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VAN DE REDACTIE
Voor de meeste van ons is de zomervakantie weer voorbij. Een bijzondere
zomervakantie, want wat stond ons te
wachten als we toch de grens overstaken?
Konden we dat überhaupt wel, gingen
ze niet dicht. En moesten we wel of geen
mondkapjes meenemen? In het laatste
nummer van Boekeloos vroegen we u om
een vakantiefoto in te sturen. We ontvingen
er één van Gerjan Mandemaker van zijn
hond die deed wat wellicht het meest wijs
was: gewoon in je koffer blijven!

Als redactie willen we graag meer mensen uit Boekelo aan het woord laten. Horen wat u
bezighoudt. Dat kan van alles zijn. Een compliment aan een lieve buur die altijd hulpvaardig
is, een bijzonder moment uit uw leven, een besluit van de Dorpsraad, zaken die gevoelens
van onvrede oproepen. In onze nieuwe rubriek: Wat mij opvalt… krijgt u de ruimte daar
melding van te maken. Stuur een e-mail (maximaal 200 woorden) naar:
boekeloosredactie@gmail.com.
DE REDACTIE

Coverfoto: Marieke Meijerink - Miedema
(genomen vanaf de Nieuwe Beekweg kijkend naar de Goorseveldweg)

5
JAARGANG 42 | SEPTEMBER 2020 | NR. 439

Wat is Boekelo toch een actief, betrokken en sportief dorp. Deze editie staat weer bomvol
met een breed scala aan initiatieven. Met inachtneming van de coronamaatregelen, want
solidair zijn we ook. Een groep wielrenners uit ons dorp is begonnen met trainen voor een
fietstocht van 1.300 kilometer van Italië naar Nederland om geld in te zamelen voor het
Daniel den Hoed Fonds. U kunt de ‘coronakilo’s’ kwijtraken door deel te nemen aan de
hardloopclinic of de nordic walking clinic. En er weer net zo snel aan eten als u één van de
heerlijke recepten van Ineke maakt. Er wordt bedankt, gecollecteerd, kleding ingezameld
voor goede doelen. Er wordt actief meegedacht over zonnepanelen en windmolens. En ga
zo maar door… Een dorp om trots op te zijn en stiekem het mooiste dorp van Nederland,
nietwaar?
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
DOOR: JEROEN VERHAAK

Inmiddels zit voor de meesten van ons de vakantie er weer op. Dat is zeer waarschijnlijk
dit jaar voor een aantal van ons een andere vakantie geworden dan begin dit jaar nog
gedacht werd. Maar hopelijk is een alternatieve vakantie goed bevallen en heeft deze
nieuwe ideeën en ervaringen opgeleverd.
Voor de Dorpsraad is de vakantie ook merkbaar geweest. Maar we hebben op een lager
pitje wel doorgewerkt. Graag informeren we ook deze maand over relevante zaken.

Vanwege het coronavirus vragen wij van u om u aan te melden voor deze avond. Daarbij
geeft u aan in welk tijdslot u van plan bent te komen. Er wordt gewerkt met drie tijdsloten:
19.30 - 20.00 uur, 20.00 - 20.30 uur en 20.30 - 21.00 uur. U geeft u op via de hierboven
genoemde website van de Dorpsraad waar u meteen aangeeft voor welke onderwerpen u
komt.
De inloopavond vindt plaats in de Nijmeijerzaal en de Boekelozaal in De Zweede en duurt
van 19.30 tot 21.00 uur. Wij hopen op een grote opkomst. Laat uw stem horen!
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De Droom van Boekelo: uitnodiging inloopavond Dorpsplan 2020-2030
De Dorpsraad nodigt u uit om op 22 september uw opmerkingen te maken en aanvullingen te leveren bij het concept Dorpsplan zoals dat in het mei-nummer van Boekeloos is
gepubliceerd. Sinds het najaar van 2018 is aan de bewoners van Boekelo gevraagd wat
de Dorpsraad moet aanpakken middels grote bijeenkomsten in De Zweede, gesprekken
met verenigingen, gesprekken met individuele Boekeloërs, raadpleging van de BOV en
dergelijke. De Doegroep Dorpsplan heeft de meeste van deze activiteiten georganiseerd,
naast de Dorpsraad zelf. Het verzamelde materiaal leidde tot het concept Dorpsplan.
Voordat de Dorpsraad het plan kan vaststellen willen wij graag van u horen wat u vindt
van het concept plan. De avond op 22 september heeft een informeel karakter. Er is
geen centraal programma. Bij een aantal kramen, verdeeld over de hoofdrubrieken, kunt
u uw opmerkingen maken over de tekst van het Dorpsplan of aanvullende kwesties
benoemen. U kunt het concept Dorpsplan nog eens nalezen op de website van de Dorpsraad:
www.boekelo.info, tabblad Dorpsraad.
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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

Bent u niet in de gelegenheid om te komen en niet in staat om ons digitaal via e-mail te
bereiken, dan kunt u altijd uw mening en ideeën aan de Dorpsraad doorgeven via een brief.
Deze kunt u sturen naar het adres dat bij het colofon achterin deze Boekeloos staat, op
pagina 62.
Nieuws uit de commissie Fysiek
•	Duurzame energie: we hebben opnieuw gediscussieerd over duurzame energie.
Zie daarvoor het artikel elders in deze Boekeloos.
•	Overlast onverharde weg Boekelosebleekweg: omwonenden hebben gevraagd of
we actie zouden kunnen ondernemen tegen met name de stofoverlast door auto’s
op het onverharde stuk Boekelosebleekweg tussen de Kwinkelerweg en de Keizerweg.
We gaan overleggen met de gemeente om dit gedeelte af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer.
•	Woningbouw Boekelosestraat 255/257: met verbazing hebben we kennisgenomen
van de plannen om een aantal woningen te bouwen aan de Boekelosestraat 255/257.
We overleggen daarover met de Buurtkring Usselo.
•	Military: in september praten we met de Military over het plan voor een
COVID-19-proof evenement eind september/begin oktober.

Geen openbare vergadering op 15 september a.s.
Gelet op de huidige coronamaatregelen zien we geen mogelijkheden om in september een
openbare vergadering te beleggen. Via Boekeloos, de website www.boekelo.info en onze
Facebook-pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen.
Mocht u iets met ons willen delen dan kunt u zich via dorpsraad@boekelo.info aanmelden
voor ons spreekuur. Het volgende spreekuur is dinsdag 8 september a.s. van 19.00 tot
19.30 uur in De Zweede. Via ons e-mailadres kunt u altijd informatie delen of om een
afspraak vragen op een ander moment.
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Nieuws uit de commissie Sociaal
Kinderboerderij: over de stichting van een kinderboerderij heeft overleg plaatsgevonden
met enkele belangrijke partners. Duidelijk is dat deze vooral een rol kunnen spelen bij de
exploitatie. Over de oprichting (bouw) wordt nagedacht hoe dit ook financieel haalbaar kan
worden.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

HULSCHER
B O E K E L O
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✔
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✔
✔
✔
✔
✔
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BOVAG

NIEUWE AUTO’S
GEBRUIKTE AUTO’S
TOTAAL ONDERHOUD
APK KEURINGEN
AUTOWASCABINES
VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
AIRCO SERVICE
Windmolenweg 92
7548 BN Boekelo
Tel. 053 - 4281685
Fax 053 - 4282293
info@autohulscher.nl
www.autohulscher.nl

Bosch car service

NAAR EEN DUURZAAM BOEKELO VOOR ELEKTRICITEIT
DOOR: DORPSRAAD

Eén van de thema’s uit het concept Dorpsplan 2020-2030 is ‘Natuur, milieu en duurzaamheid’. Met dit artikel geven we u als Dorpsraad graag wat meer achtergrondinformatie over
dit thema.
Over de noodzaak van de omschakeling naar duurzame energie
Waarom een duurzaam Boekelo? We hebben op dit moment toch voldoende elektriciteit en
gas? Op zich juist, maar als we naar de toekomst kijken blijft dat niet zo. De hulpbronnen
(zoals gas en olie) die we nu gebruiken onttrekken we aan de aarde en op termijn raken deze
bronnen uitgeput. Internationaal is in 2015 in Parijs een Klimaatverdrag gesloten waarin o.a.
afspraken zijn gemaakt om over te gaan naar andere vormen van energie. Kort gezegd meer
gebruik te gaan maken van zon en wind. In Nederland heeft het kabinet de verschillende
regio’s opdracht gegeven om daarvoor een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen.
De regio Twente heeft dat ook gedaan en de gemeente wil voor 2030 minimaal 180 mW
energie duurzaam opwekken.

Energievisie Enschede
Begin dit jaar presenteerde de gemeente Enschede de Energievisie. In deze visie werd,
naast de ontwikkeling van zonne-energie, de plaatsing van 6 windmolens aangekondigd.
Allemaal in en rond het buitengebied van Boekelo, Usselo en Twekkelo: 3 windmolens met
een tiphoogte van circa 150 meter in het havengebied, 1 aan de Windmolenweg en 2 met
een tiphoogte van maximaal 230 meter ergens in de buurt van de N18. Uiteraard hebben
we onze bedenkingen hierbij verwoord in een brief aan de gemeenteraad en ingesproken
tijdens de stedelijke commissie op 22 juni jl. Daarbij trekken Boekelo, Usselo en Twekkelo
gezamenlijk op.
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Interessant is wat dit voor ons in Boekelo betekent. Deze en ook voorgaande Dorpsraden
waren en zijn zich bewust van het klimaatprobleem. Dat geldt ook voor onze inwoners als
je ziet op hoeveel daken de afgelopen jaren zonnepanelen zijn geplaatst. En dat gebeurt
nog steeds zodat een aantal gezinnen in ons dorp geheel of grotendeels in de eigen energiebehoefte op het gebied van elektriciteit kan voorzien. In het concept Dorpsplan 20202030 hebben we als intentie uitgesproken dat alle elektrische energie die in Boekelo wordt
gebruikt in 2030 duurzaam moet worden opgewekt. Bij voorkeur via zonne-energie omdat
we twijfels hadden over de reële opbrengst van windenergie en een aantal bezwaren zagen.

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu
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De St
Stomerij
tomerij
Marssteden 62
Marssteden
62
7547
TD
7
5 47 T
D Enschede
Enschede
Tel. 053-4283500
0
iinfo@eurocleaning.nl
nfo@eurocleaning.nl

De kern van onze kritiek is dat in het voorliggende plan windenergie voornamelijk in stadsdeel West terecht komt en er onvoldoende aandacht is voor overlast van grote windmolens
voor de omwonenden, mede door een te korte afstand tot de dichtstbijzijnde woningen.
De locatie van de windmolen aan de Windmolenweg is strijdig met een eerder door de
gemeenteraad aangekondigde motie.
Wij vinden ook dat de gemeente zelf kansen openlaat als het gaat om zonne-energie.
De gemeente stelt bijvoorbeeld dat de gemeentelijke gebouwen ongeschikt zijn voor
zonne-energie in verband met te zwakke daken. Voor een aantal (ook bedrijfs-)gebouwen
klopt dit, omdat bij de bouw indertijd daarin niet is voorzien. Maar alleen vanwege de
voorbeeldwerking van de gemeente zou deze er alles aan moeten doen om dit toch te
realiseren. Dit onder de gevleugelde uitspraak van Pippi Langkous: “Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

De exploitatie van duurzame energie mag wat ons betreft niet in handen vallen van private
partijen maar van coöperaties, met name de Coöperatie Enschede Energie. Dan is ook de
betrokkenheid van de omgeving goed gewaarborgd. Met Enschede Energie hebben we een
nauwe samenwerking afgesproken waarbij de Coöperatie de regie en de leiding heeft. De
gemeenteraad heeft op 29 juni jl. geen besluit genomen over de Energievisie. Vermoedelijk
gebeurt dit nu tijdens de raadsvergadering van 7 september aanstaande.
Uitgangspunten Dorpsraad met betrekking tot de pilot duurzame energie
Zonne-energie
Als Dorpsraad werken we graag mee aan initiatieven voor zonneparken en zullen we dit
actief stimuleren: zoveel mogelijk op huizen en bedrijfsgebouwen, gronden langs wegen,
overdekken van parkeerplaatsen, op water en geschikte grond in het buitengebied.
Wij realiseren ons dat de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen bemoeilijkt
wordt door het verwachte rendement, vooral veroorzaakt door een lagere stroomprijs voor
grootgebruikers.
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Een ander belangrijk kritiekpunt is dat we de gemeente bij verschillende gelegenheden
aangeboden hebben om samen met ons mogelijkheden voor duurzame energie in Boekelo,
Usselo en Twekkelo te onderzoeken. Aan onze kennis van het gebied wordt tot op heden
volledig voorbijgegaan. Daarom hebben we de gemeente voorgesteld om samen een pilot
op te zetten waarin we een realistisch plan maken om voor 2030 40 mW duurzame energie
in ons gebied te realiseren. Wij denken dat dit grotendeels kan door de mogelijkheden van
zonne-energie maximaal te benutten.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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Windenergie
Na ons opnieuw verdiept te hebben in windenergie zijn we van mening dat, gelet op de
verwachte grotere opbrengst van windmolens afgezet tegen het ruimtebeslag van zonneparken, de mogelijkheden voor windenergie nader onderzocht moeten worden. Een windmolen met een hoogte van circa 200 meter levert evenveel stroom op als een aantal (circa
15) hectares zonnepanelen. Bij de plaatsing van windmolens zal er veel aandacht moeten
zijn voor de gevolgen voor de omgeving.
Biogasinstallatie
Gegeven de agrarische omgeving willen we onderzoeken of een biogasinstallatie in
Boekelo mogelijk is. Die installatie maakt het mogelijk om ook stroom op te wekken op
tijdstippen dat de zonnepanelen weinig rendement opleveren. Dit leidt niet tot extra CO2
uitstoot vanwege de gebruikte grondstof.

Wilt u reageren?
Reacties zijn van harte welkom via dorpsraad@boekelo.info.

ENERGIETRANSITIE IN BOEKELO:
TOCH OOK MET WINDMOLENS? - VERVOLG
DOOR: HENK VAN ‘T HOF

In het vorige nummer van Boekeloos heb ik geschreven over de weerstand die er in
Boekelo bestaat tegen windmolens. Op 23 juni verscheen in Tubantia een verslag van een
bijeenkomst in het stadhuis waarin bewoners hun mening konden geven over de ideeën
die Enschede heeft over wind- en zonne-energie. De veelzeggende kop van het artikel
was: ‘Afkeer van energie uit zon en wind’.
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Energieopslag
Boekelo wordt omgeven door zoutcavernes. De cavernes bieden goede mogelijkheden
voor warmteopslag. De komende jaren is de opslag van energie een veel belangrijker
onderwerp dan de feitelijke productie van die energie. Tevens laten we onderzoeken of de
warmte in de cavernes bruikbaar is voor energieopwekking voor de verwarming van huizen.
De inzet op dit onderwerp vraagt samenwerking met derde partijen, waaronder Nouryon.
De Dorpsraad zal hiertoe het initiatief nemen.
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WIJ OPEN ONZE DEUREN VOOR DE NAJAARSCOLLECTIE!
Binnenkort meer nieuws! Volg www.ladeutmode.nl en onze FB-pagina!

Binnenkort MEER NIEUWS via www.ladeutmode.nl en onze FB pagina!

Opnieuw bleek hoeveel weerstand er bij de vele insprekers was tegen windmolens. Maar ook
tegen zonneparken bleken velen bezwaar te hebben. Voorts blijft onze Dorpsraad nog steeds
verkondigen dat het in Boekelo niet genoeg waait voor windenergie. Op internet is inmiddels
te zien dat dit onzin is.
Tot zover het standpunt van de inwoners. Maar wat valt er te zeggen over de gemeente
Enschede? De gemeenteraad zou (nadat dit al een aantal keren uitgesteld was) op 30 juni
eindelijk de energievisie van de gemeente presenteren. Dit werd echter weer uitgesteld tot na
de zomer. Mijn conclusie van dit alles is dat de urgentie van de energietransitie niet gevoeld
wordt; noch bij de burgerij, noch bij de gemeente.
Na deze wat kritische inleiding wil ik wat informatie geven over windmolens en zonnepanelen. Op internet is hierover een belangrijk verhaal te vinden met de titel: ‘Zonnepanelen
en windmolens: wat is beter?’ Dit is te vinden via: https://pure-energie.nl/kennisbank/
zonnepanelen-vs-windmolens/ Ik kan iedereen aanraden dit artikel te bekijken.

Verder wordt in dit artikel informatie gegeven over twee windmolenparken. Allereerst: het windpark Deil, langs de A15 in de Betuwe. Een windmolen daar heeft een ashoogte van 140 meter,
een rotordiameter van 136 meter en een tiphoogte van 208 meter. Dit is dus een zeer grote
windmolen die aan stroom 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar produceert. Dit is voldoende
om 6000 huishoudens van stroom te voorzien. Ten tweede: het windpark Kloosterlanden langs
de A1 bij Deventer. Een windmolen daar heeft een ashoogte van 85 meter, een rotordiameter
van 92 meter en een tiphoogte van 131 meter. Er staan daar twee identieke windmolens
(die dus duidelijk kleiner zijn dan de molen in Deil), die samen 8,5 miljoen kWh/jaar aan stroom
produceren. Elk van deze windmolens levert 4,25 miljoen kWh/jaar aan stroom en kan dus
1700 huishoudens van stroom voorzien. Ten slotte geeft het artikel informatie over zonnepanelen: één hectare zonnepanelen wekt één miljoen kWh/jaar aan stroom op. Dit is voldoende
stroom voor 400 huishoudens. Eén hectare is 1,5 voetbalveld.
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Ik geef alvast twee belangrijke conclusies uit dit verhaal. Ten eerste: het is veruit het beste om
zonnepanelen en windmolens in combinatie te gebruiken. Ten tweede: de stroomopbrengst van
een windmolen is evenredig met het kwadraat van de lengte van de wieken. Met andere woorden:
als je bij een windmolen de wieken twee maal zo lang maakt wordt de stroomopbrengst vier maal
zo groot. Dit is één van de redenen waarom windmolens zo hoog moeten zijn.
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Wat betekent dit alles nu voor Boekelo?
Onder de aanname dat we 1700 huishoudens in Boekelo van stroom willen voorzien (dat lijkt
misschien wat weinig, maar een deel van de huizen hebben reeds eigen zonnepanelen) is het
voldoende om één windmolen te hebben van de grootte van die in Deventer. Willen we 1700
huishoudens van stroom voorzien door middel van zonnepanelen (dit is wat de Dorpsraad
voorstelt) dan hebben wij een zonneveld van ruim 4 hectare (bijna 6,5 voetbalvelden) nodig.
Een ander voorbeeld: willen we een grote windmolen als die in Deil vervangen door zonnepanelen, dan hebben wij een zonneveld van 15 hectare (22,5 voetbalvelden) nodig. Dit voorbeeld maakt duidelijk hoeveel agrarische grond we moeten opofferen om windmolens door
zonnepanelen te vervangen. Willen wij dat werkelijk? Bij dit alles wordt ook voorbij gegaan
aan het feit dat zonnepanelen gedurende de donkere wintermaanden veel te weinig stroom
opwekken.

De Dorpsraad heeft ook nog de mogelijkheid geopperd om door middel van een biogasinstallatie stroom op te wekken op momenten dat de door hen voorgestelde zonnevelden te weinig
rendement hebben. Het voordeel hiervan is dat elektriciteit opgewekt wordt zonder aardgas,
olie of kolen. Het nadeel is echter dat bij de verbranding van biogas voor stroomopwekking ook
CO2 vrijkomt, en dat is één van de dingen die we juist willen voorkomen. Voor CO2-vrije energie
productie zullen we ons toch moeten richten op zon en wind.
In het voorgaande verhaal ben ik uitgegaan van een energietransitie voor Boekelo alleen.
Dit is nuttig voor de beeldvorming. In de praktijk zal er echter sprake zijn van een energietransitie voor de gemeente Enschede, waarvan Boekelo een onderdeel zal zijn.
Heeft u een reactie op mijn verhaal, dan hoor ik het graag. Uw reactie kunt u mailen naar
boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van Boekeloos zorgt dan dat ik het ontvang.
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In het artikel op internet wordt een combinatie van windmolens en zonnepanelen aanbevolen.
De reden is dus dat zonnepanelen gedurende vrijwel de gehele wintermaanden structureel
te weinig stroom opleveren, zodat windmolens onmisbaar zijn. In de zomer, bij windstil weer,
zullen de windmolens te weinig opleveren, zodat we dan zonnepanelen nodig hebben. Dit is
een situatie die slechts incidenteel voorkomt; daarom kunnen we hopelijk met een beperkt
oppervlak aan zonnevelden volstaan. Bij somber en windstil weer in de winter werken
misschien zonnepanelen en windmolens beide niet, en kan de stroomvoorziening misschien
onvoldoende zijn. Dit komt echter zeer weinig voor.
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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.
“Ieder jaar vaste prik: als er spekbonen geoogst werden
maakte mijn moeder humkessoep. Met Kerstmis maakte
ze balkenbrij en in september dus humkessoep, dat was traditie. En dat doe ik dus ook al jaren,
net zoals mijn moeder. Alleen maak ik de soep niet volgens haar recept maar heb ik een prachtig
handgeschreven recept van mijn lieve tante Nelly. De klapstuk geeft samen met de bonen echt
net die bijzonder smaak aan de soep. Je kunt eventueel ook nog 4 saucijzen toevoegen, voor als
er grote eters bij zijn.”

MOOIE BLOEMEN EN HEERLIJKE SPEKBONEN

Zet het vlees samen met de kruiden op met 2
liter koud water. Snijd de bonen in stukjes van
1 centimeter en de rest van de groenten fijn.
Voeg deze na 1,5 uur bij het vlees en laat nog een
half uur koken. Haal het vlees uit de pan en snijd
het in stukjes. Voeg op het laatst de bruine bonen,
peterselie en de selderij toe. Als je saucijzen
gebruikt hoeven die maar 15 minuten mee te
koken, in plakjes snijden en weer toevoegen.
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Humkessoep van tante Nelly
1 kilogram klapstuk
350 gram spekbonen
250 gram bruine bonen (pot)
200 gram knolselderij
200 gram prei
100 gram winterpeen
250 gram aardappelen
3 takjes peterselie
3 takjes selderij
2 vleesbouillon tabletten
Gemalen peper
3 kruidnagels
2 blaadjes laurier
1 stukje foelie

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

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

TOUR FOR LIFE - BOEKELOËRS FIETSEN OM GELD OP TE HALEN
VOOR KANKERONDERZOEK
DOOR: SUSANNE HARPERINK

Een week lang op de racefiets van Italië naar Nederland om geld op te halen voor kankeronderzoek. Een tocht van 1.300 kilometer lang met 19.000 hoogtemeters. Dat is wat het
Boekelose fietsteam ‘Toppers uit Twente’ volgend jaar gaat doen: de Tour for Life.
Ze waren er klaar voor: Boekeloërs Sjoerd Meijer, Berthil Dijkstra en Michel Boedeltje zouden
samen met twee andere fietskameraden (niet uit Boekelo) dit jaar de Tour for Life fietsen.
Helaas kon dit vanwege het coronavirus niet doorgaan. Dan maar in 2021. Inmiddels heeft
zich een vierde ‘Boekelose wielrenner’ aangemeld, namelijk Maurice Broek. Het Toppers uit
Twente team bestaat dus nu uit zes fietsers. Ook gaan er twee begeleiders mee, waaronder
een fietsenmaker, die zorgen dat de spullen naar Italië komen en achter de wielrenners
aanrijden tijdens de etappes om ze bij te staan met de nodige verzorging en technische
ondersteuning. Naast de genoemde toppers is er nog een Boekeloër die meefietst, Michel
ter Stal. Hij fietst met het team van zijn Duitse fysiotherapiepraktijk.

Touretappes
Een tocht van 1.300 kilometer lang betekent acht dagen achter elkaar zo’n 150 - 180
kilometer fietsen. “Nu is dat niet zo’n probleem”, zegt Sjoerd, “het zijn de hoogtemeters die
het hem doen. Het zijn ‘Tour de France-etappes’ en dat betekent dat er ook etappes bij zijn
waarin we op één dag ruim 3.000 meter moeten klimmen. Zo ben je de eerste dag twee
keer zo’n 30 kilometer achter elkaar bergop aan het fietsen, dat is echt wel wat anders dan
we in Nederland gewend zijn.”
Hoewel de meesten elkaar al goed kennen, omdat ze samen fietsen bij B@ts, de Boekelose
wielervereniging of HTFC, de Haaksbergse variant, wil het team binnenkort beginnen om
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De Tour for Life start op 29
augustus 2021 in Italië, maar
na 50 km gaat de karavaan al de
Franse grens over om vervolgens
Frankrijk, Luxemburg en België te
doorkruisen. De finish is uiteindelijk op 5 september in Sittard.
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

TUINHOUT
VERANDA’S
PICKNICKTAFELS
PELLETS
MOLLEN VERDRIJVER
TUINGEREEDSCHAP
Service | Eigen werkplaats | 6 dagen per week geopend | Maatwerk
Haaksbergerstraat 858 | 7545 PG Enschede | Tel: (053) 434 16 66

WWW.BENVANHETMOS.NL

eens per maand samen te trainen voor deze tocht. Omdat het belangrijk is om aan elkaar
en elkaars fietsgedrag te wennen. Sjoerd: “Je fietst echt als ploeg, dus het is goed om te
weten hoe sterk de één is of hoe slim de ander en wat elkaars sterke punten en valkuilen
zijn. Je hebt elkaar straks echt nodig, anders red je het niet. Dus het is belangrijk om als
team op elkaar ingespeeld te zijn.” Michel vervolgt: “En daarnaast moet je natuurlijk zelf
ook de nodige kilometers maken, want met één keer per maand trainen ben je er niet.
Vooral het trainen van de hoogtemeters is belangrijk, want dat kun je hier niet goed doen.
Er zullen dus ook zeker wat tochtjes naar ‘meer heuvelachtig’ buitenland op het trainingsprogramma staan.”
Fietsen voor het Daniel den Hoed Fonds
Dit jaar wordt er gefietst voor het Daniel den Hoed Fonds. Berthil: “Er wordt van iedere deelnemer gevraagd om €2.500 sponsorgeld op te halen. Met het geld wordt onderzoek naar
persoonsgerichte kankertherapie en medicatie gefinancierd in het Erasmus MC Kanker
Instituut in Rotterdam, het grootste instituut in Nederland.”

Voor alle teamleden is de sportieve uitdaging gekoppeld aan geld ophalen voor het goede
doel de motivatie om mee te doen. Michel: “Juist het fietsen voor het goede doel is een
stok achter de deur. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar kunt er heel veel anderen mee
helpen. En ik kies juist voor de Tour for Life in plaats van bijvoorbeeld de Alpe d’HuZes,
omdat je in de Tour for Life naar huis moet fietsen. Je moet dus echt iedere avond aankomen, omdat je anders niet verder mag. Dat is voor mij een zwaardere uitdaging, maar dat
is uiteraard voor iedereen persoonlijk.” Berthil sluit zich hier helemaal bij aan: “Het is acht
dagen lang de combinatie van sportief en het goede doel die het zo mooi maakt.” Michel
vervolgt: “En wat de Tour for Life voor mij ook mooi maakt is dat het een kleiner evenement is. Er zijn maximaal 400 - 500 deelnemers.” Dat heeft volgens Sjoerd vooral te maken
met de veiligheid en de organisatie: “Je moet voorkomen dat er grote pelotons van zo’n
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Sjoerd heeft in 2012 ook al eens de Tour for Life gefietst. Voor Berthil, Michel en Maurice
is het de eerste keer. Berthil: “Ik heb het heel lang afgehouden om allerlei redenen: kan ik
het sponsorbedrag wel bij elkaar krijgen en ik krijg hier vast geen vrij voor van mijn werk.
Maar op een gegeven moment heb ik maar gevraagd op mijn werk of het mogelijk was
om hieraan mee te doen en dat vonden ze juist heel mooi. Ok, dacht ik toen, dan gaan we
het ook doen. Het beginnen met geld inzamelen was wel een dingetje hoor, daar heb ik
ontzettend tegenop gezien, maar mensen reageren eigenlijk heel enthousiast en zijn ook
verbazingwekkend royaal. Dat is echt super!” Sjoerd en Michel beamen dit: “Je staat te
kijken van wat mensen soms willen geven, daar word je gewoon verlegen van.”



Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste 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
de huid
verzorgt
én
(24 van
uur
per
dag)

Kraamzorg

Klassieke gezichtsbehandelingen.
Exclusieve speciaal behandelingen.
Bruidsarrangementen.
(Hotstone) massages.
Verven wenkbrauwen & wimpers.
Epileren, Harsen, Visagie,
Manicure, Paraffinepakking.
Acrylnagels & Soak off gel.

verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.

088 - 000 52 15

Nu
nieuw bij schoonheidsinstituut
info@maartje.nl
Regina
diverse dames- en herengeuren.
www.maartje.nl
Mijnwerk is mijn grootste hobby.
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

50 fietsers ontstaan, omdat dat door de vrijwilligers niet meer te handelen is en gevaarlijke
situaties kan opleveren op de weg met het overige verkeer, en dat wil je niet. Daarnaast
moet de hele organisatie iedere dag verplaatst worden, wat veel werk is.”
Sponsor ook deze Toppers uit Twente
Berthil heeft het sponsorbedrag inmiddels
bij elkaar: “Naast persoonlijke donaties
heb ik een aantal Boekelose ondernemers
bereid gevonden om een bedrag te doneren.
Dit kun je zien op de spandoeken in het
dorp.” Sjoerd zit op zo’n €2.000 en Michel
op €1.500. Maar Michel heeft nog een
belangrijke donateur achter de hand: “Mijn schoonmoeder heeft een naaiatelier en die
heeft de afgelopen periode mondkapjes gemaakt en verkocht voor dit goede doel. Daarmee
heeft ze al zo’n €1.000 opgehaald. Dus als ik dat na de zomer ophaal, ben ik er ook.”
De teller van Maurice staat nog op €0, maar die heeft zich ook nog maar net aangemeld.

Of doe zelf mee!
Lijkt het jou ook mooi om deze sportieve uitdaging aan te gaan voor het goede doel? Doe
dan mee! Het team kan nog wel zo’n 2 of 3 fietsers gebruiken. Neem daarvoor contact op
met Sjoerd Meijer via sjoerd-meijer@hotmail.com of 06 - 2788 3215. Lijkt het je leuk om
als begeleider mee te gaan, dan kun je ook contact opnemen met Sjoerd. De Toppers uit
Twente hebben ook een Facebook-pagina: www.facebook.com/toppersuittwente.
De redactie wenst deze Toppers uit Twente heel veel succes met de voorbereiding, zowel
sportief als bij het werven van sponsoren. Wij zorgen voor een verslag van deze bijzondere
tocht volgend jaar in de Boekeloos.
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Wil je deze Toppers uit Twente sponsoren en daarmee een donatie doen voor het goede doel?
Ga dan naar www.tourforlife.nl/toppers-uit-twente. Daar kun je een van de teamleden
persoonlijk of het hele team sponsoren. Je kunt zelf het bedrag bepalen en het geld gaat
rechtstreeks naar het goede doel, daar zit helemaal niemand tussen. Michel: “Het geld
wordt ook niet gebruikt voor de tocht zelf of het team. Iedere deelnemer betaalt zelf nog
inschrijfgeld waarvan alle kosten voor de tocht, zoals de overnachtingen en het eten betaald
worden. Dus alles wat er gedoneerd wordt gaat rechtstreeks naar het goede doel, het Daniel
den Hoed Fonds.”
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BOEKELO LAAT HET HART WEER KLOPPEN
DOOR: ANNEMIEKE TEN THIJE BOONKKAMP

Boekelo heeft 4 nieuwe AED’s aangeschaft. De levensreddende apparaten hangen op
dezelfde locaties als voorheen: bij Fysiotherapie Tieberink aan de Boekelose Stoombleekerij 15, aan de achterzijde van Supermarkt COOP aan de Beckumerstraat 13, bij
Slijterij Breukers aan de Beckumerstraat 173 en bij Bouwbedrijf Stokkers aan de
Kwinkelerweg 223.
Jaap ter Wengel van de Stichting AED Boekelo is er blij mee. “Onze vorige exemplaren
waren 15 jaar oud en aan vervanging toe. De fabrikant kon een goede werking niet meer
garanderen. Een niet goed werkend apparaat met een haperende accu, dat wil je niet.”
Een AED is een draagbaar apparaat dat middels een elektrische schok het hartritme kan
herstellen. De nieuwe exemplaren kosten pakweg €1.900 per stuk. Het geld werd opgehoest door de Dorpsraad en de Boekelose Ondernemersvereniging (BOV).
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… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

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

Ter Wengel zegt dat er bij De Spielehof, Ribhouse Texas en bij Hotel Bad Boekelo op eigen
initiatief ook AED’s hangen. Ons dorp telt ongeveer 60 hulpverleners, die met de apparatuur
hebben leren omgaan. Zij volgden in het dorp een reanimatiecursus. Wie zich vervolgens
registreert bij de Hartstichting is ook bekend bij 112. “Komt daar een melding binnen met
een vermoeden dat er gereanimeerd moet worden dan wordt niet alleen de ambulance
meteen op pad gestuurd maar krijgen ook zo’n tien van de genoemde hulpverleners in
een straal van 700 meter rond het slachtoffer een oproep. Via een sms-berichtje kun je
aangeven of je wel of niet naar de melding gaat.” Eén tot twee keer per jaar wordt in
Boekelo een AED gebruikt.

HARTSTILSTAND, WAT TE DOEN?
Het gebeurt altijd onverwacht, een hartstilstand.
De Hartstichting adviseert de volgende acties.
•	Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. Schud voorzichtig aan de schouders
en vraag of het gaat. Geen reactie of ademhaling? Dan is het slachtoffer bewusteloos.

•	Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd naar achteren om de luchtwegen
te openen. Til de kin op met 2 vingertoppen. Kijk, luister en voel. Geen normale ademhaling, de ambulance is onderweg en regelt ook de komst van een AED.
•	Wie enige ervaring heeft met reanimeren kan hiermee direct beginnen.
•	Start met 30 borstcompressies, zet de handen midden op de borstkas, duw het
borstbeen 5 centimeter in en begin met drukken.
•	Doe na 30 borstcompressies de ‘Chinlift’, dus hoofd naar achteren en knijp de neus
dicht. Pas 2 x mond-op-mond-beademing toe in ongeveer 10 seconden. De borstkas
komt iets omhoog. Ga door met reanimeren totdat de hulpverlening er is.
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•	Bel direct 112 of vraag omstanders dat te doen. Vraag hen ook een AED op te halen.
Bent u alleen? Leg het slachtoffer liefst op een harde ondergrond, bel 112, leg de
telefoon op speakerfunctie naast het slachtoffer en vraag om een ambulance.
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BASISCURSUS NORDIC WALKING AC TION
Ben je sportief en graag buiten? Wil je kennismaken met een actieve club waar je 6 maal
per week samen met anderen kunt nordic walken?

HARDLOOPCLINIC NAJAAR
Altijd al willen hardlopen, maar telkens een ander excuus? Al tijden niet meer gelopen en
nog geen gelegenheid gevonden om de draad weer op te pakken? Start 30 september met
een beginnersclinic bij de Boekelopers.
Je kunt in je eentje beginnen met hardlopen, maar je kunt je ook aanmelden bij de Boekelopers voor een hardloopclinic. Het hardlopen in een groep werkt voor veel mensen
motiverend en is gezelliger dan in je eentje hardlopen. Maar het belangrijkste is dat je bij de
Boekelopers op een verantwoorde en gestructureerde manier gaat leren hardlopen.
In deze hardloopclinic van 12 weken ga je kennismaken met de hardloopsport. Tijdens de
clinic bieden we je gevarieerde trainingen. Je traint uithoudingsvermogen, beweeglijkheid,
looptechniek, spierkrachtontwikkeling en snelheid.
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Neem dan deel aan de Basiscursus Nordic Walking van atletiekclub AC TION. Deze cursus
van 4 lessen start op zaterdag 5 september. Voor meer informatie en opgeven zie de
website van AC TION: www.action48.nl. Of neem contact op met Annet de Kiewit,
coördinator Nordic Walking via nordicwalking@action48.nl.
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Dit onder begeleiding van een enthousiaste, deskundige, door de Atletiekunie gediplomeerde trainer.
De clinic hardlopen voor beginners start op woensdag 30 september, om 19.30 uur met een
informatiebijeenkomst op Sportpark De Zweede. Op deze avond wordt ingegaan op het trainingsschema, kleding, schoeisel en andere zaken die van belang zijn voor het hardlopen.
Ook kun je hier alle vragen die je hebt stellen. We zullen proberen deze te beantwoorden.
Vanaf woensdag 7 oktober starten de trainingen, gedurende een periode van 12 weken met
als doel de 5 kilometer van de Kerstcross in Boekelo op 26 december 2020.
De gezamenlijke trainingen worden afgewerkt op Sportpark De Zweede, waar je veilig kunt
trainen op een verlichte 400 meter atletiekbaan. Natuurlijk zorgen we ervoor dat er getraind wordt volgens de dan geldende voorschriften van het RIVM en het NOC/NSF. Kleeden doucheruimte zijn aanwezig.
Sportpark De Zweede, Boekelosestraat 275
Voor deze clinic €55. Inclusief 12 trainingen onder leiding van onze
trainer, een loopschema, koffie/thee, inschrijving voor de eindloop in
Boekelo en een functioneel hardloopshirt.
Via de website https://lopers.bscunisson.nl/clinics

We zien je graag bij de start of bij de informatieavond.
Met sportieve groet,
Boekelopers
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Locatie:
Kosten:
			
			
Inschrijven:

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.

06 - 511 707 04
www.momentum-boekelo.nl
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JUDO MAAKT KIND WEERBAAR

Niet alle kinderen staan van nature stevig in de schoenen. Sommigen zijn onzeker of
angstig, worden gepest of hebben weinig zelfvertrouwen. Ouders maken zich zorgen:
hoe maak ik mijn kind blij, sterk en minder kwetsbaar?
“Judo is het antwoord”, zegt de goedlachse judoleraar Adriaan Veldboom van de Haaksbergse sportschool Kei-Fit. “Met judo helpen we kinderen van 3 tot 14 jaar sterker in hun
schoenen te staan. We maken ze weerbaar, leren ze zelfbeheersing, vallen en opstaan,
respect, samenspel en werken met de linker- en rechterhersenhelft. Tegelijkertijd leren
zelfs de allerkleinsten zich te concentreren, een ander in de ogen te kijken en een beetje
spierkracht op te bouwen.”
Elke dinsdag- en donderdagmiddag geeft Veldboom les in weerbaarheid aan de Geukerdijk,
zo’n 6 kilometer van Boekelo. Kei-Fit is erkend door de Judo Bond Nederland en veiligheid,
kwaliteit en gezelligheid gaan er hand in hand. Met veel plezier gaan de kinderen dan ook
elke week met Veldboom de judomat op. Op speelse wijze en met de nodige humor brengt
hij ze alle kneepjes van judo bij. Van oorsprong een Japanse vechtsport maar juist hét
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DOOR: ANNEMIEKE TEN THIJE BOONKKAMP

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

Voor iedere gelegenheid wat lekkers!
Gespecialiseerd in:
- Taarten -Cupcakes - Koekjes
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

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?

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

medicijn tegen geweld en agressie. Ouders
zijn eveneens welkom en een judopak is
niet direct noodzakelijk. Buiten de training
regelt Kei-Fit leuke activiteiten voor de
judoka’s, zoals een regionale competitie,
trainingsstages met andere clubs en een
jaarlijks jeugdkamp. Veldboom: “Het is
mooi om te zien dat kinderen al snel een
positiever zelfbeeld krijgen en beter in staat
zijn om met tegenslagen om te gaan.” Ook
kinderen met een vorm van ASS of ADHD
zijn welkom.
De judolessen worden gegeven op dinsdag van 15.00 - 15.45 uur voor kinderen
van 3 t/m 6 jaar en van 15.45 - 16.45 uur voor kinderen van 7 t/m 14 jaar. Of op donderdag
van 15.30 - 16.30 uur voor kinderen van 3 t/m 14 jaar. Vraag vrijblijvend een proefles
aan via adriaan@kei-fit.nl.

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Op onze bevrijdingsuitgave ‘De Tommies bint in Bookel’ hebben we zeer veel positieve
reacties ontvangen. Zoals al eerder gemeld willen we graag nog meer bevrijdingsverhalen
verzamelen. Laat het ons weten dan komen we langs om ze op te tekenen.
De oplettende bezoeker van de Bleekerij kan het niet zijn ontgaan dat we achter een van de
ruiten van het Historisch Centrum een powerpoint reportage vertonen. Zo was tijdens de
zomervakantie een reportage over de zorg in Boekelo te zien, met foto’s van de Boekelose
doktoren en van het Groen-Witte Kruis aan de Boekelosestraat waar nu Grolsch is gevestigd. De volgende reportage in de vorm van een powerpoint presentatie zal gaan over het
boerenleven in Boekelo en omgeving. Foto’s van landbouwvoertuigen, van klederdrachten,
van boerenbruiloften, e.d. worden getoond. Loop eens langs het Historisch Centrum en u
kunt achter een van de ruiten de reportage bewonderen.
Via zijn vroegere buurman Jaap de Boer hebben we foto’s uit de nalatenschap van Hennie
Stip mogen ontvangen. Hennie Stip was onderwijzer aan de Boekelerschool van 1954 tot
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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.
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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

1957. Hij sloot zijn onderwijscarrière af als waarnemend rector van de Scholengemeenschap Zuid. Een van de foto’s van leerlingen van de Boekelerschool laten we hieronder
zien. Waarschijnlijk dat oude Boekeloërs zich niet alleen Hennie Stip kunnen herinneren
maar zich ook nog herkennen op de foto. Jongere Boekeloërs kunnen misschien oma of
opa herkennen.

Mocht u nog meer foto’s van Boekelo, Usselo en Twekkelo hebben, breng ze langs. Wij
scannen de foto’s en wij zorgen dat u ze weer terugkrijgt.
De traditionele filmavond in november gaat helaas vanwege corona niet door. De voorbereidingen door de filmcommissie zijn verstoord doordat in de maanden april, mei en
juni geen mogelijkheden aanwezig waren om opnamen te maken. Bovendien is het risico
te groot in een volle zaal met veel aanwezigen in de risicogroep films te vertonen. We
verwachten in 2021 weer de gebruikelijke filmavond te plannen.
Ook in de zomermaanden is het Historisch Centrum geopend op vrijdagochtend van
10.00 - 12.00 uur en op maandagavond van 20.00 - 22.00 uur.
Meer informatie over de Historische Kring vindt u via de website
https://www.historische-kring-boekelo.nl. Daarnaast kunt u ons ook berichten sturen
via: info@historische-kring-boekelo.nl. Op Facebook zijn we ook te vinden:
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo
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Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
- Computers op maat gemaakt
- Reparatie
- Aanleg van netwerk, telefoon
- internet aansluiting

- Glasvezel TV Internet
- Printers
- MKB, service op locatie
- Verkoop computers

Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo, Tel:053-7501136
Mob 06-22481175 Info@cs-twente.nl www.cs-twente.nl
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UPDATE NIEUWE SPORT- EN CULTUURHAL MFA DE ZWEEDE
We hopen dat u een fijne zomer(vakantie) heeft gehad. Wij hebben afgelopen periode niet
stilgezeten en praten u graag bij over de voortgang van de nieuwe sport- en cultuurhal. We
zijn namelijk weer een flinke stap verder met de realisatie van ons sport- en cultuurhart.

Er wordt dus volop doorgewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en cultuurhal. Heeft
u vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. We beantwoorden deze graag!
Hartelijke groet,
Stichting Vrienden van De Zweede
Bestuur MFA De Zweede
www.vriendenvandezweede.nl | www.facebook.com/vriendenvandezweede

43
JAARGANG 42 | SEPTEMBER 2020 | NR. 439

•	Naast de financiën het meest cruciale in dit traject: de omgevingsvergunning.
•	Afgelopen periode hebben we nog aanvullende informatie aangeleverd en is er een
noodzakelijke wijziging in het ontwerp doorgevoerd. Als u deze Boekeloos in handen
heeft, is de omgevingsvergunning heel waarschijnlijk verleend!
•	Als de omgevingsvergunning is verleend, kunnen we ook een planning maken voor
het incasseren van de machtigingen die verworven zijn tijdens de fundraisingactie.
We informeren u tijdig voordat we gaan incasseren.
•	Wat betreft het bestek zijn we zover klaar dat we, na het verlenen van de omgevingsvergunning, direct vol vaart verder kunnen met (her)berekenen. Zoals in de vorige editie
gemeld, verwachten we dat de stichtingskosten namelijk wat hoger uitvallen. Maar
we hebben ook op enkele punten nog wat kostenbesparende wijzigingen doorgevoerd,
met name wat betreft de inrichting. Ook zijn een paar alternatieven bedacht, zodat we
binnen het budget blijven.
•	We gaan er vooralsnog vanuit dat in het vierde kwartaal van 2020 de schop de grond in
kan. Als alles meezit neemt de bouw van de sport- en cultuurhal zes tot acht maanden
in beslag. De nieuwe hal kan dan medio 2021 worden opgeleverd.
•	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.

GESPECIALISEERD IN
✹ V IOL EN ✹ PE RK P L AN TEN ✹ K UIP P L AN TEN
✹ H A NGP L AN TE N ✹ GR OENT EP L AN TE N
POTGROND - SIERTUINCOMPOST
TUINTURF - GEDROOGDE KOEMEST

KWEKERIJ
www.buitenhoff.nl
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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Kantoor Beckum
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Wiecherinksweg 5
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A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
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MG
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Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65
 
 

FIT & SMOVE IN BOEKELO
Door gezonde/actievere ouderen samen te laten trainen met ouderen met (veel of
weinig) lichamelijke klachten, wordt van beide kanten duidelijk welke beperkingen
en mogelijkheden er zijn en wat u voor elkaar kunt betekenen. Dit is een schot in de
roos. Huilen, lachen, helpen en elkaar troosten, om daarna weer fijn te gaan trainen.
En het is fijn wanneer u merkt dat u meer kunt, sterker bent geworden en weer meer
onder de mensen komt.
Fit & Smove is een unieke combinatie van voeding, beweging en fysiotherapie. Vanuit
het Fit & Smove programma worden er wekelijks op verschillende locaties diverse
activiteiten aangeboden, zoals Tai Chi, Smovey Walking, fitness- en conditietraining
en ritmische conditie en spieropbouw.

Adres: Fyon Boekelo aan de Windmolenweg 42.
Wilt u eerst meer informatie over het Fit & Smove programma?
Neem dan contact op met de trainers:
Joke Veldhuis
Mail: j.h.veldhuis@kpnmail.com
Tel: 06 – 2254 2669
Mumin van den Belt
Mail: m.vd.belt@hotmail.com
Tel: 06 – 4072 9815

45
JAARGANG 42 | SEPTEMBER 2020 | NR. 439

Lijkt het u leuk om een keer mee te doen of te komen kijken?
Kom dan gerust langs op:
Donderdag van 16.00 – 17.00 uur voor fitness- en conditietraining (grote zaal)
Donderdag van 17.15 – 18.15 uur voor Tai Chi (kleine zaal)

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●
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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

HOE GAAT HET IN DE CORONACRISIS MET… LIED VOOR JOU?
Door de coronacrisis en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen,
raken veel ondernemers in zwaar weer. In deze serie vertellen Boekelose ondernemers
hoe zij de coronacrisis tot nu toe hebben ervaren en hoe het met hen gaat. Naar aanleiding
van onze oproep in de vorige Boekeloos nam Boekelose ondernemer Bo Moelker contact
met ons op.
Bo Moelker: “Ik ben muzikant en heb sinds maart ook al mijn opdrachten en optredens (en
daarmee mijn inkomsten) als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Daar waar ik normaal
het vet op de botten verzamel voor de wintermaanden is de put in deze periode volledig
opgedroogd.”

Lied voor Jou
“Bij het wegblijven van optredens en boekingen ben ik samen met collega-muzikant Sven
Westervoorde, die toetsenist van Nielson en Gers Pardoel is, een product gaan ontwikkelen.
Gepersonaliseerde geboorteliedjes op naam: Lied voor Jou. In deze rare tijden waarin we
elkaar geen knuffel kunnen geven kun je via onze site wél een lied vol warme wensen en
een mooie luxe kaart bestellen met de naam van het pasgeboren wondertje.
We zijn sinds begin juli online en er komen bestellingen binnen, fantastisch om te zien! Ik
heb ook al wat namen ingezongen die nog niet in onze database stonden, echt superleuk!
In deze periode moeten we het natuurlijk vooral hebben van mond-op-mond reclame, dus
als u iemand kent die net een kindje heeft gekregen of nog moet gaan bevallen houden wij
ons warm aanbevolen. Sterkte allemaal in deze bijzondere tijden.”
Meer informatie over Bo Moelker en Lied voor Jou vindt u op www.liedvoorjou.nl en
www.lovemusicduo.com. U kunt ook contact opnemen via 06 - 2359 9364.
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Normaal gesproken speelt Bo percussie, gitaar en is hij achtergrondzanger als vast bandlid
van Nielson en Wolter Kroes. Bo: “Ook ga ik vaak met mijn vriendin op pad onder de naam
Love Music Duo voor bruiloften en partijen. Daarnaast speel ik samen met mijn vrienden
van Stichting De Tijdmachine in verzorgingshuizen. Alle bruiloften die geboekt stonden
voor dit jaar zijn óf verplaatst naar volgend jaar óf geheel afgezegd. Alle festivals waar ik
dit jaar met Nielson zou spelen zijn ook stuk voor stuk afgezegd. Voor de mensen in de
verzorgingshuizen kunnen we inmiddels weer een aantal kleine buitenconcerten doen. Dit
is echter bij lange na niet genoeg om brood op de plank te krijgen.”

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

J S -|T www.js-tijdvoorjezelf.nl
IJDVOORJEZELF
Tel. 06 13 07 51 12 | info@js-tijdvoorjezelf.nl
Voetreflex & Reiki behandelingen

WWW.BOEKELO.INFO
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AFSPRAAK MAKEN?

www.tandartspraktijkboekelo.nl

Be You
Hairdesign

053 - 428 27 93

Openingstijden:
di/wo/do/vr
Za

09.00 – 18.00
09.00 – 15.00

24/7 online agenda op
ggg67
www.1kapper.nl

www.beyouhairdesign.nl

- beckumerstraat 46A – boekelo – tel: 053 850 99 33

VOEL JE FIT EN VITAAL
DOOR: SABINE BOSHUIS

Al langer liep ik rond met het idee om sportlessen in de omgeving van Boekelo aan te
bieden. Door onze verhuizing naar het buitengebied kan ik meer vorm geven aan dit
idee. Mijn eigen persoonlijke trainingsstudio voor kleine groepen. Daar waar contact
met elkaar, samen sporten, maar ook tijd voor dat praatje belangrijk zijn. Vervolgens
komt de vraag welke lessen je gaat aanbieden. Juist niet dat wat je overal al kunt
doen, maar alles net even anders.
Small group training Athleticflow (HIIT + yoga)
Athleticflow (HIIT + yoga) combineert het beste van twee werelden tot een perfect
uitgebalanceerde les. De ‘high-intensity interval training’ (HIIT dus) verbetert cardio
en kracht, terwijl je met yoga werkt aan flexibiliteit, balans en rust. Zo is de les
geschikt voor sporters die yoga willen proberen en yogi’s die meer willen sporten.

Wil jij je ook fitter en energieker
voelen, maar heb je geen zin in de grote
sportscholen met volle groepen?
En wil je op een ontspannen manier
sporten in het buitengebied van Boekelo,
Usselo, Twekkelo en Broekheurne?
Kom dan vrijblijvend een keer meedoen.
Neem hiervoor contact op met
Sabine Boshuis van DynamicWay
via 06 - 4601 0389.
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Small group training Freestyler Pilates
De Freestyler is een geweldige aanvulling op de Pilates les. Door het gebruik van een
board met weerstandselastiek, geeft het de Pilates les net dat beetje extra krachttraining. Naast deze small group lessen verzorg ik op zaterdagochtend bootcamplessen in Twekkelo. Deze les geef ik aan een leuke groep dames die wekelijks het
weekend sportief begint.

Engelbertsweg 7
7554 SN Hengelo/
Beckum
074 - 367 64 07

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl
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FOLKCLUB TWENTE
De folkgroep Threepwood N Strings uit het Duitse Marl komt vrijdag 11 september
niet naar het theater van De Buren. Als gevolg van corona lijkt het de Folkclub niet
verantwoord dit concert door te laten gaan. De band is gevraagd op 11 december naar
Boekelo te komen.
Concert RONA op vrijdag 9 oktober
Op vrijdag 9 oktober staat op ons programma een optreden van het Nederlands/
Amerikaanse duo RONA. Het duo bestaat uit Margot Merah en Timothy Hill. Margot
treed niet voor de eerste keer in Boekelo op. We kennen haar van het zeer populaire
duo The Lasses. Zo af en toe doet ze ook een paar optredens met de Amerikaanse singer/
songwriter Timothy Hill. Eentje dus op 9 oktober bij De Buren, aanvang 20.30 uur.
Concert Other Roads
Dan heeft de Folkclub ook nog een optreden van Other Roads gepland. Het is de bedoeling
dat deze Engels/Schotse groep naar Boekelo komt op vrijdag 6 november.
Alle concerten zijn uiteraard onder voorbehoud van de coronasituatie. Blijf ons volgen op
onze website www.folkclubtwente.nl.

BEDANKT!
Aangezien het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken en daarbij niemand
te vergeten, wil ik dat bij deze doen. Het was overweldigend om zulke leuke en fijne
reacties te ontvangen bij het afsluiten van mijn kapperszaak.
Nogmaals: iedereen hartelijk bedankt!
Janny Nijhuis

SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD
De inzameling van kleding, huishoudtextiel en schoenen vindt dit najaar plaats
op zaterdag 10 oktober van 11.00 tot 13.00 uur. De locatie is Momentum aan de
Beckumerstraat 169.
Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er
gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

JAARGANG 42 | SEPTEMBER 2020 | NR. 439

51


 
WWW.BOEKELO.INFO

52

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
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

KAPSALON ‘BE YOU HAIRDESIGN’ GAAT VERHUIZEN
Het is alweer 5,5 jaar geleden dat Linda van den Dolder de deuren heeft geopend van haar
kapsalon ‘Be You Hairdesign’ in de voormalige kapsalon aan de Beckumerstraat 46A. Maar
er zit een grote verandering aan te komen voor de kapsalon. Be You Hairdesign gaat na
vele jaren de vertrouwde locatie aan de Beckumerstraat 46A verlaten.
Met ingang van half november verhuist Be You Hairdesign naar een gloednieuw pand aan
de Windmolenweg 50, naast Tweewielers Ten Brincke. Eigenaresse Linda is trots op de
veranderingen die eraan zitten te komen voor de kapsalon. “We hebben gekozen voor een
nieuwe en ruimere locatie, die beschikt over gratis parkeerplekken. Op deze manier maken
we het zo aangenaam mogelijk voor onze klanten.’’
De toekomst voor Be You Hairdesign ziet er dan ook kleurrijk uit. Een beter vooruitzicht
voor het nieuwe jaar kan bijna niet. Linda hoopt de vaste klanten mee te nemen naar de
nieuwe locatie aan de Windmolenweg 50, maar verwelkomt uiteraard ook graag nieuwe
klanten.

OPENINGSTIJDEN BE YOU HAIRDESIGN
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur en zaterdag: 9.00 - 15.00 uur
Zondag en maandag: gesloten
U kunt telefonisch een afspraak maken via: 053 - 850 9933 of online
via www.1kapper.nl.
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Ben je benieuwd geworden naar het werk en de mogelijkheden bij Be You Hairdesign?
Aarzel dan niet en loop een keer binnen voor een goede behandeling en adviezen van Linda
of Simone.

WWW.BOEKELO.INFO
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
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?
OOK
IK T
GESCH
VOOR
EN
B A BY ’S N
RE
K IN D E

Neem gerust contact op om te overleggen.
Fenanja Bouman • Meester Verbernestraat 40, Beckum
06 27560378 • info@taiyin.nl • www.taiyin.nl

GEZOCHT: COLLECTANTEN VOOR DE MS COLLECTEWEEK
Van 16 t/m 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS
Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Boekelo. Helpt u ons in de strijd
tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen
aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed)
door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben
17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen
treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de
ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de
opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en
kost maar twee uur van uw tijd. En het is nog leuk ook. Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

BOEKELOOS ZOEKT VERSTERKING
Nu Pieter Hof afscheid heeft genomen als redactielid van Boekeloos kunnen we wel
wat versterking gebruiken. Lijkt het u leuk om ook voor Boekeloos te schrijven? Neem
dan contact met ons op via boekeloosredactie@gmail.com.
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Word collectant
Helpt u mee? Het coronavirus heeft grote impact,
ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende
evenementen moeten uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat
helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd
tegen MS moet doorgaan.

WWW.BOEKELO.INFO
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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoetingsplek voor en door bewoners van Boekelo,
Twekkelo en Usselo. Voor een bakje koffie,
een praatje, een heerlijke maaltijd of om mee
te doen aan een van de activiteiten kunt u
terecht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111,
Boekelo.

SEPTEMBER
Nordic Walking rond Boekelo.

13.45

Ma.

Aangepaste gym door fysiotherapeut.

14.00

Di.

Tai chi.

10.00

Di.

Alle oneven weken: Handwerkcafé. Onder het genot van koffie of thee. 14.00

Di.

Elke 1e dinsdag van de maand: gezondheidscheck.

14.00

Di.

Elke 2e dinsdag van de maand: PC-inloop.

14.00

Do.

Jeu de boule, twee groepen.

Vr.

Ontmoetingsmiddag: activiteiten voor lichaam en geest.

14.00

9 sep.

Filmavond. Kosten: €5, incl. koffie en hapjes.

19.00

10 sep. Sjoelen of Rummikub.

14.00 & 19.00

14.00

17 sep. Guus Ferrée komt vertellen over het
Buurtspoor Haaksbergen-Boekelo. Kosten: €7.
24 sep. Sjoelen of Rummikub.

14.00
14.00

OKTOBER
1 okt.

Nieuwe najaarsmode van Ruben Jansen.

14.00

8 okt.

Gezellige bingo. Kosten: €7, incl. koffie, hapje en drankje.

14.00
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Ma.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

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

OPEN OUDERENWERK BOEKELO
Het Open Ouderenwerk Boekelo heeft het afgelopen winterseizoen een aantal cursussen
georganiseerd om te leren omgaan met de computer of iPad. Dit was een groot succes.
Zowel de cursus ‘Digisterker’ als ‘Het leren omgaan met computer en Ipad’ waren volgeboekt. Ook is er een cursus ‘Leren fotograferen met je smartphone’ gegeven. In het
najaar van 2020 willen wij hier een vervolg aan geven, mits de coronacrisis dit toelaat.
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 tweede cursus organiseren.
De docenten zijn vrijwilligers van het SeniorWeb Leercentrum in Enschede. Data en kosten
zijn nog vast te leggen.
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Aanmelding via Stichting Open Ouderenwerk Boekelo,
via rvanderstruik@gmail.com of 06 - 2415 2321.
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SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO

Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld
06 sep.

Marcellinuskerk Boekelo

Maandelijkse gebedsdienst

		

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

13 sep.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

20 sep.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

27 sep.

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

04 okt.

Marcellinuskerk Boekelo

Mariaviering bij de Mariakapel 15.00 uur

		

Protestantse kerk Usselo

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Opmerking: Van de kerkdiensten in de Johanneskerk in Twekkelo van de
Nederlandse Protestantenbond zijn geen gegevens ontvangen.

KALENDER SEPTEMBER
Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede

		

Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

19.00 - 19.30

vr. 11 sep. Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com
di. 22 sep. Inloopavond Dorpsplan 2020-2030 | De Zweede
		

Aanmelden via www.boekelo.info, tabblad Dorpsraad

9.30 - 21.00

wo. 30 sep. Informatieavond hardloopclinic Boekelopers | De Zweede
do. 1 okt.

Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied

		

geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl

vr. 2 okt.

Bezorgers Boeke-loos | De Zweede

19.30
17.00
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COLOFON
ADVERTENTIES
boekeloosredactie@gmail.com
Advertentievoorwaarden en prijzen:
zie www.boekelo.info
INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kunt u vinden op:
(archief vanaf 2006)

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275,

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/Boekeloos

Voor de exacte data: zie de kalender

WWW.BOEKELO.INFO
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achterin de papieren uitgave of op:

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/Boekeloos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

BOEKELOOS
Is een uitgave van de Stichting Dorpsraad
Boekelo. Ingezonden artikelen, indien

Voorzitter

voorzien van naam en adres, vallen wanneer

Jeroen Verhaak

053 - 428 22 25

geplaatst, buiten de verantwoordelijkheid
van zowel de Dorpsraad als de redactie.

Vice voorzitter
Kas de Vries

053 - 428 34 96

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Ben Bel 		

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design
Druk:

Netzodruk Enschede

053 - 428 17 97
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen
Ruim 100 jaar veelzijdig actief in
de bouw. Van nieuwbouw, kleinschalig onderhoud, verbouwingen tot complexe restauraties.
Al vier generaties staan wij voor
betrouwbaarheid, kwaliteit,
vakmanschap, oog voor detail
en afwerking.

N I EU W B O U W • V ER B O U W
R E S TAU R AT I E • R EN OVAT I E
O N D ER H O U D • SERV I CEBUS

www.stokkers.nl

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

