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Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo

BOEKE-LOOS



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 

COOP
DICHTBIJDICHTBIJDDICHTBIJDICHTBIJIDICHTBIJCDICHTBIJCDICHTBIJDICHTBIJCDICHTBIJDICHTBIJHDICHTBIJDICHTBIJTDICHTBIJDICHTBIJBDICHTBIJDICHTBIJIDICHTBIJDICHTBIJJDICHTBIJ
LEKKER &LEKKER &LLEKKER &LEKKER &ELEKKER &LEKKER &KLEKKER &LEKKER &KLEKKER &LEKKER &ELEKKER &LEKKER &RLEKKER &LEKKER &&LEKKER &LEKKER &&LEKKER &
GOEDCOOP
GOEDCOOP
GGOEDCOOPOGOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPEGOEDCOOP
GOEDCOOPDGOEDCOOPCGOEDCOOPCGOEDCOOPOOGOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPOGOEDCOOP
GOEDCOOPP
GOEDCOOP

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13

• ruim assortiment
• dagverse groente & fruit
• ovenvers brood

• goede aanbiedingen
• goede service
• postNL servicepunt

• coop.nl bezorgen & ophalen
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STBoeke-loos is een uitgave 
van Stichting Dorpsraad. 
Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag 
van de Dorpsraad. Daarnaast 
delen wij boeiende verhalen 
en nieuwtjes voor -en door- de 
inwoners van Boekelo en om-
streken met u.

Heeft u iets te melden of 
een mooi verhaal te delen? 
Laat het ons weten.  
Uw inbreng wordt zeer  
gewaardeerd! 
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Concrete hulp bij het omgaan 
met het verlies van werk, 
gezondheid, relatie of bij een 
overlijden.

Na begeleiding heb je:
• de feitelijke gebeurtenissen 

geaccepteerd
• inzicht in eigen rouwproces
• betekenis gegeven aan de 

ingrijpende gebeurtenis
• het verlies geïntegreerd 

in je leven en je leven 
opnieuw ingericht 

Mijn uitdaging is om jou écht 

te helpen zodat je in je kracht 

komt en het dagelijkse leven 

weer aankunt.

Monique Voulon
Verlies- en Rouwtherapeut
Tel. 06-51557520

info@MonPlus.nl                                 www.MonPlus.nl                                      

Niemand die u stoort, effectief vergaderen ten top!

Dan bent u bij Resort Bad Boekelo aan het juiste adres.

 Oude Deldernerweg 203, 7548 PM, 
Enschede | +31 053 428 30 05

Neem contact met ons op via  conference@badboekelo.nl

 Gratis
wifi  Gratis

Parkeren  24
hectare

Vergaderen, trainingen en besprekingen 
in alle rust. 

Vanaf

19,50
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STBESTE LEZERS

DOOR PIETER HOF

Het nieuws sloeg in als een bom bij 
de Boekelose Ondernemers Vereni-
ging BOV, het jaarlijkse Pinksterfes-
tival kan dit jaar niet plaatsvinden. 
De BOV was namelijk een paar 
dagen te laat met het aanvragen 
van de benodigde vergunning. De 
ambtenaren van de gemeente En-
schede waren echter onwrikbaar, 
het loket bleef gesloten en de ver-
gunning niet verleend. Maar de 
ondernemers laten zich niet uit het 
veld slaan, de winkels zullen open 
zijn en op kleine schaal wordt de 
gezelligheid van het jaarlijkse Pink-
sterfestival toch benaderd. Maar de 
domper blijft groot…

Maar wat te denken van alweer een 
machtig mooi nieuw evenement in 
en om Boekelo, Soundgardens! Op 
tal van plaatsen waren tuinen en 
erven opengesteld, waarbij hon-
derden bezoekers konden genieten 
van prachtige muziek, een lekker 
drankje en hapje en zonnig weer. 
Verderop ziet u een fotoverslag.

Verrassend is dan wel weer dat 
‘Kunst in Boekelo’ ermee op gaat 
houden. Voor veel Boekeloërs zal 
het ook wennen zijn dat Kapsalon 
Kupers de deuren gaat sluiten. Over 
beide eindpunten vertellen we u 
meer in deze Boeke-loos.

En in deze Boeke-loos konden we 
er na veler verzoek toch niet onder-
uit, we vragen uw aandacht voor 
de overlast van hondenpoep in het 
dorp. Een groter probleem dan de 
meesten van u waarschijnlijk den-
ken. 

En natuurlijk weer de vele vaste bij-
dragen van verenigingen en clubs 
die graag gebruik maken van de 
ruimte die Boeke-loos biedt.

Waren we in het aprilnummer nog 
wel vergeten Johan Gruppen te be-
danken voor zijn mooie coverfoto 
en Jaap de Boer voor de prachtige 
foto van de haan op het hek. Bij 
deze!

Ondanks het wegvallen van het 
Pinksterfestival, hopen we dat u de 
komende maand weer zult genie-
ten van het feit dat u in het mooi-
ste en groenste dorp van Twente 
woont. Veel leesplezier met deze 
nieuwe Boeke-loos.

De redactie 
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD 
VERGADERING VAN 17 APRIL 
2018

De eerste openbare vergadering van de 
Dorpsraad 2018-2022 wordt om 20.00 uur 
door Jeroen Verhaak (voorzitter) geopend. Hij heet alle aanwezigen wel-
kom. Dat zijn de 11 leden van de Dorpsraad en 11 belangstellenden, 
Roelant Lawerman namens de Verkiezingscommissie en de gemeentelij-
ke vertegenwoordigers Nico Bolhuis (Stadsdeelmanagement-West) en Jan 
ten Elzen (Stadsdeelbeheer-West). 

Alle aanwezigen nemen 1 minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan  
Harry Stam, die op 16 april jl. op 73-jarige leeftijd is overleden. Harry was 
van 1982-1994 lid van de Dorpsraad en heeft veel gedaan voor Boeke-loos. 
We wensen zijn vrouw Toos, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Voorzitter van de Verkiezingscommissie Roelant Lawerman heeft een ver-
slag aangeleverd bij de Dorpsraad over het verloop van de verkiezingen. 
Hij benoemt de belangrijkste punten: de verkiezingen zijn technisch goed 
verlopen. Dank voor de zitters bij de stembureaus en de tellers, gemeente 
en redactie van Boeke-loos voor de medewerking. Ook dit jaar was het 
weer moeilijk om kandidaten te krijgen. Misschien is het een idee om 
naar minder leden te gaan zodat we meer echte verkiezingen hebben. 
Mensen zouden graag foto’s van de kandidaten in de stemhokjes zien om 
makkelijker een keuze te kunnen maken. Tenslotte adviseert de Verkie-
zingscommissie de Dorpsraad om te kijken naar het werkgebied: is het no-
dig dat je in Usselo een stemlokaal hebt voor de Dorpsraad van Boekelo? 
Kunnen de circa 80 stemmers uit Usselo, ook hun stem uitbrengen in een 
van de twee stemlokalen in Boekelo? De Dorpsraad zal zich buigen over 
de aanbevelingen.

Het verslag van de op 20 maart jl. gehouden Dorpsraadvergadering wordt 
ongewijzigd vastgesteld. Ben Bel merkt op dat hij met betrekking tot het 
Marcellinuscomplexplein details mist. We laten dit punt terugkomen bij 
punt 6 van de agenda (nieuws uit de Commissie Fysiek). Nico Bolhuis 
heeft het actiepunt met betrekking tot Camping Buytenplaets opgepakt 
en komt hier de volgende Dorpsraadvergadering op terug.
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

Stucwerk (behang- of sausklaar) 
Renovatie 
Spackspuitwerk / Sierpleister 
Airless latex spuiten 
Gevelwerkzaamheden 
Restauratie 

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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STOver de inkomende en uitgaande post zijn geen opmerkingen.

Mededelingen van de wijkagent: omdat Wilfried Bossink niet zelf aan-
wezig kan zijn bij de vergadering heeft hij de voorzitter van de Dorpsraad 
de belangrijkste punten doorgegeven. - Een man die zich uitgaf voor ie-
mand van de gemeente is bij een woning aan de Mr. De Wolffstraat bin-
nengekomen en heeft daar een portemonnee met geld weggenomen. 
-	Op	24	maart	zijn	twee	jongens	aangehouden	voor	graffiti	spuiten	(o.a.	
bij beide scholen). Er is contact geweest met de ouders en de jongens 
gaan	zelf	de	graffiti	verwijderen.	-	In	de	nacht	van	8	op	9	april	is	gepro-
beerd met een aanhangwagen een deel van het terras van Hotel Bad 
Boekelo weg te nemen. - Tijdens een snelheidscontrole in de 60 km/u 
zone aan de Windmolenweg zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld aan 
automobilisten die behoorlijk te hard reden.

Nieuws vanuit de commissies: Fysiek (Kas de Vries): - Overleg geweest 
met Stawel over Duurzame energie. Stawel heeft veel ervaring met duur-
zame energie in het buitengebied, waar we voor Boekelo van kunnen 
leren. - Overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente 
Enschede over de verkeerssituatie op de kruising Windmolenweg – Hai-
mersweg.	De	gemeente	gaat	proberen	het	voor	fietsers	veiliger	te	ma-
ken	door	op	de	strook	tussen	de	fietspaden	geleiders	te	plaatsen.	Tegen	
het keren bij de Winterhaarweg en Molenveld kunnen we helaas weinig 
doen. We blijven in gesprek met de verkeerskundige. - Kas de Vries praat 
ons bij over hoe de Haaksbergerstraat eruit komt te zien na afwaardering 
van de N18. Binnenkort wordt er een inloopavond georganiseerd door 
de gemeente. Vertegenwoordiger van de Buurtbus vraagt de Dorpsraad 
pro-actief in gesprek te gaan met gemeente over de bushaltes en het qua 
vertrektijden koppelen van buslijnen. Nico Bolhuis gaat kijken waar dit op 
de gemeentelijke agenda staat. - De Dorpsraad wil graag afstemming met 
afdeling onderhoud van gemeente Enschede over het onderhoud open-
baar groen in Boekelo. Nico Bolhuis pakt dit op. – Akzo Nobel heeft bij 
Molenveld aangeplant. Dit stukje bovengronds ziet er nu weer netjes uit. 
- Commissie gaat samen met Klankbordgroep Goorseveld voortgang van 
de verondieping van het Rutbekerveld / Goorseveld beoordelen. – M.b.t. 
de vervanging van de verlichting in het buitengebied pleit de Dorpsraad 
ervoor om verlichting pas uit te zetten als de bewoners aldaar actief aan-
geven dat te willen. Nico Bolhuis initieert een overleg met het bedrijf dat 
bezig is met de verlichting. Jan ten Elzen zal bij de verantwoordelijke voor 
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BOVAG

Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

PRETTIGER
OP WEG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE

AUTOBEDRIJF
HULSCHER
B O E K E L O

�
�
�
�
�
�
�
�

Bosch car service
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STde N18 aankaarten of er op de brug bij de Badweg verlichting geplaatst 
kan worden. - De Dorpsraad gaat een schouw doen van de bestrating in 
Boekelo en het buitengebied. - Bernd Weijers is gevraagd zich te blijven 
bemoeien met infrastructurele zaken. - De Dorpsraad bespreekt de fond-
senwerving m.b.t. het Marcellinuscomplexplein op een ander moment. 
Algemeen (Jeroen Verhaak): De Dorpsraad houdt nog eens in de twee 
maanden een openbare vergadering in plaats van iedere maand. Wel is er 
een maandelijks spreekuur met 2 Dorpsraadleden iedere 3e dinsdag van 
de maand van 19.00 - 19.30 uur in M.F.A. De Zweede. - De Dorpsraad gaat 
een Dorpsplan 2020-2030 opstellen.
Sociaal (Edith Robers): Deze commissie is een combinatie van de ‘oude’ 
R.S.C.J. en alles dat met zorg en ouderen te maken heeft. - De Werkgroep 
Toerisme, BOV en Dorpsraad gaan in zee met Twente Marketing om diver-
se promotiemiddelen voor Boekelo te ontwikkelen. - Vanuit de Werkgroep 
banken wordt gemeld dat er 3 nieuwe banken geplaatst worden. - Ben 
Bel (Bookels Höltink) meldt dat het plan ‘Eenzaamheid in Boekelo’ klaar is 
en binnenkort gepresenteerd wordt.
Dorpsbudget (Kas de Vries): - Gehonoreerd wordt de aanvraag van 700 
euro (excl. btw) voor de ontwikkeling van promotiemiddelen voor Boeke-
lo door Twente Marketing.
Publiciteit (Jeroen Verhaak): De vernieuwde site Boekelo.info is een hele 
vooruitgang. - Binnenkort volgt overleg over de Facebook-pagina van de 
Dorpsraad en Boeke-loos.
M.F.A. (Ben ter Stal): - Er zijn nog twee gesprekken met de gemeente voor 
de haalbaarheidsstudie M.F.A. Begin mei moet het advies klaar zijn voor 
het College van B&W.

Bij de rondvraag komt het volgende aan de orde: - Ben Bel stuurt de 
stukken t.b.v. het overleg over het Marcellinuscomplexplein rond. - Nico 
van der Veen vraagt wanneer er in de openbare vergadering weer wordt 
gesproken over het vliegveld voor de Twentse Radio Modelvliegtuigclub. 
Dit is nog niet bekend. - Jan ten Elzen meldt dat iemand in een boom aan 
de Windmolenweg een gat heeft geboord en daar zuur in heeft gedaan, 
waardoor de boom doodgaat. Dit is in Enschede al vaker gebeurd. Ook 
meldt hij dat er opdracht is gegeven voor onderzoek naar de staat van de 
lindenbomen	tussen	de	Mr.	De	Wolffstraat	en	Momentum.	-	Henk	Afink	
geeft een compliment voor de manier waarop de handhaving bij een 
feest bij De Zweede onlangs is verlopen. - Gonny ten Veen bedankt Jan 
ten Elzen voor het terugplaatsen van de banken op het Schierbeekplein. 
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Karen Hof begeleidt alle directe naasten 
vanaf het moment dat een afscheid in 
zicht komt of is gekomen. Omdat zij 
ervan overtuigd is dat tijd en aandacht 
een voorwaarde is om goed afscheid te 
kunnen nemen. Je kunt het maar één 
keer doen...

Karen Hof
T 053 574 74 79  |  M 06 81 45 43 62

Doolhof 26  |  7548 BZ  Boekelo

www.hofuitvaartzorg.nl
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UITNODIGING

De volgende openbare vergadering van de Boekelose 
Dorpsraad is op dinsdag 19 juni 2018. U bent van harte 
welkom in M.F.A. De Zweede, Boekelosestraat 275, 
Nijmeijerzaal. Aanvang 20.00 uur. 

Zie voor agenda en het verslag van de vorige vergadering de website 
Boekelo.info, tabblad Dorpsraad.

Ze zijn erg mooi opgeknapt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

Susanne Harperink, Dorpsraad 2018-2022  

Dorpsraad start maandelijks spreekuur

Voortaan houdt de Dorpsraad elke derde dinsdag van de maand een 
spreekuur. Voor het eerst op 15 mei a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in M.F.A. 
De Zweede. Enkele leden van de Dorpsraad zijn dan aanwezig om uw vra-
gen en opmerkingen te noteren en zo mogelijk meteen te beantwoorden 
of toe te lichten. Aandachtspunten die om nader onderzoek of bijvoor-
beeld overleg met de gemeente vragen worden genoteerd. 
Vanzelfsprekend ontvangt u dan zodra we meer weten een antwoord. 



‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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STOPSCHOONDAG LEVERT 
350 KILO ZWERFAFVAL OP

Zaterdag 24 maart was het Boeke-
lo.Doet. De dag, die trouwens in het 
hele land plaats had, om zwerfafval 
te ruimen: het opschonen. Dat heb-
ben wij samen met 23 vrijwilligers 
gedaan, waarbij we een deel van 
het buitengebied rondom Boekelo 
zwerfafvalvrij hebben gemaakt. 

De nadruk lag daarbij op de ber-
men. De bekende energy-drink-
blikjes waren de ‘topper’, waar het 
om de geruimde hoeveelheid gaat. 
Opmerkelijk is dat bij de vijver aan 
de Twekkeler beek weg de voor-
keur wordt gegeven aan de rust 
brengende en beter bij het vissen 
passende plaatselijk bierfavoriet 
gehuld in groen glas. 

In totaal is er 350 kilo zwerfafval 
opgeruimd. Los van het ‘topper’ of 

‘opmerkelijk’ zijn, is het natuurlijk 
triest dat er ieder jaar vrijwilligers 
nodig zijn om de natuur schoon te 
houden. Je koopt de energy-drink 
omdat je volop in de groei zit; een 
‘overdosis’ zoetigheid kan er nog 
wel in. Of je brengt de bierfavoriet 
en verdere etenswaren mee om bij 
je hobby de innerlijke mens niet 
te verwaarlozen of zelfs een beet-
je te verwennen. Maar neem dat 
dan gewoon mee terug huiswaarts 
en dump het daar in de afvalbak. 
Je spaart de natuur, en het scheelt 
een hoop ergernis bij mensen die 
zich hierin niet herkennen.

Onze dank gaat uit naar de enthou-
siaste vrijwilligers, waarvan een 
deel al jarenlang actief betrokken is 
bij deze unieke dag, én veelal ook 
lid van StraatAdoptie zijn. 

‘‘Doet de Posten 
ook thuiszorg?’’

 
“Ja, de Posten 

doet ook thuiszorg. 
En hoe!

Meer informatie over thuiszorg of thuiszorg aanvragen? Ons Adviespunt 
helpt u graag verder en is bereikbaar via telefoonnummer 053 4 753 800 
of via e-mail adviespunt@deposten.nl.

w w w.deposten.nl

HaH_ADV  DE POSTEN 148x210.indd   1 27-02-17   14:08
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HELAAS GEEN 
PINKSTERFESTIVAL!

MAAR WEL ONZE BEKENDE
PINKSTERKOOPJES!

€10,-
€25,-

€40,-
€50,-
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LHet ruimen is dus nog steeds no-
dig. De manier om hieraan mee te 
werken, op een wellicht geschik-
ter zelf te kiezen moment, is door 
lid te worden van het StraatAdop-
tie-team. Gewoon aanmelden bij 
Anton Heuven, doen! Verder onze 
dank voor de mannen van de Af-
deling Onderhoud Enschede en na-
tuurlijk Jan ten Elzen. Die leverde 
met de bekende ‘Maak je buurt!” 
‘huifkar’ de spullen voor de verant-
woorde schoonmaak.

Anton Heuven (heuven737@gmail.
com) namens het StraatAdop-
tie-team en Jos Brunink - coördina-
tor vanuit de Dorpsraad Boekelo. 

BEACHVOLLEYBAL 2018

Het jaarlijkse beachvolleybaltoer-
nooi vindt plaats op zaterdag 30 
juni. Vanaf 15.00 uur starten we, 
afhankelijk van het aantal deelne-
mers. Rond de klok van 21.00 uur 
verwachten	we	de	fi	nale	te	kunnen	
spelen.

Zoals vanouds spelen we op onze 
“Boekelose Beach”, op de parkeer-
plaats achter Eetcafé De Buren. 
Uiteraard zorgen we met de ‘DJ’s 
Draaien Door’ weer voor een gezel-
lige beachparty!

Opgeven kan via www.beachvol-
leybalboekelo.nl. Kosten? € 30,- per 
team van maximaal 6 personen. 
Dit is deelname inclusief een hapje 
eten van de beachbarbecue. Voor 
vragen kun je altijd mailen met 
info@beachvolleybalboekelo.nl.

Tot 30 juni, “on the beach!”
Team Beachvolleybal Boekelo en 
DJDD 



Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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STKAPSALON KUPERS STOPT

Na bijna 40 jaar een kapsalon in Boe-
kelo te hebben gehad is het nu tijd 
om te stoppen, omdat onze gezond-
heid iets minder wordt en we samen, 
nu we nog goed kunnen, graag wil-
len gaan genieten.

Zaterdag 30 juni is onze laatste werk-
dag. We danken al onze klanten voor 
het vaak al jaren in ons gestelde 
vertrouwen. Wij zullen onze klanten 
en alle goede contacten natuurlijk 
enorm gaan missen.

Op zaterdagmiddag 30 juni vanaf 
14.00 uur is er gelegenheid om met 
een hapje en een drankje over ons 
gezamenlijk verleden en onze nieu-
we toekomst te praten. Ook al stop-
pen we met de kapsalon: we blijven 
wel betrokken met Boekelo en blij-
ven hier natuurlijk ook wonen.

Marja en Jos Kupers 

JAARLIJKSE ‘KUNST IN 
BOEKELO’ GESTOPT

De Stichting Kunstmanifestatie is 
gestopt met het organiseren van de 
jaarlijkse ‘Kunst in Boekelo’. Wij wil-
len alle deelnemende kunstenaars 
en sponsoren hartelijk danken voor 
hun inzet in de afgelopen 15 jaren. 
We wensen allen het beste toe en 
veel plezier in het maken van kunst.

Stichting Kunstmanifestatie Boekelo 


NIEUW BIJ POLLEKE: 
WORKSHOPS

Polleke-kinderwinkel gaat de naam 
wijzigen in Polleke-hobby & kinder-
winkel. Door de toenemende vraag 
naar hobby en handwerkartikelen, 
hebben wij het assortiment uitge-
breid met wol en katoenen garens, 
sokken wol, accessoires zoals brei-
naalden, haaknaalden en boeken 
met patronen.

De winkel is opnieuw ingericht, zodat 
er ook workshops gegeven kunnen 
worden voor jong en oud. Tijdens de 
workshops worden de basistechnie-
ken geleerd, met als resultaat mooie 
eigen gemaakte sokken of een knuf-
fel van wol. Voor kinderen komt er 
een workshop leren breien.

Kom snel een kijkje nemen in de win-
kel en schrijf je in voor de komende 
workshop.

Tot ziens bij Polleke-hobby & kinder-
winkel 
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SSURVIVALBAAN GEOPEND

DOOR: DETMAR ROESSINK

Alsof het zo heeft moeten zijn: 
een zonovergoten dag om de  
survivalbaan te openen. Maanden 
is er aan gebouwd, we hebben het 
zien uitgroeien van enkele palen in 
de grond tot een van de grootste 
en mooiste banen van Nederland. 
De Survival Bond Nederland heeft 
gekeurd en goed bevonden, niets 
houdt ons meer tegen.

Gerrit Meutstege, voorzitter van de 
Boekelopers, praat genodigden en 
belangstellenden door de afgelo-
pen maanden heen en bedankt alle 
mensen die op welke manier dan 
ook een bijdrage hebben geleverd 
aan het tot stand komen van de 
baan. 

Na een minuut stilte ter nagedach-
tenis aan Charles van Aken, initia-
tor van deze baan, en een bloemen 
moment voor de kartrekkers van 
het eerste uur, is het de beurt aan 
Marloes van Aken en de kinderen 
Jasmijn	en	Isabel	om	de	baan	offici-
eel te openen. Met het wegtrekken 
van enkele eventshirts onthullen ze 
een bord met de naam en één van 
de uitspraken van Charles.

CHARLESBAAN
“Als je het echt wilt, kun je het.”

Na	het	officiële	gedeelte	geven	de	
Boekelopers survivalrunners o.l.v 
Stijn Elferink, meervoudig Neder-
lands kampioen survivalrun, een 
demonstratietraining in de hinder-
nissen van de survivalbaan. Het 
geheel wordt afgesloten met een 
feestelijk hapje en drankje.

Enthousiast geworden?
Mail uw vragen naar:
survivalrun@bscunisson.nl

Foto’s door Geertjan Preijde 

DUOFIETS

Het mooie weer 
komt er weer aan 
en daarom is het 
heerlijk weer eens 
samen te kunnen 
fietsen.

De “Huiskamer van het Dorp” heeft 
een	 duofiets	 (met	 trapondersteu-
ning) die klaarstaat voor gebruik 
voor een gezellige tocht door onze 
omgeving. Samen met partner of 
mantelzorger	 is	 het	 fijn	 er	 weer	
even uit te zijn.

Neem contact op met Joke velthuis 
053 - 428 26 59 of Klaas Hessels 
053 - 428 26 54.

Doen! Binnen zitten kan altijd nog. 




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

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN
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STHOEPERDEPOEP OP DE 
STOEP IN BOEKELO

DOOR PIETER HOF 

Telt u voor de aardigheid eens even 
mee: Nederland telt 16,7 miljoen 
inwoners, 7,7 miljoen huishoudens 
en 4,1 miljoen honden en katten. 
18% van de huishoudens heeft 1 
of meer honden. Per huishouden is 
er gemiddeld sprake van 1,2 hon-
den. 1.386.000 huishoudens heb-
ben samen 1.663.200 honden. De 
hoeveelheid hondenpoep per dag 
per hond bedraagt gemiddeld 230 
gram. Gemiddeld ruimt 40% van 
de hondenbezitters de hondenpoep 
op, 60% doet dit niet. 

Boekelo telt ca. 2.500 inwoners, ca. 
1.000 huishoudens en 18% van de 
huishoudens heeft 1 of meer hon-
den. Ca. 180 huishoudens hebben, 
met een gemiddelde van 1,2, in 
totaal ca 216 honden. De hoeveel-
heid hondenpoep gemiddeld per 

dag in Boekelo bedraagt dan 50 kg. 
(216 x 0,23 kg). Hiervan wordt 60% 
niet opgeruimd, dit betekent dat 
gemiddeld dagelijks 30 kg honden-
poep in het dorp op wegen, trot-
toirs, groenstroken ed. achter blijft. 
Per jaar wordt  er in Boekelo aan 
niet opgeruimde hondenpoep op 
straat ed. achtergelaten: gemiddeld 
10.950 kg. 

En dan hebben we het nog niet 
eens over de hondenplasjes gehad. 
Met deze info zou je wensen dat 
onze huisdieren op de riolering zou-
den worden aangesloten! We lijken 
met zo’n vervuiling om ons heen 
eigenlijk meer op een ontwikke-
lingsland. 
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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. 

Regina Schoonheidsinstituut | Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 ED Boekelo | 06 - 48157489
www.instituutregina.nl | mail@instituutregina.nl |        SchoonheidsinstituutRegina       rezjina

Bekijk mijn nieuwe website 
op instituutregina.nl!
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OWij denken dat u bij dit alles vast 
nog nooit zo heeft stilgestaan. 
En misschien zou u dat toch eens 
moeten doen. De redactie van de 
Boeke-loos krijgt met enige re-
gelmaat namelijk verzoeken van 
dorpsbewoners om eens aandacht 
te vragen voor de bekende erger-
nis uit de categorie klein burgerlijk 
leed. En als redactie heb je er ei-
genlijk helemaal niet zoveel zin in 
om erover te schrijven. Maar met 
zoveel verzoeken, ga je toch maar 
overstag. Terwijl dit redactielid zelf 
woonachtig is aan het meest beken-
de ‘hondenommetje van Boekelo’, 
het Doolhof. Ondanks campagnes 
met bordjes, mensen er op aan-
spreken, het plaatsen van een de-
pot om zakjes in kwijt te kunnen, 

zijn er toch (te)veel buurtbewoners 
die vast bij zichzelf denken dat die 
enkele drol van hun favoriete vier-
voeter wel een keertje kan blijven 
liggen. Maar ja, dat zorgt dus al met 
al mooi voor die grote hoeveelheid 

mensen die niet opruimen en ho-
pelijk onbedoeld en ongewild voor 
veel overlast zorgen voor anderen. 
 

Denkt u daarom nog eens aan die 
dorpsbewoners die ons zo vaak 
hebben gevraagd er op een luchti-
ge wijze aandacht aan te besteden, 
maar er in de praktijk toch zoveel 
last van hebben als ze weer eens in 
de hondenpoep zijn gestapt. Daar-
na de automatten - of nog erger 
-  thuis de boel weer uit kunnen 
soppen omdat Bello of Fikkie voor 
de deur een boodschap hebben 
achtergelaten. U doet er uw mede 
dorpsbewoners zo’n groot plezier 
mee... 



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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www.livio.nl0900-9200

Thuiszorg?
Uw zorgvraag is bĳ team Boekelo in goede handen
Iedereen voelt zich het beste in eigen omgeving. Met thuiszorg van 
Livio kunt u zo lang, veilig en plezierig mogelĳk in die eigen omgeving 
blĳven wonen. We hebben vele vormen van thuiszorg in huis en zĳn 
altĳd bĳ u in de buurt, dag en nacht. Naast normale persoonlĳke 
verzorging en verpleging bieden we diverse zorgspecialismen. Dus 
ook wanneer de zorg complexer wordt, kunnen we die blĳven bieden.

Eén telefoontje of e-mailtje is genoeg om in contact te komen met 
team Boekelo. Zĳ helpen u graag met het aanvragen van de zorg en 
het regelen van de eventuele vergoedingen.

2
0
1
8



Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.

Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.

Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

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

                  … even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken 
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen
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STNIEUW KUNSTWERK IN 
BOEKELO - DE ZWEMMER

DOOR: MARIEKE MEIJERINK-MIEDEMA

Boekelo is een kunstwerk rijker. 
Op 6 april jl. werd het Paramedisch 
Centrum	De	Bleekerij	officieel	
geopend. Een bijzonder moment 
was het onthullen van het kunst-
werk, genaamd ‘De Zwemmer’., 
geschonken aan Bertine Tieberink. 
Kunstenares van dit werk, Hedy 
Hempe, vertelde bij de onthulling 
openhartig over de betekenis en 
het verhaal van dit werk dat zij aan 
het Centrum heeft geschonken.

Het beeld heet: ‘De Zwemmer’. Het 
is het eerste beeld uit een serie van 
8 beelden waarbij het laatste beeld 
de titel ‘De Danser’ zal dragen. 

De Zwemmer staat symbool voor 
de 14 jaar durende weg die zij zelf 
heeft	 moeten	 afleggen.	 Ze	 kreeg	
een zware depressie na de geboor-
te van haar zoon. Hedy ontdekte 
dat ze hieruit kon komen door de 
oerkracht om te willen (over)leven 
in zichzelf weer te ontdekken. Hoe? 
Door te zwemmen. Zwemmen in 
het veelal ijskoude water van het 
Hulsbeek. Van zwemmen om te 
overleven naar dansen om het le-
ven te vieren.  

Het zou prachtig zijn als het PMC 
ooit het beeld ‘De Danser’ zou kun-
nen aankopen om het compleet te 
maken. Het is een passend beeld en 
een passend verhaal voor het cen-
trum waar vele disciplines samen-
werken om bij te kunnen dragen tot 
een betere fysieke en geestelijke 
gezondheid van de mens. 
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De Stomerij 
 

Marssteden 62 
7547 TD  Enschede 
Tel. 053-4283500 
info@eurocleaning.nl  

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500
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TELEFOONLIJST

Organisatie Adres Telefoon Overige gegevens

Alarmnummers

Politie, Brandweer, 
Ambulance

112 Noodsituatie 

Brandweer Twente 088 2567000

Politie / Enschede 0900 8844

Wijkagent Boekelo Spreek-
uuradres: 
De Zweede, 

0900 8844 Spreekuur: elke maandag 
18.30-19.30 Wilfried Bossink
wilfried.bossink@politie.nl

Boeke-loos boekeloosredactie@gmail.
com
www.boekelo.info/
boeke-loos

Dierenzorg

Dier in Nood
(Dierenambulance)

114 Dierenambulance Enschede 
06 53421066

Dorpsraad Boekelo Postbus 
10038
7504 PA 
Enschede

Vergaderingen: zie kalender 
Boeke-loos Waar: De Zwee-
de, dorpsraad@boekelo.info
www.boekelo.info

Gemeente stadsdeel 
West

Alle voorzieningen/ 
Stadsdeelbeheer

053 4818181 Contactpersoon Boekelo: Jan 
ten Elzen

Meldpunt 
leefomgeving

053 4817600

Stadskantoor 
Centraal

Hengelose-
straat 51

053 4818181

Gezondheidszorg

Huisartsenpraktijk 
De Windmolen

Windmolen-
weg 42

053 4281205 Algemeen nummer
dewindmolen.praktijkinfo.nl

053 4281205 
kies 1

Spoed overdag werkdagen

Apotheek 
De Windmolen

Windmolen-
weg 42

053 4280250

Huisartsenpost 
Enschede

Beltstraat 70 088 5551188 Spoed avond / weekend
www.hdt-oost.nl/
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Organisatie Adres Telefoon Overige gegevens

Tandartspraktijk 
Boekelo

Meester de 
Wolfstraat 40

053 4282793 www.tandartspraktijkboeke-
lo.nl

Tandartsendienst 0900 
1282632

Spoed avond/weekend

Ziekenhuis MST Koningsplein 
1

053 4872000 www.mst.nl

Dependance 
Wiedenbroek

Wiedenbroek-
singel 4

053 48764 
00

Haaksbergen

Bureau 
Jeugdzorg Overijssel

M. H. Trom-
plaan 47

053 8506300

MFA De Zweede Boekelose-
straat 275

053 4282689 Kantine 
info@dezweede.nl

Livio Ouderen 0900 9200 Centraal nummer
www.livio.nl

De Posten 053 4753800 Centraal informatiepunt
www.deposten.nl

Alifa Welzijn Ouderen 053 4281797 Voorlichting 
www.alifa.nl

GGD Enschede 053 4876888 www.ggdtwente.nl

Mediant 053 4755755 Geestelijke Gezondheidszorg
www.mediant.nl

Verslavingszorg Oost 
Nederland

053 4337005

Zonnebloem 06 25271454 Afdeling Enschede - 
Boekelo

Scholen

Openbare basisschool 
“De Molenbeek”

Boekeler-
schoolpad 1

053 4281543 Locatie Boekelo
www.obsmolenbeek.nl

Lammerinks-
weg 10

053 4281608 Locatie Usselo

Basisschool 
Marcellinus

Saffierstraat	
30

053 4281545 www.marcellinus-boekelo.nl

SKE Humanitas (BSO) 053 4800020

Twente Milieu 0900 
8520111

info@twentemilieu.nl 
(milieueilanden, huis/grof-
vuil, plaagdier bestrijding, 
klein chemisch afval, aanvra-
gen huiscontainer)
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BEDANKJE PAASVUUR-
COMMISSIE

Nu het paasvuur van dit jaar weer 
achter de rug is, willen wij via deze 
weg allen bedanken, die ons gehol-
pen hebben om in het “heetst” van 
de strijd het paasvuur brandend te 
krijgen. De hevige regenval vooraf 
en het ontbreken van een zuchtje 
wind op 1e paasdag maakte het 
aansteken van de paasboake er niet 
makkelijker op. Met de gezamenlij-
ke inzet kwam het uiteindelijk toch 
nog goed.

Onze dank gaat ook uit naar de ei-
genaar van het land, waar wij het 
paasvuur	mogen	houden	en	de	fir-
ma Hoenink, die ons elk jaar weer 
terzijde staat met opbouwen en op-
ruimen. 

Graag willen wij de bezoekers nog 
een compliment geven voor de 
wijze waarop zij het land hebben 
achtergelaten. In tegenstelling tot 
andere jaren hebben wij dit jaar 
namelijk opvallend weinig rommel 
hoeven opruimen. 

Als commissie hopen wij dat wij   
iedereen ook dit jaar weer hebben 
kunnen laten genieten van deze 
Twentse traditie.

Paasvuurcommissie Boekelo 

SUBSIDIE GROLSCH

Subsidie voor uw vereniging, club 
of commissie in Boekelo, Usselo en 
omstreken? Ook dit jaar is het weer 
mogelijk om in aanmerking te ko-
men voor een subsidie van Grol-
sch. U kunt een goed onderbouwde 
aanvraag tot uiterlijk 1 juni 2018 
indienen bij onze secretaris.

Het is belangrijk dat de aanvraag 
voldoet aan bepaalde criteria: Grol-
sch vindt het erg belangrijk dat de 
subsidie ten goede komt aan het 
welzijn van de dorpen. Ook heeft 
Grolsch natuur en milieu hoog in 
het vaandel staan. De subsidie mag 
niet worden gebruikt om exploita-
tietekorten te dekken. En verder is 
het van belang dat er op meerde-
re subsidiënten een beroep wordt 
gedaan. Dit dient in de aanvraag te 
worden vermeld.

U kunt uw aanvraag sturen naar 
stichtingkoepel@gmail.com  of naar 
het secretariaat van de Stichting 
Koepel Boekelo, Usselo en Omstre-
ken, t.a.v. Tanja Dijkstra, Weleweg 
100, 7548 BC, Boekelo

Stichting Koepel Boekelo, Usselo en 
Omstreken 
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06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

Gerry: ‘Het zit in mijn karakter er voor ieder mens te zijn in 
kwetsbare tijden. Ik heb respect voor de wensen van de familie 
en sta open voor nieuwe dingen.’  www.uitvaarthengelo.nl.

Momentum:

Voel je thuis bij Momentum. Naast uitvaarten worden in dit 
multifunctionele centrum lezingen, concerten en open avonden 
georganiseerd. 
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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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PINKSTERFESTIVAL

DOOR: ERWIN WAANDERS. OVERGENOMEN 

UIT TUBANTIA, 21 APRIL 2018

Het Pinksterfestival in Boekelo gaat 
niet door. De organisatie heeft ver-
zuimd op tijd de vergunning aan te 
vragen.

Geen rommelmarkt, livemuziek 
en feestelijk versierde straten met 
Pinksteren in Boekelo. Het Pink-
sterfestival kan niet doorgaan en 
daar zijn ze in het dorp ziek van, 
heel erg ziek. De aanvraag voor de 
vergunning was vier dagen te laat 
bij de gemeente Enschede binnen.  
Het bestuur van de organiserende 
Boekelose Ondernemersvereniging 
(BOV) kon zichzelf wel voor het 
hoofd slaan toen de afwijzingsbrief 
van de gemeente binnenkwam. 
Schuldbewust maar ook behoorlijk 
geïrriteerd over de in hun ogen hals-
starrige houding van de gemeente 
hopen de ondernemers alsnog op 
clementie.

“We hebben feitelijk geen poot om 
op te staan”, zegt voorzitter Marcel 
Themmen van de ondernemersver-
eniging. “Wij zijn te laat en dat is 
onze eigen schuld. Alleen hadden 
we op een klein beetje meer be-
grip gerekend vanuit de gemeente. 
De contacten zijn altijd prima en 
we willen ook nu geen trammelant 

schoppen. We houden dit feest al 
25 jaar, met vooral vrijwilligers uit 
het dorp zelf. Het is voor de onder-
nemers een feest dat extra geld in 
het laatje brengt en het zorgt voor 
de inwoners voor reuring in het 
dorp.” 

Themmen benadrukt dat hij contact 
heeft gehad met wethouder Hans 
van Agteren en de ambtenaren van 
Handhaving. “Onze contacten zijn 
nog steeds goed. Er is vorig jaar 
al een brief gestuurd door de ge-
meente dat ze strenger zou toezien 
op de aanvraag vergunningen. Al-
leen is die brief niet door iedereen 
gelezen. Dat ligt bij ons. Toch hopen 
we op een opening. Wij hebben in 
december vorig jaar onze jaarplan-
ning doorgegeven aan de gemeen-
te en daar stond dit festival ook al 
bij op.”

Gemeentewoordvoerder Derk Jan 
Eshuis: “Het klinkt kinderachtig en 
wij snappen de gevoelens van de 
organisatie heel goed, maar we 
hebben een bepaalde tijd nodig om 
vergunningen te toetsen. De voor-
schriften zijn duidelijk en helder 
gesteld in de bewuste brief, waar-
in we de mensen op het hart heb-
ben gedrukt goed op te letten op 
de termijnen. Dan lijkt vier dagen 
te laat niet veel, maar de vergun-
ningen moeten kloppen op allerlei 
gebied. Daarom trekken we nu de 
harde lijn.” 



Beckumerstraat 30A, 7548 BG  Boekelo, 
Telefoon 053 - 428 21 12, www.hetpakhuys.nl

Anders wonen? Pakhuys wonen!

Meubelen, krijtverf, vouwgordijnen, laminaat vloeren, woonaccessoires, 
vloerbedekking, pvc-vloeren, verlichting, gordijnen en nog veel meer.
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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl



‘geniet van de rust en eenvoud’

sfeer proeven?
www.campingonderdesterren.nl

Moe? Gespannen? Stress? 

balansbalans
N a t u u r l i j kN a t u u r l i j k

Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595 

Kom in balans door middel van de  
juiste voeding en voetreflextherapie! 

Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een 
consult wordt in veel gevallen vergoed via de 
aanvullende zorgverzekering.

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning, 
emotionele en/of psychische druk en wil je daar 
wat aan doen?  Wil je gewoon even bijtanken?  
Zwanger of net bevallen? 
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ARCHITECT  
NICO ZANTINGE

De Bond Heemschut nodigt u uit 
voor een lezing over de Enschedese 
architect Nico Zantinge, op donder-
dag 17 mei a.s. in Dienstencentrum 
De Berke, Jan van Elburgstraat, van-
af 19.30 uur.

Het door de Enschedese architect 
Nico Zantinge ontworpen Bunga-
lowpark Het Teesinkbos bestaat on-
dertussen vijftig jaar. Reden om stil 
te staan bij dit bijzondere ontwerp, 
de uitgangspunten van de ontwer-
per, de huidige toestand en de toe-
komst van het ensemble. 
De Enschedese architect en zelf 
bewoner van een door Zantinge 
ontworpen huis, Bart van den Bos, 
vertelt over de totstandkoming van 
het ontwerp, midden jaren zestig, 
als sleutelproject in het oeuvre van 
Zantinge.

Verder heeft een groep studenten 
van de Academie van Bouwkunst 
uit Groningen de buurt onderzocht 
en zal een aantal ontwerpideeën 
presenteren in de lijn van Zantinge.
Belangstellende zijn van harte wel-
kom in De Berke.

Entree	is	gratis	(incl.	koffie/thee).

VOORAANKONDIGING 
VIJVERCONCERT

Ook deze zomer organiseren we - 
voor de vijfde keer alweer - een 
Vijverconcert. Op zondag 23 sep-
tember van 15.00 tot ca. 17.00 uur. 

Het concert vindt plaats aan de vij-
ver	gelegen	aan	het	fietspad	tussen	
de Teesinkweg en de Badweg. We 
bereiden een programma voor met 
zowel klassieke als lichte muziek 
én met een hoog Boekelo-gehalte: 
veel van de deelnemende musici 
wonen in ons dorp. Nadere details 
worden in een latere Boeke-loos 
bekend gemaakt. 

Wij hopen dat velen alvast de da-
tum zullen noteren. De toegang is 
gratis.

Fleur ter Kuile, Pauline & Hajé Nord-
beck 



  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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Waarom een reanimatiecursus 
volgen?
Een hartstilstand komt altijd onver-
wacht. Het gebeurt vaak thuis, op 
het werk of buiten op straat. Hulp 
bieden binnen de eerste 6 minu-
ten na een hartstilstand is cruciaal 
en kan een leven redden. Tijdens 
een reanimatiecursus leer je hoe je 
moet handelen. Je hebt geen spe-
ciale vooropleiding nodig om deel 
te nemen. Iedereen van 15 jaar en 
ouder kan het leren!

Wat leer je bij een reanimatiecur-
sus?
In de basiscursus van ongeveer 4 
uur komt aan bod:
• Hoe je een hartstilstand herkent 

en wat je dan als eerste doet
• Hoe je moet reanimeren en in 

welk tempo
• Hoe je een AED aansluit en be-

dient

Samen met andere cursisten oefen 
je alle reanimatiestappen op oefen-
poppen en maak je gebruik van een 
oefen-AED.	Na	afloop	van	de	cursus	
ontvang	je	een	certificaat.

Ook leren reanimeren?
Bij voldoende belangstelling orga-
niseren wij op dinsdag 26 juni en/
of donderdag 28 juni van 18.00 - 
22.00 uur een nieuwe cursus reani-
meren. 
De cursus zal worden gehouden bij 
Fysiotherapie Tieberink, Boekelose 
Stoomblekerij 15.

Kosten
De kosten zijn € 40, - per persoon. 
Dit	 is	 inclusief	 koffie/thee	 en	 een	
lesboekje. Belangrijk om te weten: 
diverse zorgverzekeraars vergoe-
den een reanimatiecursus via de 
aanvullende verzekering. Check dit 
bij je eigen verzekering. Meestal 
vind je deze vergoeding onder het 
kopje ‘preventieve zorg’ of ‘preven-
tieve cursus’.

Organisatie
Deze cursus wordt georganiseerd 
door de Stichting AED Boekelo. De 
instructeur	 is	 gecertificeerd	 door	
de Nederlandse Reanimatie Raad 
(NRR). De NRR is opgericht door de 
Nederlandse Hartstichting, het Ne-
derlandse Rode Kruis, Het Oranje 
Kruis en de VVAA.

Aanmelden
Aanmelden kan per mail 
info@aedboekelo.nl of telefonisch 
053 - 42 82 572. 
Namens de Stichting AED,

Jaap ter Wengel, voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, secreta-
ris/penningmeester
Bertine Tieberink, bestuurslid 



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
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www.buitenhoff.nl
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1



ja
ar

ga
ng

 4
0 

| n
r. 

41
5 

| m
ei

 2
01

8

47

TA
B

 T
EK

ST

ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

� Loonwerk
� Grondwerk
� Straatwerk
� Rioolwerk
� Fourage
� Containers

� Graszaden
� Bestrijdingsmiddelen
� Grond en Zand
� Puin en Plastic
� Bestrating of Grind
� Bronfilter spuiten

Badweg 65
7548 RX Enschede
Tel: 053 – 4281595
Fax: 053 – 4282782
06 30871686
06 53413270
www.loonbedrijfroossinkenschede.nl
loonbedrijfroossink@live.nl

Adv. Roossink:Opmaak 1  05-02-2017  10:34  Pagina 1
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De ‘Historische Kring Boekelo Us-
selo Twekkelo’ beschikt over een 
collectie	 oude	 films.	 Wijlen	 Henny	
Westerveld heeft een groot aan-
deel gehad in de totstandkoming 
van deze zeer waardevolle collec-
tie, die een breed scala aan onder-
werpen omvat. Om er een paar te 
noemen: we hebben beelden van 
het ‘Usselo van toen’ (ca. 1969); 
van het Golfslagbad Bad Boekelo; 
van diverse Carnavalsoptochten en 
Boekelo-avonden; van een ritje van 
de goederentrein bij de Usselerhal-
te; van Paasvuren; van de Military; 
van de Boekelose Stoombleekerij.

Die	films	‘bezitten’	we	niet	alleen,	
we doen er ook wat mee. Elk jaar 
organiseert de Historische Kring een 
‘Filmavond’. De laatste jaren met 
bewerkingen die de toonbaarheid 
sterk ten goede komen. Daar willen 
we graag mee door gaan. Nu komt 
er vroeg of laat een moment waar-
op	alle	films	wel	een	keer	vertoond	
zijn. Zover is het nu nog niet, maar 
we willen als Historische Kring toch 
tijdig maatregelen treffen.

Eén van die maatregelen bent u nu 
aan het lezen: wij vragen u name-
lijk om eens te kijken of U wellicht 
nog	films	in	uw	bezit	heeft	die	van	
historische waarde zouden kunnen 
zijn.

Dat	 hoeven	 niet	 films	 te	 zijn	 van	
lang geleden - al zou dat zeker 
mooi meegenomen zijn. Hier geldt 
ook: het heden is het verleden van 
de toekomst. Wel is het ons te doen 
om	 films	 waarin	 Twekkelo,	 Usselo	
of	 Boekelo	 figureren,	 of	 mensen	
(herkenbaar	 op	 de	 film)	 uit	 deze	
dorpen.
 
De	Historische	kring	heeft	een	film	
over de Usseler School
Als	u	8-	of	16	mm	films	heeft	willen	
wij de digitalisering wel voor onze 
rekening nemen.

Heeft u iets? Zelfs als u twijfelt of 
het van waarde is voor de Histori-
sche kring, neem contact op met 
de Historische Kring, in de persoon 
van: 

Roel Bruinsma
Beckumerstraat 207, 
7548 BE, Boekelo
Tel. 053 -  428 1753
roelbruinsma@home.nl 



AFSPRAAK MAKEN?
www.tandartspraktijkboekelo.nl    053 - 428 27 93
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Be You 
Hairdesign

ggg67

www.beyouhairdesign.nl    - beckumerstraat 46A    – boekelo    – tel: 053 850 99 33

24/7 online agenda op 
www.1kapper.nl

di/wo/do/vr     09.00 – 18.00
Za 09.00 – 15.00

Openingstijden:
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ENFOTOGROEP BOEKELO IN DE PRIJZEN

Tijdens de landelijke BondsFotoWedstrijd, een jaarlijks door de Fotobond 
georganiseerde wedstrijd, heeft de FotoGroep Boekelo zich van zijn beste 
kant laten zien. 
De FotoGroep is namelijk 3e beste club van Twente geworden. Een mooi 
resultaat voor een jonge vereniging! 

Foto Roelant Lawerman

Foto Jan Willem Kappelhoff Foto Edith Howard

Foto Martin Vollenbroek

BOEKELOOTJE

Zoekt u een leuke oppas?
Ik ben Niamh Anderson, 13 jaar, en wil graag op kinderen passen. 

Ik zit in 2 Havo, en ik woon in Boekelo. 

Mijn telefoonnummer is: 06 - 228 507 07.



Renovatie

Agrarisch

Verbouw

Woningbouw

Uw
special

ist
in 

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/

Beckum

074 - 367 64 07

Utiliteitbouw

www.mulderbouwt.nl

Hallenbouw
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ESTEUN BOEKELOSE DOELEN MET DE RABOBANK  

CLUBKAS CAMPAGNE

Drie Boekelose doelen doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne: 
het Open Ouderen Werk Boekelo, de Boeke-loos en de Historische Kring. 
Dit om voor onze ‘clubs’ een extra bijdrage te ontvangen. 

Open Ouderen Werk Boekelo
Dat Open Ouderen Werk Boekelo zich inzet voor de senioren in Boekelo is 
wel	bekend.	Om	ons	te	helpen	het	plaatje	ook	financieel	rond	te	krijgen	
kunnen leden van de Rabobank van 1 t/m 21 mei een stem uitbrengen 
om dit goede doel te steunen. Hoe meer mensen in Boekelo op ons stem-
men, hoe meer geld dat voor het Ouderenwerk oplevert en hoe meer wij 
kunnen doen voor het welzijn in Boekelo.

Historische Kring Boekelo
De Stichting Historische Kring zet zich sinds haar oprichting in voor het 
behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Zij doet dit door het verzame-
len, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van informatie, vooral uit 
het verleden, maar ook uit het heden, over de dorpen Boekelo, Usselo en 
Twekkelo.

Stemmen?
Iedereen die bij de Rabobank bankiert, kan gratis lid worden en zijn stem 
uitbrengen!
Stemmen kan via www.rabobank.nl/eh
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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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De Zonnebloem presenteert samen 
met Jong Lonneker het toneelstuk “t 
Is hier gen hotel” geschreven door 
Jan Roerink.

Het stuk gaat over een boerengezin 
dat stopt met het bedrijf omdat er 
geen opvolger is. De zoon Bert-Jan 
heeft een goede baan. Om toch wat 
inkomsten te generen proberen ze 
van alles en dat brengt natuurlijk 
de nodige verwikkelingen met zich 
mee. 

Een heel leuk stuk. U kunt zich er 
vast op verheugen.

Informatie en opgeven
Zaterdag 2 juni a.s. bij Eetcafé De Bu-
ren. Aanvang: 14.00 uur. 
Entree: € 10,- incl. koffie/thee en 
een consumptie. Betalen aan de 
zaal. U kunt zich opgeven bij onze 
secretaris Margriet van Abbe via 06 
- 25 271 454, 053 - 23 04 740 of 
bolo99@hotmail.nl of via uw con-
tactpersoon van De Zonnebloem.

Vrijwilligers gevraagd voor bui-
tengebied
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrij-
willigers voor het buitengebied t.w. 
Broekheurne en Usselo. Wilt u af en 
toe een paar uur vrijwilligerswerk 
doen in uw eigen omgeving, dan 
horen wij dat graag van u. Neem 
contact op met onze secretaris (zie 
bovenstaande contactgegevens).

Tot ziens bij De Zonnebloem 

OPBRENGST COLLECTE ZOA

Vrijwilligers hebben eind maart in 
Boekelo en Usselo gecollecteerd 
voor ZOA. 

De opbrengst van € 692,57 wordt 
gebruikt om slachtoffers van  
natuur- en oorlogsgeweld te onder-
steunen. 

ZOA verleent noodhulp, maar werkt 
ook aan wederopbouw.  

ZOA bedankt alle collectanten in 
Boekelo en Usselo en iedereen die 
heeft gegeven. 



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 

- schilderwerken
- behangwerken
- glaswerken
- onderhoud
- nieuwbouw

Sterrebosstraat 14, 7481DD Haaksbergen, info@ottinkschilderwerken.nl

Barrilett Ottink
06 - 13 74 68 10




PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautybysoemintra.nl

PEDICURE 
Het Kruispunt Boekelo 

Mr. de wolfstraat 40 
Voor meer informatie of 

afspraak 

053-4340468 /06 17636093 
www.beautybysoemintra.nl

Nieuw bij de Huisartsenpraktijk "De Windmolen" 
Pedicure Praktijk

De windmolen

Soemintra Ramdjoe
Gediplomeerd pedicure - medisch

Huisartsenpraktijk De Windmolen 
Windmolenweg 42, Boekelo  

053-4340468 / 06 17636093 
www.beautybysoemintra.nl
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DE WISSINK’S MÖL 

Zaterdag 12 mei 2018 is het weer 
Nationale Molendag, ook bij de Wis-
sink’s Möl. De molen is vast bekend 
doordat deze op de route ligt naar 
school, werk, familie of vrienden. 
Maar de molen beleef je pas echt als 
je binnen bent! Aangedreven door de 
wind, voel je de molen trillen, klop-
pen en bonken. Kom naar de Wissin-
k’s molen en ontmoet de molenaar. 
Hij zal er met plezier alles over ver-
tellen tijdens een rondleiding.
  
Er is koffie en thee en er worden 
heerlijke pannenkoeken gebakken. 
Een klompenmaker toont zijn am-
bacht en ook twee mandenvlechters 
geven een demonstratie van hun 
werk. Voor de kleinsten zijn er ook 
leuke activiteiten.  

Op deze feestelijke dag hebben we 
een aanbieding voor ons pannen-
koekmeel. Tegen inlevering van 
onderstaande bon kost een pak pan-
nenkoekmeel slechts € 1,- (normale 
prijs € 2,- per kg). Graag tot 12 mei!

Eveline Biermans 
Secretaris Vereniging Wissink’s Möl 

Lid worden van de Vereniging 
Wissink’s Möl? 
Of als vrijwilliger actief bijdragen aan 
de molen? Wij zijn blij met alle steun. 
Kom naar de molendag voor meer 
informatie of laat het ons weten via 
mail: wissinksmolen@hotmail.com
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1 kg* pannenkoekmeel voor € 1,- op zaterdag 12 mei 2018 

Naam: ……………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………… 

Postcode / woonplaats: [  ][  ][  ][  ] [  ][  ]   ………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………… 

* 1 kilogram pannenkoekenmeel per coupon 



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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Ma. Nordic Walking (iedere week) 13.45 - 15.30

Di. Tai-chi (iedere week) Goed voor lichaam en geest. 10.00 - 11.00

Di. Elke 1e dinsdag van de maand een gratis gezond-
heidscheck.

14.00 

Wo. Ontmoetingsochtend (iedere week). Activiteiten 
voor lichaam en geest.

9.30 - 11.30 

Wo. Elke week samen gezellig de maaltijd nuttigen. 
Kosten € 7,50

12.30

Do. Jeu de boule twee groepen (iedere week, opgave 
bij Joke Velthuis).

14.00 & 19.00

Do. Elke week gezellig samen spelletjes doen. 14.00

Di. 8 mei Inloopspreekuur PC: voor vragen over PC, i-Pad, e.d. 14.00 - 16.00

Wo. 9 mei Samen zingen in de “huiskamer”. 14.00 - 15.30

Wo. 9 mei Inloopspreekuur wijkagent. 20.00 - 20.30

Di. 15 mei Handwerkcafé: samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 17 mei Spelletjesmiddag met Boekelo Decor. 
Kosten € 3,-.

14.00

Di. 29 mei Effkes d’r oet excursie naar de Kaasboerderij. 13.00

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.



Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Wagelaar

Aandacht vo� lekker!

Slagerij Wagelaar
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Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Worstmakerij 
 Buffetten - Vleeswaren - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren

Aandacht vo� lekker!

Slagerij Wagelaar
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond

Alle diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders vermeld

06 mei. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente; 
Kindernevendienst en oppasdienst 

13 mei Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

20 mei 1e Pinksterdag
Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

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

27 mei Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

03 juni Marcellinuskerk Boekelo
Johanneskerk Twekkelo

Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
Kerkdienst Protestantse Gemeente; 
Kindernevendienst en oppasdienst

ACTIVITEITEN TREFPUNT 50+

Op 29 mei gaan we naar de tuinen van kasteel Warmelo 
en Diepenheim. Hiervoor werden we geïnspireerd door de 
prachtige	fi	lm	hierover	door	Jan	van	der	Geest.	
Het leek ons een goed idee zelf een kijkje te gaan nemen. 
Bovendien zijn dan de jaarlijkse zandsculpturen ook te bewonderen.

Vertrek: 13.30 uur bij Eetcafé De Buren. Op de terugreis eten we bij het Hof 
van Twente in Hengevelde.

Opgave voor 25 mei bij:

Jenny Wevers: 053 - 428 1423 of redder@planet.nl
Bonnie Haven: 053 - 428 1558 of jhaven@kpnmail.nl
Nettie Overzee: 053 - 428 2138 of nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik: 26 juni gaan we eten bij de Forelderij



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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 Inzameling voedselbank Marcellinuskerk of op Beckumerstraat 168:  
 1e weekend van de maand.
	 Spreekuur wijkagent: ma.18:30 – 19:30 uur, De Zweede
	 Historisch Centrum: Elke  maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur
 Elke vrijdag een inloopmorgen van 10:00 tot 12:00 uur voor iedereen die   
 iets te melden heeft
 MantelZorgCafé vindt iedere eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot   
 11.30 uur plaats in de Berke

di. 8 mei Cabaret: Robin Bleeker - 
Onder Gelijkontstemden

‘t Verborgen Theater 20.30

za. 12 mei Nationale Molendag Wissink’s Möl

ma. 14 mei Workshop ‘Smoothies 
maken: Een makkelijke en 
gezonde manier om meer 
groente binnen te krijgen.’ 
Maken en proeven.

Kantine Paramedisch 
Centrum De Bleekerij
Info/aanmelden via www.
natuurlijkbalansboekelo.nl of 
053 - 428 1595

19.00 - 
20.30

di. 15 mei Maandelijks spreekuur 
Dorpsraad

De Zweede 19.00 - 
19.30

wo. 16 mei Bridge Club Slotdrive Eetcafé De Buren 19.30

do. 17 mei Workshop ‘Wild plukken en 
verwerken’. Wandelen en 
wilde planten verzamelen 
die we vervolgens in een 
lekkere maaltijd verwerken.

Kantine Paramedisch 
Centrum De Bleekerij
Info/aanmelden via www.
natuurlijkbalansboekelo.nl of 
053 - 428 1595

15.00 - 
18.00

do. 17 mei Inzamelen oud papier in 
het dorp Let op: voor het 
buitengebied geldt moge-
lijk een andere datum. 
Kijk op twentemilieu.nl.

Container aan de straat 17.00

vr. 18 mei INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS boekeloosredactie@gmail.com

zo.
ma.

20 mei
21 mei

Open atelier Boekelose 
kunstenaars

Hetty Blankesteijn, Annette 
Richters, Gerda van der Velde 
en Bert Nijenhuis

wo. 30 mei Workshop ‘Etiketten lezen: 
Wat zit er zoal in ons voed-
sel en waar kunnen we op 
letten.’

Kantine Paramedisch 
Centrum De Bleekerij
Info/aanmelden via www.
natuurlijkbalansboekelo.nl of 
053 - 428 1595

19.00 - 
20.30

vr. 1 jun. Bezorgers Boeke-loos De Zweede



ADVERTENTIES:
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info

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

SLUITINGSDATA KOPIJ
Iedere derde vrijdag van de maand
Voor de exacte data: zie de kalender
achterin de papieren uitgave of op: 
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: 1900 ex. per uitgave
Druk: Netzodruk Enschede

COLOFON

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

Penningmeester
Jos Brunink
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NIEUWBOUW • V ER BOUW 

R ES TAUR AT IE •  R EN OVAT IE 

O NDER H OUD • SERV ICEBUS

Bouwbedrijf Stokkers BV • Kwinkelerweg 223, 7548 BS Boekelo • info@stokkers.nl • 053 428 1389

www.stokkers.nl

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.

Inbraakwerend huis?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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