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Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436
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te delen? Laat het ons weten. Uw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!
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BOEKE-LOOS
Boeke-loos is een uitgave van Stichting 
Dorpsraad. Wij brengen algemeen nieuws 
zoals het maandelijkse verslag van de 
Dorpsraad. Daarnaast delen wij boeiende 
verhalen en nieuws voor - en door - de 
inwoners van Boekelo en omstreken  
met u.
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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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BESTE LEZERS

DOOR: PIETER HOF

Als redactie van een dorpsblad heb je net als vele betrokken inwoners een groot belang  
bij het wel en wee van het dorp. Wat we belangrijk vinden is juist de interactie, het  
informeren en soms de discussie om met elkaar over de toekomst van dit mooie dorp in 
gesprek te blijven. 

De Dorpsraad doet dat zeer actief met de presentatie van De droom van Boekelo vanuit 
de DoeGroep voor het Dorpsplan 2020-2030 in zowel de Boeke-loos als de Facebook- 
pagina van het dorp. Vanuit de Boeke-loos blijven we de plannen actief volgen en soms 
de betrokken en actieve leden van de Dorpsraad een beetje prikkelen. Juist om die goede 
discussie op gang te houden. Het gaat immers over onze toekomst en we hopen dat we 
daar met z’n allen een steentje aan kunnen bijdragen. 

Boekelo heeft zich wederom - en zo kort na de actie voor De Zweede - van haar beste kant 
laten zien door het steunen van de meest bekende ontmoetingsplek in ons dorp, Café De 
Buren. In deze Boeke-loos dan ook een bedankje namens de Vrienden van De Buren en 
natuurlijk het team van Café De Buren zelf.

Ook informeren we u in deze uitgave over de voortgang van de nieuwe sport- en cultuurhal 
op de Zweede. Er is nog een aantal zaken dat geregeld moet worden alvorens de bouw kan 
starten. We wachten dit in spanning af.

Een andere belangrijke mijlpaal mocht Restaurant Fleur de Sel noteren in de vorm van 
het 20-jarig jubileum van dit bekende restaurant in Boekelo. Wij doen daarvan een mooi 
verslag. En gelukkig laten de Boekelopers en de Boekelose Tennis Club ook weer van zich 
horen. Ze nodigen u van harte uit om weer lekker actief te worden. 

We hopen dat met het verschijnen van deze Boeke-loos de terrassen in ons dorp open 
mogen, de (sport)verenigingen weer aan de bak kunnen en alle winkels normaal geopend 
zijn. Dat betekent dat het goed gaat met het bestrijden van de coronacrisis en Boekelo 
weer in haar oude vertrouwde doen kan komen. Met 1,5 meter afstand, maar dat mag de 
pret niet drukken.

DE REDACTIE Coverfoto: Marcel Spek
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Voorjaar
Het was door corona een ander voorjaar. Minder mensen buiten, gesloten terrassen…  
Gelukkig zijn de basisscholen weer open en kan er beperkt buiten gesport worden. Laten 
we hopen dat de getroffen maatregelen snel leiden tot meer versoepelingen en dat ie-
dereen coronavrij blijft.

Vergaderingen Dorpsraad
Het coronavirus heeft ook gevolgen gehad voor het werk van de Dorpsraad. Verschillende 
overleggen zijn geannuleerd. We merken dat er langzamerhand weer meer vragen onze 
kant op komen. De richtlijnen zijn nog zodanig dat de voor 19 mei geplande openbare 
vergadering niet door kon gaan. Hopelijk lukt dat wel voor de openbare vergadering van 23 
juli. Ook onze spreekuren vervallen de komende tijd. Mocht u iets te vragen of mee te delen 
hebben dan kunt u ons bereiken via dorpsraad@boekelo.info.

Dorpsplan 2020-2030
In de vorige uitgave van Boeke-loos is het Dorpsplan 2020-2030, De droom van Boekelo, 
gepubliceerd. Het Dorpsplan is ook te lezen op onze site www.boekelo.info en onze 
Facebookpagina. Tot op heden is een enkele reactie ontvangen. Wilt u reageren op het 
Dorpsplan, dan kunt u ook mailen naar dorpsraad@boekelo.info. We bundelen de reacties 
en komen daar na de zomervakantie op terug. We hopen in september alsnog een inloop-
bijeenkomst te kunnen organiseren.

Sport- & cultuurhal De Zweede
Overleg met de gemeente heeft geleid tot enkele aanpassingen aan het gebouw. Onder 
andere op het gebied van brandveiligheid. Verwacht wordt dat begin juni een besluit valt 
over de aangevraagde omgevingsvergunning. De eisen van de gemeente hebben geleid 
tot een kostenstijging. Deze kan worden opgevangen door verschillende ontvangen extra 
bijdragen. Verderop in deze Boeke-loos leest u een uitgebreidere update over de nieuwe 
sport- & cultuurhal.

Mededelingen van de wijkagent
Er is een paar keer melding van overlast geweest door jeugd in het Teesinkbos. Er zijn 
ongeveer 10 afvalcontainers weggenomen, verspreid over heel Boekelo. Op 21 april is er 
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

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

 

OOookk  vvoooorr  vvaakkkkuunnddiigg  aaddvviieess  kkuunntt  uu  bbiijj  oonnss  tteerreecchhtt  
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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een aanhangwagen weggenomen aan de Weleweg, op 6 mei was er diefstal van diesel  
uit grondverzetmachines aan de Badweg en op 15 mei is er een fiets gestolen aan de 
Beckumerstraat. Verder waarschuwt de wijkagent voor Whatsapp-fraude: iemand doet 
zich voor als familie of een vriend en vraagt om geld. Check dit eerst bij het betreffende 
familielid of vriend of reageer er niet op.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Duurzame energie: zoals bekend zijn we het niet eens met de gevolgen van de 

Energievisie voor ons dorp en buitengebied. Samen met de Buurtkring Usselo en de  
Vereniging Behoud Twekkelo hebben we een alternatief plan waarbij vooralsnog zonder 
windenergie de komende jaren een forse bijdrage wordt geleverd aan onze eigen ener-
gievoorzieningen en die van Enschede. De gemeenteraad besluit op 29 juni over de 
Energievisie. Met de verschillende fracties in de gemeenteraad voeren we gesprekken 
om onze visie over te dragen en medewerking te krijgen voor een pilot in ons gebied. 
We zien veel mogelijkheden om primair via zonnepanelen veel duurzame energie op te 
wekken.

•  Wijk Teesinkbos: we hebben eerder gereageerd op het ontbreken van overleg met de 
bewoners en de Dorpsraad over de aanvraag voor een beschermd dorpsgezicht. Er 
komt een overleg met alle betrokkenen waarin eerst de vraag centraal staat wat er 
beschermd zou moeten worden. We wachten de verdere ontwikkelingen af.

•  Trottoir Stoomblekerij: de bewoners ter hoogte van de herenhuizen en Het Magazijn 
hebben gevraagd of het trottoir afgesloten kan worden omdat er op dit moment regel-
matig bestelbusjes gebruik van maken. Daar is een trottoir niet voor bedoeld. We gaan 
in overleg met de bewoners en de gemeente om een einde te maken aan het oneigenlijk 
gebruik.

•  Afvalcontainers Boekelose Stoomblekerij: omwonenden vragen om de ondergrondse 
containers te verplaatsen, maar dat is om een aantal redenen niet mogelijk. Over de 
door Twente Milieu te plaatsen bovengrondse GFE-bak (voor groente-, fruit- en etens-
resten) wordt overleg gevoerd. Wij denken aan plaatsing meer richting de Boekelose-
straat. Over de gesignaleerde overlast door het plaatsen van afval buiten de containers 
wordt overlegd met Twente Milieu. Onder andere door aandacht te vragen voor tijdige 
lediging.

•  Military verkeersplan: we berichten de Military-organisatie en de gemeente dat hierover 
opnieuw niet met ons overleg heeft plaatsgevonden.

•  5G: onduidelijk is welk mast voor 5G gebruikt wordt en waar er nieuwe masten zouden 
moeten komen. Dit is de vorige keer ook met ons overlegd en dat zouden we nu graag 
weer willen.
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BOVAGBOVAG

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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•  Eikenprocessierups: de gemeente heeft ons bericht dat de preventieve bestrijding 
(eerst met aaltjes en daarna met bacteriepreparaat) van de eikenprocessierups deze 
week wordt afgerond. De komende tijd gaan we zien hoe effectief het is geweest.  
U kunt eventuele overlast via de gebruikelijke weg melden: via https://enschede. 
slimmelden.nl en 053 - 47 600. Nadere informatie is te vinden op de website EPR:  
www.enschede.nl/openbare-ruimte/overlast/eikenprocessierups.

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Speeltoestellen: er zijn ons enkele speeltoestellen aangeboden. We gaan na wat de 

condities en (financiële) consequenties daarvan zijn. Er zijn enkele opties om deze in 
het dorp te plaatsen.

•  Speelplek Doolhof: de houten rand van de zandbak is totaal verrot. De gemeente  
vervangt deze door een betonnen rand. 

•  Hanging baskets: na veel overleg met de gemeente kunnen de hanging baskets  
geplaatst worden. Het worden er 21 aan verschillende lantaarnpalen in het centrum 
en op het Bleekerijplein. 50% van de kosten wordt betaald uit het Dorpsbudget en de 
andere 50% door bijdrages van De Koepel en de BOV/Werkgroep toerisme

•  Zorg: we hebben verschillende zorgmedewerkers met een bloemetje verrast voor hun 
inzet in deze lastige periode.

•  Wandelpaden: de paden die in onderhoud zijn bij onze werkgroep zijn de afgelopen tijd 
allemaal gemaaid. Het pad Teesinkbos-Broekmaatweg moet gemaaid worden door de 
eigenaar.

•  Skatebaan: we gaan in overleg met een initiatiefnemer voor een skatebaan (halfpipe).  
•  Speelterrein Dr. De Jongstraat: in deze straat is het initiatief genomen om het speelter-

rein op te knappen met onder andere een kunstgrasveld, omheining en zo mogelijk een 
speeltoestel voor de jongste kinderen. We gaan in overleg met de bewoners om dit uit 
te werken en een begroting te maken.
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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

De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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0
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UPDATE NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL

Achter de schermen wordt gestaag doorgewerkt en online overlegd over de nieuwe sport- 
en cultuurhal bij De Zweede. Bij deze een update.

•  Op het moment van schrijven (15 mei) is er nog geen uitsluitsel over de garantiestelling 
van de gemeente Enschede. Dit staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering 
van 25 mei. Wij gaan ervanuit dat deze garantiestelling wordt afgegeven. Op basis van 
deze garantie kan de financiering via de Stichting Nijmeijer afgerond worden.

•  De procedure inzake de omgevingsvergunning loopt. We verwachten eind juni/begin 
juli uitsluitsel. 

•  In de volgende Boeke-loos hopen we u te informeren wanneer we starten met het  
incasseren naar aanleiding van de fundraisingactie. 

•  Wat betreft het bestek zijn we in de afrondende fase en kunnen we deze definitief  
afronden voor de bouwvak. Met de coronaperikelen in het achterhoofd, kan dan na de 
bouwvak in het derde of vierde kwartaal worden gestart. 

•  Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal 6 tot 8 maanden in beslag. 
De nieuwe hal kan dan medio volgend jaar worden opgeleverd. 

•  Ook zijn er constructieve gesprekken gaande met de gemeente over extra parkeer-
plaatsen, fiets- en scooterplaatsen en het inbedden van het sportcomplex in het groen.

•  Het bestuur van de MFA heeft een toezegging gehad van €35.000 van het VSB Fonds. 
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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•  Ook melden zich nog steeds mensen bij de Vrienden om ons te steunen. Wij, zowel de 
Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk door met het 
werven van fondsen, waarvan de gelden gebruikt worden voor de inrichting. 

•  De stichtingskosten zullen naar verwachting iets hoger uitvallen; de grenzen van het 
bouwblok (oppervlakte van de grond waarop gebouwd wordt) bleken bij nader inzien 
iets anders dan eerst bekend. Ook zijn er aanvullende wensen ingediend door de  
huidige alsook toekomstige gebruikers. Daarnaast proberen we nu constructief reke-
ning te houden met eventuele later geplande uitbreiding naar een volwaardige sporthal. 
Kortom, het nu ingediende plan is het ideale plaatje met het oog op de toekomst.

Er wordt dus volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal, 
waarvan we u graag op de hoogte houden. Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar 
info@dezweede.nl. Wij beantwoorden deze graag! 

HARTELIJKE GROET, 

STICHTING VRIENDEN VAN DE ZWEEDE 

BESTUUR MFA DE ZWEEDE 

www.vriendenvandezweede.nl | www.facebook.com/vriendenvandezweede
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VOORJAARSOPRUIMING 
“KOOP LOKAAL”

Bij La Deut Mode beginnen we vanaf 

10 juni met de voorjaarsopruiming. 

Kortingen in de kleuren van Boekelo; 

want samen moeten we het doen!

Al onze artikelen bevatten een sticker, de 

kleur geeft de korting aan!

KORTING OP ALLES!
25% 30% 35% 40%
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HARDLOPEN DOE JE BIJ DE BOEKELOPERS!

In coronatijd voor jezelf begonnen met hardlopen? Kom je niet verder met je conditie, snel-
heid of afstand? Loop je altijd hetzelfde rondje en tempo? Of wil je gezellig op je eigen 
niveau in een groep trainen? Dan ben jij toe aan trainen bij hardloopgroep de Boekelopers!

Onder begeleiding van door de Atletiekunie gediplomeerde trainers ga je aan de slag  
om jezelf te verbeteren. Tijdens de trainingen komt er van alles aan bod: warming up,  
techniektraining, kernprogramma (interval en snelheid) en natuurlijk cooling down. Een 
positief effect van trainen in een groep is dat het motiveert en stimuleert.

Loopgroep de Boekelopers is voor iedereen die 5 kilometer aaneengesloten kan hardlopen 
toegankelijk. Voor de echte beginners hopen we in het najaar weer te starten met de 5 km 
clinic hardlopen.

Meld je nu aan om te komen trainen!
Natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen van RIVM en de sportbonden.  
Ter kennismaking zijn de eerste 5 trainingen geheel gratis en vrijblijvend. Daarna beslis 
 je of je lid wordt van loopgroep de Boekelopers. 

Aanmelden kan via lopers@bscunisson.nl. Ook kun je hier met al je vragen terecht. 
Direct lid worden kan via https://algemeen.bscunisson.nl/lidmaatschap
Wil je meer weten over de Boekelopers kijk dan op https://lopers.bscunisson.nl
Bestuur, trainers en lopers zien jullie komst met enthousiasme tegemoet!
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UIT INEKE’S RECEPTENBOEKJE

Ineke Clark is met haar cateringbedrijf Gezina Maria 
een bekend culinair gezicht in Boekelo. In deze rubriek 
deelt zij haar heerlijke recepten met u. Voorzien van een 
anekdote, passend bij het recept.

“Mijn vader ging vroeger vaak vissen aan de Ems samen 
met mijn oom Jan die een zeer fanatiek visser was. En ik 
zie mijn vader zo weer vol trots de bijkeuken inlopen met de vangst van die dag. Een hele emmer 
vol vis en dat stond dan de hele week op het menu. Vis die naar zand smaakte en vol graat zat. 
Het heeft een hele tijd geduurd voor ik over dat trauma heen was en vis wel lekker begon te 
vinden. Voor dit gerecht kun je me wakker maken. Het beste zalmrecept ever, voor in de oven of 
op de BBQ. Dit is geweldig om te maken als je heel veel eters krijgt. Dan neem je in plaats van 
één zijde er gewoon drie. Genoeg voor 25 gasten. Dit recept is voor 6 tot 8 personen.”

Zalm met kruidenkost
Een hele zalmzijde met vel
Flinke bos peterselie
Hele bos dille
Hele bos bieslook
150 gram witte saladekaas  
(die je goed kunt brokkelen)
Citroen
Peper en (grof zee)zout

Neem een ovenschaal waar de vis geheel in past 
en leg daarin een vel vetvrij bakpapier. Leg hierop 
de zalm met de huid naar beneden. Bestrooi de 
zalm met versgemalen peper en grof zeezout. 
Rasp vervolgens de schil van een halve citroen 
hierover (niet het wit van de schil!). Hak de peter- 
selie, dille en bieslook fijn en strooi dit over de 
zalm, ongeveer 1 cm dik. Druk het een beetje aan 
en kruimel er vervolgens de kaas over. Plaats dit 
in een voorverwarmde oven op 180 graden. Kijk 
na 20 minuten of hij goed is. Het belangrijkste is 
dat de zalm niet te gaar wordt. Hij mag nog bijna 
rauw zijn van binnen. Zet de zalm met ovenschaal 
en bakpapier op tafel en serveer er in parten ge-
sneden citroen bij. Lekker met sugar snaps en 
krieltjes.
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HET TEESINKBOS HEEFT VEEL TE BIEDEN

DOOR: ANGELA DILLEROP

Vele Boekeloërs kennen het Teesinkbos. Sommigen hebben er vroeger geschaatst op de 
vijver met het eilandje. Anderen nemen de wandelroute rond het dorp langs het landgoed 
De Weele. Ikzelf wandel er graag met mijn hond. 

Het Teesinkbos is evenals De Weele een landschapspark (zie www.landschapinnederland.
nl/kaart-groen-erfgoed) en eigendom van Landschap Overijssel. Het gebied bestaat vooral 
uit oude bossen met veelal eiken en beuken, akkers, weilanden, zandpaden, heideveldjes 
en parkvijvers. Daar doorheen stromen de vier beken Rutbeek, Slagersbeek, Teesinkbeek 
en Broekheurnebeek. De naam Boekelo is niet voor niets samengesteld uit ‘boek’(beuk) en 
‘loo’(bos), dus beukenbos! 

Het landgoed Teesink is in 1905 ontworpen door landschapsarchitect Dirk Wattez. Dit is 
nog te zien aan de vele monumentale uitheemse bomen en de vijver met het eiland. Vila 
Teesink, onder architectuur van R. van der Woerd gebouwd, was na WO-II nog 6 jaar een 
noodsanatorium, maar is afgebroken voor een opvanglocatie voor kleine kinderen van 
Stichting Jarabee. Het wordt nu tijdelijk gebruikt door de organisatie van de Military.
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Nu ook op zaterdagochtend open 
Onze praktijk is vanaf januari 2020 ook op zaterdagochtend open.  
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur is er vrije inloop om te sporten. Dit is 
voor mensen die een abonnement hebben.  
 
Van 11.00 uur tot 13.00 uur is er een fysiotherapeut beschikbaar 
voor patiënten. Dit gaat op afspraak. Om een afspraak te maken, 
kunt u bellen met 053 – 428 80 11. 

 
www.fysiotherapie-tieberink.nl  |  info@fysiotherapie-tieberink.nl  |  053 – 428 80 11 

 
 
 
 

Kinderdagverblijf en Peuteropvang  
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27 
Boekelo

www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling 
voor ieder kind.

Buitenschoolse Opvang 
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo
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Volop flora en fauna
Tegenwoordig is dit gebied met de vele oude hoge bomen een leefomgeving voor onder 
andere de zeldzame ‘middelste bonte specht’. Een rijtje dieren die je, wanneer je geluk 
hebt, kunt zien in het Teesinkbos: alle spechten, de boomklever en –kruiper, de holenduif, 
goudhaantje, mandarijneend, waterhoen, lijsters en mezen, tjiftjaf en zwartkop, grauwe 
vliegenvanger, houtsnip en koekoek. De ijsvogel heb ik helaas al twee jaar niet meer gezien.
Ook vind je er bijzondere planten waaronder een zeer zeldzame soort bes, maar ook 
rode en blauwe bessen, gewone salomonszegel, penningkruid, dalkruid en muskuskruid, 
schaafstro, bosanemoon, klaverzuring en koningsvaren. Wanneer je vroeg het bos bezoekt 
is de kans groot dat je een koppel reeën 
tegenkomt, soms wel zes stuks.

Bij de vijver staat sinds enkele jaren een 
vleermuistoren. Het was een kleine com-
pensatie voor de nieuwe autoweg. Toch 
wordt de flat goed gebruikt. Vorige maand 
heeft NatuurInclusief, de ontwerper van 
de flat, nog een telling gedaan. Er is toen 
ook een zeldzame laatvlieger aangetroffen. 
Tot op heden zijn er daarnaast de gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en de laatvlieger gezien. 
Sommige soorten zitten er het hele jaar rond, terwijl andere er alleen in de winter of zomer 
zitten.

Het Teesinkbos is ook jaarlijks het decor voor de crosscountry van de Military Boekelo. 
Doordat de kern hiervan dichter bij Boekelo is gekomen is het de vraag of het Teesinkbos 
hiertegen opgewassen is, met name tijdens de voorbereidende activiteiten. De zandpaden 
en de doorgang door de beek worden steeds breder. Ik heb begrepen dat ook de Dorpsraad 
zich hiermee gaat bezig houden. 7 april jl. werd bekend dat Landschap Overijssel een ton 
subsidie ontvangt voor het project ‘Landgoederen van Textiel’ waar het Teesinkbos ook 
onder valt. Deze subsidie wordt gebruikt voor onderzoek, behoud en toegankelijkheid van 
landschapsparken met een textielachtergrond.

Ik dank de Historische Kring Boekelo en het IVN Haaksbergen voor de informatie.
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)

T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Haaksbergerstraat 858  |  7545 PG  Enschede  |  Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

DEALER

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

Bij ons kunt U tercht voorBij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

TUINHOUT

VERANDA’S

PICKNICKTAFELS

PELLETS

MOLLEN VERDRIJVER

TUINGEREEDSCHAP
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BLIJE BIJEN

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Het is woensdagmiddag 8 april. De zon schijnt en zo zitten Erik en Angela Meesters van 
imkerij Zonnedruppel en ik op gepaste afstand in hun tuin op de Bleekerij om te praten over 
blije en soms wat minder blije bijen. Uiteraard wordt de koffie geserveerd in een kopje met 
een bijtje erop. Af en toe vliegt er een blije bij voorbij: wellicht één van de vele honingbijen 
uit de 4 kasten die Erik om de hoek in de tuin heeft staan. Of misschien wel een solitaire 
(wilde) blije bij, waarover straks meer. Naast deze kasten heeft Erik in Twekkelo op zijn 
moestuin ook nog 3 kasten. En wat schapen, maar daar gaan we het nu niet over hebben…

Eén ding is zeker: Erik deelt zijn onuitputbare kennis op enthousiaste en inspirerende wijze 
en hierdoor vliegt de tijd om. Erik komt uit een gezin van imkers. Zijn grootvader had al 
kasten en Eriks vader was ook imker. Zo leerde Erik al op jonge leeftijd de ins en outs van 
het vak. Toch volgde hij 15 jaar geleden de basiscursus tot imker en heeft sindsdien niet 
stilgezeten. Hij is nu 4 jaar docent en leidt mensen op tot imker. Een basiscursus omvat 5 
theorielessen en 10 praktijklessen. Het behalen van je imker diploma is te vergelijken met 
je rijbewijs: pas na het behalen van je brevet leer je in de praktijk hoe het echt moet. 

De eerste jaren als imker zijn het moeilijkst. Een volkje bijen blij en levend houden is nog 
een hele kunst en kunde. Nieuwe imkers worden daarom goed begeleid, indien ze lid zijn 
van een bijenvereniging of een ervaren mentor hebben. Het is een hobby die kan uitgroeien 
tot een passie zoals bij Erik. Wanneer je een basiscursus volgt, krijg je daar vaak een bijen- 
volkje bij. De eerste materialen zoals een kast, werktuig en een imkerpak zijn vaak goed 
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15

��������

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

Klassieke gezichtsbehandelingen.

Exclusieve speciaal behandelingen.

Bruidsarrangementen.

(Hotstone) massages.

Verven wenkbrauwen & wimpers.

Epileren, Harsen, Visagie,

Manicure, Paraffinepakking.

Acrylnagels & Soak off gel.

Als gediplomeerd schoonheids-

specialiste verdiepte ik mij in diverse

merken. Het exclusieve merk Maria

Galland sluit het beste aan bij mijn

verwachtingen. 

Laat u verrassen door de  aangename

geur, van een prachtig  product, dat de

conditie van de huid verzorgt én 

verbetert.

De salon heeft tevens een nagelstudio.  

Mijn werk is mijn grootste hobby.

Nu nieuw bij schoonheidsinstituut 

Regina diverse dames- en herengeuren. 
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tweedehands over te nemen. Dan heb je een prachtige hobby waar je jaren mee verder 
kunt met als bonus (h)eerlijke honing en heilzame bijproducten zoals propolis (hars-
knoppen afgeknaagd door bijen en omgezet tot propolis) wat een desinfecterende werking  
heeft. Bijen gebruiken dit om de cellen mee te desinfecteren en af te dekken, maar voor 
de mensenhuid heeft het dezelfde desinfecterende werking en is dus goed voor wondjes.

Erik vertelt me van alles over de bijen: dat de bij afstamt van de wesp (25 miljoen jaar 
geleden) doordat een groep wespen vegetarisch werd wat leidde tot de huidige bij. Wespen 
zijn namelijk carnivoor. Dat bijen als ze 1 week oud zijn alleen maar ‘thuis’-taken krijgen 
en dat hoe ouder ze zijn, hoe meer verantwoordelijkheden ze krijgen. Pas de laatste  
3 weken van hun leven mogen ze naar buiten naar de bloemen. Erik vertelt ook over hun 
gedrag, bijvoorbeeld hoe ze warme lucht ventileren en vocht uitdrijven uit de kast door hun  
vleugeltjes te laten bewegen als snelle propellers terwijl ze bij de vliegspleet achterste-
voren staan. Aan het gedrag van bijen kun je veelal aflezen hoe het in de kast is. Hij opent 
de kasten zo min mogelijk, want van teveel onrust worden bijen niet zo blij.

Erik vervolgt zijn verhaal met de bijenkoningin. Een vorstelijke titel voor een veredelde 
legbatterij. Ze legt wel 2000 eitjes per dag. Het bijenvolkje bepaalt wat er met de koningin 
gebeurt, veel macht heeft ze niet. Erik merkt de koningin met een speciale stift of stempel 
(nee, geen kroontje erop helaas). De wijze waarop je aan een nieuwe koningin kan komen 
verrast me. Soms is vervanging namelijk nodig als een koningin haar volkje niet meer in 
toom kan houden en ze agressief worden, bijvoorbeeld. Je kunt dan een nieuwe koningin 
bestellen die dan of per 
post wordt bezorgd of er 
komt iemand met de trein 
van een van de waddenei-
landen waar deze majes-
teiten worden geteeld. Ik 
kon dit bijna niet geloven 
en grapte nog: “wel even 
uitkijken waar ze de post-
stempel plaatsen.” Komt 
ze per per trein, dan krijg je 
jouw koninklijke hoogheid 
in een speciaal koffertje 
overhandigd. 
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Om de bijen te laten wennen aan hun nieuwe koningin vraagt expertise. Als je dit zonder 
maatregelen doet, wordt ze helaas op brute wijze vermoord. 

Erik laat me ook een ouderwetse bijenkorf zien. Vroeger, als men de honing wilde oogsten, 
werd het hele bijenvolk gedood. Dat is nu ondenkbaar. We kunnen trouwens meteen een 
groot misverstand over het bijen tekort de wereld uit helpen. Er is wel degelijk een probleem 
met een deel van de bijen, namelijk de wilde bijen, de zogenaamde solitaire bijen en niet de 
honingbijen die de imkers houden. Ik had nog nooit van solitaire bijen gehoord dus Erik laat 
me ter verduidelijking een bijzonder kastje aan de muur zien waar de wilde solitaire bijen 
hun eitjes leggen. Solitaire bijen zijn in tegenstelling tot de honingbijen geen volk, maar 
leven in een paartje van een mannetjes- en een vrouwtjesbij. Een vrouwtjesbij legt 1 eitje 
in het kokertje en dekt het af met stuifmeel waarna het volgende eitje gelegd kan worden. 
Een koppeltje blijft elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Deze solitaire bijen delven het 
onderspit ten opzichte van de honingbijen door de grote aantallen waarin de honingbijen 
verkeren en verschraling van de leefomgeving met te weinig verschillende bloemen. Stel je 
maar voor: zit je daar als blije solitaire bij op een bloem en daar komen de honingbijen aan, 
dan heb je weinig verweer meer, dus wegwezen. 

Hierbij komen we meteen op een belangrijk volgend onderwerp, namelijk de bloemen. 
Erik vertelt hoe belangrijk en nodig het is dat we ‘bij-vriendelijke’ tuinen aanleggen. Dat 
is helemaal niet ingewikkeld of ingrijpend. Een paar planten maken al heel veel verschil, 
zoals krokussen, reuzenkornoelje, campanula, cosmos, linde, appel en kersenbloesem. Let 
er vooral op dat de bloemen lang doorbloeien. Ik vraag Erik of hij nog een boodschap of 
tip heeft voor u als lezer en hij heeft er twee. De eerste is: plaats zoveel mogelijk een wilde 
bijenkast in uw tuin. Deze zijn voor weinig geld te koop bij tuincentra, maar ook goed zelf 
te maken. En de tweede tip is dat onze tuinen en leefomgeving met een kleine bijdrage als 
bij-vriendelijk tuin in te richten zijn. Dit heeft een enorme impact. Vaak zijn hiervoor ook 
nog subsidiemogelijkheden bij gemeenten en provincies.

Voor veel meer informatie dan ik in deze beperkte ruimte kwijt kan verwijs ik u naar de  
Instagram-pagina van de Zonnedruppel waar prachtige filmpjes en foto’s over bijen te 
vinden zijn. Een echte aanrader!
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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

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.

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

30



FLEUR DE SEL BESTAAT 20 JAAR!

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

Op 15 mei stond er ‘ineens’ een feestelijk spandoek bij Fleur de Sel, het bekende en  
gewaardeerde restaurant in het hart van Boekelo. Neergezet door de vaste gasten van de 
zondagavond. En dat is maar goed ook dat de gasten dit hebben gedaan, want Marcel en 
Linda Vossebeld zijn niet het type restaurateur dat zichzelf op de voorgrond wil plaatsen.

Ze waren dan ook enigszins verrast dat ik ze belde om een interview te doen voor  
Boeke-loos. Want waar is het hen werkelijk om te doen? Nou, heel eenvoudig eigenlijk: 
hun gasten bedienen en hen van heerlijke ‘Bookeltjes’ of een diner laten genieten. En dat 
doen zij nog steeds, ook wanneer gasten de horecagelegenheden niet mogen bezoeken 
vanwege de coronamaatregelen. Marcel en Linda hebben in deze bizarre tijden absoluut 
niet stil gezeten. Met Pasen hebben ze bijvoorbeeld paasbrunches bezorgd en ze hebben 
vele Boekeloërs blij gemaakt met hun afhaalservice.

Op hun eigen manier hebben ze het 20-jarig jubileum in deze onzekere tijden gevierd. De 
gasten kregen een heerlijk flesje Prosecco bij hun bestelling, wat zeer gewaardeerd werd. 
Linda en Marcel kregen naast dit prachtige spandoek ook allerlei andere attenties ter ere 
van hun jubileum zoals bloemen, tekeningen van kinderen en kaarten. Dit heeft hen zeer 
goed gedaan en ze willen dan ook iedereen hiervoor bedanken.
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20 jaar geleden begint Marcel in het bedrijf, een aantal weken nadat het was geopend. 
Ook toen was er geen groots gebeuren voor de opening vanwege de vuurwerkramp die 
net 2 dagen ervoor had plaatsgevonden. Na 5 jaar hebben Marcel en Linda het restaurant 
overgenomen van de grondlegger, Richard Wessels. De afgelopen jaren was het beleid in 
het dorp gericht op meer toerisme. De dorpskern werd hierop aangepast en dit was een 
mooie gelegenheid voor Marcel en Linda om samen met de eigenaren van Het Spoortje de 
terrassen in de huidige vorm aan te leggen, met goedkeuring van de gemeente Enschede. 
In 2017 hebben ze het interieur in een nieuw jasje gestoken.

De onzekerheid blijft helaas nog wel even voor Marcel en Linda en ik ben onder de indruk 
van hun nuchterheid en doorzettingsvermogen: “Gewoon de schouders eronder en door-
gaan.”

Goodgoan!
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GEDICHT
Hoe vaak heb ik onbewust
een gedicht voor haar gemaakt?
Heb ik zonder het te weten
een tere snaar geraakt?
Hoe vaak ben ik vergeten
dat ik haar niet hebt gekust?
Slechts zelden sta ik er bij stil
Haar nooit geuit verlangen
telkens opnieuw geblust
Maar nu de stille dood 
alle deuren sluiten wil
word ik me van dit dicht bewust.

GREVENPAALWEG
Waar de weg was
Leefde geschiedenis
Als Samsons zuilen
Stonden ze daar
Wat hem eerst niet lukte
Hadden wij zo voor elkaar
Zelfs de glooiende gaten van weleer
Zij zijn allemaal niet meer
Om het verval te voorkomen
Zodat niemand wordt gedeerd
Zijn de kuilen en de bomen
Keurig geëgaliseerd
De Grevenpaalweg is er nog 
Maar de geschiedenis is weg

GEDICHTEN VAN BERNIE
Dorpsgenoot Ben van Beek schreef onder zijn pseudoniem Bernie twee gedichten om te 
plaatsen in deze coronaperiode. Bij deze.
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ROTZOOI IN BOEKELO

DOOR: SUSANNE HARPERINK

 
Het is zaterdag, begin van de avond. Nog even het glas naar de glasbak brengen. Aange-
komen bij de glasbakken aan de Diamantstraat zie ik een grote berg plastic afval in zakken 
liggen. Ik tel er een stuk of 20 (!). Ongelofelijk en een terugkerend punt van zorg bij veel 
Boekeloërs. Ook vooral bij de bewoners van de Boekelose Stoomblekerij.
 
Een van de bewoners met ‘uitzicht’ op de drie ondergrondse afvalcontainers aan de  
Boekelose Stoomblekerij is Marinke Holtes: “Het is mij en andere buurtbewoners opge-
vallen dat de plastic- en papiercontainer steeds vaker vol zijn. Daarom zetten mensen hun 
afval helaas naast de container met als gevolg overlast voor de omwonenden. Denk dan 
aan een bedorven uitzicht, viezigheid, stank, het wegwaaien van spullen en het aantrekken 
van dieren. Een briefje met een vriendelijk verzoek dit niet te doen of het vriendelijk aan-
spreken werkt niet voldoende. Zo heb ik al eens een zak plastic afval van iemand bij mij 
achter ’t huis gelegd totdat de container weer geleegd was, omdat diegene weigerde het 
weer mee naar huis te nemen.”
 
Ook Minke van Ulzen woont bij de containers aan de Boekelose Stoomblekerij. Ze vraagt 
zich af waarom mensen hun rotzooi naast een container plaatsen. “Als ik er maar van af 
ben, lijkt het wel. Zo worden er vaak grote dozen naast de container geplaatst, die niet 
door de opening passen. Maar als je dat weet, kun je toch ook even een stanleymes mee-
nemen om de dozen kleiner te snijden?” Hetzelfde ziet ze gebeuren bij de container voor 
plastic afval: “Doordat plastic afvalzakken te vol zijn, en dus te groot, raakt de container 



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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regelmatig verstopt. Dit gebeurt ook wanneer er grote stukken piepschuim in de container 
worden gegooid, die eigenlijk ook niet bij het plastic afval horen. Maar als je mensen daar 
dan op aanspreekt zeggen ze ‘oh, dat wist ik niet’ en drukken het er vervolgens toch in.” 
Hetzelfde gebeurt ook bij de glasbakken waar vazen en zelfs lampen naast gezet worden, 
zoals we in een eerdere editie van Boeke-loos hebben geplaatst.
 
‘Hotline’ met Twente Milieu
Wanneer dit gebeurt bellen omwonenden maar weer met Twente Milieu met de vraag of zij de 
rommel die naast de containers ligt kunnen komen ophalen of de container kunnen legen omdat 
deze verstopt zit. Helaas kunnen ze niet altijd garanderen dat het diezelfde dag gaat lukken. “Dat 
is heel jammer”, zegt Minke. “Het is echt geen leuk gezicht om tegen afval aan te kijken. En katten, 
vogels en ander ongedierte verspreiden het ook nog eens. En zomers die stank: ook niet fijn!”
De omwonenden van de Boekelose Stoomblekerij proberen het nog een beetje netjes en 
opgeruimd te houden. “Maar”, zegt Minke, “dan zou het wel fijn zijn als u als medebewoner 
van Boekelo uw afval weer mee naar huis neemt als u ziet dat de containers vol zijn.” 
Marinke vult aan: “Het neerzetten van afval naast een container is gewoon illegaal dumpen 
en daar staat een boete op. Dat weten veel mensen ook niet.”

Ook op de app Nextdoor staan vaak berichten van mensen die zich storen aan afval dat 
naast de containers wordt geplaatst. Het is duidelijk dat dit een onderwerp is dat leeft in 
het dorp en dat het probleem voorkomt bij meerdere afvalpunten. Zo reageert een omwo-
nende van de containers aan de Diamantstraat op een bericht van Minke op Nextdoor dat 
het daar niet anders is. Dat kunt u ook zien op de foto’s.



Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Gespecialiseerd in: 
- Taarten -Cupcakes - Koekjes

MijnVrolijkeTaartjeshoek

MijnVrolijkeTaartjeshoek

06-41439510

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!

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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Een beter milieu begint bij...
Zoals u in het Nieuws van de Dorpsraad heeft kunnen lezen vragen omwonenden van de on-
dergrondse containers aan de Boekelose Stoomblekerij of deze containers verplaatst kunnen 
worden. Marinke: “Ik denk dat de capaciteit van de containers niet meer toereikend is voor ons 
dorp. Daarnaast vind ik de plaats van de containers ongelukkig. Op het trottoir dat druk wordt 
bewandeld en vlakbij de huizen. Ik heb gebeld met Twente Milieu, maar zij gaan alleen over de 
frequentie van het legen. De gemeente gaat over de plaatsing en de handhaving. Ik heb een 
klacht ingediend bij Twente Milieu en bij de gemeente.” Ook heeft Marinke haar beklag gedaan 
bij de Dorpsraad, die ook Twente Milieu nog eens zullen vragen de ophaalfrequentie te verhogen. 
De Dorpsraad geeft aan dat het niet mogelijk is om de ondergrondse containers te verplaatsen. 
 
Volgens Minke zou de aanvoer van plastic afval kunnen verminderen wanneer mensen kiezen 
voor een eigen plastic container, zoals binnenkort kan. Als mensen dat niet doen is volgens haar 
de enige oplossing om een tweede ‘afvalstraat’ te maken verderop in De Bleekerij om de aanvoer 
van afval meer te spreiden. En als dat niet kan zal Twente Milieu iedere dag de containers moeten 
legen.
 
Maar het begint natuurlijk bij onszelf. Dus nogmaals het verzoek om uw zak met (plastic) afval 
weer mee naar huis te nemen als de container vol zit en deze er niet naast te zetten. Gooi geen te 
grote zakken of dozen in de containers waardoor ze verstopt raken. En last but not least: gebruik 
de containers waar ze voor zijn. Gooi dus geen piepschuim of ander restafval in de container voor 
plastic en geen vazen of restafval waar iets van glas aan zit in de glasbak.
 
Wilt u zelf melding maken van afval dat naast de containers staat dan kan dat heel eenvoudig 
via de app van Twente Milieu. Maar bellen of mailen kan natuurlijk ook. Hoe meer meldingen er 
geregistreerd staan, hoe meer urgentie om de ophaalfrequentie te verhogen. Laten we ons dorp 
samen bewoonbaar houden, ook voor de mensen die rondom de afvalcontainers wonen.
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Uw Schilder in Twente 

 
Ook voor glas-, wand- en 

vloerafwerking! 

 
 

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand. 

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

De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen 
ouder dan 2 jaar. 

Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t. 
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen 
ouder dan 2 jaar. 
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%. 

Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze 
website: www.barinkschilderwerken.nl 

Wij brengen vrijblijvend een offerte uit. 

 
Barink Schilderwerken 

  Loodsstraat 18  
7553 ED Hengelo 
Tel: 074 - 2783436 
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl 

 



RONDLEIDINGEN OP DE  
BOERDERIJ GAAN NIET DOOR

De afgelopen 7 jaar hebben zes boerinnen uit 
Enschede, Boekelo, Buurse, Broekheurne, 
Twekkelo en Usselo rondleidingen op het 
eigen melkveebedrijf verzorgd. Deze rond- 
leidingen vinden normaliter plaats in de 
zomervakantie. Maar dit jaar helaas niet.

Hermieke Voogd: “In verband met de geldende coronamaatregelen hebben we besloten 
om de rondleidingen op onze boerderijen in de zomervakantie niet door te laten gaan. Dit 
geldt ook voor de jaarlijkse fietstocht langs boerderijen: “Kom uit de stad!” Mochten de 
coronamaatregelen versoepelen, waardoor de rondleidingen toch mogelijk worden, dan 
kunt u hierover informatie vinden op onze Facebookpagina @RondleidingenBoerderij.  
We hopen u volgend jaar weer te ontmoeten!”

CABARESTIVAL  
SLAAT JAARTJE OVER

De Uitmarkt van ’t Verborgen Theater 
dat jaarlijks wordt georganiseerd onder 
de naam Cabarestival zal dit jaar geen 
doorgang vinden. 

Het festival dat bekend staat om de korte 
voorstellingen op bijzondere locaties in Boekelo zoals een treinwagon, bloemist, kapsalon, 
zouttoren en huifkar heeft berekend dat er slechts 4 cabaretliefhebbers in de kleine  
locaties kunnen plaatsnemen in verband met de geadviseerde anderhalve meter afstand. 
Programmeur Peter Mense is benieuwd hoe het nieuwe theaterseizoen er uit gaat zien: 
“Op dit moment is alles onzeker en hebben we nog geen cabaretiers of comedians  
gecontracteerd. Waarschijnlijk moeten we op zoek naar een locatie waar we wel met  
die corona-afstand aan de gang kunnen.” Ook bij ’t Verborgen Theater blijven de gekochte 
entreekaarten geldig.

Op de foto: Gerrie Smits, één van de cabaretiers die gepland stond voor Cabarestival 2020.
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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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INGEZONDEN BRIEF

Naar aanleiding van het in de Boeke-loos van mei gepubliceerde concept Dorpsplan 2020-
2030 ontvingen wij onderstaande brief van Henk en Gerda Heijink, die wel een aantal 
ideeën hebben voor Boekelo. Heeft u ook iets te melden of een mooi verhaal te delen 
dat u graag gepubliceerd ziet in Boeke-loos? Laat het ons weten. Uw inbreng wordt zeer 
gewaardeerd! U kunt ons bereiken via boekeloosredactie@gmail.com of bel een van de 
redactieleden. De telefoonnummers staan bij de inhoudsopgave.
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www.buitenhoff.nl

 
 
 

 
 
 

 

LEFERS TEN DAM
Lid Register Belastingadviseurs 

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

GGGEEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSEEEEEERRRDDD   IIINNN
✹✹✹ VVVIIIOOOLLLEEENNN   ✹✹✹ PPPEEERRRKKKPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ KKKUUUIIIPPPPPPLLLAAANNNTTTEEENNN

✹✹✹ HHHAAANNNGGGPPPLLLAAANNNTTTEEENNN   ✹✹✹ GGGRRROOOEEENNNTTTEEEPPPLLLAAANNNTTTEEENNN
PPOOTTGGRROONNDD    --    SSIIEERRTTUUIINNCCOOMMPPOOSSTT

TTUUIINNTTUURRFF  --  GGEEDDRROOOOGGDDEE KKOOEEMMEESSTT

KWEKERIJ
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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LEKKER FIETSEN LANGS LOAKSTENEN!

Het is voorjaar: Tijd om eropuit te trekken. Tijdens de coronacrisis doen we dit extra vaak 
op de fiets. Er is nu een gids met zes mooie themaroutes in en om Enschede beschikbaar: 
de Markestenenroutes. 

Vijf routes voeren langs de grenzen van de vijf vroegere marken in wat nu de gemeente 
Enschede is en de zesde gaat langs de buitengrenzen van alle vijf de marken: Lonneker, 
Esmarke, Usselo, Twekkelo en Groot Driene. Onderweg zijn heel wat markestenen te  
bewonderen. Maar wat zijn nu eigenlijk markestenen?

Een markesteen is een soort grenssteen, ‘loaksteen’ op z’n Twents. Dat er stenen staan op 
de grens met Duitsland heeft iedereen waarschijnlijk wel eens gezien. Met hetzelfde doel 
wilden de boeren van een marke hun gebied afpalen en laten zien: tot hier mag ons vee 
grazen, tot hier hakken wij hout en steken wij turf. Marken zijn als het ware de voorlopers 
van de huidige gemeenten. 

In en om Enschede hebben zo’n negentig markestenen gestaan. Maar toen ze geen functie 
meer hadden, zijn er heel wat verdwenen. De Loakstenencommissie van de Historische  
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46

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



Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) herstelt oude stenen of plaatst vervangende stenen. 
En de commissie zorgt ervoor dat het publiek deze stenen te zien krijgt, onder andere door 
middel van deze fietsroutes.

Het startpunt van vier van de markestenen- 
routes is de Viermarkenlinde die in het 
Abraham Ledeboerpark staat (aan de Van 
Heeksbleeklaan). Die linde staat letter-
lijk op het kruispunt van vier marken en 
omdat dat zo’n centrale plaats is, heeft 
de Loakstenencommissie hier een infor-
matiepaneel geplaatst. Op dat paneel 
zijn alle grenzen en grensstenen in en om  
Enschede aangegeven: de stenen op de 
grens met Duitsland, de markestenen en 
de wigboldstenen (die het gebied markeren 
waar in de middeleeuwen het stadsrecht 
gold).

De fietsgids Markestenenroutes is onder 
andere verkrijgbaar bij boekhandel Broek-
huis in Enschede. De Grensstenenroute 

(fietsroute) en de Wigboldroute (wandelroute) zijn verkrijgbaar bij toeristische informatie-
punten (o.a. boekhandel Broekhuis en lunchcafé Stoet), openbare bibliotheken en wijk-
centra. De routes zijn ook te vinden op de website van de SHSEL: www.shsel.nl/shsel/
wandel-en-fietsroutes. Hier zijn ook GPX-bestanden te vinden om te gebruiken op een 
smartphone of GPS-apparaat. De routes zijn ook opgenomen in de wandel- en fietsapp van 
Landschap Overijssel: https://www.landschapoverijssel.nl/routes JA
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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

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

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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DOE MEE AAN DE  
ZOMER CHALLENGE 2020 
BIJ DE BOEKELOSE TENNIS CLUB

Het jaar 2020 is een zeer bijzonder sport-
jaar terwijl we nog niet halverwege zijn. We 
dienen rekening te houden met de nieuwe 
anderhalve meter samenleving. Bij het  
tennissen is dit goed te realiseren. 

Om het sportjaar nog enigszins te compenseren bieden we u een zomerlidmaatschap 
aan bij de Boekelose Tennis Club (BTC). Ook nog niet-sportende leden worden van harte 
uitgenodigd om zich voor deze Zomer Challenge op te geven. Hierbij kunt u voor € 50,- de 
maanden juni, juli en augustus onbeperkt gebruikmaken van onze 6 tennisbanen. Bij dit 
lidmaatschap zijn 3 groepslessen van 1 uur op een zaterdagochtend in juni inbegrepen. 
Onze clubtrainer Dennis Nijhuis zal u de basisprincipes van tennis bijbrengen. Voor € 30,- 
kunt u de maanden juni, juli en augustus onbeperkt gebruik maken van onze 6 tennisbanen 
(hier is dus geen les bij inbegrepen).

Daarnaast wordt er een laddercompetitie voor de zomerleden en belangstellende BTC-
leden georganiseerd. Op deze wijze kunnen uw sportieve skills worden uitgebreid en kan 
er toch nog een competitie worden gespeeld. Door dit tijdelijke lidmaatschap kunt u buiten 
blijven sporten en gezellig met vrienden eventueel een nieuwe sport ontdekken. Tennis is 
uw vrienden ontmoeten en uzelf keer op keer verbeteren. Iedereen kan meedoen.

U kunt zich aanmelden via de website van BTC: https://www.boekelosetc.nl. Aldaar zijn er 
2 mogelijkheden om u aan te melden: het zomerlidmaatschap mét 3 lessen (€ 50,-) en het 
zomerlidmaatschap zonder lessen (€ 30,-).

In verband met de coronamaatregelen kan dit lidmaatschap alleen doorgaan als we via de 
gemeente toestemming houden om de tennisbanen te mogen blijven gebruiken.

GERT KANT, BESTUURSLID VAN BTC
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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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DE BUREN BEDANKT DE BUREN

Patronen worden door de coronacrisis zomaar doorbroken. Van de ene op de andere dag 
wordt je favoriete ontmoetingsplaats De Buren gesloten. Niet meer even aan het eind van 
de dag je belevenissen met vrienden onder het genot van een hapje en drankje delen.  
En dan duurt de sluiting langer dan je dacht en komt het besef dat De Buren zorgt voor 
verbinding en gezellig samenzijn. En dat mis je. Maar ook het besef dat het niet vanzelf-
sprekend is dat de sluiting geen effect zal hebben op het voortbestaan van je favoriete 
plekje. Dit hoef je natuurlijk niet op z’n beloop te laten gaan. Tijd voor actie. En dat hebben 
Boekelo, Usselo en Twekkelo geweten. Op 14, 15 en 16 mei zijn wij met velen door de 
straten van onze dorpen getrokken om toegangskaarten voor de ‘Beste Buren Borrel’ te 
verkopen. En met succes! De Beste Buren Borrel belooft een bruisend feest te worden. Wij 
hebben meer dan 300 kaarten verkocht. En daarnaast zijn er echt veel vrije giften gedaan! 
De Buren zit duidelijk in ons hart. Met jullie support hebben wij vertrouwen in een mooie 
toekomst voor en met De Buren. Dank jullie wel voor je bijdrage in welke vorm dan ook.

ALLE VRIENDEN VAN DE BUREN

Reactie Ike Westra, eigenaar Café De Buren: “Ik was verrast toen een aantal vaste klanten 
besloot om deze hartverwarmende actie op touw te zetten om Café De Buren in de benen te 
houden tot we weer open mogen. De 3 actiedagen hebben me dankzij zoveel warme en fijne 
reacties, de steun vanuit zoveel hoeken uit ons dorp, laten zien dat Boekelo er altijd is als het 
nodig is. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik en mijn team zijn voor deze spontane 
hulp. Hartelijk dank Boekelo en graag tot ziens in september bij de Beste Buren Borrel!”
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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 



NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Ook wij van de Historische Kring moesten vanaf half maart de deuren sluiten om redenen 
die we hier niet verder hoeven toe te lichten. Toen de regering op 6 mei bij monde van Mark 
Rutte versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigde, kon ook de Historische 
Kring na 31 mei de deuren voorzichtig openen.

Sinds vrijdag 5 juni bent u weer welkom in het Historisch Centrum gedurende de normale 
openingstijden: maandagavond van 19.30 - 22.00 uur en vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 
uur. Onze niet al te grote ontvangstruimte noopt wel tot enige behoedzaamheid bij het 
naleven van het 1,5 meter afstand houden. We kunnen niet veel mensen tegelijk herbergen.

Lintje voor onze voorzitter
Tot ons grote genoegen is onze voorzitter, Jules Pieters, benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Dat heeft burgemeester Onno van Veldhuizen hem op vrijdag 24 april 
medegedeeld. Wegens u nu wel voldoende bekende omstandigheden worden de bijbeho-
rende versierselen op een later te bepalen tijdstip opgespeld.

Jules Pieters had een lange loopbaan bij de Universiteit Twente, die begon in september 
1980, als wetenschappelijk medewerker bij de onderafdeling Toegepaste Onderwijskunde. 
Het voert te ver om al zijn activiteiten op te sommen, maar om u een idee te geven toch 
een korte selectie: in april 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar Instructietechnologie. 
Jules stond aan de wieg van de opleiding Psychologie van de UT en was ook jarenlang 
opleidingsdirecteur van deze opleiding. Het grootste deel van 2007 werkte hij aan de  
Radboud Universiteit in Nijmegen, om aan het eind van dat jaar terug te keren naar de UT 
als hoogleraar Toegepaste Psychologie met bijzondere aandacht voor leren en instructie. 
In 2012 ging hij met emeritaat.

Jules is niet alleen voorgedragen voor zijn grote betekenis voor de Universiteit Twente, de 
opleiding Psychologie is inmiddels een succesvolle opleiding die sterk is gegroeid, maar 
tevens voor de vele andere activiteiten die hij, ook na zijn emeritaat, heeft ontplooid. Zo 
begeleidde Jules 45 promovendi, waarvan afgelopen jaar (dus ruim na zijn emeritaat) nog 
vier.

Ferdie Sachse overleden
Op Goede Vrijdag, 10 april, overleed onze oud-vrijwilliger Ferdie Sachse, 84 jaar oud. Hij is 
geboren in Boekelo, opgegroeid in Boekelo en heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt 
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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 

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR

•  Pijn, zowel acuut als chronisch

•  Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen, 

urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten, 

zwangerschap,

•  Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen, 

mentale problematiek, infertiliteit, etc.

 Staat uw klacht er niet tussen?

Neem gerust contact op om te overleggen.

Fenanja Bouman  •  Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378  •  info@taiyin.nl  •  www.taiyin.nl

OOK
GESCHIKT

VOOR 

 BABY’S EN

KINDEREN
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in Boekelo. Hij werkte in Boekelo in de smederij van zijn vader en heeft zijn vader in die 
smederij opgevolgd. Die smederij was gevestigd in het karakteristieke pand met het veel-
zeggende adres Beckumerstraat nummer 1. Meer in het hartje van het dorp Boekelo kon 
je niet wonen!

Dat karakteristieke pand bestaat niet meer. Ervoor in de plaats staat nu nieuwbouw waarin 
het pand van vroeger echter nog goed te herkennen is. Ferdie is tijdens een ceremo-
niële bijeenkomst ter gelegenheid van de sloop van het pand geïnterviewd, waarvan een  
video-opname is gemaakt die u kunt bekijken als u de volgende URL intikt: https://www.
youtube.com/watch?v=q2irDLwfaq0 (of zoek op www.youtube.com op Feestelijk sloop-
moment De Smederij in Boekelo).

Vanaf de oprichting was Ferdie actief in de Historische Kring, zijn vrouw Jo trouwens 
ook. Jarenlang heeft de Historische Kring mogen profiteren van de kennis en de inzet van 
Ferdie. Wij denken met veel erkentelijkheid aan Ferdie Sachse terug.

Word donateur van de Historische Kring
Ons gratis verspreide boekje “De Tommies bint in Bookel” over de bevrijding van Boekelo, 
Usselo en Twekkelo op 1 april 1945 heeft veel goodwill opgeleverd en zelfs een aantal 
nieuwe donateurs. Daar zijn we erg blij mee! Wellicht heeft u ook al eens overwogen om 
donateur te worden, maar bent u daar nog niet aan toegekomen. Het kan nog: u bent al 
donateur voor €15 per jaar. Stuur een mailtje aan info@historische-kring-boekelo.nl en we 
maken het voor u in orde.
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GEZOCHT: NIEUWE ORGANISATOR  
COLLECTE KWF KANKERBESTRIJDING

De eerste week van september is er weer de collecte voor KWF Kankerbestrijding. Na vele 
jaren de collecte te hebben georganiseerd ben ik op zoek naar iemand die mijn taak als 
wijkhoofd voor Boekelo zou willen overnemen. Ook nieuwe collecten zijn van harte welkom.
Heeft u interesse? Dan hoor ik graag van u! U kunt mij bereiken via 06 - 2709 7462.

MET VRIENDELIJKE GROETEN, 

ANKIE SPOORENBERG

KLEIN ZAKELIJK

TE HUUR: KANTOORRUIMTE ‘KLOKHUYS’ BOEKELO
In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komt op korte termijn 
een mooi kantoor vrij. Gestoffeerd, gemeenschappelijke pantry / keuken en inclu-
sief parkeerplaatsen. Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk. 

Geïnteresseerd? Bel: 06 - 4605 4745 of 06 - 1250 8149.
www.klokhuysenschede.nl

BOEKELOOTJE

WOONRUIMTE GEZOCHT
Rustige, werkende jongeman zoekt (tijdelijke) woonruimte in Boekelo.  
Liefst in buitengebied.

Contact via: jesse_jagt@hotmail.com of 06 - 3044 6119.
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Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

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

 

                      
                                                            

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 
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HULP TIJDENS CORONACRISIS - OPEN OUDERENWERK BOEKELO

In deze moeilijke tijd met het coronavirus kan Open Ouderenwerk Boekelo 
en omstreken ook iets voor u betekenen.

VERVOLG CURSUSSEN OMGAAN MET COMPUTER, IPAD OF IPHONE

Het Open Ouderenwerk Boekelo heeft het afgelopen winterseizoen een aantal cursussen 
georganiseerd om te leren omgaan met computer of iPad. Dit was een groot succes. Zowel 
de cursus ‘Digisterker’ als ‘Leren omgaan met computer en Ipad’ waren volgeboekt. Ook is 
er een cursus ‘Leren fotograferen met je smartphone’ gegeven.

In het najaar van 2020, als de coronacrisis achter de rug is, willen wij hier een vervolg 
aan geven. Op verzoek is er wederom een cursus ‘iPad en iPhone’. Dit is een cursus voor 
beginners. De cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten van elk 2 uur. Een cursusboek 
moet apart aangeschaft worden (via de docent). 

Als vervolg op de cursus ‘Klik en Tik’ biedt het ouderenwerk een cursus ‘Windows 10’ aan. 
Hier zijn al diverse aanmeldingen voor van cursisten die ook de cursus ‘Klik en Tik’ hebben 
gevolgd. Bij extra aanmeldingen kunnen wij een 2e cursus organiseren. 

De docenten zijn vrijwilligers van het SeniorWeb Leercentrum in Enschede. Data en kosten 
zijn nog vast te leggen. Aanmelden kan via Stichting Open Ouderenwerk Boekelo via leo.
nijhof@gmail.com of 06 - 2878 2196.

Bel een van de volgende nummers:

• Marianne Berendsen 06 - 4273 5631

• Gerrie Dors 06 - 3868 4819

• Klaas Hessels 053 - 428 2654

• Leo Nijhof 06 - 2878 2196

• Ingrid Schoenmaker 053 - 478 0078

• Ronald van der Struik 06 - 2415 2321

• Joke Velthuis 053 - 428 2659

Wij kunnen bemiddelen voor:

• een luisterend oor

• boodschappen doen

• een maaltijd bereiden, etc.
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO

Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond. 
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld. Het is nog niet duidelijk  
of vanwege de coronacrisis alle kerkdiensten vervallen!

7 juni Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor 
 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
  Kindernevendienst en oppasdienst

14 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

21 juni Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

28 juni Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente 

5 juli Marcellinuskerk Boekelo Gebedsdienst m.m.v. dames- en herenkoor
 Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente 
  Kindernevendienst en oppasdienst 

do. 11 juni Inzamelen oud papier in het dorp. 17.00
 Let op: voor het buitengebied geldt mogelijk een andere datum. 
 Kijk op www.twentemilieu.nl.

vr. 12 juni Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com

vr. 3 juli Bezorgers Boeke-loos | De Zweede JA
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COLOFON

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 tweede 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 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design
Druk:  Netzodruk Enschede

STICHTING DORPSRAAD 
BOEKELO

Boekelosestraat 275,
7548 AS Boekelo

Bank:  NL69 RABO 0316734950
K.v.K.  nr.: 41028185
Mail:  dorpsraad@boekelo.info
Site:  www.boekelo.info

Voorzitter
Jeroen Verhaak  053 - 428 22 25

Vice voorzitter
Kas de Vries  053 - 428 34 96

Penningmeester
Ben Bel   053 - 428 17 97
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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?

W�� c�n�r������ �� w���n� �� 

���ra������n���i� �� m���� 

�� n�o�z�������� a��pas��n���.

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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