige en gezellige 
Koningsdag in Boekelo. 
Carolien Abbink heeft heel veel foto's gemaakt 
van alle activiteiten die deze dag plaatsvonden. 
Hieronder een kleine impressie.  

 
De foto's staan op Facebook. De link daarnaar kunt u vinden op onze 
website www.boekelo.info 
 

 
foto's: Abbink Fotografie 
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KONINGSDAG 2015 

 
De weersvoorspellingen waren niet al te best voor Koningsdag, maar 
gelukkig begon het zonnetje al gauw te schijnen. 
Circa 40 kinderen hadden hun uiterste best gedaan om hun fiets zo mooi 
mogelijk te versieren en maakten een ronde door het dorp met de 
voormalige schutterskoning en schuttersprins, daarbij ondersteund door 
Muziekvereniging Unisson.  
Aansluitend werd de dag feestelijk geopend en door veel kinderen 
ballonnen opgelaten.  
Voor de koningsloop was grote belangstelling; er liepen ongeveer 100 
kinderen en volwassenen mee. Ook werden op de vrijmarkt op het 
dorpsplein veel spulletjes verkocht door de kinderen.  
De fietspuzzeltocht, dit jaar georganiseerd door Gymnastiekvereniging 
Unisson, werd mede door het mooie weer een groot succes! De vragen 
werden soms als lastig ervaren, maar gelukkig werden volop goede 
antwoorden gegeven.  
Ondertussen was er gezellige muziek rondom De Buren, ‘t Spoortje en 
Fleur de Sel en de kinderen vermaakten zich prima op de springkussens 
en whipe-out baan.  
Aan het eind van de dag, in een heerlijke middagzon, was het tijd voor het 
vogelschieten en de zeskamp. Om kinderen voor de zeskamp op te 
warmen werd gezamenlijk begonnen met het dansje op het koningslied 
‘Energie’ van Kinderen voor Kinderen.  
Tijdens het vogelschieten was tot het laatst een gezellige drukte op het 
terras van De Buren. Het werd even heel spannend wie de vogel er af zou 
schieten. Uiteindelijk heeft Daan Weterholt deze er bij de jeugd 
afgeschoten en Freddie Annink bij de volwassenen. 
Tijdens alle betalende inschrijvingen werden loten uitgedeeld waarbij een 
rondvlucht gewonnen kon worden. Omdat het vogelschieten zo spannend 
was en het wat langer duurde, waren veel mensen tijdens de verloting al 
vertrokken. Daarom moesten veel nummers getrokken voor we tot de drie 
winnaars kwamen.  
Ook alle prijzen voor de zeskamp en de koningsloop konden niet 
uitgereikt worden. Er is nog een prijs voor Tijn Kuite en Rianne Vossens, 
deze kan afgehaald worden bij de COOP. 
Al met al was het volgens ons een zeer geslaagde dag en we hopen u 
volgend jaar weer te mogen begroeten! 
Alle foto’s die de hele dag door Carolien Abbink gemaakt zijn, kunt u 
vinden op onze Facebookpagina én op de webiste www.boekelo.info. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Oranje Comité Boekelo e.o. 
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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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UITSLAGEN KONINGSDAG 2015 

 
Versierde fietsen 
1. Melissa Hulscher 
2. Britt Verhaak 
3. Evi Rovers 
 
Zeskamp     
Groep 3 t/m 5    Groep 6 t/m 8 
1. Jinthe Akkerman    1. Tijn Kuite 
2. Thom Asveld             2. Kasper Straatman 
3. Noor Groenenboom  3. Kiki Timmers 
 
Vogelschieten   Vogelschieten 
Senioren 17 jaar en ouder  Jeugd 12 t/m 16 jaar 
Schutterskoning: Freddie Annink  Schutterskoning: Daan Weterholt 
Snavel: Rene-Jan Oldenhof  Snavel: Pelle Wermer 
Linkervleugel: Willemien Stokkers  Linker vleugel: Sophie Siebers 
Rechtervleugel: Martijn Boshuis Rechter vleugel: Youri Schuilenberg  
Staart: Bart Stokkers              Staart: Tim Poodt 
          
Fietspuzzeltocht    Fietspuzzeltocht 
17 jaar en ouder   Jeugd 12 t/m 16 jr    
1. v.d. Loo en Asveld   1. Supergirls 
2. Marjon Dijks/Johan & Amelie Nijhuis     
3. Fam. T. Hassink    
 
Trimloop     
1 km kidsrun meisjes   1 km kidsrun jongens 
1. Noor Groenenboom  1. Stijn Bloemendaal 
2. Mijs Roessink              2. Tim Kok 
3. Sophie den Held    3. Quint te Lindert  
 
2,5 km dames    2,5 km heren 
1. Sem Austermann   1. Stan Weterholt 
2. Sophie Siebers   2. Tjeerd Overbeek 
3. Femke Beugelink      3. Siep Roessink 
 
5 km dames    5 km heren 
1. Aukje Bentvelsen   1. Henk-Jan Baltink   
2. Rianne Vossens   2. Martijn Boshuis    
3. Moniek Roe of Rohé  3. Maurits Heinen 
 
Best geklede groep: de Dinosaurussen  
 
Rondvlucht: Henk-Jan Baltink, Joep Timmers, Evi Rovers  
 



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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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (21 APRIL 2015) 
 
Samen… 
 
Ruim dertig mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de 
aprilvergadering van de Boekelose Dorpsraad die om 20:00 uur door 
Jeroen Verhaak wordt geopend. Elf Dorpsraadleden geven acte de 
présence, Henk Guchelaar en Bart Stokkers hebben laten weten niet 
aanwezig te kunnen zijn. Twintig belangstellenden, waaronder Corrie 
Jaran (Stadsdeelmanagement-West), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer-
West) en een delegatie van Bleekerij-bewoners “participeren” vanaf de 
publieke tribune. Rond 20:30 uur schuiven Anton Brinks (wijkagent) en 
een collega nog aan.  
In de rubriek “Mededelingen” wijst Jeanet van Offenbeek op de Stille 
Tocht op 4 mei naar de begraafplaats van Usselo. 
 
Hierna krijgt de heer Martin Verbeek van Marb Consult het woord met een 
presentatie over De Zoutmarke. Dit is een samenwerkingsverband van 
vrijwel alle “Het Recreatief Toeristisch Product”- stimulerende organisaties 
in het gebied van de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen en 
Hof van Twente.  
Spreker wijst er op dat De Zoutmarke weliswaar een deel van Twente in 
de recreatief-toeristische markt wil zetten, maar dat dit gezien moet 
worden in het kader van de totale Twente-promotie én dat hierbij lokale 
activiteiten onontbeerlijk zijn. Zie: www. zoutmarke.nl.  
Vanuit de zaal wordt in dit kader nogmaals gewezen op het te koop 
staande voormalige stationsgebouw op het Boekelose emplacement van 
de M.B.S. “Als dat gebouw weer een stations- en horecabestemming zou 
kunnen krijgen, zou dat toch een geweldige aanwinst voor recreatief-
toeristisch Boekelo zijn!”  
 
Het verslag van de vergadering van 17 maart jl. wordt onveranderd 
vastgesteld. 
 
Ben ter Stal praat ons bij over de postlijst (in- en uitgaande post/mail).   
Henk Abbink vraagt of het oordeel van de Raad van State m.b.t. het 
Bestemmingsplan Buitengebied al bekend is. Dit is niet het geval! 
 
Wat betreft het NIEUWS uit de diverse commissies en 
vertegenwoordigingen:  
R.O.M. (Kas de Vries): renovatie Boekelosestraat (voorafgaand aan deze 
vergadering was daarover een voorlichtingsbijeenkomst) zal de dinsdag 
ná Pinksteren (26 mei) starten en voor de bouwvakvakantie (20 juli) 
afgerond zijn. Verkeersoverlast is ook bij dit project onvermijdelijk. 
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 april 2015) 
 
De Windmolenweg, afgesloten i.v.m. de reparatie aan de duiker die de 
Teesinkbeek onder de weg doorvoert, zal op vrijdag 1 mei weer 
opengesteld zijn voor alle verkeer. Naar aanleiding hiervan wordt door 
een belangstellende opgemerkt dat de omleidings-aanwijzingen bepaald 
niet duidelijk zijn. (Onderzoek leert dat dat bij de laatste afslag [voor het 
viaduct] op de Marssteden inderdaad duidelijker had gekund. B.S.) 
Een verkeersdeskundige van de gemeente Enschede; Peter te Velde, 
heeft de commissie R.O.M. bijgepraat over de aanleg van de  
nieuwe N18. Daarbij kwam o.a. het viaduct in de Boekelosestraat en dan 
m.n. de bekleding van het talud en de geluidsschermen ter sprake.  
In de vorige vergadering werd uitgebreid gesproken over de aansluiting 
van De Zweede op de Boekelosestraat. Intussen is de verlichting op die 
plek verbeterd, maar wordt getwijfeld of dit dé oplossing is. Met de zaal-
suggestie om alvast de versmalling duidelijker aan te geven, melden we 
ons op korte termijn bij de gemeente. Wordt vervolgd, want met de mix 
van (on)zichtbaarheid en (te hoge) snelheid blijft het een potentieel 
gevaarlijk punt.  
Ook een vervolg op de maartvergadering is de algemene parkeer-
problematiek. Een aantal leden van de Dorpsraad zal zich over deze zaak 
buigen. Gonny ten Veen zegt dat de genomen maatregelen in de Meester 
De Wolfstraat (betegeling van deel van grasveld) duidelijk een verbetering 
hebben opgeleverd. 
Een delegatie van 6 “Bleekerij-moeders” (zó stellen zich zelf voor!) brengt 
vanavond de Verkeersveiligheid op De Bleekerij ter sprake. Zij maken zich 
grote zorgen: vrij veel automobilisten (voor een groot deel 
Bleekerijbewoners en SKE-halers/brengers) rijden véél te hard, ook ter 
hoogte van de speelgelegenheid! Diverse opties voor een aanpak van dit 
probleem passeren de revue: drempels, slowpoppen, stickeractie op 
Otto’s, publicatie in Boeke-loos en op Facebook, bloembakken, 
verkeersspreekuur consulteren, maar refrein is wel: het gaat om 
GEDRAG! Een kleine commissie, bestaande uit in ieder geval Nicole 
Paris en Kas de Vries komt op korte termijn bijeen om mogelijke 
maatregelen te bespreken.  
Ben Bel meldt vanuit de Ouderencommissie dat:- hij een gesprek heeft 
gehad met de Stichting Open Ouderen Werk Boekelo en dat daar 
bestuursleden worden gevraagd; - zijn onderzoek naar de mogelijkheid 
van het herstarten van Dagopvang in Boekelo nog loopt; - de Stichting 
Mortuarium dan wel is opgeheven maar dat er intussen toch weer twee 
uitvaartondernemers zijn die de mogelijkheid daartoe willen onderzoeken.  
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 april 2015) 
 
Onze adviseur in het M.F.A.- bestuur, Ben ter Stal, zegt dat de opening 
van De Zweede, eind maart, goed bezocht werd, dat er 
bestuurswisselingen in het M.F.A.-bestuur zijn geweest en dat intussen 
een werkgroep bezig is zich te beraden op de plannen om te komen tot 
een uitbreiding van De Zweede met een speelzaal. Een lid van de 
Bleekerij-delegatie doet de suggestie om op het Zweede-terrein enkele 
speeltoestellen te plaatsen. Ben ter Stal “neemt dit voorstel mee”.  
Hierna is het woord aan de commissie R.S.C.J.: Jeanet van Offenbeek, 
voorzitter van deze groep, zegt dat de realisatie van Natuurlijk Spelen op 
De Bleekerij binnenkort (2 mei, 10:00 uur) van start gaat. Vrijwilligers zijn 
welkom! (e-mail: natuurlijkspelen@samendoenboekelo.nl). 
Gonny ten Veen: vrijdag a.s. worden er twee banken geplaatst bij 
Natuurlijk Spelen op De Mans. [Op onze oproep om vrijwilligers voor het 
onderhoud van de zitgelegenheden is nog niet gereageerd. B.S.]. 
Ben Schoppert: de Werkgroep Wandelpaden Faunafort Boekelo heeft 
eind april en begin mei twee dagen gepland waarop ze onderhoud gaan 
plegen op die delen van het tracé waarvan de eigenaren daarvoor 
toestemming hebben gegeven. M.n. het realiseren van een route tussen 
Boekelosestraat en Boekelosebleekweg (onverhard) levert problemen op, 
naar alternatieven wordt gezocht.  
Vanuit de adviescommissie Dorpsbudget brengt Kas de Vries de 
volgende aanvragen voor een financiële bijdrage, mét advies, voor het 
voetlicht: 1. De Werkgroep Wandelpaden enz. vraagt € 1.000,- voor de 
aanschaf van gereedschap. Advies: doen. Beslissing: toekennen.  
2. Met De Stichting A.E.D. Boekelo zal nader overleg worden gevoerd 
n.a.v. hun aanvraag, daarin wordt ook de vraag van Gonny ten Veen 
m.b.t. het inschakelen van in Boekelo wonende gecertificeerde A.E.D.-ers 
aan de orde gesteld. We gaan akkoord met het voorstel de advies-
commissie deze aanvraag af te laten handelen (max. krediet € 750,-).  
3. Voor de aanschaf van veiligheidshesjes voor diverse buitenactiviteiten 
[Nico v.d. Veen: “Hessenweg”] stelt de commissie € 405,- beschikbaar. 
Met betrekking tot de (bijna voormalige) B.A.R.T. en de eerder deze 
avond gegeven presentatie van De Zoutmarke, merkt Jeroen Verhaak op 
dat er binnenkort nagedacht moet worden over lokale aansluiting bij de 
recreatief-toeristische activiteiten van De Zoutmarke. Henk Abbink wijst in 
dit verband op de B.A.R.T.- Award en vraagt of de gemeentelijke subsidie 
die eerder naar de B.A.R.T. ging nu richting De Zoutmarke gaat. Dat is 
inderdaad het geval.  
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Nieuws uit de Dorpsraad (21 april 2015) 
 
De rondvraag:  
Henk Abbink merkt op dat het talud van de Bleekerijvijver in aanleg wel 
erg steil is. Meerderen van ons hebben dat geconstateerd en hebben dat 
aangekaart bij de (voor de voorlichting m.b.t. de Boekelosestraat-
renovatie) aanwezige ambtenaar van Stadsdeelbeheer-West. [Intussen is 
ons gemeld dat het talud conform het bestek aangepast zal worden. B.S.]. 
Gonny ten Veen vraagt opnieuw aandacht voor de (m.n. markt-) vervuiling 
van het Schierbeekplein. We zullen er alert op zijn en in voorkomende 
gevallen de marktmeester direct inseinen!  
 
De voorzitter sluit om 21:59 uur de “beraadslagingen”.  
 
Ben Schoppert. 
 
Reacties op deze tekst graag via e-mai: dorpsraad@boekelo.info 
 

 
UITNODIGING 

De volgende openbare vergadering van de Boekelose Dorpsraad is op 
dinsdag 19 mei 2015, aanvang 20:00 uur, in de M.F.A. De Zweede, 

Boekelosestraat 275. 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 (tabblad Dorpsraad)  
 

 
 

PINKSTERFESTIVAL 
 

25 mei, 2e Pinksterdag in Boekelo  
 

• Kinderrommelmarkt: zie opgaveformulier 
blz. 45. 

• Kraam Historische Kring met verrassende 
voorwerpen, foto’s en verhalen om de 
bezoekers één voorbeeld te presenteren 
van hoe het in de 30er, 40er, en 50er jaren 
in Boekelo toeging!  

 
• en nog veel meer! Zie de flyer op blz. 65.  
 
Bent u nu nieuwsgierig?...Dan tot ziens op de Pinkstermarkt !  

 



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

De make
laar

die meer
voor

u doet
!

-
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VAN DE WETHOUDER 
 
Het Wijkgilde Enschede West. 
 

Als je doet waar je goed in bent en je 
talenten in kunt zetten, dan is dat een 
meerwaarde in je leven. Een tijdje terug 
sprak ik met Wouter van Driel, jobcoach  
van Het Wijkgilde Enschede West.  
Het Wijkgilde, dat sinds een jaar van 
start is gegaan, bestaat uit een stichting 
waarin ondernemers, onderwijs en 
overheid samenwerken. Deelnemers uit 
West worden op maat begeleid en 
krijgen hierdoor meer kans op een 
betaalde baan of vaste vrijwilligers plek 
in de samenleving. 
Ik steun Het Wijkgilde voor 100%.   
 
 
 
 
 
 

Wouter kan met enthousiasme vertellen over de ervaringen van het 
afgelopen jaar. Al 24 mensen zijn naar een betaalde baan begeleid en 
14 naar een vaste vrijwilligersplek. Het Wijkgilde is er voor iedereen uit 
Enschede West met een bijstandsuitkering, van hoog- tot laagopgeleiden. 
Er wordt gewerkt aan een profiel en portfolio en deelnemers krijgen een 
passende training, opleiding of stageplekken via een Werkcaroussel 
aangereikt. Deze stages en begeleiding zijn zoveel mogelijk in de wijk 
zelf. Zo wordt iemand intensief klaargestoomd voor vervolgstappen en 
weet hij/zij ook wat hij/zij kan. Want iemand met een duidelijk profiel en 
met vers opgedane werkervaring, kan sneller aan een baan vanuit het 
Werkplein gekoppeld worden of aan een vaste vrijwilligersplek.   
Ook hebben zij hierdoor vaak een streepje voor bij sollicitaties. 
Het mooie is ook dat mensen die een tijdelijke baan vinden, na 
beëindiging van hun contract sneller weer aan een baan komen.   
Kortom, begeleiding en werkervaring opdoen heeft toegevoegde waarde!  
Ook vind ik het persoonlijk mooi dat ondernemers en onderwijs 
(Leerwerkloket) zelf een steentje bijdragen.  
Zo is Het Wijkgilde van iedereen! 
 
    (Lees verder op de volgende bladzijde) 
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Verder: Van de wethouder 
 
In Boekelo begeleidt Wouter sinds kort ook 3 deelnemers vanuit  
Het Wijkgilde. Ik verwacht dat zij binnenkort deelnemen aan het 
werkproces. Omdat Het Wijkgilde Enschede West zo succesvol is, gaat 
het binnenkort ook in stadsdeel Oost van start, naast Glanerbrug Doen!  
Ik wens Wouter hierbij veel succes! 
 
(Binnenkort spreek ik met één van de deelnemers, wordt dus vervolgd.) 
 
Goodgoan! 
 
Patrick Welman, 
Stadsdeelwethouder West 
 

ACTIVITEITEN VERENIGINGEN 
 
Verenigingen en clubs die het 
verenigingsleven (non-profit) promoten in 
Boekelo, Usselo, Twekkelo en omstreken 
kunnen hun activiteiten, cursussen, sportieve 
acties, oproep vrijwilligers, open dag enz. 
onder de aandacht brengen in Boeke-loos. 
Voorwaarde is dat de activiteit voor iedereen 
toegankelijk is; dus niet uitsluitend voor leden. 
Plaatsing is geheel kosteloos. 
 

Stuur een e-mail naar redactie@boeke-loos.nl  
Inlevering kopij uiterlijk iedere laatste dinsdag van de maand (zie 
sluitingsdata op de website: www.boekelo.info/boeke-loos). 
 
De redactie 
 

KLEIN ZAKELIJK 

 
 

WORKSHOP MEUBELS/WOONACCESSOIRES OPPIMPEN 
Het Pakhuys en De Inspiratiehoeve organiseren op 9 en 10 juni van  

19:00 – 22:15 uur deze creatieve workshop, waarbij wordt gewerkt met de 
krijtverf en was van Painting the Past. Aansluitend wordt u op originele 

wijze vervoerd van De Inspiratiehoeve naar Het Pakhuys voor een kijkje  
en meer informatie over Painting the Past. 

Voor info en opgave: www.hetpakhuys.nl of www.inspiratiehoeve.nl. 
Kosten € 34,95 (incl. materiaal, catering door Gezina Maria en goodybag).   
 
 



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

Het kan u niet ontgaan zijn, dat er
in de maand april hard gewerkt is 
aan de bestrating en het plein bij 
de entree van het Bleekerijterrein.
Voor en naast het Historisch 
Centrum is opnieuw, net als 
voorheen, een vijver gecreëerd. 
Nadat een woestenij eerst in een 
modderpoel veranderde, werden 
allengs de contouren van het 
nieuwe plan meer en meer 
zichtbaar. Als basis van de 
pergola langs het spoor zijn 19 

groene kolommen uit de oude fa-
briek netjes in het gelid geplaatst.
Parkeerplaatsen zijn aangelegd
en molgoten markeren de 
toekomstige straat. Als we op 22
april dit stukje schrijven, naderen
graafmachines als voorwereldlijke
monsters de Boekelosestraat en
het zal niet lang meer duren, dat
het daar aan te leggen kruispunt
op de schop gaat. De aannemer
gaat ervan uit, dat in juni het 
geheel opgeleverd kan worden,
waarna de entree van Boekelo een ware metamorfose zal hebben onder-
gaan. Wie weet, wordt tegen die tijd ook de naam van het plein onthuld, 

waarvoor Ter Steege zes 
suggesties mocht ontvangen. 
We volgen het op de voet en 
kunnen u in het Historisch Centrum 
steeds op de hoogte houden van de
recente ontwikkelingen. 
Zoals elk jaar zal ook dit jaar de His-
torische Kring weer op de 
Pinkstermarkt aanwezig zijn. 
Wij tonen u daar weer historische 
en actuele zaken en tal van foto’s 
van de hier voor genoemde werk-
zaamheden.  We hopen daar velen 
van u te mogen begroeten.
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De oude Bleekerijvijver in een modern jasje.

Over de vijver het zicht op de M.B.S.

machines richting Boekelosestraat.

http://www.boeke-loos.nl/
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UITNODIGING 400 JAAR GROLSCH

Voor alle bewoners van
Boekelo & Usselo

Enschede, mei 2015

Grolsch viert 400 jaar karakter
Een historische gebeurtenis

11 mei 1615:
Willem Neerfeldt koopt een pand voor de start van een brouwerij in het 
Gelderse Grolle, het huidige Groenlo..
11 mei 2015:
400 jaar Grolsch

Graag willen we dit historische moment met u en alle noabers uit 
Boekelo en Usselo vieren op vrijdag 22 mei 2015. U bent van harte 
welkom om tussen 17:00 en 20:00 uur binnen te lopen en samen met 
ons het 400-jarig jubileum te vieren.

Natuurlijk drinken we met elkaar een glas koude Grolsch. Maar we willen 
u ook graag uitnodigen om op eigen gelegenheid onze vernieuwde 
Grolsch 400 jaar Karakter Brouwerijtour te bekijken. 

Wij vragen u zich vooraf aan te melden voor ons verjaardagsfeest per 
email op 400jaar@grolsch.nl. Wilt u in de email uw naam, adres en 
woonplaats noteren. We verzoeken u ook aan te geven met hoeveel 
personen u komt. Daarbij willen we u er op attenderen dat toegang alleen 
is toegestaan voor personen die op hetzelfde adres in Boekelo en Usselo 
woonachtig zijn en personen van 18 jaar en ouder. 

Heeft u vragen over de feestelijke bijeenkomst, dan kunt u een email 
sturen naar 400jaar@grolsch.nl.

Graag tot ziens op vrijdag 22 mei.

Met vriendelijke groet,
Directie Koninklijke Grolsch N.V.
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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



(advertorial)

SUPREMO HOME & GARDEN

Per 1 april jl. hebben wij, Peter Prakken en Henriette Otten, twee 
enthousiaste startende ondernemers, onze nieuwe winkel in het Ketelhuis
op de Boekelose Stoomblekerij geopend. De fantastische uitstraling van 
het Ketelhuis gaf de doorslag om te kiezen voor deze locatie en de 
prachtige schoorsteen in de winkel dient daarbij als echte blikvanger.

Supremo Home & Garden is een winkel waar iedereen terecht kan voor 
mooie (tuin)meubelen tegen een goede prijs. Met het zomerseizoen voor 
de deur hebben we ervoor gekozen om te beginnen met de verkoop van 
tuinmeubelen. We hebben een ruim assortiment met een breed scala aan
internationale designs. Ons assortiment is daarmee dan ook anders dan 
het soms toch standaard assortiment in bijvoorbeeld tuincentra. 

Op dit moment zijn wij druk bezig om onze collectie binnenmeubelen en 
accessoires samen te stellen, zodat we binnen een paar maanden de 
bestaande collectie hiermee kunnen uitbreiden. 

Persoonlijke aanpak, kwalitatieve producten en een goede service. Dat is 
ons doel. Wij komen regelmatig in de fabrieken, waardoor wij zowel de 
prijs als de kwaliteit van onze producten waarborgen. Tevens bezorgen 
wij de meubelen binnen een straal van 75 km gratis aan huis. 

Wij heten u van harte welkom en vertellen u onder het genot van een 
lekker kopje koffie graag meer.

Peter Prakken & Henriette Otten
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PPAALLLLEETT  VVEERRKKOOOOPP
KWALITEITS
WIJNEN

Donderdag 14 mei
(Hemelvaartsdag)

Vrijdag 15 mei
-van 12.00 tot 19.00 uur-

Inrijden,
Inladen en 

Wegrijden!
Windmolenweg 80

naast 

Autobedrijf Hulscher

P
GRATIS

Super Scherpe
Prijzen!
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OPENING DE ZWEEDE 
 
Opening van de Multifunctionele Accommodatie De Zweede  
Op 28 maart was het zo ver, na nog een 
laatste eindspurt op het gebied van 
inrichting en afwerking, kon De Zweede 
officieel geopend worden. Ondanks het 
regenachtige weer, vertrok een bonte 
stoet van gebruikers vanaf het carillon 
richting De Zweede onder muzikale 
begeleiding van MV Unisson. Voordat de 
daadwerkelijke opening een feit was, was 
er een viertal speeches, waarbij vele 
dankwoorden en anekdotes werden 
uitgesproken.  
Jeroen Verhaak sprak namens de 
Dorpsraad, Patrick Welman namens de 
Gemeente Enschede, Gaby Stokkers 
namens de bouwcombinatie en als laatste 
Jan Martin van Rees als voorzitter van de 
Stichting MFA.  
Tijdens de laatste speech werd het  
logo aan de buitenmuur na enige 
consternatie onthuld en na het                                             Foto: Edith Howard 

doorknippen van het lint konden de circa 300 belangstellenden De 
Zweede binnentreden.  
De rest van de middag stond in het teken van een feestelijk samenzijn en 
was uiteraard gelegenheid het gebouw te bekijken. Zo kon men onder 
andere zijn eigen bijgedragen steentje zoeken, de meterslange collage 
van de Historische Kring bewonderen, het kunstwerk met daaronder de 
grote sponsoren bekijken en de kleur- en sfeervolle kantine beleven.  
Ook waren er kraampjes waarin de (toekomstige) gebruikers zich 
presenteerden en kon men genieten van het mooie uitzicht op de velden. 
Al met al een zeer geslaagde opening, een mooie aanzet tot 
verdergaande samenwerking tussen de gebruikers waardoor Boekelo en 
omstreken klaar is voor de toekomst...  
Maar, zoals ook al werd aangekondigd in verschillende speeches, we zijn 
er nog niet. Met de realisatie van de sportzaal zal De Zweede compleet 
zijn...To be continued... 
 
Bestuur stichting MFA 

http://www.boeke-loos.nl/
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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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ZOMERCONCERT AAN DE VIJVER 
 

Zondag 21 juni a.s. om 20:00 uur 
Onder het motto ‘’Met mekaar mo-j’t doon’’ 

 
Laat je meevoeren op de klanken van André Heuvelman & the Live! 
B/ANDA, tijdens een concert in de openlucht. 
Bij de vijver aan het fietspad tussen de Teesinkweg en de Badweg in 
Boekelo begeleiden vijf topmuzikanten de avondgeluiden met klassieke 
en moderne classics.  
Vanaf 18:00 uur is er gelegenheid om met uw familie, vrienden en/of 
buren uw eigen picknick te nuttigen.   
De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.  
Meer informatie volgt in de volgende Boeke-loos 
 
Fleur ter Kuile, Pauline en Hajé Nordbeck. 
 
 

KAARTVERKOOP DE VRIENDSCHAP 

 
Toneelvereniging De Vriendschap brengt op 3, 4, 7, 10 en 11 juli een 
bijzondere voorstelling voor het voetlicht: musical “De Jantjes” aan de 
Landsteinerlaan 49. 
 
Aanvang: 20:30 uur. U bent welkom vanaf 19:30 uur. 
Entreeprijzen: € 12,50. Voor kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
 
Kaarten vanaf 15 mei te bestellen via website www.devriendschap.com  
of bij onderstaande adressen: 

• Boekelo:         Thuys, Beckumerstraat 11 
• Boekelo/Rutbeek: Erna Roossink, 053 – 428 15 95 
• Enschede:       Riëtte Wissink, 053 – 477 30 98 

 
Actuele informatie over de voorstellingen zie: www.devriendschap.com 
 
 

KLEIN ZAKELIJK 

 
 

RAVIZZA TYPECURSUS 
 

– voor ieder kind gepaste begeleiding 
– ruime ervaring met dyslexie 

– start september in Haaksbergen 
 

ravizza@kpnmail.nl, tel.: 053 –  572 66 14 
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Tel. 0611755569 / 053-8513032

Pollmann Schilderwerken.
Uw schilder voor Boekelo en Enschede. Wij verzorgen al het binnen en

buitenwerk. Pollmann kan een laag uurtarief
van € 20,- berekenen in zijn aannemingssom,

Privé excl. 6% BTW en zakelijk 21% BTW. Exclusief materialen.
Vraag vrijblijvend een offerte aan met kleuradvies.

Jan Pollmann (eigenaar), Meuienboerweg 14, 7546 PX Enschede.
Tel: 053 - 428 30 20 Mobiel: 06 - 510 511 14

E-mail: jannie.talens@hotmail.com
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DE PADEN OP, DE LANEN IN... 

 
In het kader van de Landinrichting Enschede-Zuid is rondom Boekelo een 
aantal kilometers wandelpad gerealiseerd. De Werkgroep Wandelpaden 
(en) Faunafort Boekelo, waarin een vijftal vrijwilligers, de gemeente 
Enschede, Stawel (Stichting Agrarisch Welzijn), de Regio Twente en de 
Boekelose Dorpsraad elkaar hebben gevonden, is vanaf januari jl. bezig 
om deze nieuwe en bestaande wandelpaden aan elkaar te knopen om zo 
tot een “Ommetje Boekelo” te komen.  
Daarkomt nogal wat bij kijken. We begonnen met het maken van een 
routeplan, waarbij ons uitgangspunt was het realiseren van een 
wandelpad van ongeveer 9,5 km.  
De kaart van Boekelo en naaste omgeving leek daarvoor wel 
mogelijkheden te bieden, al zagen we direct dat het beoogde tracé tussen 
de Boekelosestraat (vanaf Ontmoetingsplek De Zoutveste) en de 
Windmolenweg op problemen zou kunnen stuiten. Dat bleek inderdaad 
het geval: één van de grote grondeigenaren daar geeft beslist geen 
toestemming voor gebruik van zijn grond, terwijl het wachten is op 
“ja/nee” van een andere grondbezitter. Dit betekent dat we de plannen 
waarschijnlijk moeten bijstellen!  
Intussen hopen we wel al inrichtingswerk te kunnen doen aan delen van 
het pad tussen Stemlandeweg en Landsteinerlaan.  
Van de meeste grondeigenaren daar hebben we toestemming gekregen 
om de bestaande paden over hun grond te gebruiken.  
De vrijwilligers staan te trappelen om daar een en ander aan reparatie en 
onderhoud te gaan doen, dat gaat in april en mei dan ook gebeuren!  
We hebben hiervoor twee data afgesproken. De Regio Twente zal de 
route t.z.t. bewegwijzeren.  
Bij het Dorpsraadfonds heeft de Werkgroep een, intussen gehonoreerd,  
subsidieverzoek ingediend. 
Mocht bovenstaande u enthousiast hebben gemaakt voor deelname aan 
de werkgroep: via e-mail dorpsraad@boekelo.info zullen we u graag 
uitnodigen voor deelname aan de besprekingen en/of het 
onderhoudswerk! 
Wordt vervolgd! 
 
Ben Schoppert.            
 



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  
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VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

 
Op zaterdag 11april jl. kwamen 
we voor het eerst na de winter 
weer bij elkaar met het 
Groenteam: 31 vrijwilligers 
(bewoners) van de Jan van 
Elbrgstraat.  
Om 10:00 uur zijn we begonnen 
met een kopje koffie en koek, 
daarna vrolijk aan de slag met 
onkruid wieden, blad opruimen 
en snoeien. 
 

Mooi om te weten dat het in een buurt ook zo kan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het Groenteam Jan van Elburgstraat 
 

MOOIE OPBRENGST ZOA COLLECTE 

 
De huis-aan-huiscollecte van ZOA in Boekelo en Usselo heeft dit jaar een 
bedrag van € 695,- (vorig jaar € 661,85) opgebracht. Daarmee zijn de 
collectanten er weer in geslaagd de collecte tot een succes te maken.  
ZOA wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Het is hartverwarmend dat 
zoveel mensen in beweging komen voor anderen in nood en in de 
collecteweek langs de huizen gaan. En het is fantastisch dat deze inzet 
tot zulke mooie, concrete resultaten leidt. Bedankt!  
 
Helprich ten Heuw, rayoncoördinator ZOA 
 

KLEIN ZAKELIJK 

 
 

RESTAURANT “FLEUR DE SEL” BOEKELO 
a-la-carte – catering – meeneemmaaltijden – Bookeltjes 

14 mei: Aspergeavond  
Proeverij van diverse aspergegerechten, € 25,-p.p. 

11 juni: Haringsound  
Live muziek met een haring tintje (haring in bookeltjes-style), € 17,50 p.p. 
 

Bovenstaande activiteiten zijn excl. consumpties en  
alleen op reservering via: 053 – 428 19 02 of info@restaurantfleurdesel.nl 
 
 



Thuiszorg van Livio

Zorg nodig?

Bel ons direct

en we regelen

het!

Meer informatie?

Bel 0900-9200
of kijk op onze website

www.livio.nl

(lokaal tarief)

Het Livio thuiszorgteam is al jaren werkzaam in Boekelo. Vele inwoners 
van Boekelo kennen ons al en zien ons regelmatig rijden of hebben reeds 
zorg van ons. Ons team bestaat uit één wijkverpleegkundige en negen
wijk(zieken)verzorgenden.

Wij staan voor klantgerichtheid, gemoedelijkheid, deskundigheid, 
verantwoordelijkheid en collegialiteit.

Voor iedereen in Boekelo is onze thuiszorg dichtbij!

Wijkverpleegkundige hulp 
Persoonlijke verzorging
Medisch Technische Verpleging
Ergotherapie thuis

Nachtzorg
Acute zorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Diverse andere thuiszorg-vormen
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EEN NIEUW TENNISSEIZOEN IS BEGONNEN 

 
Zoals elk jaar kan vanaf 1 april weer op de buitenbanen van de Boekelose 
Tennis Club (BTC) worden getennist. Door de vele vrijwilligers liggen de 
banen en het clubgebouw er weer mooi bij. En verder is er dit jaar het 
nodige veranderd! 
Er is een nieuwe trainer aangetrokken die op maandag en woensdag de 
lessen verzorgt. Om de jeugd kennis te laten maken met de tennissport 
en de trainer zijn in de tweede week van april 'Maak kennis met Tennis' 
lessen georganiseerd, waarbij de kinderen van de Marcellinusschool en 
de Molenbeek, in plaats van een gymles, een tennisles kregen op de 
tennisbanen van de BTC. 
Daarnaast is de activiteitenkalender aangepast: 
• De stratencompetitie heeft plaatsgemaakt voor een onderlinge 

competitie op donderdagavond, waarbij een groot deel van de leden 
het in teamverband tegen elkaar opneemt (zoveel mogelijk op basis 
van gelijke sterkte ingedeeld).  

• Op de dinsdagavonden vindt de ‘Kom & klap’ plaats, waarbij in een 
ongedwongen sfeer in wisselende samenstelling onderling een 
partijtje wordt gespeeld. 

• Ook voor de kinderen is er een volle agenda, waarbij een deel van de 
activiteiten samen met de tennisverenigingen uit Haaksbergen wordt 
georganiseerd. Hierdoor kunnen ze altijd op hun eigen niveau tegen 
andere kinderen tennissen. Als de kinderen aan minimaal 5 van de 10 
activiteiten deelnemen, dan worden ze aan het eind van het seizoen 
beloond met een middag naar De Waarbeek. Dus wie nu nog niet 
meedoet..... 

 
We hopen er met elkaar weer een mooi en sportief seizoen van te maken 
en hopelijk ook met een groot aantal nieuwe leden! 
 
Meer informatie over de BTC kunt u vinden op: 
www.boekelosetenisclub.nl of door contact op te nemen met: 
Jeroen Blomesath, tel. 06 55 36 65 67. 
 

 
BOOKELS OPEN 

14 t/m 21 juni 
kijk voor meer informatie en 

voorinschrijving op: 
www.boekelosetennisclub.nl 





www.boeke-loos.nl

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)

Datum Activiteit Tijd 
maandag Nordic Walking (iedere week) 13:45 - 15:30
dinsdag Tai Chi (iedere week) 10:00 - 11:00
07 mei Modeshow en verkoop                            

met leuke eigentijdse dameskleding. 
Gepresenteerd door onze vrijwilligers. 
Verkoop door Ruben Jansen mode.

14:00 - 16:30

14 mei Geen activiteiten i.v.m. Hemelvaartdag
21 mei Rododendrontocht 

door het mooie Twentse landschap met 
Efkes d’r oet. 

13:30 - 17:30

28 mei Inloopochtend PC, laptop of tablet.
De vrijwilligers helpen u graag met uw 
vragen of problemen. U kunt uw laptop of 
tablet meenemen. Een PC is aanwezig.     

10:00 - 12:00

28 mei Voorlichting verandering in de zorg
Gepresenteerd door onze wijkverpleeg-
kundigen van de Posten en Livio.

14:00 - 16:30

Voorinformatie  juni
04 juni Spelletjesmiddag 14:00 - 16:30
16 juni Met Efkes d’r oet op stap en varen met de 

Borculose zomp.
13:30 - 17:30

30 juni Musical gepresenteerd door de 
Marcellinus school.

14:00 - 16:30
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�Alles voor uw huisdier �Bloemen en planten
�Huis, tuin en cadeau �Doe het zelf

�Graf- 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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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. 476 42 04

Datum Maaltijd Opgave 
tot

06 mei Heldere bospaddenstoelen soep, gegrilde kippen-
poot, gebakken aardappeltjes, doperwten, rauwkost-
salade, toetje.

04 mei

13 mei Gebonden kippensoep, sukadelapje, aardappel- 
puree, sperzieboontjes, rauwkostsalade, toetje.

11 mei

20 mei Minestronesoep, kip braadlapje, witlof in roomsaus, 
gekookte aardappelen, rauwkostsalade, toetje.

18 mei

27 mei Chinese groentesoep, boeren kipburger, stamppot 
raapstelen, vruchten compôte, toetje.

25 mei

03 juni
Voorinformatie
Tomatensoep, spareribs, romanobonen, gebakken   
aardappelen, rauwkostsalade, toetje. 

01 juni

Bij niet tijdige afmelding worden kosten in rekening gebracht, met uitzondering van niet-
voorziene omstandigheden.

Activiteiten:
De activiteiten van 'De Huiskamer van het Dorp' staan op bladzijde 39 
vermeld.
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14e KUNST IN BOEKELO 

 
Autobedrijf verandert vier dagen in een kunstgalerie 

 
De glimmende bolides van autobedrijf Hulscher in Boekelo zijn, net als 
vorige jaren, in mei weer wat dagen verbannen naar de buitenlucht.  
Een extra lang weekend, van Hemelvaartsdag tot de volgende zondag, is 
het bedrijf omgetoverd in een vijfhonderd vierkante meter grote 
kunstgalerie: Galerie Hulscher.  
Vele kunstenaars uit Twente hebben zich inmiddels aangemeld als 
exposant. Professioneel en divers kun je het werk noemen dat zij 
presenteren. Het varieert van tekeningen en schilderijen tot fotografie. 
Glasobjecten wisselen af met beeldhouwwerk. Zelfs houtbewerking is er 
te vinden. Daarnaast exposereert een aantal plaatselijke kunstenaars in 
hun eigen atelier.  
Nieuw is de buitenexpositie genaamd “ALSOF” in de tuin van het atelier 
van Anneke Malingré in de Diamantstraat, waar vierkantjes denken dat ze 
bloemen zijn, een tak zielig is en een netwerk voor hoogopgeleide 
muggen te zien is.  
 
Ook de Boekelose jeugd geeft voor de derde keer acte de présence.  
Een twintigtal leerlingen van de basisschool Molenbeek afdeling Usselo  
heeft hun fantasie de vrije loop gelaten en toont trots hun originele kunst. 
Tijdens de expositiedagen moeten hun creaties andere kinderen, die even 
genoeg hebben van al die volwassen kunst, inspireren om het zelf ook 
eens te proberen.  
 
Een catalogus met informatie over de deelnemers is tijdens de 
kunstmanifestatie verkrijgbaar in Galerie Hulscher. Een routekaartje naar 
de ateliers aan huis is erin opgenomen. 
 
Nadat de expositie op donderdag 14 mei om 11:30 uur wordt geopend 
kan men vier dagen lang in Boekelo van elf tot vijf uur genieten van het 
boeiende werk van jonge en oudere regionale kunstenaars. 
 
Kunst in Boekelo: 14 mei t/m 17 mei 2015 van 11:00 tot 17:00 uur 
Galerie Hulscher, Windmolenweg 92, Boekelo 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 
Edith Howard  
tel.: 428 35 52 of 06 29 007 007 
e-mail: kunstinboekelo@gmail.com 
www.kunstinboekelo.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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KINDERROMMELMARKT

Hallo jongens en meisjes,

op tweede Pinksterdag hebben we
weer ons Groot Voorjaar
Straatfestival, en voor jullie
natuurlijk de kinderrommelmarkt
om speelgoed, boeken en
dergelijke te verkopen. 
Bij opgave krijgen jullie een halve kraam toegewezen op het afgesloten 
gedeelte van de Beckumerstraat waar ook dit jaar de rommelmarkt 
plaatsvindt. 

Het volgende wordt van jullie verwacht:
 de kraam die je wordt toegewezen blijft de hele dag jouw 

verantwoording, dus ga niet de namen verwisselen.
 De kraam kan vanaf 08:30 uur worden opgebouwd.
 Om 17:00 uur als de markt is afgelopen de kraam netjes 

achterlaten en geen afval laten staan, dus ook de spullen die je 
niet verkocht hebt weer meenemen naar huis.

 Ook dit jaar zijn de kosten € 10,-. Na afloop van de markt krijg je, 
als alles netjes is opgeruimd, € 5,- terug. 

Volgens ons is dit niet teveel gevraagd en als iedereen zich netjes aan de 
regels houdt zal het vast een fantastische dag worden. We wensen jullie 
alvast een prettige dag met veel verkoopsucces!

Namens de Boekelose Ondernemers Vereniging,
Ria van Polleke Kinderwinkel

Opgaveformulier voor een kraam op de Kinderrommelmarkt; 
inleveren bij Polleke Kinderwinkel, Beckumerstraat 66

Naam: …..........................................................................................

Adres: …..........................................................................................

Telefoon: ….....................................................................................
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André Mondria | Broekmaatweg 50 Usselo | 053  42 82 177 | 06 13 55 40 47 | wilhelm-tell@planet.nl

Nog geen studiekeuze gemaakt?
 Voorkom dat je een jaar weggooit en ontdek wat bij jou past.

VEEL KLACHTEN VERDWIJNEN DOOR ONTSPANNING!

Voetreflex
behandelingen

Reiki-behandelingen

Rug-, nek- en
schoudermassages

Praktijk:

Jolanda Lefers
Bruggertstraat 457
7545 PJ Enschede
Tel.: 06 13 07 51 12

Js-voetreflexmassage:

www.js-voetreflexmassage.nl js-voetreflexmassage@ziggo.nl

�

�

�

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

Gas-, water- en loodgieterwerk

Sanitair

Dakdekkerswerk
OnderhoudCentrale verwarming
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VRIJDAGOCHTEND HARDLOPEN 
 
Ook lekker buiten sporten?  
Kom dan eens op de vrijdagochtend naar De Zweede om 9:00 uur. 
Je kunt deelnemen aan het sportieve programma van de Boekelopers 
onder leiding van onze deskundige trainer Kor Zwarts. De afwisselende 
trainingen bestaan uit een duurloop, intervaltraining in de schitterende 
omgeving of training op de baan. Kor heeft hierbij veel aandacht voor 
loopscholing, gericht op een goede looptechniek. Ook kun je in deze 
groep trainen om je snelheid te verbeteren of trainen voor een wedstrijd. 
Voorwaarde is dat je al 5 km achter elkaar kunt hardlopen.  
Natuurlijk is het mogelijk enkele keren geheel vrijblijvend mee te trainen 
om eens te kijken of het wat voor je is. Hardlopen werkt geweldig tegen 
stress, het verbetert je conditie, je spiermassa, je longen en je algemene 
houding. Trainen in teamverband motiveert.  
Meer informatie kun je vinden op onze site www.bscunisson.nl of stuur 
een mail naar lopers@bscunisson.nl  
Hardloopgroep de 
Boekelopers bestaat sinds 
1998 en is een 
laagdrempelige groep, waar 
naast sportief bezig zijn, ook 
gezelligheid meetelt.  
De overige trainingen vinden 
plaats op de maandag- en 
woensdag avonden. Tevens 
organiseert de Boekelopers 
activiteiten voor leden en 
niet-leden, zie blz. 59 
 
 

NIEUWS GV UNISSON 
 
GV Unisson heeft nieuwe voorzitter  
Afgelopen 24 april heeft Annemiek Muller Kobold  tijdens de Algemene 
Ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan Sabine 
Boshuis. Door erevoorzitter, de heer Hans Bakker, werd Annemiek 
voorgedragen als lid van verdienste voor haar jarenlange en tomeloze 
inzet voor de vereniging. Onder luid applaus van de aanwezigen werd 
deze voordracht aangenomen. Wij wensen Sabine heel veel succes en 
plezier met het voorzitterschap van deze mooie vereniging! 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.bscunisson.nl/
mailto:lopers@bscunisson.nl
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EIEREN ZOEKEN GESLAAGD!!

Op Tweede Paasdag hebben wij met vele kinderen en hun ouders uit 
Boekelo eieren gezocht in het bos. We hebben ondanks het mindere weer
een gezellige morgen gehad en de kinderen hebben veel eieren 
gevonden! Ook heeft de paashaas drie mandjes uitgezocht die het 
mooiste waren. Sophie (groep ¾), Evi (groep ½) en Stijn (peuters) kregen
een leuke prijs. Kijk voor meer foto’s van deze morgen op onze Facebook
pagina. De link staat ook op onze website www.mvunisson.nl.

De winnaars met de paashaas: Sophie, Evi en Stijn
Foto: Manon Stokkers

Graag bedanken wij de famillie Hissink dat we ook dit jaar weer gebruik 
mochten maken van hun mooie stuk bosgrond!

Muziekvereniging Unisson 
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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.

De schilder valt onder het lage 6% 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
Willy Albertistraat 8
7558 ZZ Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl
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NATIONALE MOLENDAG WISSINKS MÖL

Zaterdag 9 mei is het Nationale Molendag, ook bij Wissink’s Möl. 

Het belooft weer een gezellige dag te worden. Om 10:00 uur wordt de 
molen opgezeild. Onder leiding van onze molenaars en gids is de molen 
te bezichtigen. De gastheren en gastvrouwen bieden u graag een kopje 
koffie aan. Ook zullen zij heerlijke pannenkoeken bakken. 
Voor de kinderen hebben we Oudhollandse spelen.

Wij hebben er zin in en hopen u zaterdag 9 mei tussen 10:00 – 16:00 uur  
te mogen ontvangen bij de molen.  

Ook zoeken we nog vrijwilligers voor onder meer
bestuursfuncties, of mensen die mee willen helpen
om bezoekers van de molen een leuke en
gastvrije ontvangst te geven. Bijvoorbeeld met een
versgebakken pannenkoek, koffie en het verkopen
van meel. 

Draag je de molen ook een warm hart toe? En wil je graag samenwerken 
met een enthousiaste groep molenaars en vrijwilligers?
Dan horen we graag van je via wissinksmolen@hotmail.com. 

De Molenaars en vrijwilligers van Wissink’s Möl
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AFVALPLEIN

Waarde Boekeloërs,

Zelf zou ik deze rommel niet naast mijn OTTO plaatsen. ...ongeacht of 
deze wel/niet overvol zou zijn.....

Bente Langkamp
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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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FOLKCLUB TWENTE

Op vrijdag 29 mei komt de folkband Wild Geese een optreden verzorgen
in de folkclub.
Met hun roots stevig ingebed in de traditionele muziek van Schotland en 
Ierland heeft Wild Geese een opwindende stijl van spelen ontwikkeld. 
Hun verhalende liederen gaan over heksen, ridders en jonkvrouwen 
en allerlei mythische wezens, die dan weer samensmelten in jigs, reels en
andere instrumentale nummers.
De groep neemt je mee op een reis door het mysterieuze landschap van 
Ierland en Schotland. De muziek is een mix van de oude, traditionele 
muziek en de nieuwe folkmuziek.

Wild Geese kent de volgende bezetting :
Peter Brennan: zang, Ierse bouzouki en bodhran
Leontien Stordiau : cello
Ewald Verhoeven : Great Highland Bagpipe, tin whistle, low whistle, 
backing vocals en percussion
Pieter Smits : gitaar en bas 

Wanneer : vrijdag 29 mei om 20:30 uur
Waar : Theater De Buren
Entree : volwassenen : € 14,-

donateurs en studenten : € 11,-
jeugd tot 18 jaar € 7,-

Reserveren via www.folkclub.nl of email: folkclub@dds.nl, 
of telefonisch via: 06 53 87 33 90 of 053 – 476 62 83
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OPTREDEN MUZIEKVERENIGING UNISSON 

Op zaterdag 13 en zondag 14 juni vindt het Muziekfestival Muzikaal 
Onthaal Diepenheim plaats, een tweedaags muziekfestival waar 
honderden amateur en beroepsmusici  tal van optredens verzorgen op 
diverse plaatsen op het landgoed van Kasteel Warmelo. Alle muzikanten 
delen hun passie voor muziek met de bezoekers. 

Op zaterdagavond 13 juni verzorgt het beroepsorkest Trompetterkorps 
der Koninklijke Marechaussee een avondvullend programma dat mede 
in het teken zal staan van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en 70 jaar 
bevrijding. Een speciaal gastoptreden is er van de Nederlandse 
musicalster Brigitte Heitzer, onder meer bekend van haar prachtige 
vertolking van Evita in de gelijknamige musical. 

Op zondagmiddag 14 juni wordt doorlopend gemusiceerd op diverse 
locaties in het prachtige park van landgoed Warmelo. Orkesten, 
ensembles, big bands, koper kwintetten en tal van solisten zullen 
optredens verzorgen. Ook staat een taptoe door showorkesten op het 
programma. 

Op zondag 14 juni nemen wij met het harmonieorkest van 
Muziekvereniging Unisson samen met twee verenigingen uit Enschede 
deel. We brengen een divers programma met bekende muziek. Laat u 
verrassen en kom deze dag naar het mooie landgoed. U kunt er prachtig 
wandelen en genieten van mooie muziek! 

Het muziekfestival is tevens een fundraisingproject: van elke door de 
leden van de muziekverenigingen verkochte kaart komt 80% ten goede 
aan de verenigingskas.
Een entreebewijs voor volwassenen kost
 € 7,50, waarvan € 6,- in de verenigingskas
van de muziekvereniging vloeit. 
Van de jeugdkaarten ad € 3,- komt € 2,40
ten goede aan Muziekvereniging Unisson.  

Wij hopen u te zien op dit geweldige
evenement!  

Kaarten voor beide dagen:
– Via leden van de muziekvereniging
– Via www.mvunisson.nl
– Café De Buren, Boekelo (vanaf 1 mei)
– Thuys, Boekelo (vanaf 1 mei)
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24 uur per dag bereikbaar
Professionele zorgverleners
Geen wachtlijsten
Snelle en flexibele zorgverlening
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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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PARTNERLOOP 
 

ZONDAG 7 JUNI 
vindt de 2015 editie van de Partnerloop plaats. Deze fiets/trimloop, 
georganiseerd door de Boekelopers, start en finisht op de 400 meter 
hardloopbaan op sportpark De Zweede.  
De wedstrijdcommissie heeft een geheel nieuwe, mooie en uitdagende 
route uitgezet.   
Inschrijven:  voorinschrijven t/m 31 mei a.s.  

Op de dag zelf van 9:30 tot 10:15 uur 
Locatie:  Sportpark De Zweede  
Start : 10:30 uur 
Afstand:  ruim 21 km 
Kosten :  voorinschrijving € 4,- p.p.  Op de dag zelf € 6,- p.p.   
Voorinschrijven kan via onze site: www.bscunisson.nl bij 
Boekelopers d.m.v. de inschrijfbutton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De route wordt in teams van twee tot maximaal vijf personen 

afgelegd; 
 1 persoon uit het team loopt en de rest fietst mee; 
 Je mag zo vaak wisselen als je wilt; 
 Het is ook mogelijk om je alleen in te schrijven. Van de “alleen-

inschrijvers” worden dan teams gevormd 
 
Voor informatie en/ of vragen:  
www.bscunisson.nl Boekelopers,   
e-mail: acboekelopers@gmail.com 
 

http://www.boeke-loos.nl/
http://www.bscunisson.nl/sportpark-de-zweede/
http://www.bscunisson.nl/
http://www.bscunisson.nl/
mailto:acboekelopers@gmail.com


De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  
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KERKDIENSTEN BOEKELO - USSELO - TWEKKELO 

 
Franciscusparochie-Protestantse Gemeente-Nederlandse Protestantenbond 

 
Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld 

 
03 mei Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse Kerk, Usselo  

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

10 mei Protestantse Kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
17 mei Johanneskerk, Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
24 mei 1

e
 Pinksterdag 

Marcellinuskerk, Boekelo 
Protestantse Kerk, Usselo 
Johanneskerk, Twekkelo 

 
Gebedsdienst m.m.v. Inspiration 
Kerkdienst Protestantse Gemeente 
Kerkdienst Ned. Protestantenbond 

31 mei Protestantse kerk, Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
07 juni Marcellinuskerk, Boekelo 

 
Protestantse kerk, Usselo 

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

 
 
 

TREFPUNT NIEUWS 
 
19 mei: Bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe. 
We bezichtigen hier twee tentoonstellingen: 
“De Gouden Eeuw van Twente” en “De Woudloper”. 
Museumkaart en/of Vriendenpas meenemen. 
Vertrek: 14:00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Buren. 
Om 17:00 uur eten we bij Chinees restaurant Oriëntal City aan de 
Haaksbergerstraat 596. 
Opgave voor 15 mei a.s. bij:  
Jenny Wevers  tel. 428 14 23  e-mail: redder@planet.nl 
Fleur ter Kuile  tel. 428 12 80  e-mail: fleurjan@planet.nl  
 
Vooruitblik juni/juli: 
16 juni Eten en bezichtiging van de tuinen en het winkeltje bij  

De Forelderij 
07 juli Bezoek aan Wasserburg Haus Welbergen 
 
Nadere informatie volgt in de volgende Boeke-loos. 
 
 



Profiteer en bel ons.

Voordelig 
bouwen 

met 6% BTW! 

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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MEI 
 

za-09 Nationale Molendag, Wissink’s Möl, 10:00 uur 
ma-11 Grolsch 400 jaar 
  di-12 ’t Verborgen Theater, Ellen Dikker, 20:30 uur 
zo-14 t/m zo-17 Kunst in Boekelo 
do-14 Aspergeavond, Fleur de Sel 
di-19 Trefpunt, Bezoek Rijksmuseum Twenthe, 14:00 uur vertrek 
di-19 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
vr-22 Noaberfeest Grolsch, Brouwerijlaan, 17:00 – 20:00 uur 
za-23 t/m ma-25 Internationaal B-toernooi voetbal, De Zweede 
ma-25 Pinksterfestival, centrum Boekelo, vanaf 11:00 uur 
di-26 ’t Verborgen Theater, Esther Groenenberg, 20:30 uur 
di-26 ●●●● Laatste dag inleveren kopij juni ●●●● 
vr-29 Folkclub Twente, Wild Geese, 20:30 uur 
za-30 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 

 
VOORINFORMATIE JUNI 

 
vr-05 Bezorgers ophalen Boeke-loos 
za-06 Mand voor voedselbank, Beckumerstraat 168 
zo-07 Mand voor voedselbank, Marcellinuskerk 
zo-07 Partnerloop Boekelopers, 10:30 uur, De Zweede 
zo-07 Open Atelier, Malingré, Diamantstraat  27, 13:00 – 17:00 uur 
di-09 Workshop, Pakhuys en Inspiratiehoeve, 19:00 – 22:15 uur 

  di-09 ’t Verborgen Theater, Fex de Wit & Fuad Hassen, 20:30 uur 
wo-10 Workshop Pakhuys en Inspiratiehoeve, 19:00 – 22:15 uur 
do-11 Inzameling oud papier, container aan de weg vanaf 17:30 uur 
do-11 Haringsound, Fleur de Sel 
zo-14 Muzikaal Onthaal m.m.v. MV Unisson, Kasteel Warmelo, 11:00 
di-16 Trefpunt, bezoek Forelderij 
di-16 Openbare Dorpsraadvergadering, De Zweede, 20:00 uur 
za-20 Inzameling oud papier, brengen Kerkje, 9:00 – 12:00 uur 
zo-21 Zomerconcert aan de vijver, Rutbekerveldweg, 20:00 uur 
di-23 ●●●● Laatste dag inleveren kopij juli/augustus●●●● 
do-25 t/m zo-28 Popfeesten Usselo 

 
Activiteiten Huiskamer van het Dorp.: blz. 39 en 41.  

 Historisch Centrum: ma: 20:00 -22:00 uur en vr. 10:00 - 12:00 uur 
 

  Spreekuur wijkagent: iedere di., De Zweede, 18:30 – 19:30 uur! 

http://www.boeke-loos.nl/
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COLOFON
Redactie:
Lilian Brunink 06 10 73 43 13
Ingrid Kuster 428 19 60
Zanja Monnink 428 33 92

Redactieadres:
redactie@boeke-loos.nl
Henry Dunantlaan 52
7548 AD Boekelo

Distributie:
Hans Formanoy 06 21 54 21 71
haforma@gmail.com

Advertenties:
Jolanda van Heertum, 06 25 00 71 96
redactie@boeke-loos.nl
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info/advertenties

Internet:
De digitale versie van Boeke-loos kunt u
vinden op: www.boekelo.info/boeke-loos
(archief vanaf 2006).

Sluitingsdata:
In principe de 4e dinsdag van de maand.
Voor de exacte data: zie de ‘kalender’
achterin de papieren uitgave of op de
website: www.boekelo.info/boeke-loos

BOEKE-LOOS
is een uitgave van de Stichting Dorpsraad
Boekelo.
Ingezonden artikelen, indien voorzien van
naam en adres, vallen wanneer geplaatst,
buiten de verantwoordelijkheid van zowel
de Dorpsraad als de redactie.

BOEKE-LOOS
verschijnt 11x per jaar
(juli/augustus: dubbel nummer)
Oplage: 1.800 ex. per uitgave
Druk: Form+Print Boekelo

Postbus 10038
7504 PA Enschede
Bank: NL69 RABO 0316734950
K.v.K. nr.: 41028185

Mail: dorpsraad@boekelo.info
Site: www.boekelo.info

Voorzitter:
Jeroen Verhaak 428 22 25

Vice voorzitter:
Kas de Vries 428 34 96

Secretaris:
Ben Schoppert 477 49 78

2e Secretaris:
Ben ter Stal 431 37 75

Penningmeester:
Henk Guchelaar 574 01 63



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 NDER 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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