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Samen
jouw

woning
verkopen

Verkoop jouw woning zoals jij dat wilt!  
Zelf met een van onze pakketten of door 
ons met een volledige dienstverlening.  
Bel vrijblijvend 085 06 08 002 of mail 
naar info@mijneigenmakelaar.nl voor  
een afspraak en alle mogelijkheden.

Klanten beoordelen  
ons in 2019 met een

9.7
De Mijneigenmakelaar.nl in de buurt is  
Caroline de Vries, Oude Veenweg 101, Boekelo

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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BOEKELOOS
Oktober 2020
Heeft u iets te melden of een mooi verhaal  
te delen? Laat het ons weten. Uw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!

REDACTIE
Susanne Harperink  06 1714 4265
Marieke Meijerink - Miedema 06 1828 7951

REDACTIEADRES
Boekelosestraat 370 
7548 AW Boekelo

Voor kopij en advertenties:  
boekeloosredactie@gmail.com

DISTRIBUTIE
Sonja Heijink
sonjaheijink@home.nl

BOEKELOOS
Boekeloos 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

p . p
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VAN DE REDACTIE

DOOR: MARIEKE MEIJERINK - MIEDEMA

De mussen zijn, enigszins beduusd na de korte en niet officieel erkende hittegolf in  
september, weer het dak opgeklommen. De eerste pepernoot is al aangetroffen in de 
winkel en nu is de zoektocht naar de eerste verlichte kerstboom begonnen. Het is oktober!

2020 is een jaar van het verdragen van teleurstellingen door afgelastingen en verplaat-
singen. Ook in dit nummer staan een aantal traditionele dorpsactiviteiten die niet door 
kunnen gaan: Oude Voertuigendag, het 75-jarige bestaan van gymvereniging Unisson en 
last, but zeker not least, het enthousiaste verwelkomen van Sinterklaas in ons dorp. Maar 
ook in het voorjaar bedachte activiteiten, toen we dachten in het najaar van corona af te 
zijn, zoals de Beste Buren Borrel.

Net zoals bij een heidebrand voelen de teleurstellingen zwaar, het leven ziet er kaal uit. Het 
is ook niet gemakkelijk, deze aanhoudende periode van corona-gevolgen met bijbehorende 
stress door thuiswerken, minder knuffels, eenzaamheid. Maar net zoals bij een heidebrand 
groeit er toch weer iets nieuws. Als je goed kijkt… Zo ook in Boekelo. Dat wat er opnieuw 
groeit is contact, weliswaar in een aangepaste vorm, maar toch. Contact leggen in de Week 
van de ontmoeting, in een koor, in een bootcamp voor kinderen. We passen ons aan, we 
moeten wel, en dan is het toch erg fijn om in zo’n sociaal betrokken dorp te wonen!

De redactie zoekt versterking
Waarom wil je deel uit maken van deze goed geoliede Boekeloos-redactie? Omdat je heel 
veel te weten komt over het dorp, je nieuwe mensen leert kennen, je creatieve kant laat 
floreren, je sociale betrokkenheid vergroot en (uiteraard) veel plezier ervaart met de overige 
redactieleden. Het is vrijwilligerswerk waar je veel voor terugkrijgt.

Is deelnemen aan de redactie te veel, dan mag je natuurlijk altijd incidenteel een idee voor 
of een artikel aanleveren. Of op aanvraag een stukje schrijven. We hebben behoefte aan 
meer kopij en zoeken dus mensen die weleens iets voor ons willen schrijven.

Heb je interesse? Laat het weten! Mail naar: boekeloosredactie@gmail.com of bel een van 
ons. Onze telefoonnummers staan voorin de Boekeloos.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: KAS DE VRIES

Vanwege corona was er ook in september geen openbare vergadering. Maar de Dorpsraad 
werkt onverdroten voort.
 
Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Advies gedeeltelijke wijziging beeldkwaliteitsplan De Bleekerij: het voorstel is dat  

de beeldkwaliteit van de woon-werkkavels verandert van ‘Haagse School’ naar 
‘Jaren-30 stijl’. Dit geeft de bouwers meer ruimte om wat goedkoper te bouwen; wij zijn 
hier positief hierover.

•  Duurzame energie: 1 september was een gesprek met Enschede Energie, Usselo, 
Twekkelo en Stawel om plekken te vinden voor zonnepanelen en windmolens. Deze 
gebieden liggen voornamelijk rondom de Boeldershoek. Totaal beschikbaar gebied  
is circa 40 hectare. De grond is van Twence, dus het is nog zeer de vraag of de hier  
opgewekte energie wel is toe te wijzen aan Enschede omdat Twence eigendom is van 
een aantal Twentse gemeenten. Boekelo zoekt naar stroken langs de N18 en langs de 
A35 en het Vitens-gebied rond de visvijver. Usselo had geen plekken. In de gemeente-
raad is besloten dat er geen windmolen komt langs de Windmolenweg. Wel zijn de twee 
molens langs de N18 in de Energievisie gebleven. Ons alternatief is om te bekijken of er 
windmolens zouden kunnen komen aan de rand van ons werkgebied met Haaksbergen. 
Dit zal echter met Haaksbergen en Hengelo moeten worden kortgesloten. Ondermeer 
omdat we moeten weten welke plannen zij voor het aansluitende gebied hebben. Uit-
gangspunt blijft vooralsnog dat we geen voorstander zijn van windmolens in ons werk-
gebied. Boekelo, Usselo en Twekkelo menen samen in totaal circa 40 megawatt aan 
energie te kunnen leveren. Dat is voldoende voor de volledige eigen energiebehoefte en 
biedt tevens een ruim surplus voor stadsdeel West of de gehele stad.

•  Advies Visie Landelijk Gebied: de Dorpsraad is om advies gevraagd over dit document. 
Wij onderschrijven de uitgangspunten maar kunnen ons geen voorstelling maken bij de 
uitwerking daarvan. De Dorpsraad wil wel aanschuiven bij het overleg daarover.

•  Renovatie Boekelosestraat: wij hebben een advies gestuurd over de herinrichting van 
de straat. Ons advies wordt op dit moment door de gemeente afgewezen, omdat het 
onvoldoende onderbouwd zou zijn. Wij zijn het hier niet mee eens en zullen het nu eerst 
verder met het stadsdeel bespreken.
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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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Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Kinderboerderij: op dit moment wordt een bedrijfsplan geschreven. Er is nog weinig 

concreet. De Dorpsraad volgt de ontwikkeling met belangstelling.
•  Speeltoestellen: de Dorpsraad heeft het aangeboden speeltoestel aangekocht. Het ligt 

nu in opslag. Gezocht wordt naar een geschikte locatie.
•  Speelterrein Dr. de Jongstraat: er wordt gekeken naar de herinrichting van het speel- 

terrein. De prioriteit ligt bij de aanleg van een voetbalveldje. Het bestaande speeltoestel 
zal niet worden vervangen. Daarnaast moet de gehele inrichting van de straat onder 
de loep. Wijkbeheerder Raimond Senger belegt een inloopavond om wensen van de 
omwonenden te inventariseren. 

•  Week tegen de eenzaamheid: van 1 tot 8 oktober is weer de Week tegen de een-
zaamheid. Er zijn lijsten van deelnemers van vorig jaar. Vanwege corona is het niet  
mogelijk om een activiteit op te zetten. Voorstel is om alle mensen die eenzaam zijn een  
presentje als blijk van aandacht te geven en wat persoonlijke aandacht. Verderop in 
deze Boekeloos leest u hier meer over.

In contact blijven met de Dorpsraad
De Dorpsraad blijft beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen, ook als we geen open-
bare vergaderingen of spreekuur kunnen houden. U kunt ons bellen (zie achterin deze 
Boekeloos) of mailen via dorpsraad@boekelo.info.
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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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ENERGIETRANSITIE IN BOEKELO – SLOT

DOOR: HENK VAN ‘T HOF

In het septembernummer van Boekeloos stond een interessant stuk van de Dorpsraad over 
duurzame opwekking van stroom. In dit slotartikel van mijn ‘drieluik’ wil ik graag reageren 
op twee punten uit het artikel van de Dorpsraad.

Ten eerste: de Dorpsraad wil samen met de gemeente Enschede een pilot studie uitvoeren 
voor een plan om 40 mW duurzame energie op te wekken voor 2030, grotendeels door 
middel van zonnepanelen. Dit is een ambitieus plan, want het gaat hier om een zeer groot 
elektrisch vermogen. Het is misschien haalbaar omdat voor de realisatie aan een periode 
van 10 jaar gedacht wordt. Ik denk overigens dat ook hier niet aan windenergie te ont-
komen is. 

Ten tweede: de Dorpsraad oppert de mogelijkheid om met een biogasinstallatie stroom 
op te wekken op tijdstippen dat zonnepanelen te weinig rendement hebben. Het voordeel 
hiervan is dat geen aardgas gebruikt wordt: biogas wordt geproduceerd uit afval. Toch 
zet ik hier een vraagteken bij: biogas bevat (naast methaan) ongeveer 35% CO2. Bij de 
verbranding van biogas om elektriciteit op te wekken komt meer CO2 vrij dan bij de ver-
branding van aardgas. Namelijk de CO2 die uit methaan ontstaat plus de CO2 die toch al 
in het biogas zit. En het algemene streven is nog steeds om CO2 emissie zo veel mogelijk 
te beperken. 

Meer stroomverbruik in Nederland
Dan nog een heel ander punt: wanneer Nederland steeds meer stroom gaat opwekken  
(en gebruiken) zal op termijn het stroomnet onvoldoende capaciteit hebben en zullen 
zwaardere stroomkabels nodig zijn. Met andere woorden: er zal veel in het stroomnet  
geïnvesteerd moeten worden. Maar waarom gaat Nederland steeds meer stroom  
gebruiken? Ik zie daarvoor drie redenen. Allereerst de geleidelijke vervanging van cv-ketels 
door (elektrisch aangedreven) warmtepompen. Dit is iets wat niet op zeer korte termijn 
gaat spelen. Dan: het toenemend gebruik van airco-units als gevolg van de opwarming van 
het klimaat. Ten derde: het steeds grotere aantal elektrische auto’s die thuis opgeladen 
worden. Dit speelt wel op korte termijn en kost zeer veel stroom. Over elektrische auto’s 
gesproken: je hoort vaak zeggen dat die zo goed zijn voor het milieu. Dat geldt natuurlijk  
alleen als ze met groene stroom opgeladen worden, want anders komen de afvalgassen die 
niet meer uit de uitlaat van de auto komen uit de pijp van de gasgestookte energiecentrale.
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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

ede
0

ln.gn
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Meer informatie over windenergie
In de vorige twee nummers van Boekeloos heb ik geschreven over windmolens voor de 
opwekking van elektriciteit. In aansluiting daarop wil ik graag de aandacht vestigen op 
twee publicaties die op internet te vinden zijn. De eerste is een FAQ (lijst met veelgestelde 
vragen) over windenergie op land op de website www.natuurenmilieu.nl. U vindt deze FAQ 
als u in het zoekvenster intikt: faq windenergie op land natuur en milieu. Dit is een publi-
catie uit onverdachte bron en behandelt een groot aantal vragen over windmolens en over 
de vergelijking tussen windmolens en zonnepanelen. De andere publicatie is een brochure 
van Greenpeace, ook een onverdachte bron. Hiernaar wordt verwezen in de laatste vraag 
in de FAQ van Natuur & Milieu (Windmolens in mijn gemeente?). Ook hierin is zeer veel 
informatie over windmolens te vinden. De belangrijkste conclusie uit deze publicaties is 
dat windenergie momenteel de goedkoopste vorm van duurzame stroomopwekking is. Ik 
kan iedereen aanraden deze beide publicaties te lezen.

Energiezuinige apparatuur 
Ten slotte nog een privé-ervaring met energiebesparing. In 2013 hebben wij 14 zonne-
panelen op ons dak laten leggen (zie foto). Ik had berekend dat wij hiermee iets meer 
stroom (circa 20% op jaarbasis) zouden opwekken dan wij zouden verbruiken. Niet veel 
later gaven de koelkast en de diepvries (beide zeer oud) de geest en bovendien gingen de 
wasmachine en de droger kapot. Nadat alle vier de apparaten vervangen waren bleek dat 
we op jaarbasis 75% meer stroom opwekten dan we verbruikten. Even dachten we dat de 
zonnepanelen veel beter presteerden dan we verwacht hadden. Maar al gauw bleek dat 
niet de stroomopbrengst boven verwachting was, maar dat het stroomverbruik zo sterk ge-
daald was. Dit toont aan dat veel op stroom te besparen valt wanneer je oude elektriciteit 
slurpende apparaten vervangt door nieuwe energiezuinige apparatuur.

Tot zover mijn bespiegelingen over groene energie. Commentaar op dit verhaal is welkom. 
U kunt dit mailen naar boekeloosredactie@gmail.com. De redactie van Boekeloos zorgt 
dan dat ik het ontvang.
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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MAIKEL HOLLINK VOEGT ZICH NAAR DE TIJD 
ALTIJD IN DE SPOTLIGHTS

DOOR: GUUS FERREE

 
Hij mag dan wel zzp-er zijn, zelfstandige zonder personeel, dat wil niet zeggen dat Maikel 
Hollink vaak alleen is. Sterker nog, de 56-jarige Haaksbergenaar heeft bijna toujours 
mensen om zich heen die over zijn schouder meekijken. Dat komt door de aard van 
zijn werk: oude muren voorzien van bijpassende voegen. Zoals bij het dit jaar door een 
Utrechtse investeerder aangekochte pand van Garage Vossebelt aan de Beckumerstraat. 
Ooit de plek waar het eerste postkantoor van Boekelo was gevestigd. 

Terwijl de zon op deze zaterdagochtend nog met de warming-up bezig is, brengt Maikel 
Hollink al geroutineerd geelkleurige knipvoegen aan. Ooit een uiting van welstand, zeg 
maar gerust een gekoesterd statussymbool. Voorgevels van boerderijen en herenhuizen 
kregen daardoor meer cachet, tot groot genoegen van de bewoners. Muren als een ietwat 
opschepperige, eigentijdse mix van Rolex, vicuñawol maatpak en Porsche.

“Knipvoegen”, legt de vriendelijke ambachtsman op docerende toon uit, “steken ietsje naar 
buiten uit. Ik breng de zelf gemengde specie aan met een beugel, of vroeger een houten lat, 
aan de onderkant. En met een voegijzer ga ik langs de bovenkant. De voeg loopt daardoor 
iets schuin af. Ik maak nu knipvoegen op een nieuwe muur. Die zijn daar in feite niet voor 
nodig. Het punt is dat knipvoegen vooral werden gebruikt als camouflagemiddel.”
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Het is u de afgelopen maand vast opgevallen!

Als La Deut Mode openden we in augustus 
onze eigen Outlet Store 

in voormalig ‘het Pakhuys’.

Wegens succes gaan we nu weer open! 
Op 16, 17 & 18 oktober! Als vervanging van de 

Oude voertuigendag!

Kom langs en shop onze nieuwe outletartikelen!

Team La Deut Mode
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Terwijl het werk even stil ligt en een voorbijganger korte tijd toehoort, wijst Maikel Hollink 
op de oude stenen waar de voorgevel mee is opgetrokken. “Vroeger werden bakstenen in 
een ringoven gebakken. De stenen die dicht bij het vuur lagen krompen meer dan degenen 
die verder weg waren neergelegd. Daardoor kreeg je stenen van verschillende groottes. 
De een was ook dikker dan de ander. De ruimtes tussen de stenen verschilde daardoor. 
Met knipvoegen kun je die ruimtes wat verbloemen. De meest gekrompen stenen werden 
overigens gebruikt voor de onderste zes, zeven lagen, het zogeheten trasraam. En voor 
het maken van vensterbanken. Ze werden daarvoor na het bakken apart gelegd. Die waren 
sterker. En omdat er vroeger geen regenpijpen waren spatte het water op en sputterde 
tegen de muur. Daarom had je die stenen aan de onderkant nodig. Samen met watervast 
metselwerk werd zo voorkomen dat grondvocht omhoog trok. Vroeger werd over alles 
goed nagedacht. Nu heeft een trasraam geen functie meer omdat je goten hebt. Maar ze 
worden nog steeds gemaakt, het oog wil immers ook wat.”
Jegens de ogen van passanten die een 
kijkje nemen naar zijn werk koestert de 
Haaksbergenaar enige ambivalentie. Het 
is best leuk als waardering voor zijn werk 
wordt uitgesproken, ook in een goed huwe-
lijk is het immers fijn om af en toe te horen 
dat de ander van je houdt, maar het kan ook 
afleiden. En om steeds hetzelfde verhaal af 
te steken, daar heeft hij ook niet altijd even 
veel zin in. Met een veelbetekenende glimlach: “Als ik niet wil praten, praat ik niet. Daarom 
was het fijn dat ik een tijdje aan de achterkant van dit pand heb kunnen werken.”

Maikel Hollink, geen familie van de vroegere fameuze Heracles-trainer Hennie Hollink, 
verklaart dat voegen van specie en kalk worden gemaakt. Het laatste heeft zijn voorkeur. 
Muren van kastelen werden vroeger gemetseld met kalk. “Die staan nog steeds. Kalk werkt, 
specie is te hard, daardoor ontstaan scheuren. Je ziet het nu in de moderne woningbouw, 
bij nieuwe huizen wordt om de tien meter een digitatievoeg gemaakt. Dat oog als een dikke 
streep door een muur.”

De zich steeds intensiever manifesterende zon belet zijn werk niet. Al zijn er grenzen. Als 
de thermometer dertig graden of meer aangeeft zegt Maikel Hollink adieu. Dan voegt hij 
niet. Voegen hebben water nodig om uit te harden, Bij een te hoge temperatuur verbrandt 
het voegwerk. Het luistert allemaal nauw, een typisch kenmerk van ambachtelijke kunne. 
Die heeft hij zich als jongeman overigens zelf eigen gemaakt. “Voor het examen van een 
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vakopleiding die ik in Rijssen heb gevolgd wist ik dat ik knip en glad werk moest doen. 
Daarom heb ik thuis een muurtje gemaakt en ben ik gaan oefenen.”

Dan volgt spontaan een korte workshop voegen. Dat een horizontale voeg lintvoeg heet, 
en een verticale stootvoeg. En komt er een uiteenzetting over kleuren. Wit, grijs, zandkleur 
maar ook rood voegwerk heeft Maikel Hollink aangebracht. En door het cement van het 
trasraam werd vroeger kolengruis gemengd om het donker te maken. “Maar na honderd 
jaar was dat er wel uitgebrand.” Behalve de knipvoeg bevat zijn palet platvolle voegen 
(“glad er op, zoals bij de meeste huizen”), zogenaamd schaduwwerk (“schuin, iets terug”) 
en dagwerk met een streepje. Dat wordt midden op de voeg aangebracht. “Staat chique, is 
ook iets van vroeger maar ik breng het nog steeds aan.”

Knipvoegen anno 2020 zijn relatief kostbaarder dan pak ‘m beet twee eeuwen geleden 
toen arbeid weinig kostte. Maikel Hollink beaamt het met een ferme hoofdknik. “Heb ik nog 
een aardige anekdote over. Een politieagent wilde per se knipvoegen hebben, net als zijn 
nieuwe huis dat vroeger had. Ik antwoordde dat het een duur grapje zou worden. Waarop 
hij zei dat er dan maar een Ikea keukentje zou worden geplaatst. Over tien jaar kon er dan 
een beter exemplaar worden geïnstalleerd.”   

De onderhoudende voeger heeft werk genoeg. Maar hij moet oppassen voor belasting van 
lijf en leden. “Ik heb versleten knieën, dat krijg je niet van niks doen”, klinkt het met gevoel 
voor Twents understatement. “Tien jaar werk ik nu als zelfstandige. Dat bevalt goed. Ik hou 
niet zo van loondienst. En zeker niet van al dat gecommandeer. Maar voor de volledigheid, 
ik werk wel voor een paar vaste aannemers.”

Last but not least, hoe zijn de muren van zijn eigen huis aan de Grintenbosweg afgewerkt? 
Maikel Hollink antwoordt met twinkelende ogen. “Wat dacht je? Met knipvoegen!”
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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. Voorzien van een 
anekdote, passend bij het recept.

“Ik vind het geweldig om met veel mensen te eten en lang 
aan tafel te zitten. Een goede voorbereiding en gerechten 
die je van tevoren kunt maken zijn daarbij handig. Hoe minder je à la minute moet doen, des 
te ontspannender u aan tafel zit. En die tafel is bij mij altijd mooi gedekt, want daaraan eet je 
lekkerder, dat is echt zo! Dit vleesgerecht is geweldig als u veel eters krijgt. Het ziet er speciaal 
uit, smaakt heerlijk en u kunt het een dag van te voren al maken.”

Gevuld procureurstuk
Procureurstuk van 1200 gram
6 plakken pancetta
Scampi en garnalen kruiden  
(Verstegen)
3-4 bospenen in dunne repen
250 gram tutti frutti
5 sjalotjes
2-3 stengels bleekselderij in repen
2 eetlepels pijnboompitten
2 eetlepels pistachenoten
Flesje weizen bier
Gula djawa

Snijd het procureurstuk open (vlin-
deren), zodat je een lap krijgt van 
1,5-2 centimeter dik. Kruid het vlees 
aan beide kanten met de scampi en 
garnalen kruiden. Verdeel de plakken 
pancetta erover. Vervolgens verdeel 
je een gedeelte van de pruimen en 
abrikozen erover en de wortel, bleek-
selderij, pijnboompitten, pistache-

noten en 2 theelepels gula djawa. Rol het stevig 
op als een rollade en bind vast met slagerstouw. 
Verdeel de rest van de tutti frutti, 3 wortels en 5 
sjalotjes in een ovenschaal met wat olie en 1 thee-
lepel gula djawa. Leg hierin het vlees en vul aan 
met het bier. Zet het vlees 20 minuten in de oven 
op 240 graden. Draai het vlees om en bak het ver-
volgens weer 20 minuten op 240 graden. Bak het 
daarna een uur afgedekt met folie op 160 graden. 
Uit de oven nemen en af laten koelen. De inhoud 
uit de ovenschaal door een zeef drukken zodat 
je een heerlijke saus krijgt. De volgende dag het 
vlees in plakken snijden en opwarmen in de saus.
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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

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

22



BESTE BUREN BORREL WORDT VERPLAATST

BESTE VRIENDEN VAN DE BUREN,

Hier een update vanuit De Buren. Op dit moment mogen we alweer ruim drie maanden 
open. Open onder strenge regelgeving en maatregelen vanuit de overheid. Regels die wij 
heel goed snappen, regels die ons iedere dag weer met onze neus op de feiten drukken: 
‘Het coronavirus is nog lang niet voorbij...’.

Niet met meer dan twee personen aan een tafel, iedereen moet zitten, overal looproutes, 
overal desinfectie-gel, overal pijlen en waarschuwingen. Niet meer gezellig aan de bar 
hangen, geen feesten, geen partijen. Nu niet, maar ook over enkele maanden nog niet.

Het allerliefst zetten wij de tijd stil op een dag dat de zon schijnt, dat het 25 graden is en dat 
het terras bommetje vol zit. Dat zullen velen van jullie ook graag willen, is het niet? Helaas 
weten we niet wat de tijd ons gaat brengen. Het enige wat wij weten is dat deze afstanden 
en deze looproutes en pijlen zullen blijven totdat de ‘anderhalve meter-regel’ opgeheven 
kan gaan worden. En dat duurt echt nog wel enkele maanden.

Daarom moeten wij jullie op deze manier laten weten dat wij onze ‘Beste Buren Borrel’ 
moeten verplaatsen naar een nader te bepalen tijdstip. Zodra de regels het weer enigszins 
toelaten komt er hoe dan ook een onmeunig gezellige borrel. Want jullie moeten weten: 
daar hebben wij ook echt heel erg veel zin in!

GASTVRIJE GROET,

TEAM DE BUREN BOEKELO
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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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KOM REPETEREN MET KOOR INSPIRATION

Zing je graag en zou je hier iets meer mee willen doen dan alleen onder de douche of in de 
auto? Dan is dit je kans! 

We zijn op zoek naar nieuwe leden die ons koor komen versterken. Om te ervaren of zingen 
in een koor iets voor jou is, nodigen we je graag uit een keer mee te doen tijdens een van 
onze repetities. Ook heren zijn van harte welkom! 

In verband met de huidige maatregelen omtrent COVID-19 graag vooraf contact opnemen 
via: inspirationboekelo@gmail.com. We repeteren op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 
uur in Momentum aan de Beckumerstraat 169 in Boekelo.

We horen graag van je!
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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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BOER'N

BOOTCAMP

BOOTCAMPEN,

TOUR DE BOER  &         

MAAK JE EIGEN 

3-GANGEN MENU

V o o r  k i d s  v a n  4  t m  1 2  j a a r :

VRIJDAG 16 OKTOBER 
OCHTEND (9.45 -  12 .00 UUR)  
MIDDAG (13.15 -  15 .30 UUR)

@  M e l k v e e b e d r i j f  d e  V e l d g e u v e r ,
V e l d g e u v e r w e g  2 0  T w e k k e l o
K o s t e n  z i j n  €  4  p e r  k i n d
E r  i s  p l a a t s  v o o r  m a x i m a a l  3 0
k i n d e r e n  p e r  d a g d e e l

G e e f  j e  u i t e r l i j k  1 3  o k t o b e r  o p  p e r  m a i l :
b o e r e n b o o t c a m p t w e k k e l o @ g m a i l . c o m
G r a a g  n a a m / l e e f t i j d  d o o r g e v e n !

P o w e r e d  b y
D y n a m i c W a y  -  H e t  P l u k r e e f  -
M e l k v e e b e d r i j f  d e  V e l d g e u v e r
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GYMNASTIEKVERENIGING UNISSON 75 JAAR 
Een ‘ridder’ te paard, trouw, vaardig en sportief

In klein comité hebben we er dinsdag 1 september eentje  
op gedronken. Het was namelijk 75 jaar geleden dat gym- 
nastiekvereniging Unisson is opgericht.

Boekelo zo’n 75 jaar geleden: een dorpskern, weilanden en een paar boerderijen. Toch was 
er, onder die paar inwoners, behoefte aan sport en spel. In 1934 werd een gymvereniging 
genaamd Turnlust opgestart met als trainingslocatie Café ter Borg (nu Ribhouse Texas). 
In de oorlog verdween de gymvereniging omdat de bezetter het oefenlokaal in beslag nam.

Na de bevrijding stelde Herman Schierbeek, hoofd van de Boekelerschool (nu OBS Molen-
beek), alles in het werk om opnieuw een gymnastiekvereniging van de grond te krijgen. Hij 
vroeg de bestaande voetbalvereniging Unisson medewerking te verlenen bij de vorming 
van een gymnastiekafdeling. Onder de vlag van de voetbal zag de gymnastiekvereniging 
op 1 september 1945 het levenslicht. In 1961 werd de sportvereniging opgeheven en 
kwamen voetbal en gymnastiek op eigen benen te staan. In haar 75 jarig bestaan kende 
G.V. Unisson vele hoogtepunten. 

Unisson, meer dan gymnastiek alleen
In 1957 begon de toenmalige sportvereniging Unisson op Koninginnedag een fiets- 
puzzeltocht uit te zetten. Na 1960 werd de fietspuzzeltocht het ene jaar door de voetbal- 
vereniging uitgezet en het andere jaar door de gymnastiekvereniging. De rit was toen  
alleen voor leden van beide verenigingen. Later mochten ook de leerlingen van de lagere 
scholen uit Boekelo en Usselo meedoen. De hoofdprijs was een wisselbeker, die echter 
alleen gewonnen kon worden als je lid was van Unisson.

In 1980, ‘het kroningsjaar’, kon voor het eerst heel Boekelo en omstreken deelnemen. 
Sinds die tijd is er ook een samenwerkingsverband met het Oranjecomité. Zij zorgen 
voor de prijzen, de verenigingen voor de rit, de spelletjes en de versnaperingen onderweg.  
De opbrengst werd samen gedeeld. Sinds 2000 heeft het Oranjecomité de financiën en 
organisatie in beheer. 
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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.
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Boekelo heeft nu een eigen kwartetspel 
Gymnastiekvereniging Unisson bestaat  
40 jaar en ter gelegenheid hiervan wordt 
een kwartetspel uitgegeven. Bedacht 
en ontworpen door oud-voorzitter Hans 
Bakker. Op de kaarten staan afbeeldingen 
van Boekelose bezienswaardigheden, met 
daarbij een korte beschrijving. 

Unisson betekent ook ‘samenwerken’
Vier jubilerende verenigingen kunnen nu 
eenmaal meer dan één. Met die weten-
schap in het achterhoofd besloten B.S.C. 
‘45 (50 jaar), V.V. Unisson (75 jaar), M.V. 
Unisson (100 jaar) en G.V. Unisson (50 jaar) 
hun krachten te bundelen. Het initiatief 
van de gymnastiekvereniging om op het 
dorpsplein rondom het carillon gezamenlijk 
een grote fancy fair te houden werd goed 
ontvangen door de collega verenigingen. Op 9 september 1995 was het dan zover, na de 
officiële opening door de vier voorzitters van de jubilerende verenigingen kon jong en oud 
voor meer dan dertig spelletjes terecht bij een van de vele kraampjes. Ze konden onder 
meer hun geluk beproeven met de dobbelsteen, de hikkende ober de autoped, kruisboog 
vallende stokken en het trekbiljart. Het was een zeer geslaagde dag die werd afgesloten 
met een gezamenlijke feestavond bij Hotel Hulscher. 

Met een beetje geluk kunnen we het 75e ju-
bileumjaar van G.V. Unisson in 2021 vieren 
met weer een gezamenlijke activiteit. En 
hoe mooi zou het zijn als deze activiteit ge-
houden kan worden in de nieuwe sport- en 
cultuurhal op De Zweede!

DE JUBILEUMCOMMISSIE VAN G.V. UNISSON

MARJON DIJKS, ESTHER HASSINK, ATTY HASSINK, HENK NIJHUIS, WIM NIJHUIS EN THIJS VEENSMA
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Heeft u voet, knie, heup of rugklachten of wilt u uw loopprestaties verbeteren? 
Met een praktijklocatie in Boekelo is RondOm Podotherapeuten goed bereik-
baar voor het verlenen van podotherapeutische zorg in de regio. Iedereen is 
welkom bij de podotherapeut. Benieuwd wie er nog meer bij ons terecht kan?

RondOm Podotherapeuten
helpt u een stap vooruit

Kinderen
Groeipijn, X of O-benen en strui-
kelen komen vaak voor bij kinde-
ren. ‘Voor kindervoeten moet goed 
gezorgd worden, want veel voet-
problemen bij volwassenen zijn 
ontstaan in de kindertijd.’, ver-
telt Sven Weerkamp (podotherapeut 
RondOm Podotherapeuten Boekelo) 
Professionele aandacht door de 
podotherapeut kan dit voorkomen.

Sporters
Veel sporten stelt hoge eisen aan 
de belastbaarheid van het lichaam 
en dit kan sportblessures veroor-
zaken. De podotherapeut kan spor-
ters begeleiden en zo de kans op 
klachten en blessures verkleinen.  
Er wordt hierbij niet alleen naar 
de voet gekeken, maar naar de ge-
hele bewegingsketen. 

Harde werkers
Bij zware beroepen, zoals bij-
voorbeeld in de bouw, komen veel 
voet -en knieklachten voor. Deze 
klachten ontstaan vaak door de 
werkhouding, met veel hurken 
en knielen, of door verplich-
te werkschoenen met stalen neus. 
Een oplossing hiervoor is kan het 

aanmeten van podotherapeutische 
zolen of teenstukjes zijn.

Ouderen
Tijdens het ouder worden verandert 
het lichaam, en zo ook de voet. 
Spierkracht en elasticiteit nemen 
af en dit kan klachten 
veroorzaken. De podotherapeut kan 
deze klachten verhelpen door 
bijvoorbeeld het geven van 
valpreventie en het aanmeten van 
podotherapeutische zolen.

Afspraak maken?
Wilt u meer info of een afspraak 
maken? Bel naar 088-1180500 of be-
zoek rondompodotherapeuten.nl/con-
tact.

RondOm Podotherapeuten
Fysiotherapie Tieberink 
Boekelose Stoomblekerij 15 
7548 ED Boekelo
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OUDE VOERTUIGENDAG AFGELAST

Tijdens de corona-persconferentie van 24 juni jl. werd er aangekondigd dat er weer evene-
menten georganiseerd konden worden, maar volgens de geldende richtlijnen. 

Wij zijn als commissie Oude Voertuigendag samen met de afgevaardigden van de Klepp’n 
Sproak Keerls bijeen geweest om te kijken wat dit voor ons evenement concreet betekent. 
Hier hebben wij de noodverordening geldend vanaf 1 juli 2020 doorgenomen.

Al snel bleek dat organiseren kon, maar er wel de nodige afstemming en maatregelen  ge-
troffen moesten worden. Dit werd een uitdaging, maar hoe mooi zou het zijn als er weer  
iets georganiseerd kan worden. 

De belangrijkste vraag voor ons was: wie is er verantwoordelijk voor de handhaving van de 
richtlijnen geldend voor het coronavirus. De gemeente was hier heel helder in: “Uitgangs-
punt is dat de organisatie verantwoordelijk is voor een veilig verloop van het  evenement in 
de meeste ruime zin van het woord.”

Tijdens normale omstandigheden voor ons geen enkel probleem, maar tijdens de huidige  
omstandigheden en risico’s hebben wij unaniem besloten om de Oude Voertuigendag 
2020 af te gelasten.

Wij hopen op uw begrip en noteer alvast de datum van de volgende editie van de Oude 
Voertuigendag in uw agenda: zondag 17 oktober 2021!
 

MET VRIENDELIJKE GROETEN, 

COMMISSIE OUDE VOERTUIGENDAG & KLEPP’N SPROAK KEERLS 

Martin Zendman - Jos Kupers - Karin Rouwenhorst  
Frederik Hulscher  - Tom Nijhuis - Gaby Stokkers 
oudevoertuigendagboekelo@gmail.com
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06 - 511 707 04 

www.momentum-boekelo.nl 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg

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

Momentum:

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

Heeft u last van huidproblemen, of wilt u een 
deskundig huid- en of productadvies? Dan staan 
wij als team Care4you huidspecialisten graag 
voor u klaar. Wij mogen met trots mededelen 
dat wij vanaf juni onze tweede vestiging hebben 
mogen openen in het Paramedisch Centrum 
de Bleekerij. Dit centrum staat bekend om zijn 
oncologische disciplines en dit sluit ontzettend 
goed aan bij onze visie.

Op het moment dat mensen geconfronteerd worden met (borst)kanker stap je in 
een sneltrein waarin je een reis maakt met emoties, angst, vragen, onzekerheid, 
maar ook lichamelijke klachten. Voordat je in deze sneltrein stapt is het belangrijk 
om je te realiseren hoe deze reis voor jou zal gaan verlopen. 
Wij als Team Care4You willen jou graag helpen en begeleiden bij vragen omtrent 
huidproblemen welke voorkomen tijdens jouw behandelingen. Denk hierbij aan  
medicatiegebruik bij chemo, bestraling van de huid en littekens na operaties. Ook is 
een stukje ontspanning tijdens dit traject ontzettend belangrijk om deze hectische 
periode door te komen. Bij Care4you kun je een behandeling ondergaan waarin aan-
dacht voor de oncologische huid en ontspanning samen komen. 

Wilt u meer informatie over een betreffende behandeling ontvangen of voor  
een gratis intake, bel of mail gerust. Wij ontmoeten u graag in onze praktijk.
Debby Lorkeers Huid- en Oedeemtherapeut  06 - 2013 5696
Sabine Westendorp Oncologische Huidspecialist 06 - 2372 6271
 
Care4you Huidspecialisten | Oleander 13 | 7483 CH | Haaksbergen
Care4you Huidspecialisten | Boekelose Stoomblekerij 15 | 7548 ED | Boekelo
www.care4youhuidspecialisten.nl

Aangesloten bij NVH | Aangesloten bij het kwaliteitsregister | Anbos
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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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INTOCHT SINTERKLAAS AFGELAST
Het Sint Nicolaas Comité Boekelo heeft, gezien de huidige ontwikkelingen rondom het 
coronavirus en de daarbij noodzakelijke maatregelen, besloten de intocht van Sinterklaas 
in Boekelo dit jaar niet door te laten gaan.

Tevens heeft de commissie door de onzekere ontwikkelingen rondom het coronavirus ook 
besloten om alle andere festiviteiten rond Sinterklaas dit jaar af te gelasten. Ook hiervoor 
geldt dat naast alle praktische uitdagingen het moeilijk blijft om de anderhalve meter te 
handhaven.

Maar lieve kinderen: Sinterklaas zal zich er echt van niet laten weerhouden om ieder kind 
op gepaste afstand (‘s nachts slaapt toch bijna iedereen) een cadeautje te komen brengen.

WE WENSEN JULLIE ONDANKS ALLES TOCH EEN HEEL FIJNE SINTERKLAASTIJD!

DE SINTERKLAASCOMMISSIE
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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 

 



MOUNTAINBIKEROUTE HET RUTBEEK

DOOR: DEBBIE VOOGSGEERD

Rondom Het Rutbeek ligt een prachtige mountainbikeroute (MTB-route) van maar liefst 
6,5 kilometer. Degenen die er gebruik van maken, zien vast dat het goed onderhouden 
wordt en er zelfs regelmatig vernieuwingen zijn. Maar wie zit daar eigenlijk achter? De 
redactie van Rondje Usselo zocht het uit en kwam terecht bij Paul Schagen (50 jaar).

Fijne afleiding
Paul: “Ik woon op het Stroinkslanden in Enschede, maar ben sinds 2018 ook regelmatig 
te vinden op Usseloos grondgebied. Ik heb toen de overstap gemaakt van de mountain-
bikeroute in Haaksbergen naar de route op Het Rutbeek. Ik kwam destijds als fanatieke 
fietser in contact met de club die in Haaksbergen het onderhoud deed en was meteen 
enthousiast. Omdat ik huisvader ben om extra zorg te bieden voor onze twee autistische 
kinderen, zocht ik naar een fijne afleiding. En die vond ik in het onderhouden van de  
MTB-route.” 

Eerste project was een track op de skiheuvel
Zo’n twee jaar geleden hoorde Paul dat de toenmalige vrijwilliger de route op Het Rutbeek 
niet meer kon onderhouden en bood hij aan het over te nemen. Dat doet hij inmiddels 
samen met Harry, die hoofdmonteur is bij de werkplaats van Fietswinkel Ten Tusscher. 
Meestal zijn ze op maandag en donderdag aan het werk met de MTB-route. “Het eerste 
project dat we deden was de track op de skiheuvel, die we handmatig hebben aangelegd. 
Een behoorlijke klus, maar we krijgen er goede reacties op. De route is er echt uitdagender 
door geworden. We hebben nu nog als doel om de track te verlengen tot de top.” 
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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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“Ons doel is om de MTB-route nog meer te 
verfraaien en gevarieerder te maken.” 

Kombochten zijn specialiteit van Paul
Paul en Harry doen alle werkzaamheden 
op vrijwillige basis. Ook zit er geen ver-
eniging achter. Het beheer van de route 
is in handen van Regio Twente, waar Het 
Rutbeek onder valt. Zij stellen budget 
beschikbaar voor officiële fietsroutenet-
werken, waar ook deze MTB-route onder 
valt. Paul: “We hebben wel de vrijheid om 
de route naar eigen inzicht te verfraaien 
en proberen er zoveel mogelijk variatie in 
aan te brengen. Met een combinatie van 
‘old skool’ tracks tot tracks die wat vernieuwender zijn, willen we mountainbikers meer  
uitdaging bieden. Zo hebben we onlangs nieuwe kombochten aangelegd, allemaal met  
de hand. Dat heeft ten opzichte van een graafmachine als voordeel dat we de paden ook  
waterbestendiger kunnen maken. Ik heb er zelfs een speciale, zelfgemaakte kromme 
schep voor. Ze noemen me ook wel ‘kombocht-Paul’, ha ha.” 

Biodiversiteit
Ook een doel is om de omgeving van de route nog mooier te maken.”Ik zet me in om de  
biodiversiteit te bevorderen en zaai inheemse planten in. Mochten mensen daar nog 
zaad van hebben, dan houd ik me aanbevolen, ook voor koolmeeskastjes. Daarnaast  
verwijderen we berenklauwen, snoeien we prikkende bramentakken en houden we nauw de 
processierups in de gaten. Een fietsclub die dit erg kan waarderen en veel gebruik maakt 
van de route, verraste ons laatst met een eigen naambord, erg leuk!”

Voordat je op de fiets stapt...
Tijdens de coronatijd was het ineens een stuk drukker op de route. “Op zich heel mooi”, 
schetst Paul, “maar het is wel belangrijk om je aan de regels te houden om zo veilig  
mogelijk te kunnen fietsen. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Al is een helm niet verplicht, 
die raden we echt aan. En lees ook goed de bordjes om de moeilijkheidsgraad te checken 
en fiets altijd met de klok mee. Daarnaast is de route echt alleen voor mountainbikers, dus 
geen ruiters en wandelaars op de paden. Behalve op de delen waar de de route deels over 
gewone paden gaat.”
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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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Actief op Facebook
Mountainbikeroute Het Rutbeek sluit aan op twee andere MTB-routes: naar Haaksbergen 
en naar het Twickel. Doel is om het netwerk nog groter te maken. Kijk voor de route eens 
op www.mtbroutes.nl/overijssel/enschede-rutbeek. Paul heeft ook een actieve Facebook-
pagina: www.facebook.com/mountainbikerutbeek. Via deze pagina houdt hij belang-
stellenden op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuws. Mocht je overigens bij grote 
projecten willen ondersteunen, laat het hem dan vooral weten.
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WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID, MAAR VÓÓR HET CONTACT

Van 1 tot 8 oktober vindt weer de landelijke Week tegen de eenzaamheid plaats. Vorig jaar 
hebben wij in Boekelo deze week omgedoopt tot Week van de ontmoeting, met diverse 
activiteiten. 

Zo gingen we met een groep op de fiets naar Camping ’t Scharrelhoes en genoten daar  
van een heerlijke lunch en een knuffelsessie met honden. We hebben de kunst van het 
schapendrijven bewonderd en er was in die week ook nog een speciale bingo in de Huis-
kamer van het Dorp.

Dit jaar is door corona alles anders, dus ook deze week zal anders zijn, zonder grootscha-
lige activiteiten. Toch kunnen we ons voorstellen dat juist nú meer mensen behoefte 
hebben aan persoonlijk contact. Daarom willen vrijwilligers van Open Ouderenwerk,  
De Zonnebloem en de Dorpsraad in die week in elk geval een bezoekje brengen aan de 
deelnemers van vorig jaar. En als u er vorig jaar bij was, dan weet u misschien nog wel 
andere mensen die een bezoekje ook op prijs zouden stellen. Laat ons dat dan even weten 
via een van onderstaande telefoonnummers.

Verder zal tijdens de reguliere activiteiten in de Huiskamer van het Dorp in die week op een 
leuke manier ook extra aandacht besteed worden aan het thema “ontmoeting”.
 

GRAAG TOT ZIENS!

BEN BEL:    053 - 4281 797

RONALD VAN DER STRUIK: 06 - 2415 2321

GERRIE DORS:   06 - 3868 4819

EDITH ROBERS:   06 - 5347 1368
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ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

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

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

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

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



GROTE SUBSIDIE VOOR BIJZONDER RIJTUIG MUSEUM 
BUURTSPOORWEG

Museum Buurtspoorweg ontvangt €40.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het 
restaureren van een rijtuig uit haar collectie. Het rijtuig NS BC 1820 staat al sinds 1989 
in de Museumloods in Boekelo in afwachting van restauratie nadat het werd gered van de 
sloop. In drie jaar tijd hoopt het museum haar bezoekers te kunnen vervoeren in dit rijtuig 
op de zeven kilometer spoor tussen Haaksbergen en Boekelo. De restauratie zal voor- 
namelijk worden uitgevoerd door de vrijwilligers van het museum. 

Kennisoverdracht
Directeur Gemma Boon: “We zijn ontzettend blij met deze bijdrage van het Cultuurfonds. 
We willen nu juist dit rijtuig restaureren, omdat de verschillende onderdelen uit het  
restauratieplan zich uitstekend lenen voor kennisoverdracht en kennisborging. Door  
verschillende generaties en kennisniveaus samen te laten werken, wordt kennis door- 
gegeven. Bovendien vormt het rijtuig een ‘missing link’ in de collectie. Doordat dit  
rijtuig wordt opgeknapt en wordt teruggebracht in de vorm waarin zij in vroegere tijden  
reizigers in de regio heeft getransporteerd, wordt het voor onze bezoekers mogelijk om 
zich te verbinden met het industriële erfgoed uit het verleden. 
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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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Alleen hier voel je de geur van verbrande kolen in je neusgaten, de originele bekleding en het 
houtsnijwerk van de rijtuigen onder je vingers, alleen hier waait de wind door je haren terwijl je 
door de open raampjes het Twentse landschap aan je voorbij ziet glijden. Investeringen zijn 
nodig om dit erfgoed te behouden voor de volgende generaties. Over drie jaar moet het rijtuig 
gereed zijn en kunnen bezoekers van alle leeftijden zich vergapen aan de schoonheid van dit  
rijtuig. Maar in de tussentijd is iedereen welkom om mee te kijken met de werkzaamheden 
in de werkplaats. Deze is geopend voor bezoekers op rijdagen tussen 10-17 uur.” 

Financiële impuls in tijden van crisis
De steun van het Cultuurfonds is harder nodig dan ooit. Door de coronacrisis loopt het 
museum in 2020 naar verwachting €100.000 mis op de jaarbegroting. Dat komt omdat 
het museum slechts 100 bezoekers per rit mag vervoeren, in verband met de 1,5 meter 
maatregel. In normale tijden waren dat er soms wel 400 per rit. Ook alle evenementen en 
bedrijfsuitjes zijn afgeblazen. De crisis drukt stevig op de kleine reserves van het museum. 
Alle investeringen in restauratieprojecten staan onder druk. De bijdrage van het Cultuur-
fonds is dan ook meer dan welkom, zodat de vrijwilligers van Museum Buurtspoorweg 
kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: het conserveren, restaureren en natuurlijk rijden 
met de mooiste collectie rollend materieel van Oost-Nederland. 
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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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Geschiedenis rijtuig: Van vervoersmiddel tot slaapplek voor schipperskinderen
Dat het rijtuig nog bestaat, is voor een groot deel te danken aan de nieuwe bestemming 
die het kreeg, nadat het buiten dienst werd gesteld door de Nederlandse Spoorwegen. 
Op 23 januari 1911 werd er door de protestantse kerk in Vreeswijk een vereniging opge-
richt: ‘De Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor  
Schipperskinderen’. Deze vereniging wilde ervoor zorgen dat kinderen van binnenvaart-
schippers naar een school konden gaan waar ze goed onderwijs konden krijgen en chris-
telijk werden opgevoed. Omdat de schipperskinderen niet zomaar naar huis konden gaan, 
moest er een internaat voor deze kinderen komen. 

In 1913 kocht de vereniging daarom een stuk grond en op 28 augustus 1915 werd het Prins 
Hendrik Internaat geopend. Er waren op dat moment 94 leerlingen. Al snel bleek dat er 
behoefte was aan uitbreiding van de capaciteit van het internaat. Men meende enigszins 
in die behoefte te voorzien door een zestal oude spoorwagons van de Nederlandse Spoor-
wegen over te nemen. Drie van deze treinstellen werden op het terrein van het internaat 
geplaatst, de overige kregen een plaats in de gemeente Overberg, onder Amerongen. Ze 
werden daar geplaatst op een terrein van H.J. Graaf van Aldenburg Bentinck en fungeerden 
als recreatieverblijven voor de kinderen van het schippersinternaat. 

De NS BC 1820 werd daarbij ingericht als slaapvertrek met stapelbedden. Ook andere 
scholen uit Nieuwegein maakten gebruik van deze recreatieverblijven en organiseerden 
er kampweken. In 1989 werd het rijtuig door Museum Buurtspoorweg gered van de sloop, 
nadat het terrein van eigenaar wisselde en de vakantieverblijven niet langer in gebruik 
waren. Het museum heeft het rijtuig in afwachting van restauratie al die jaren veiliggesteld.
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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 



WISSINK’S MÖL: TOEN EN NU

Nu 
De molen staat tegenwoordig mooier dan 
ooit te stralen in het zonnetje op de oude 
plek. Goed te zien zijn de mooie Bent-
heimer zandstenen waarop de molen rust. 
Stichting Wissink’s Möl en ook Vereniging 
Wissink’s Möl dragen samen zorg voor de 
instandhouding van de molen. Er staat 
weer een mooie heg om de molenterp en 
het molenhuisje werd al eens gerenoveerd. 
Sinds november vorig jaar staat Wissinks 
Möl stil. Bij de tweejaarlijkse inspectie 
constateerde Monumentenwacht Over-
ijssel namelijk bruinrot in het wiekenkruis. 
Halverwege augustus is het aangetaste 
wiekenkruis van de molen gehaald, om 
het vervolgens in de werkplaats van een 
restaurateur exact na te bouwen. Halver-
wege oktober verwacht de restaurateur 
het nieuwe wiekenkruis te plaatsen. In de 
tussentijd plegen vrijwilligers van Wissinks 
Möl onderhoud aan de metalen wieken-as. 
De molen is weer open op woensdag- en  
zaterdagmiddag. De molenaars en gast-
heren en -vrouwen geven dan graag uitleg 
over de werking. Altijd mooi en interessant 
om te zien. 

Toen
Wissink’s Möl is de grootste en hoogste 
blikvanger in Usselo, en alom bekend. Al 
in 1802 werd deze molen gebouwd door 
J.H.Wissink, die ook de molenaar werd. 
Toen de molen meer concurrentie kreeg 
van een machinale maalderij, besloot de 
laatste molenaar, G.H. Wissink, de molen af 
te breken. Zover kwam het niet; de molen 
werd gered door J.B. van Heek, die in Buurse 
een openlucht museum wilde opzetten met 
daarin plek voor de molen. Als hij echter 
overlijdt in 1923, raakt de molen op de 
heide in Buurse in verval. Ook de overgang 
naar Natuurmonumenten kan dit proces 
niet stoppen. Na een zware stormschade 
wordt de molen in 1972 afgebroken. Dan 
slaat men in Usselo de handen ineen om de 
molen terug te krijgen op de oude plek. In 
1978 keurt de Raad van State de terugkeer 
goed. De molen wordt gerestaureerd en in 
1982 ‘maalvaardig’ opgeleverd onder be-
heer van Stichting Wissink’s Möl*.

Meer informatie op www.wissinksmolen.nl
*BRON: FOLDER WISSINK’S MÖL.

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| O

KT
O

BE
R 

20
20

 | 
N

R.
 4

40

53



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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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING

Aan de website van onze Historische Kring is 
de laatste tijd hard gewerkt. Zo kunnen we laten 
zien wat zich aan materiaal (onder meer boeken) 
in ons archief bevindt en ook is het mogelijk het 
fotoarchief te raadplegen. 

Zoals bijvoorbeeld de foto die we in het vorige nummer van Boekeloos hebben laten zien. 
De foto’s geven de gelegenheid terug te gaan in de tijd en bij wijze van jeugdsentiment 
te zien hoe het er vroeger in onze dorpen aan toe ging. Dus 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.

Zoals we in het vorige nummer van Boekeloos konden melden is het boekje ‘De Tommies 
bint in Bookel’ enthousiast ontvangen. Mocht u nog meer exemplaren ervan willen hebben, 
bij wijze van cadeau op een verjaardag of anderszins, loop eens langs bij Thuys. Daar zijn 
de boekjes te koop voor €3.

Graag maken we u attent op de mogelijkheid de Historische kring te steunen door middel 
van Rabo Club Support. Voorgaande jaren was dat via Rabobank Club Kas en stond open 
voor iedereen die een rekening had bij Rabobank. Echter, Rabo Club Support (zie https://
www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/) is slechts toegankelijk voor leden 
van Rabobank. Ons verzoek is ten eerste, mocht dat nog niet geval zijn, lid te worden van 
Rabobank (zie https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/. Dat kan gemakkelijk en kost 
niets, en vervolgens in oktober te stemmen op de Historische Kring.

Ook in de komende maanden is het Historisch Centrum geopend op vrijdagmorgen (10.00 - 
12.00 uur) en maandagavond (20.00 - 22.00 uur). We zullen de coronaregels in acht nemen, 
ook al zijn we klein behuisd.

https://www.historische-kring-boekelo.nl
info@historische-kring-boekelo.nl
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo
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KLEIN ZAKELIJK
Te huur: kantoorruimtes in bedrijfsverzamelgebouw ‘Klokhuys’ Boekelo

In het karakteristieke Klokhuys, Boekelose Stoomblekerij 45, komen op korte termijn 
twee kantoren vrij, 1 x 12 m2 en 1 x 30 m2. Gestoffeerd, gemeenschappelijke pantry / 
keuken en inclusief parkeerplaatsen. 

Flexibel en kortlopend huurcontract is mogelijk. 
Geïnteresseerd? Bel: 06 - 4605 4745 of 06 - 1250 8149
www.klokhuysenschede.nl

LAAT VAN U HOREN IN ONZE NIEUWE RUBRIEK

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 mooi moment uit uw leven, een besluit van de Dorpsraad of zaken 
die gevoelens van onvrede oproepen. 

In onze nieuwe rubriek: Wat mij opvalt...  krijgt u de ruimte daar melding van te maken. 
Stuur een mail naar boekeloosredactie@gmail.com (maximaal 200 woorden).

FOTO: CARIEN DE VISSER



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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De “Huiskamer van het Dorp” is een ontmoe-

tingsplek 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.

OKTOBER
Ma. Nordic Walking rond Boekelo. 13.45

Ma. Aangepaste gym door fysiotherapeut. 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. 14.00 & 19.00

Vr. Ontmoetingsmiddag: activiteiten voor lichaam en geest. 14.00

8 okt. Bingo. Kosten €4. Opgave bij Joke Velthuis. 14.00

14 okt. Filmavond. Kosten €5, incl. hapje en drankje. 19.00

15 okt. Klaas Hessels vertelt over het boek “Het goede leven”.  14.00

 Kosten €4.

22 okt. Sjoelen of Rummikub. Koffie gratis, drankje eigen rekening. 14.00

29 okt. Herfststukje maken. Kosten €7,50. 14.00

NOVEMBER
5 nov. Wielens ondergoed komt met de laatste mode. 14.00



SPORTCAMPUS
ZUIDERPARK
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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Franciscusparochie - Protestantse Gemeente - Nederlandse Protestantenbond
Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld

04 okt. Marcellinuskerk Boekelo  15.00 uur Mariaviering rond de kapel.  
   m.m.v. dames- en herenkoor

  Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

11 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

18 okt. Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

25 okt. Johanneskerk Twekkelo Kerkdienst Protestantse Gemeente

01 nov. Marcellinuskerk Boekelo  Allerzielendienst. m.m.v. dames- en herenkoor

  Protestantse kerk Usselo Kerkdienst Protestantse Gemeente

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

KALENDER OKTOBER

vr. 9 okt. Inleveren kopij Boeke-loos | boekeloosredactie@gmail.com

di. 13 okt. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 19.00 - 19.30 
  Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

do. 29 okt. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt 
  mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl 17.00

vr. 30 okt. Bezorgers Boeke-loos | De Zweede
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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:
www.boekelo.info/Boekeloos
(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/Boekeloos

BOEKELOOS
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.

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar
(juli/augustus en december/ 
januari: dubbel nummer) 
Oplage:  1900 ex. per uitgave
Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:  BindingDesign, Hengelo

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.

achterkant Boeke-loos 2017.indd   2 21-04-17   21:30


