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• 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                                      

R e s o r t  B a d  B o e k e l o  •  O u d e  D e l d e n e r w e g  2 0 3 ,  7 5 4 8  P M  B o e k e l o

O n b e p e r k t 
S p a r e r i b s  o p 

d i n s d a g a v o n d

€ 1 9 . 5 0  p . p .

 

€ 1 9 . 5 0
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STBESTE LEZERS

DOOR PIETER HOF

Waren we allemaal nog maar vrij 
om te dromen zoals een achtjarige 
basisschoolleerling. Wat zouden we 
dan allemaal mooie ideeën hebben 
over Boekelo in 2030. Maar zo vrij 
zijn we niet meer en toch zijn die 
ideeën over uw en ons dorp brood-
nodig. Het moet gezegd worden, 
onze Dorpsraad trekt echt alles uit 
de kast om het Dorpsplan 2020-
2030 met name het plan te laten 
zijn van alle Boekeloërs. Dus ook u! 
Leest u in deze Boeke-loos hoe dat 
allemaal verliep tijdens de twee-
de bijeenkomst voor het Dorpsplan 
2020-2030 die op 17 januari plaats-
vond in de Zweede.

En dan is onze eigen Sabine Jongs-
ma, trotse inwoner, Dorpsraadlid en 
campingbaas, zomaar in de prijzen 
gevallen met een Gouden Zoover 
Award 2019 op de vakantiebeurs in 
Utrecht. Uiteraard samen met haar 
partner Daniël. We zetten hen in 
deze Boeke-loos even goed in het 
zonnetje. Dat is ook mooi toepasse-
lijk bij een vakantieprijs, alhoewel 
Sabine daar zelf helemaal niet zo 
van gediend is. Maar met ‘t Schar-
relhoes zet ze ook Boekelo mooi op 

de kaart en dat doet ons allen goed. 
Had u trouwens wel eens van de ‘Ba-
ronnenroute’ gehoord? Een prach-
tige wandelroute van maar liefst 
123 km in totaal over de mooiste 
landgoederen en langs vele prach-
tige voormalige fabrikantenvilla’s. 
Marieke Meijerink-Miedema vertelt 
u er wat meer over in deze uitga-
ve. Mevrouw Gerda Meijerink - het 
blijft in de familie - vertelt ons aan-
sluitend iets over Noaberschap in 
een ingezonden brief aan de Boe-
ke-loos. U zult het vast herkennen, 
dit Twentse gebruik in Boekelo.
Natuurlijk presenteert Prins Gait II 
en zijn Adjudant Martin zich ook in 
deze Boeke-loos en maken we ons 
snel op voor weer een daverend 
carnavalsfeest. Boekelo heeft een 
naam hoog te houden op dat ge-
bied!

En we nemen u mee in de wereld 
van de werktuigbouwkunde van 
markante dorpsbewoner en ga-
ragehouder	 Henk	 Afink.	 Uiteraard	
naast vele andere vaste en minder 
vaste onderdelen van uw eigen 
dorpsblad.

Veel leesplezier!

De redactie  
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Coverfoto:  Nico Nibbelink
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STNIEUWS UIT DE DORPSRAAD-
VERGADERING VAN 15 JANUARI 
2019

DOOR: EDITH ROBERS

De openbare vergadering van de Dorpsraad wordt om 20.00 uur door de 
voorzitter, Jeroen Verhaak, geopend. Bernd Weijers en Bert Bennink van 
de Dorpsraad zijn afwezig met kennisgeving, evenals Jan ten Elzen van 
Stadsdeelbeheer-West. Er zijn 17 belangstellenden.

Jeroen wenst alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar. De nieuwjaars-
receptie ´Zout en Nieuw´ op 5 januari bij Eetcafé De Buren was een 
groot succes met meer dan 400 aanwezigen uit Boekelo, Usselo en 
Twekkelo. Verder vermeldt hij dat het erop lijkt dat de sportzaal bij het 
MFA er gaat komen. Verderop in dit verslag volgt nadere toelichting. 
 
Verslag
Het verslag van de openbare vergadering van 20 november 2018 wordt 
zonder wijzigingen vastgesteld.
 
Mededelingen van de wijkagent
In de Dr. Koekstraat is een auto bekrast. Een huis aan de Beckumerstraat 
is bekogeld met eieren. Er is illegaal vuurwerk ingenomen en hier en daar 
wat vuurwerkschade in het dorp. Verder spelen er enkele burenruzies.  

Dorpsplan 2020-2030
Op 16 oktober 2018 hielden we de eerste bijeenkomst van het traject dat 
zal leiden tot een nieuw dorpsplan voor Boekelo. Op 17 januari vond de 
tweede bijeenkomst plaats, waarin opnieuw is ingegaan op de betrokken-
heid van het dorp, waarna verder invulling wordt gegeven aan de thema’s 
voor de komende jaren. Deelnemers zijn van harte uitgenodigd om bij het 
vervolg te helpen. We zullen dan met diverse groepen Boekeloërs in ge-
sprek gaan om hun opvattingen en keuzes te vernemen. De kernopgave 
blijft: Als dorp samen willen nadenken over de toekomst van Boekelo. Hoe 
moet het dorp er op termijn uitzien en waar kunnen we als gemeenschap 
de komende jaren al mee beginnen of voorbereiden? Samen willen we 
nadenken over reeds genoemde thema’s, maar natuurlijk is het mogelijk 
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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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STom ook andere thema’s aan te dragen. Verderop in deze Boeke-loos leest 
u een verslag van de tweede bijeenkomst voor het Dorpsplan 2020-2030.

Nieuws uit de commissie Fysiek
• Advies omgevingsvergunning zoutboring en zouthuisje nabij de Stroot-

manweg: in december heeft de Dorpsraad enkele vertegenwoordigers 
van Nouryon (voormalig Akzo) op bezoek gehad voor een toelichting 
hierover.	Ons	was	advies	gevraagd	over	de	noodzakelijke	ontheffing	
van het bestemmingsplan. De boring maakt deel uit van Ganzebos III. 
Na de toelichting heeft de Dorpsraad besloten positief te adviseren. 
Er zijn opmerkingen gemaakt over het omgaan met de natuur en de 
omgeving rondom de aanleg van leidingen. De Dorpsraad wil graag 
gevoel krijgen bij wijzigingen in het landschap. De leidingen blijken 
allemaal door weilanden te lopen. Ons verzoek is wel om alles zo snel 
mogelijk in de oude staat terug te brengen.

• Ontwerp bestemmingsplan Meester De Wolfstraat 40: op de plaats van 
het huidige gebouw komt een woning. Omdat het geen woonbestem-
ming betreft zijn wij om advies gevraagd. Wij hebben positief gead-
viseerd. 

• TRMC: afgelopen zomer heeft de Dorpsraad een negatief advies uit-
gebracht aan de gemeente Enschede over het realiseren van een 
vliegveld voor de modelvliegclub in het buitengebied  van Boekelo. 
Dit najaar kwam de vraag opnieuw omdat de gemeente geen andere 
plek kon vinden. De Dorpsraad heeft in het nieuwe verzoek van de 
gemeente geen nieuwe argumenten gelezen die zouden kunnen lei-
den tot een positief advies. Derhalve zal de Dorpsraad opnieuw een 
negatief advies uitbrengen. 

• Duurzame energie: dit komt vanzelfsprekend in het dorpsplan aan de 
orde. Ondertussen wil de Dorpsraad serieuze stappen zetten op dit 
vlak. De commissie Fysiek heeft dit voorbereid en werkt verder met 
als uitgangspunt dat de hoeveelheid energie die in Boekelo gebruikt 
wordt in Boekelo opgewekt moet worden. 

• Verkeerssluis Winterhaarweg: de situatie was een grote sluis met 3 
verkeersborden,	eigenlijk	alleen	toegankelijk	voor	wandelaars	en	fiet-
sers. Eind november was de sluis plotseling weg en stonden er paaltjes, 
waar zelfs een klein autootje langs kan. Hierover is geen enkel overleg 
gevoerd door de gemeente met de bewoners of met de Dorpsraad. 
De Dorpsraad heeft een brief gestuurd naar de gemeente met het 
verzoek binnen 14 dagen de oude situatie te herstellen. Motivatie zou 
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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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STzijn dat de brandweer een bypass nodig 
had om snel op de snelweg te kunnen 
komen bij calamiteiten. Schriftelijk is nu 
toegezegd dat de gemeente met ons in 
overleg gaat.

• Bladkorven: wij plaatsen sinds twee 
jaar bladkorven en investeren daar als 
Dorpsraad in. Deze worden goed gebruikt maar op de hoek Windmo-
lenweg / Doolhof zijn ook boomstronken en tuinafval in de korven 
gestort. Daardoor konden we de korven niet meer gratis storten, maar 
betaalden daarvoor ongeveer € 400,-. Als dit nog eens gebeurt, ziet de 
Dorpsraad zich genoodzaakt om te stoppen met de bladkorven. 

• Ecoduct Molenveld: de Dorpsraad heeft afgelopen zomer een brief 
gestuurd naar de gemeente met vragen over de vergunning. Daarop 
is geen reactie gekomen. In december heeft eindelijk een gesprek 
plaatsgevonden. Aan de kant van de Kwinkelerweg is het werk inmid-
dels voor 80% klaar. Aan de andere kant, bij de Haimersweg, is het 
lastiger. Men verwacht eind 2019 klaar te zijn. Gevraagd is naar de 
mogelijkheid van een wandelpad over het ecoduct. Daar krijgen we 
nog antwoord op. We  worden nu beter op de hoogte gehouden. 

Nieuws uit de commissie Sociaal
Vanuit de werkgroepen toerisme, wandelpaden en banken is er geen 
nieuws: het is wintertijd. Bookels Höltink komt op 7 februari weer bij el-
kaar. De werkgroep Kinderboerderij 3.0 is 17 december voor het eerst 
bijeen geweest. Aan deze werkgroep nemen ongeveer 15 mensen deel, 
die zich gezamenlijk inzetten om de haalbaarheid van het opstarten en 
beheren van de kinderboerderij uit te zoeken. Dit kan zijn door het ge-
ven	van	(juridisch	en/of	financieel)	advies,	maar	ook	is	bijvoorbeeld	een	
dierenarts betrokken en vertegenwoordigers van zorgorganisaties en de 
gemeente. Er is veel enthousiasme, vooral met betrekking tot het bre-
der opzetten van deze faciliteit met mogelijkheden voor dagbesteding 
voor ouderen en mogelijk mensen met een beperking. Dit zou ook een 
gunstige invloed kunnen hebben op de exploitatie(kosten). Er wordt nu 
geschreven aan een ondernemings/projectplan met hulp van drie Saxi-
on-studenten.  
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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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SNieuws uit de commissie Dorpsbudget
Het budget voor 2018 is volledig gebruikt. We hebben een reservering 
kunnen maken voor MFA fase 3. Verder is in 2018 nog een bijdrage van  
€ 1400,- geleverd aan een schrobmachine voor de Zweede en hebben we 
ook een bedrag van € 1400,- gedoneerd aan de MBS voor een dak boven 
de maquette van het Zuiderspoorstation.
Naar aanleiding van de aanvraag van Alifa voor een bijdrage voor het pro-
ject ‘Boxercise’ is besloten hiervoor € 625,- beschikbaar te stellen. Behalve 
sport zit hier ook een sociaal vormend aspect aan voor de samenwerking 
van kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende scholen. 
Er is slecht nieuws vanuit de gemeente: het dorpsbudget 2019 wordt met 
30% gekort. Als er gemeentebreed een overschot is, wordt dit naar rato 
verhoogd. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

M.F.A. fase 3: sportzaal
Met een kleine slag om de arm lijkt fase 3 van de M.F.A. er te komen. 
Het principebesluit is door B&W genomen en wordt opgenomen in de zo-
mernota. Hopelijk start de bouw na de zomervakantie. Voor de gemeente 
is het voordeel dat het gymnastieklokaal aan de Diamantstraat nu niet 
gerenoveerd hoeft te worden. Het gebouw is 47 jaar oud en een ener-
gievreter. Renovatie is in verhouding veel duurder dan eigentijds nieuw 
bouwen. In de M.F.A. zullen in de toekomst veel meer activiteiten gaan 
plaatsvinden.	De	bouw	kan	nu	gefinancierd	worden	door	de	bijdrage	van	
de gemeente (in plaats van renovatie van het gymnastieklokaal), een 
lening van de Stichting Nijmeijer en een fundraisingactie.

Rondvraag en sluiting
Nico van der Veen betreurt de situatie van interne vergaderingen. De 
Dorpsraad is verplicht 6 openbare vergaderingen te houden per jaar en 
dat doen we ook. 

Arend Stokkers betreurt dat er over de halte van de buurtbus tegenover 
de Coop in de interne vergadering besloten is. In ons advies hebben wij 
gezegd	dat	er	geen	specifieke	halte	is	maar	dat	de	bus	op	iedere	plek	aan	
de Beckumerstraat (tussen de Kwinkelerweg en de Diamantstraat) zou 
moeten kunnen stoppen. Het is dan een uitstapzone. Ton Taselaar zegt dat 
een uitstaphalte met een verhoogd perronnetje voor mensen die slecht 
ter been zijn wenselijk is. Naar onze mening is dat in het centrum vanwe-
ge de verkeerssituatie niet haalbaar. 



‘‘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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STKas de Vries merkt op dat de Dorpsraad wellicht moet nagaan over welke 
onderwerpen we in de interne en over welke we in de openbare verga-
dering besluiten nemen.

Door betrokken bewoners van de Boekelosestraat bij de halte tegenover 
het Bleekerijplein worden enkele vragen gesteld over de bushalte en de 
te plaatsen abri. Zij vinden dat een abri op die plek de verkeersveiligheid 
niet	ten	goede	komt	voor	schoolgaande,	lopende	en	fietsende	kinderen.	
Een en ander is veroorzaakt door de wijziging van de busroute. De halte 
Windmolenweg is vervallen. Deze wijziging heeft geleid tot andere uit- 
en instaphaltes. Er is geprobeerd een plek te kiezen voor de abri die het 
uitzicht voor de bewoners zo min mogelijk beperkt. Er is niet goed ge-
communiceerd vooraf door Keolis en de gemeente over de consequenties 
van de wijzigingen van de busroute. Over de wijzigingen is wel door de 
Buurtbus Vereniging gecommuniceerd in de Boeke-loos van juni en sep-
tember 2018. De bal ligt nu weer bij de gemeente, die toestemming moet 
vragen aan de MBS omdat het geadviseerde stukje grond eigendom van 
de MBS is.

Fleur ter Kuile geeft aan dat de inrit van de Badweg vanuit de Haaksber-
gerstraat slecht zichtbaar is. De Dorpsraad geeft aan daar al enkele maan-
den aan te werken. gewerkt. In februari wordt nader onderzocht/ervaren 
en is er een vervolgoverleg met de gemeente. Met de afwaardering van 
de oude N18 zal er in elk geval een plateau komen en goede verlichting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

UITNODIGING

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

Op dinsdag 19 februari houdt de Dorpsraad spreekuur van 19.00 - 19.30 
uur in M.F.A. De Zweede. Wilt u komen? Meldt u dan aan via dorpsraad@
boekelo.info.
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‘‘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
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ZOUT & NIEUW  
ZEER GESLAAGD!

DOOR: SUSANNE HARPERINK

5 januari, 20.15 uur: de buren staan 
voor de deur om samen naar de 
eerste editie van Zout en Nieuw te 
gaan, dé nieuwjaarsbijeenkomst 
voor inwoners van Boekelo, Usselo 
en Twekkelo. Dat laten we natuur-
lijk niet aan ons voorbij gaan. 
Al lopende over het Bleekerijplein 
zeggen we nog tegen elkaar: ik ben 
benieuwd of het druk is…. Nou, dat 
is het zeker. De kapstok bij Eetca-
fé De Buren is vol en dat geldt ook 
voor de zaal en de Cobrabar, die 
voor deze gelegenheid bij de zaal is 
aangetrokken. 

We krijgen de eerste nieuwjaars-
wensen, inclusief champagne, van 
vice-voorzitter van de Dorpsraad 
Kas de Vries en maken een praatje. 
En daar houden we eigenlijk de hele 
avond niet meer mee op. Behalve 
om 21.00 als Geert Kolthof namens 
de organisatie een woordje houdt 

en de burgemeester van Ensche-
de, Onno van Veldhuizen, aankon-
digt voor een nieuwjaarstoespraak. 
Het stukje cabaret door de nieuwe 
‘nachtburgemeester’ van Boekelo, 
cabaretier Marlon Kicken die begin 
september 2018 De Verborgen Bo-
kaal won tijdens het Cabarestival, is 
voor ons achter in de zaal slecht te 
volgen door al het geklets. Dus daar 
gaan we dan zelf ook maar weer 
mee verder. Voorin de zaal was 
het wel te verstaan, horen we later 
van onze buren. De verdere avond 
wordt van muziek voorzien door de 
band Cartoon, altijd goed.

Tot volgend jaar?
Wij hebben een ontzettend leuke 
avond gehad. De sfeer was goed, 
er was een hapje en een drankje 
en jong en oud was vertegenwoor-
digd. Er waren veel bekenden om 
mee bij te praten maar, voor ons als 
relatief nieuwe inwoners, ook weer 
genoeg nieuwe gezichten om mee 
kennis te maken. Al met al een zeer 
geslaagd concept. Wat mij betreft 
volgend jaar weer. Zie ik u dan ook?

foto’s:  C.V. De Soaltkloet’ns
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Met dank aan de organisatie: 
Dorpsraad Boekelo, BSC Unisson, CV 
De Soaltkloetn’s, Boekelose Tennis 
Club en Boekelose Ondernemers 
Vereniging.  

DORPSPLAN 2020-2030  
VRIJ GENOEG OM TE  
DROMEN 

DOOR: PIETER HOF

Vrij genoeg om te dromen. Dat 
was toch wel de conclusie die we 
donderdag 17 januari met elkaar 
konden trekken als het gaat om de 
ruimte die nodig is om na te denken 
over Boekelo in 2030. En als je de 
gastspreker namens de provincie, 
Ferenc van Damme, mag geloven, 
kun je die ruimte het beste geven 
aan de jeugd van 8 tot 12 jaar.
Ondanks dat er zeker 25 mensen 
meer waren bij deze bijeenkomst 

over het Dorpsplan 2020-2030 dan 
de vorige keer in oktober, waren het 
volgens Ferenc van Damme toch 
weer mensen uit de zogenaam-
de groep ‘verantwoordelijken’. 
Zeg maar: de mensen die altijd 
een vinger opsteken als er op een 
verenging, school, buurt of  dorp 
aanspraak wordt gedaan op de bur-
ger om te participeren. Heel anders 
dan wanneer je mensen uit andere 
groepen van de samenleving pro-
beert te porren om ze te activeren. 
Die groepen zijn niet eenvoudig te 
‘raken’ zoals er gezegd werd. En dat 
was toch ook op deze avond, geor-
ganiseerd door de Dorpsraad, wel 
weer de clue. Hoe kunnen we er nu 
voor zorgen dat de plannen die we 
met elkaar gaan maken, de plannen 
zijn die overeenkomen met wat alle 
bevolkingsgroepen in Boekelo voor 
ogen hebben. Dus ook de meer tra-
ditionele oudere, de ontevreden 
burger die het liefst een geel hesje 
aantrekt en naar Den Haag afreist, 
de kosmopolieten, de postmoderne 
hedonisten, de plichtsgetrouwen of 
de pragmaticus. Geloof het of niet, 
Boekelo heeft ze allemaal in huis. 



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.
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Vries	stapt	het	liefst	op	zijn	fiets	en	
belt gewoon aan in de verschillen-
de buurten. Maar Ferenc van Dam-
me overtuigt Kas ervan dat nu juist 
niet te doen. Bij een groot deel van 
de hier eerder genoemde groepen 
zal hij namelijk geen gehoor vin-
den. Maar andere ideeën komen 
er langzamerhand wel. Organiseer 
een tentoonstelling van dromen, 
laat de basisschoolleerlingen mee-
doen aan een competitie waarin ze 
hun meest bijzondere dromen over 
Boekelo in 2030 presenteren. Or-
ganiseer vervolgens een expositie 
erover op school en laat de ouders 
van die kinderen het zelf beoorde-
len. Ferenc heeft de ervaring dat 
kinderen van 8 tot 12 jaar vaak de 
meest briljante en originele idee-
en kunnen hebben over de eigen 
toekomst en omgeving. Kinderen 
in die leeftijd zijn vrij genoeg om 
te kunnen dromen. Hoe mooi is dat 
wel niet gezegd. En de ouders, die 
we op deze avond niet zagen tij-
dens de bijeenkomst in De Zweede, 
motiveer je dan wel om met hun 
kinderen mee te denken over de 
toekomst van Boekelo. 

Een ander idee is om alle aanwezi-
gen een mailtje te laten versturen 
naar een bevriende dorpsbewoner 
met de vraag om mee te willen 
denken over het Dorpsplan 2020-
2030. En hopelijk dan de volgende 
keer aan te willen sluiten als we 

 
weer bij elkaar komen. Het grappi-
ge is, en dat hadden vele aanwezi-
gen wel in de gaten, dat Ferenc van 
Damme waarschijnlijk allerlei idee-
en heeft om de gewenste groepen 
in Boekelo te mobiliseren, maar dat 
hij het bij voorkeur toch uit de ei-
gen koker van de aanwezigen wil-
de laten komen.

Maar we gaan verder. Een kleinere 
groep vrijwilligers gaat aan de slag 
met de geopperde ideeën. Een vol-
gende keer hopen we weer meer 
aanwezigen te hebben, mede als 
gevolg van de te organiseren acti-
viteiten met scholieren en de mails. 
En misschien dat Kas de Vries toch 
nog	 de	 fiets	 pakt	 en	 bij	 een	 paar	
adresjes aanbelt. Wees dus niet 
verrast als u een olijk gezicht bij uw 
voordeur ziet… Wordt vervolgd! 
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Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk

Haaksbergerstraat 858 | Enschede | (053) 434 16 66 | www.benvanhetmos.nl
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Beckumerstraat 173 
7548 BE Boekelo
053 428 38 55

www.breukersdranken.nl
info@breukersdranken.nl
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OUDSTE BEROEP

DOOR: PIETER HOF

U zult vast denken dat ik het mis 
heb, maar werktuigbouwkundige 
schijnt toch echt het oudste beroep 
te zijn. Althans, dat vertrouwt ga-
rageman	 Henk	 Afink	 uit	 Boekelo	
ons toe in een speciaal interview 
van uw dorpsblad met deze mar-
kante Boekeloër. De eerste mens 
die een steen aan een stok bond 
om ermee te hakken bediende zich 
al van een zuiver werktuigbouw-
kundig voorwerp.

Opgegroeid met techniek
Als jochie woonde Henk al naast 
een autospuiterij aan de Hendrik ter 
Kuilestraat in Enschede, waar zijn 
ouders eerst een machinefabriek 
dreven, die later overging in een 
brandstoffen- en smeeroliehandel. 
Als driejarige zorgde kleine Henk al 
voor	fikse	deuken	in	zijn	trap

auto, zodat hij net als de buurman 
de schade weer kon herstellen. De 
enorme voorliefde voor techniek 
en met name werktuigbouwkunde 
is Henk dan ook met de paplepel 
ingegoten. Een auto is wat Henk 
betreft een uitmuntend voorbeeld 
van werktuigbouw dat net als ie-
der ander door de mens bedacht 
voorwerp kan helpen om het leven 
makkelijker te maken. Werktuig-
bouw is feitelijk de basis voor het 
meeste wat wij als mensen dage-
lijks gebruiken. 

Henk heeft zijn opleiding genoten 
als HTS Werktuigbouwkundig Inge-
nieur en na zijn militaire dienstpe-
riode en een korte kennismaking 
met een grotere organisatie, koos 
hij al snel voor zelfstandigheid. Dat 
leidde in 1981 tot Garage de Mar-
ke, dat inmiddels bij autominnend 
Twente uitgegroeid is tot een be-
grip. Ook deze Boeke-loos redac-
teur wist als Saab-liefhebber al snel 
zijn weg naar Boekelo te vinden, 
nog lang voordat hij zelf in Boekelo 
kwam wonen. 

Bij de Kamer van Koophandel staat 
Garage de Marke ingeschreven 
onder de noemer van: herstel van 
motorvoertuigen, handel in onder-



��������

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. 

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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werktuigbouwkundige en vlieg-
technische onderdelen.

En	ja,	Henk	Afink	is	ook	een	fervent	
liefhebber en monteur van vliegtui-
gen. Hij is dan ook de trotse bezit-
ter van een ‘Great Lakes’ historisch 
vliegtuig, dat Henk zelf gerestau-
reerd heeft. 

Duurzaamheid is het devies
Henk heeft de reputatie niet snel 
genoegen te nemen met een oor-
deel waarbij een auto maar opge-
geven moet worden, om te worden 
ingeruild voor een nieuw exem-
plaar. Daar waar anderen het opge-
ven, gaat Henk gewoon door. 

Garage de Marke is in dat opzicht 
geen alledaags garagebedrijf, want 
verkoop van (nieuwe) auto’s be-
hoort niet tot de dagelijkse negotie. 
Sterker nog, Henk is er stellig van 
overtuigd dat het milieu ermee ge-
diend is om zo lang mogelijk met 
een voertuig door te kunnen. Als je 
bedenkt hoe vervuilend het bou-

wen van een elektrisch voertuig als 
een Tesla is en wanneer het kantel-
punt van de beoogde CO2 reductie 
door energiebesparing door zo’n 
voertuig bereikt is, is het juist een 
uitdaging om traditionele benzine- 
en dieselvoertuigen langer dan 15 
of 20 jaar mee te laten gaan. Een 
Tesla is pas na 10 jaar CO2 neutraal. 
En als je dan realiseert hoe belas-
tend het maken van de accu’s voor 
zo’n auto is, moeten we ons afvra-
gen of dat soort voertuigen wel een 
oplossing zijn voor het milieu. 

Henk verfoeit de huidige wegwerp-
maatschappij en denkt dat we het 
milieu zo min mogelijk belasten als 
we gebruiksvoorwerpen weten te 
maken die zo lang mogelijk mee-
gaan. En dat geldt dan niet alleen 
voor auto’s, vliegtuigen en motor-
fietsen,	 maar	 ook	 voor	 elk	 ander	
apparaat dat we gebruiken in ons 
dagelijks leven. Hoe langer in le-
ven, des te schoner is het apparaat.

Beste van twee werelden
Nu zul je misschien denken dat 
Garage de Marke alleen maar aan 
oude voertuigen werkt, maar dat 
is zeker niet zo. Henk bezit ook alle 
uitleesapparatuur voor moderne 
auto’s. Zijn klantenkring is dan ook 
zeer divers. Van een krasse knar in 
een oude Opel tot een hypermoder-
ne Jaguar van het laatste bouwjaar; 
ze vinden hun weg naar het bosper-
ceel aan de Boekelosestraat. Henk 
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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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zo lang mogelijk rond te laten rij-
den in de bewuste voertuigen. Met 
de tijd meegaan is een must, maar 
als je daarin geen concessies doet 
aan de wens tot duurzaamheid, is 
er sprake van het beste van twee 
werelden. 

Ook over de locatie van het garage-
bedrijf wordt nagedacht, want van 
de beschikbare 5000m2 is 4000m2 
voor de natuur en 1000 m2 voor het 
bedrijf. Op de ruimte voor de natuur 
is zoveel mogelijk bos geplant. Er 
wordt dus heel bewust omgegaan 
met het milieu daar aan de Boeke-
losestraat.

Parijs
Henk	Afink	stond	veertig	jaar	gele-
den aan de wieg van oldtimer mo-
torclub de Klepp’nSproak Keerls, dat 

ooit begon als het vergezellen van 
de MBS met oude motoren en later 
is uitgegroeid tot de Oude Voertui-
gendag in Boekelo. Als je Henk in 
z’n vrije tijd ziet, dan is het bijna al-
tijd wel met een historisch vervoer-
middel. In april en mei van 2018 
maakte Henk met zijn goede vriend 
Wim Hobbelink een mooie trip met 
een oude ‘Rousson’ uit 1908 van 
Boekelo langs de Maas naar Parijs. 
De prachtige verhalen die hij je er-
over kan vertellen spreken boekde-
len. Dat is dan toch anders dan met 
de moderne stationwagon via de 
Route du Soleil naar het Zuiden in 
de zomermaanden. Het beeld van 
Henk	Afink	 in	 zo’n	 historisch	 voer-
tuig langs schilderachtige dorpjes, 
kunnen de meeste Boekeloërs zich 
vast wel voorstellen. Tekenend voor 
deze markante man.  
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Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.

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

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

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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INEVEN VOORSTELLEN: 

PRINS GAIT II EN  
ADJUDANT MARTIN

DOOR: HENRY LEUSINK

Verkleed als het beste paard van 
de Military werd hij ten tonele ge-
bracht: Prins Gait II. Geboren op ‘t 
Ribbelt te Enschede en in zijn jonge 
tienerjaren verknocht geraakt aan 
het carnavalsfeest. Prins Gait II, of-
wel Gerrit van het Oever, gaat het 
komende Boekeloos carnaval voor-
op. Maar welk (paarden)vlees heb-
ben we eigenlijk in de kuip?

Bezig bijtje
Al van jongs af aan was hij druk in 
de weer. Of het nu ging om sport, 
feestjes of andere activiteiten, or-
ganiseren en ondernemen zit hem 
in het bloed. “School is nooit mijn 
hobby geweest”, zegt Gerrit. Des-
ondanks werd het mavo-diploma 
behaald en werd het Kottenpark 
verruild voor de MEAO. Naast studie 

werd er ook gewerkt en werden er 
twee sporten fulltime beoefend, te 
weten voetbal en basketbal. “Voor-
al in het voetbal had ik veel liefheb-
berij”, zegt Gerrit. Rigtersbleek, Dos 
Denekamp en Tubanters zijn clubs 
in Gerrit’s voetballoopbaan.

Toen Gerrit uitgestudeerd was heeft 
hij een aantal jaar in het buitenland 
gewerkt… Gronau om preciezer 
te zijn. Hier werd ook zijn interes-
se in de handel in tegels gewekt. 
Gronau werd verruild voor Andelst 
bij Nijmegen en uiteindelijk weer 
Twente. Hier startte Gerrit in 1999 
in Enschede met een eigen onder-
neming, die sinds 7 jaar gevestigd 
is in Oldenzaal, onder de naam Cer-
riva. Oldenzaal (in carnavalstijd ook 
wel Boeskoolstad genoemd) is dan 
weliswaar de vestigingsplaats, in 
Boekelo kom je de naam van Gerrit 
‘s bedrijf ook regelmatig tegen. Zo 
ook op de volleybalkleding van het 
team van Gerrit’s dochter.

Gerrit heeft twee kinderen, een 
dochter en een zoon, “deze laatste 
is als een kloon van mij: vooral druk 
met het organiseren van van alles 
en nog wat. Naast zijn kinderen is 
er nog iemand die erg belangrijk is 
in zijn leven: Nienke. “Haar 100% 
commitment was voor mij de door-
slaggevend factor om ‘ja’ te zeggen 
op het prinsschap.”

foto:  Carolien Abbink
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Gerrit en carnaval
Carnavalist is Gerrit sinds zijn 12e. 
“Toen ik een keer mee mocht lopen 
in de Enschedese carnavalsoptocht 
was ik helemaal om”, aldus Gerrit. 
Vervolgens ging het hard, het meel-
open in de carnavalsoptocht resul-
teerde een aantal jaren later in een 
lidmaatschap bij de jongeren car-
navalsvereniging de ‘Blaanke Boes-
keulkes’ in Oldenzaal. Toen Gerrit 
vervolgens kennismaakte met het 
fenomeen ‘blaaskapel’ werd de 
verenigingskiel al snel verruild voor 
het instrument ‘bekkens’. Tot op de 
dag van vandaag speelt Gerrit mee 
bij de ‘Jigger Bigger Band’. Hier ligt 
gelijk ook de link met het Boeke-
loos carnaval. Door met de band 
meerdere jaren te hebben gespeeld 
op de Military ontstonden er vriend-
schappen met Boekelose carnavals-
vierders en was de cirkel rond.

Nu, vele jaren later, mag Gerrit 
zich niet alleen lid van de Boeke-
lo-avond commissie noemen, maar 
ook Prins van Soalt-lik-city. Wie zijn 
Adjudant zou worden was al snel 
duidelijk: Martin Gerritzen, verge-
zeld door zijn vrouw Marjan moes-
ten het worden. Aldus geschiedde. 

Waar is dat feestje?
Wilt u ook met de Prins en Adjudant 
mee feesten tijdens carnaval? Be-
kijk dan het programma met de di-
verse activiteiten op de achterkant 
van de Carnavalskrant.

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

CARNAVALSOPTOCHT 
2019

Het is weer bijna zover! De meest 
geweldige en meest kindvriendelij-
ke optocht van Twente. We vertrek-
ken om 13.33 uur aan de Verzetslaan 
en rond 14.00 uur gaan wij met de 
hele optocht twee (!) keer door het 
midden van het dorp. Dit is nieuw 
in de route en we hopen dat u zich 
gezellig door het dorp verdeelt. Ook 
dit jaar hopen we weer dat groot 
en klein mee gaat doen. Of je nu 
een loopgroep bent of met een 
carnavalswagen meedoet, samen 
maken we er weer een onvergete-
lijke middag van! De prijzen worden 
dit jaar helaas niet meer uitgereikt 
door (onze oud-wethouder) Patrick 
Welman, omdat deze natuurlijk de 
nieuwe burgemeester van Olden-
zaal is geworden, waar ik ontzet-
tend trots op ben! We proberen een 
leuke vervanger te vinden... span-
nend dus.

Al met al hopen we weer op een 
grote opkomst. Want laten we eer-
lijk zijn: of je nu meedoet of kijkt, je 
wilt erbij zijn!
Check voor alle info de website 
www.soaltkloetns.nl.

3 x ALAAF!

Carolien Abbink-Kortman - Voorzit-
ter Optochtcie C.V. De Soaltkloet’ns
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CV de SOALTKLOET’NS
presenteert

RESIDENTIE 

DE BUREN BOEKELO 

Vrijdag 1 maart

met optredens van 

AANVANG  20.00 uur

‘Magic Friday
aftrap van het carnavalsweekend 

met o.a.‘Kloet’n hijsen’

DJ MAGIC DRÉ , GERT VALK
JIGGER BIGGER BAND
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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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STRAATADOPTIE-TEAM EN 
BOEKELO.DOET 

De jaarbespreking van het Straat-
Adoptie-team moet nog plaats-
vinden, maar op basis van eigen 
waarneming na 6 á 7 jaren Straat-
Adoptie in Boekelo en omgeving 
zien we dat er langzaamaan minder 
zwerfafval ligt in het buitengebied. 
Er is een enkele uitzondering, maar 
voor het gros van de straten in het 
buitengebied geldt: het wordt min-
der, gelukkig!

Enthousiaste vrijwilligers
Wat wel stabiel is, is het aantal be-
trokken enthousiastelingen dat re-
gelmatig de straat op gaat om het 
zwerfafval te verwijderen. Ook heel 
goed, want: goed voorbeeld doet 
volgen. De vrijwilligers van het 
StraatAdoptie-team maken gebruik 
worden van verschillende middelen 
om hun taak goed uit te kunnen 
voeren: een grijpstok, de te vullen 
afvalzakken en het felgele hesje 
om de veiligheid te garanderen. Dit 
alles wordt verzorgd door Jan ten 
Elzen van Stadsdeelbeheer West én 

de Dorpsraad. Naast deze actieve 
leden hebben we ook nog de zoge-
naamde ‘stille’ leden. Dat zijn leden 
die ook van een schoon buitenge-
bied houden en al wandelend het 
afval opruimen dat ze tegenkomen. 
Wie weet bent u ook een stil, maar 
meer dan welkom, lid!

Wat te doen met hondenpoep?
Een leerpunt van afgelopen jaar 
was het gebruik van de hondendrol-
len-zakjes. We hadden afgesproken 
dat het gebruik daarvan buiten het 
dorp overbodig is. Wij zien nog wei-
nig gevulde zakjes in het buiten-
gebied liggen, maar het mag nog 
minder. Neemt u op zijn minst de 
zakjes mee om in een vuilnisbak 
te gooien. Of laat de hond buiten 
het dorp zijn/haar behoefte doen 
in de bermen, struiken of in het 
groen (ver weg van speelplekken 
voor kinderen). Dat werkt ook nog 
eens goed als bemesting. Binnen 
het dorp is ruimen met het zakje 
natuurlijk wel gewenst. Veelal zijn 
er vuilnisbakken in de nabije omge-
ving om de zakjes weg te gooien.
Ter afsluiting: nieuwe leden, al dan 



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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zijn nog een paar witte vlekken op 
de stratenkaart. Als u wilt hebben, 
kunt u zich aanmelden bij onderge-
tekenden.

Dagje uitproberen? 16 maart: 
Boekelo.Doet

Om het uit te proberen, of gewoon 
een dagje vrijwillig mee te wer-
ken bent u van harte welkom om 
op zaterdag 16 maart te helpen 
tijdens Boekelo.Doet (tegelijk met 
Nederland.Doet). We beginnen om 
9.30 uur bij De Zweede. We ruimen 
die dag zwerfafval op de bekende 
pijnplekken buiten de dorpskern en 
sluiten daarna gezamenlijk af on-

der het genot van een lekker soep-
je met broodjes. Dit alles weer met 
hulp van het team van Jan ten Elzen 
van Stadsdeelbeheer West die het 
zwerfafval afvoert.

Graag tot ziens op 16 maart!

Anton Heuven - Aanspreekpunt 
StraatAdoptie

Jos Brunink - Coördinator Straat-
Adoptie vanuit de Dorpsraad  

foto:  Jaap de Boer



‘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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STNIEUWS VANUIT DE 
BUURTBUS VERENIGING

Er zijn momenten waarop het aan-
bod van passagiers te groot is voor 
de 8 aanwezige stoelen in de buurt-
bus. Dit is vooral het geval bij de 
buurtbussen die om 7.47 en 8.47 
uur vertrekken vanaf het Marcelli-
nusplein. Meer mensen meenemen 
mag niet, ook al gebeurt dit soms 
wel. Bij controle is de chauffeur in 
overtreding omdat er een risico is 
bij bijvoorbeeld een aanrijding. 

In week 2 van dit jaar konden we 
op twee momenten van de dag 
gebruik maken van een tweede 
buurtbus. Tot onze verbazing moest 
deze op 11 januari weer ingeleverd 
worden. Helaas kunnen we nu geen 
garantie bieden dat alle passagiers 
tijdens de ochtendspits vervoerd 
kunnen worden naar Enschede. Dit 
vinden wij erg spijtig. Ik hoop dat u 
begrip kunt opbrengen ten opzich-
te van de chauffeur die u misschien 
moet weigeren in te stappen wan-
neer de bus al vol is. Een garantie 
dat hiervoor op korte termijn een 
oplossing komt hebben we helaas 
niet.

Moet u een bezoek brengen aan 
het MST? Dan is ons advies om re-
kening te houden met de zekerheid 
van vervoer per bus of, indien mo-
gelijk, de afspraak bij het MST op 
een gunstiger tijdstip te plannen  

(buiten de ochtendspits).

Prijsverhoging en vertrektijden
Inmiddels ligt de prijs van één rit 
voor € 1,50 achter ons en kost een 
rit vanaf 1 januari 2019 € 2,-. Met 
een OV-chipkaart bent u volgens 
onze gegevens trouwens het dub-
bele kwijt. 

De vertrektijden vanuit Boekelo 
naar Enschede zijn vanaf 6.47 uur 
ieder uur tot 17.47 uur. Vanaf sta-
tion Enschede rijdt de eerste buurt-
bus om 7.22 uur naar Boekelo tot 
18.22 uur. Die laatste buurtbus is 
dan om 18.46 uur terug in Boekelo.
Informatie inwinnen over het open-
baar vervoer kan op het bekende 
telefoonnummer 0900 - 9292 of via 
de 9292-app. Voor zowel lokaal als 
regionaal en landelijk gebied. 

Abri hoek Dirk Papestraat / 
Boekelosestraat
Een onderwerp waar we al vrij lang 
mee bezig zijn is het behoud van de 
bestaande abri’s en het aanbren-
gen van een abri op de hoek Dirk 
Papestraat / Boekelosestraat. Uit-
sluitsel over het moment waarop 
dit geregeld wordt is er nog steeds 
niet. Maar we blijven ons daarvoor 
wel inzetten en de gemeente daar-
op aanspreken.
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                       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 
- internet aansluiting        - Verkoop computers 
 
Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo,  Tel:053-7501136 
 Mob 06-22481175  Info@cs-twente.nl  www.cs-twente.nl 
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Wil je iedere ochtend tijd besparen met
opmaken en geen uitgelopen eyeliners meer?

Permanente Make Up (PMU) is dé oplossing!
Start jouw behandelingen nu en 

ga zorgeloos de zomer in!

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

25%
KORTING
eyeliner PMU

graac 

infrashadow
infralash

Geldig in 
februari & maart

Wilt u ook rijden op de buurtbus?
Op dit moment hebben we nog vol-
doende chauffeurs, maar als u in-
teresse hebt en minimaal vier uur 
in de week tijd kunt inruimen voor 
dit dankbare werk laat het ons dan 
zeker weten!

Ben Bel - Voorzitter Buurtbus 
Vereniging Boekelo 



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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De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni

ede
0

ln.gn



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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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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NOABER 

DOOR: GERDA MEIJERINK

Dertig jaar geleden kwamen we hier 
in het buitengebied van Boekelo te 
wonen. In deze buurt kenden we 
een echtpaar. Zij kwamen, net als 
wij, ook niet uit Twente. Ze behoor-
den wel hier tot de noabers. En dat is 
belangrijk. En prettig. Je noabers zijn 
die buren waarvan het land grenst 
aan jouw land. Of zo ongeveer. 

Een goede buur is beter dan een 
verre vriend...
Wel, onze ervaring is dat een goede 
buur	zeker	net	zo	fijn	is	als	een	ver-
re vriend. Als een boom uit je tuin 
door de storm is afgeknapt en over 
de weg ligt of een omgewaaide 
boom verspert de inrit, wordt met 
noaber man en macht het probleem 
geklaard. Een feest geven in de tuin, 
maar oh jee, gaat het regenen of 
houden we het droog? Daar doen 
we niet moeilijk over: onze noabers 
hebben een partytent. Met vrouw- 
en mankracht wordt de tent opgezet 
en kunnen de feestgangers komen. 

De voorbereiding van een trouw-
feest (nieuw of jubileum) is héél 
gezellig: grote en kleine mannen ha-
len boog en groen. Grote en kleine 
vrouwen vouwen de roosjes die in 
de groene boog gehangen worden. 

En dan houden we elkaar weer op 
de hoogte van het belangrijke buurt-
nieuws.

Het zijn enkele van de vele gebeur-
tenissen. Heel belangrijk is dat je al-
tijd bij elkaar kan aankloppen. Voor 
hulp,	 voor	 een	 praatje,	 voor	 koffie.	
Wij zijn als noabers weer goed het 
nieuwe jaar ingegaan, met onze 
nieuwjaarsborrel. Ook dat is weer 
zo’n dag dat je allemaal samen 
bent: oud, jong, de kinderen. We 
praten over werk, de scholen van de 
kinderen, de kleinkinderen, ziekte 
en gezondheid.
We denken terug aan één van de 
noabers die is overleden in het voor-
bije jaar. Hij was er vorig jaar nog bij 
op onze Noabersnieuwjaarsborrel. 
Een eigen karakter, een eigen humor 
had hij.

Lief en leed, we delen het samen. 
Wat is het goed wonen in Twente!



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

JS-TIJDVOORJEZELF
Voetreflex & Reiki behandelingen

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Reiki
behandelingen

Persoonlijke 
aandacht 

Voetrefl ex-
therapie

Tel. 06 13 07 51 12  |  info@js-tijdvoorjezelf.nl  |  www.js-tijdvoorjezelf.nl

ONTSPAN EN KOM IN BALANS 
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

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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VOOR ’T SCHARRELHOES

DOOR: PIETER HOF

Op de vakantiebeurs, afgelopen 
maand in Utrecht, zijn de landelijke 
Zoover Awards voor accommodaties 
in Nederland uitgereikt. De Boeke-
lose landschapscamping ’t Schar-
relhoes won daarbij een Gouden 
Zoover Award. 

Een 9,8 voor ’t Scharrelhoes 
De Zoover Award is een echte pu-
blieksprijs. Het publiek beoordeelde 
’t Scharrelhoes van Sabine Jongs-
ma en haar partner Daniël met een 
waarderingscijfer van maar liefst 
9,8. “We zijn ontzettend blij met 
deze hoge waardering van onze 
gasten. We werken elke dag ont-
zettend hard om de beste service 
en kwaliteit te bieden en dan is het 
natuurlijk fantastisch dat dit wordt 
beloond met een Gouden Zoover 
Award. Op deze manier wordt het 
dorp Boekelo ook weer mooi op de 
kaart gezet”, aldus Sabine Jongsma. 
Typisch Sabine die trots is op haar 

camping, maar zeker ook haar dorp 
Boekelo. Ze is niet voor niets lid van 
de Dorpsraad.

Sabine en Daniel zijn de land-
schapscamping in 2016 begonnen, 
nadat ze eerst plannen hadden voor 
een jeugdzorgboerderij op deze 
prachtige plek in Twekkelo. Sabine, 
die oorspronkelijk uit de zorg komt, 
was al een tijdje op zoek naar een 
goede nevenactiviteit op haar boer-
derij waar ze al schapen hield. Om-
dat het houden van schapen ervoor 
zorgt dat je rondom het huis moet 
blijven, was het toch wel prettig om 
iets bij huis te hebben. Omdat die 
schapen en ook kippen al rondom 
de boerderij scharrelden, was de 
naam ‘t Scharrelhoes snel bedacht 
voor de camping die het uiteindelijk 
is geworden. 

Niet nadrukkelijk aanwezig zijn
Als je Sabine nou vraagt waarom ‘t 
Scharrelhoes het zo goed doet bij 
het publiek, denkt ze dat het zit in 
de aandacht en tijd die ze geven 
aan de gasten. Niet nadrukkelijk 
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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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als het nodig is, dat is het devies 
van Sabine en Daniel. En er kan ge-
woon veel als gasten speciale wen-
sen hebben. Samen pannenkoeken 
bakken, een pizza-middag of ren-
dang tafel, het organiseren van een 
midzomernacht-event voor de cam-
pinggasten, het kan allemaal. 

Ook plek voor andere events
Maar ‘t Scharrelhoes staat ook open 
voor andere events, die niet perse 
met campinggasten plaats hoeven 
te vinden. De prachtig verbouwde 
en aangeklede boerenschuur die ze 
het ‘proathoes’ hebben genoemd 
is in te zetten voor workshops, le-
zingen en/of zakelijke events, 
maar bijvoorbeeld ook voor een 
bruiloftsfeest. Vorig jaar heeft the-
ater Concordia ‘t Scharrelhoes zelfs 
aangedaan met haar theatertour 
en een mooi concert op het terrein. 
Sabine en Daniël vinden het gewel-
dig als ze ook voor dat soort gele-
genheden gevraagd worden. Veel 
mensen weten ‘t Scharrelhoes ook 
te vinden voor streekproducten als 
biologische melk, eigengemaak-

te honing van Monique Voulon of 
zoutloze mosterd van Hans Joosten, 
ons wel bekend. Maar ‘t Scharrel-
hoes	 is	ook	een	bij	fietsers	geliefd	
‘Rustpunt’, waar mensen kunnen 
genieten van een versnapering en 
er toch nog steeds verbaasd over 
zijn dat de uitbaters van een Rust-
punt erop vertrouwen dat je er zelf 
op toeziet dat het genuttigde be-
taald wordt. En dat geldt natuur-
lijk ook voor het lekkere ijsje dat je 
kunt halen bij ‘t Scharrelhoes, maar 
dat	weten	de	meeste	fietsers	over	
de Kwinkelerweg wel, want dat 
staat netjes aangegeven. 

Trots
Sabine en Daniel zijn er trots op 
dat ze zo snel na het starten van 
de camping de publieksprijs in ont-
vangst mochten nemen. Sabine is 
zo eerlijk om aan te geven dat je 
natuurlijk niet kunt leven van een 
camping met een maximum aan-
tal van 25 campingplaatsen. Maar 
het zo kunnen inzetten van deze 
prachtige plek in Boekelo, het ple-
zier dat ze samen met al die gasten 
uit heel Nederland heeft tijdens het 
seizoen, geeft Sabine en Daniel een 
voldoening die ervoor zorgt dat ‘t 
Scharrelhoes zo hoog scoort bij het 
publiek dat er verblijft. 
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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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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN

ACTIVITEITEN TREFPUNT 
50+

Op 26 februari geeft Roel Bruinsma 
een diapresentatie over zijn reis 
naar Spitsbergen. De locatie is, zoals 
gebruikelijk, De Zevenster. Aanvang 
17.00	uur.	Na	afloop	eten	we	daar	
gezamenlijk.

Komt u ook? 
Geeft u zich dan voor 22 februari op 
bij:

Jenny Wevers: 053 - 428 14 23 of 
redder@planet.nl
Bonnie Haven: 053 - 428 15 58 of 
jhaven@kpnmail.nl
Nettie.Overzee: 053 - 428 21 38 of 
nettie.overzee@kpnmail.nl

Vooruitblik
Onze volgende activiteit vindt plaats 
op woensdag 20 maart. Verdere in-
formatie volgt.



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
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DE PADEN OP, DE LANEN 
IN!

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Wist u dat er een ‘baronnenpad’ be-
staat en dat deze dwars door Boeke-
lo en het landgoed De Weele loopt? 
De textielfamilies, ook wel textiel-
baronnen genoemd, bestonden uit 
onder andere de families Van Heek, 
Ter Kuile, Blijdenstein, Menco, Jan-
nink en Scholten. Vandaar dat deze 
wandeling de naam ‘Baronnenpad’ 
draagt.

Landgoed De Weele
Landgoed De Weele is ontwikkeld 
vanaf 1906 tot 1916 in opdracht 
van W.H. van Heek-Jannink, eige-
naar van een textielfabriek in Boe-
kelo met een eigen blekerij. Ja, u 
begrijpt het al: vandaar de naam 
van de nieuwe wijk De Bleekerij. 
De landschapsarchitect was Pieter 
Wattez, een van de twee zonen 
van Dirk Wattez (1833 - 1906) die 
de meeste van de landgoederen in 
Twente behorend aan de textielfa-
milies ontwierp. Het fraaie huis is 
in 1912 door de architect Willem 
de Clerq ontworpen. In 1952 werd 
het gebouw naar een ontwerp van 
architectenbureau Op ten Noort - 
Blijdenstein omgebouwd tot twee 
woningen.

Prachtige wandelroute om de 
hoek
De Landgoederenroute Textielba-
ronnen Enschede is een prachtige 
doorgaande wandelroute van 123 
km lang, die de diverse landgoe-
deren en een aantal natuurgebie-
den (zoals het Buurserzand en het 
Aamsveen) aandoet. Dus trek de 
wandelschoenen maar aan en ont-
dek dit pareltje net buiten onze 
voordeur!

Voor meer informatie en kaarten:
www.wandelenintwente.nl. 
Een landkaart is te koop bij de VVV. 
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Ma. Nordic Walking (wekelijks). 13.45 - 15.30

Ma. Gymnastiek, aangepast aan de mogelijkheden 
van de deelnemer (wekelijks).

9.30 - 10.30

Di. Tai Chi. Goed voor lichaam en geest (wekelijks). 10.00 - 11.00 

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

14.00 

Di. Elke 2e dinsdag van de maand hulp voor PC, 
tablet en mobiele telefoon

14.00 

Wo. Ontmoetingsochtend. Activiteiten voor lichaam en 
geest en zeer zeker gezelligheid (wekelijks).

9.30 - 11.30 

Wo. Samen van de maaltijd genieten (drie gangen). 
Kosten € 7,50.

12.30

Do. Jeu de boule twee groepen (wekelijks). Opgave 
bij Joke Velthuis (tel. 053 - 428 26 59).

14.00 & 19.00

Do. Activiteiten-inloop. Gezellig spelletjes doen  
(wekelijks). 

14.00

Vr. Ontmoetingsmiddag. Activiteiten voor lichaam en 
geest en zeer zeker gezelligheid (wekelijks).

14.00

Di. 5 feb.    Handwerkcafé: gezellig samen handwerken. 14.00

Wo. 6 feb. Berkekoortje. Samen bekende liedjes zingen. 14.00

Wo. 6 feb. Filmavond	met	koffie	en	een	hapje.	Kosten	€	3,- 19.00

Do. 7 feb. Spelletjes met kinderen van Basisschool Marcellinus. 14.00

Di. 19 febr. Handwerkcafé. Samen gezellig handwerken. 14.00

Do. 21 feb.         Lezing:	ABBA	-	film	en	muziek. 14.00

Di. 26 feb. Effkes d’r oet: middagje met de bus op pad. 13.30

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.



 

                      
                                                            

Openingstijden 
Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur 
Spreekuur op afspraak 
Inloopspreekuur 
Woensdag 17.30 – 18.00 uur 
 

 
 

Beckumerstraat 15 • 053-4361616 • www.dapenschede.nl 
 

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

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

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

Beckumerstraat 32A, 7548 BG Boekelo
Telefoon 053-4281216

Slagerij Mark Wagelaar

Aandacht voor lekker!

Slagerij Mark Wagelaar
De ambachtelijke slager die veel meer in huis heeft 

dan alleen vlees en vleeswaren
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO 
Franciscusparochie – Protestantse Gemeente- Nederlandse Protestantenbond 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

03 febr. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

10 febr. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

17 febr. Protestantse kerk Usselo
Johanneskerk Twekkelo

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Kerkdienst Ned. Protestantenbond

24 febr. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

03 mrt. Marcellinuskerk Boekelo
Protestantse kerk Usselo

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

 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

foto:  Gerrit Smale



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK






















ja
ar

ga
ng

 4
1 

| n
r. 

42
3 

| f
eb

ru
ar

i 2
01

9

61

TA
B

 T
EK

ST
KA

LE
N

D
ER

 KALENDER FEBRUARI

wo. 6 feb. Afscheidsborrel “oud en nieuw” 
Michel en Ria Breukers

Breukers Dranken 17.00 
19.00

do. 7 feb. Inzamelen oud papier in het 
dorp Let op: voor het buitenge-
bied geldt mogelijk een andere 
datum. 

Container aan de 
straat

17.00

do.
vr.
za.

7 feb.
8 feb.
9 feb.

Boekeloavond I 
Boekeloavond II 
Boekeloavond III

Eetcafé De Buren 
Zaal open 19.00

19.30

ma. 11 feb. Workshop ‘Etiketten lezen’. 
Kosten € 15,-.

Natuurlijk Balans 
Boekelo Parame-
disch Centrum De 
Bleekerij

19.00

di. 12 feb. Cabaret: Bas Birker - JE MOE-
DER!

‘t Verborgen  
Theater

20.30

wo. 13 feb. Whiskyproeverij Opgeven:  
info@breukersdranken.nl  
kosten € 30,-

Breukers Dranken 
Inloop vanaf 19.30

20.00  
22.30

do. 14 feb. Cliënten-carnaval Eetcafé De Buren 19.30

vr. 15 feb. INLEVEREN KOPIJ BOEKE-LOOS boekeloosredactie@gmail.
com

di. 19 feb. Maandelijks spreekuur Dorps-
raad 
Aanmelden via dorpsraad@
boekelo.info.

De Zweede 19.00  
19.30

vr. 1 mrt. Carnaval: Kloet’n hijsen Vrijdag-
avondfeest en Jeugdcarnaval

Dorpsplein 
Eetcafé De Buren

21.11
21.00

za. 2 mrt. Carnaval: Thema-avond: 
Goet Foud

Eetcafé De Buren 20.45

zo. 3 mrt. Carnavalsoptocht Start Verzetslaan 13.30

do. 7 mrt. Inzamelen oud papier in het 
dorp Let op: voor het buitenge-
bied geldt mogelijk een andere 
datum. 

Container aan de 
straat

17.00

vr. 8 mrt. 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
Ben Bel
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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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