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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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Heb je iets te melden of een mooi verhaal 
te delen? Laat het ons weten. Jouw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd!
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Susanne Harperink
06 - 1714 4265

Marieke Meijerink-Miedema
06 - 1183 9724

Estelle Vultink
06 - 2064 3476
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boekeloosredactie@gmail.com
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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.
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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

Het is lente! En gelukkig kunnen we er ook buitenshuis weer iets meer van genieten. Want 
de coronamaatregelen zijn versoepeld, waardoor we onze Boekelose terrassen weer 
mogen bezoeken en ook na 22.00 uur nog een ommetje door het dorp mogen maken.

Maar het blijft een dilemma. Want hoewel we blij zijn dat er weer iets meer mogelijk is, zijn 
de besmettingscijfers nog niet positief en belanden er nog steeds veel mensen met corona 
in de ziekenhuizen, waardoor de druk op de zorg nog niet afneemt. 

Ook in jouw persoonlijke leven zal de coronapandemie voor dilemma’s hebben gezorgd: iets 
niet doen en iemand of iets missen of iets wel doen en dan risico op besmetting lopen. Nu 
horen dilemma’s natuurlijk niet alleen bij dit ‘coronatijdperk’, maar zijn ze onderdeel van het 
leven. Een belangrijk dilemma waar we in deze Boekeloos aandacht aan besteden is wél het 
belang van groene energie erkennen maar niet de overlast willen hebben van windmolens 
in onze achtertuin.

Een klein onderzoekje door de inhoudsopgaven van Boekeloos van de afgelopen 13 maanden 
laat zien dat er naast dilemma’s in Boekelo ook veerkracht is, waarbij er veel betrokkenheid 
en creativiteit is losgekomen. Een gezin in nood bijstaan, een mooie actie voor het zieken-
huispersoneel, op andere manieren toch buiten met elkaar sporten, een ondernemer die een 
180 graden omslag maakt, buren die iets voor elkaar doen en ga zo maar door.

En mocht je nog op zoek zijn naar een invulling voor jouw betrokkenheid en creativiteit, 
dan zijn er ideeën genoeg in deze Boekeloos. Je kunt je opgeven als collectant voor het 
Nationaal MS Fonds, of vrijwilliger worden bij Museum Buurtspoorweg of, jawel, een leuk 
stukje aanleveren voor Boekeloos!

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN MOOI VOORJAAR!
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

DOOR: JEROEN VERHAAK

Hoewel de temperatuur op het moment van schrijven nog aan de lage kant is, is de lente al 
wel begonnen. We hopen dat mede hierdoor het virus ons minder overlast gaat bezorgen. 
Het vaccineren zal daar vast ook aan bijdragen. Hoewel waarschijnlijk ijdele hoop, wensen 
we van harte dat iedereen gevrijwaard blijft van het virus. 

Zoals gedurende de hele coronatijd heeft de Dorpsraad de afgelopen maand niet stil gezeten. 
Onderstaand de belangrijkste punten waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Dorpsplan 2020-2030
Eind april is er een overleg geweest met de gemeente over ons dorpsplan. Met name over 
woningbouw, scholenbouw en Teesinkweide. 

MFA
Begin april is er een overleg geweest tussen de voorzitter van de Unisson-verenigingen, de 
Dorpsraad en het MFA. De reden voor deze bijeenkomst was dat de bouw van de sporthal 
duurder uitvalt dan geraamd. De oorzaak daarvan is dat met name de kosten voor de  
benodigde bouwmaterialen de afgelopen maanden fors zijn gestegen. Met elkaar hebben 
we overlegd of en hoe we een gat van circa € 75.000 konden overbruggen. Dat is gelukt! 
Mede dankzij bijdragen van de verenigingen en een extra bijdrage van de Dorpsraad, uit 
onder andere het Dorpsbudget. 

Commissie Sociaal
•  Kinderboerderij: binnenkort is er weer een overleg. We hebben de indruk dat de gemeen-

telijke besluitvorming hierover niet van grote snelheid getuigd.
•  Herinrichting natuurlijk spelen De Mans: de werkgroep met daarin een aantal geïnteres-

seerde buurtbewoners komt binnenkort bijeen.
•  Speelterrein Dr. de Jongstraat: tot onze teleurstelling vordert dit project niet echt. We 

hebben gesprekken gevoerd met zowel stadsdeelbeheer als de initiatiefnemers. Bij de 
gemeente zijn hier blijkbaar minder middelen voor beschikbaar dan gesuggereerd. Voor 
de buurt is aanpassing van het plan bespreekbaar. Daarom hebben we hen gevraagd 
naar de minimale wensen. We proberen dit de komende maand vlot te trekken.



 

 

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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Commissie Fysiek
•  Renovatie Boekelosestraat: als Dorpsraad willen wij dat de weg even breed wordt uitge-

voerd als de Boekelosestraat in het centrum. Omdat de gemeente een andere mening 
heeft, gaan we bezwaar maken.  

•  Vliegveldje Badweg: we hebben een nieuwe brief ontvangen van de gemeente waarin 
de door ons en enkele raadsleden voorgestelde optie om de modelvliegclub op het 
vliegveld te (blijven) huisvesten niet haalbaar wordt genoemd. We gaan bezwaar maken 
tegen het besluit van het college en uiteraard ook tegen de nog te verstrekken om- 
gevingsvergunning. We gaan tot het uiterste om dit besluit ongedaan te laten maken.

•  Duurzame energie: de samen met Usselo en Twekkelo opgestelde zienswijze over de 
Energievisie is verzonden. Windmolens met een hoogte van 230 meter zijn voor ons 
onbespreekbaar. 

•  Pand voormalige garage Vossebeld: zowel bij de gemeente als bij leden van de Dorps-
raad zijn klachten gemeld over geluids- en reukoverlast. De gemeente onderzoekt deze 
en wij wachten de resultaten van het onderzoek af.

Dorpsbudget
•  Voor onze actieve vrijwillige straatadoptiegroep is op verzoek van Anton Heuven € 310 

uitgetrokken voor de aanschaf van grijpers om achtergelaten vuil op te kunnen pakken. 
•  Er is € 410 toegekend aan Gymvereniging Unisson en BSC Unisson voor enkele aanpas-

singen aan het pannaveld op De Zweede.

Bestuursaansprakelijkheid
Er is een wet aangenomen die de aansprakelijkheid van besturen van stichtingen en  
verenigingen beter moet regelen. Dit betekent zo goed als zeker een aanpassing van  
onze statuten. We onderzoeken of we dit samen met de besturen van andere Boekelose 
verenigingen kunnen oppakken zodat niet iedereen het bekende wiel hoeft uit te vinden.

Klachten melden
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kunt u melden via ‘Slim Melden  
Enschede’: https://enschede.slimmelden.nl.

Contact met de Dorpsraad
Helaas kunnen we in ieder geval de komende tijd vanwege het coronavirus geen openbare 
vergaderingen houden. Dat wil niet zeggen dat er geen contact mogelijk is. Mocht je iets 
willen vragen of meedelen dan kun je ons bereiken via dorpsraad@boekelo.info. 



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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Het maandelijkse spreekuur op 11 mei aanstaande gaat vooralsnog gewoon door.  
Zie daarvoor ook de berichten op www.boekelo.info en onze Facebookpagina  
(www.facebook.com/stichtingdorpsraadboekelo). Als je op het spreekuur wilt komen is  
het dringende verzoek dit vooraf te melden via ons bovenstaande e-mailadres.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierupsen zijn half april weer uit hun eitjes gekomen. De gemeente is 
gestart - waar dat mag en kan - met de vroegtijdige bestrijding. Op www.enschede.nl/
eikenprocessierups staat de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau te zien welke 
eiken worden behandeld en met welk biologisch bestrijdingsmiddel dat gebeurt. 

•  Alle eiken in Boekelo worden weer behandeld met bacteriën  
Net als vorig jaar. Bacteriën verminderen ongeveer 60 tot 80% van de eikenprocessie-
rupsen in de bomen. Daarmee wordt minimaal hetzelfde resultaat verwacht als vorig jaar.

•  De overlast 100% wegnemen kan niet, verminderen wel  
Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle eikenprocessierupsen. Bateriën 
verminderen het aantal rupsen in de boom met maximaal 60 tot 80% Dat is afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de hoogte van de bomen.

•  Overlastgevende nesten kunnen worden weggezogen
  Dat zijn nesten die heel groot zijn (formaat voetbal en groter), op de stam zitten  

of over een (fiets)pad hangen.  
•  De gemeente houdt Boekelo doorlopend op de hoogte 
  Op www.enschede.nl/eikenprocessierups staat meer informatie. Ook via Huis aan Huis 

en sociale media word je op de hoogte gehouden van de bestrijding. Net als vorig jaar.

  Preventief bestrijden
Zodra de blaadjes aan de bomen 
beginnen te groeien, spuiten we 
biologische bestrijdingsmiddelen op 
de bomen. Deze pakken de rupsen 
aan voordat ze brandharen krijgen. 
Dit vermindert het aantal 
eikenprocessierupsen hopelijk met 
60 tot 80%.

Biodiversiteit
We stimuleren het 
natuurlijk evenwicht 
door anders te 
maaien en bloemen
te zaaien.

Zelf wat doen? Leg 
een geveltuintje aan 
of vergroen uw tuin.

Natuurlijke vijanden
Meer groen zorgt voor meer 
natuurlijke vijanden zoals de 
sluipwesp en de koolmees.

Kinderen en dieren
Houd tijdens het spuiten
kinderen en dieren 
op afstand want door het 
spuiten kunnen oude 
brandhaartjes loskomen.

Aaltjes en bacteriën
Aaltjes worden ‘s avonds en 
’s nachts in de boom gespoten.  
Ze kunnen namelijk niet tegen 
daglicht. De bacteriën worden 
overdag op het blad van de eik 
gespoten. 

In april gaan we preventief bestrijden waarmee we de ernstige overlast van vorig jaar willen voorkomen.

Meer info en melden 
van ernstige overlast via
enschede.nl/eikenprocessierups.



www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN

De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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START BOUW SPORT- EN CULTUURHAL MFA DE ZWEEDE FASE 3 

In het februari-nummer van Boekeloos hebben we gemeld dat het moment voor definitieve 
beslissing tot start van de bouw dichtbij was. We zijn blij te kunnen mededelen dat we als 
bestuur van de Stichting MFA op de bestuursvergadering van 12 april jl. definitief groen 
licht hebben gegeven; we gaan eindelijke starten met de bouw! 

Laatste onderhandelingen
Door de oplopende materiaalkosten en ontstane schaarste van bouwmaterialen vanwege 
de coronasituatie moesten we snel handelen om deze garant te stellen voor de bouw. Met 
vereende krachten en succes hebben de Unisson-verenigingen, de Koepel en de Dorpsraad 
binnen een week hiervoor de extra financiële middelen weten te vinden. Daarna hebben we 
in de laatste onderhandelingen met de bouwcombinatie en de installateur overeenstem-
ming bereikt en zijn uitgekomen op een voor alle partijen uitdagend project passend binnen 
het budget. 

Schop in de grond
Vanaf nu gaat het dus snel: de start van de bouw is in de eerste week van mei voorzien en 
met de nu voorliggende planning is de hal eind 2021 gereed. Uiteraard zullen we aan het 
heugelijke ‘schop-in-de-grond’ passend aandacht geven. Nadat de schop de grond ingaat, 
starten we ook met het incasseren van de nog openstaande machtigingen van de fundrai-
singactie eind 2019. Donateurs ontvangen hier binnenkort een mail over. 

Vrijwilligers gezocht voor hand- en spandiensten
Er wordt door veel vrijwilligers volop gewerkt aan het realiseren van de nieuwe sport- en 
cultuurhal. Bij de start van de bouw komt er nog meer werk bij, zoals schoonmaak- en 
opruimwerkzaamheden op de bouwplaats en schilder- en straatwerk. We zoeken hiervoor 
extra vrijwilligers die graag een steentje bij willen dragen. Lijkt je dat wat? Stuur dan een mail 
naar info@dezweede.nl.  

We zitten niet stil
Wij, zowel de Stichting Vrienden van de Zweede als MFA De Zweede, gaan gezamenlijk verder 
door met het werven van fondsen, subsidies en benaderen en inschakelen van sponsoren 
om de inrichting en zaken die niet direct zijn meegenomen toch te kunnen realiseren. Mocht 
je hierin nog wat kunnen en willen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag. Wellicht 
nog goed om te vermelden dat de Stichting Vrienden van de Zweede de ANBI-status heeft. 
Kijk hiervoor op https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede. 



Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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De komende tijd houden we je via de website, Facebook, Boekeloos en Rondje Usselo op  
de hoogte. Heb je tussendoor vragen, stuur dan een e-mail naar info@dezweede.nl. Wij  
beantwoorden deze graag! 

Hartelijke groet,
Bestuur Stichting Vrienden van de Zweede en Bestuur MFA De Zweede
www.vriendenvandezweede.nl | www.facebook.com/vriendenvandezweede 

PINKSTERMARKT GAAT NIET DOOR 
Net als vorig jaar zal ook dit jaar helaas geen Pinkstermarkt plaatsvinden in Boekelo.
Binnen de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk een mooi evenement neer te 
zetten. We vinden het erg jammer, maar hopen volgend jaar weer een mooie Pinkstermarkt 
te organiseren!

Pinkstermarktcommissie van 
De Boekelose Ondernemersvereniging



Scan de QR-code 
en bekijk de nieuwe 
voorjaarscollectie 
in de online modeshow!

BEKIJK ONZE 
ONLINE MODESHOW!

WIJ ZIJN U HEEL GRAAG VAN DIENST 
KOOP BEWUST & KOOP LOKAAL!

Telefonisch:    06 83 70 63 08
Email:              info@ladeutmode.nl
Social Media:  Facebook/Instagram
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WINDMOLENS LEVEREN AL GENOEG NEGATIEVE ENERGIE OP

DOOR: SUSANNE HARPERINK

Het is je vast niet ontgaan: het initiatief tegen de plaatsing van een aantal windturbines in 
ons buitengebied. Om daar meer over te horen maakte ik een wandeling door het beoogde 
zoekgebied met de Boekeloërs die deze actie zijn gestart.

Het initiatief is gestart door drie families die als direct omwonenden betrokken zijn bij een 
eventuele toekomstige plaatsing van windturbines in ons buitengebied. Dit zijn de families 
Schipmann en Roesink van de Boekelosestraat (bij De Zweede) en de familie Hering, die nu 
nog in het dorp woont, maar binnenkort verhuist naar de Teesinklandenweg. We beginnen 
de wandeling dan ook daar, op landgoed De Kromme Rugge, eigendom van de toekomstige 
buren van de familie Hering, die ook tegen de plaatsing van windturbines in hun (en onze) 
achtertuin zijn.

Vanaf het landgoed wijst Damiejel Hering 
richting de N18. “In het Milieu Effecten Rap-
port (MER) zijn de effecten doorgerekend van 
drie windturbines. Eén aan de Boekelose kant  
van de N18 achter MFA De Zweede en twee 
aan de andere kant van de N18. Als je vanaf 
de Teesinklandenweg richting Usselo kijkt, 
zie je dus drie windturbines.”

Damiejel vervolgt: “Pas toen de gemeente 
Enschede de Energievisie ter inzage had gelegd, kwamen we erachter dat eigenlijk niemand 
op de hoogte was van de plannen voor het plaatsen van twee tot drie windturbines van 190-
230 meter hoog in ons buitengebied. Hierop zijn we samen gaan zitten en hebben we deze 
actie opgezet, met een brief die huis-aan-huis en via de vorige Boekeloos verspreid is, een 
website, een petitie en spandoeken.” 

Zoals het woord al zegt, is de Energievisie een visie, dus nog een ontwerp, maar als die 
aangenomen wordt denken deze bezorgde bewoners niet dat de gemeente nog heel ge-
makkelijk van deze locaties afstapt. Buurvrouw Janneke de Graaff wandelt mee en knikt 
instemmend: “Klopt, als deze visie wordt aangenomen en iemand wil een windturbine 
plaatsen, dan zijn dit de aangewezen locaties. 
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Daarna begint het proces van vergunningen 
en daartegen kun je nog wel bezwaar in-
dienen. Op voorwaarde dat je eerder een 
zienswijze hebt ingediend.”

Hoever is de gemeente ermee?
Voor 1 juli moet de gemeente de RES- 
opgave (Regionale Energie Strategie) doen 
en aangeven hoeveel ze gaan opwekken. 
Daarom willen ze de Energievisie graag op 
21 juni vastgesteld hebben. In de media 
was onlangs te lezen dat Burgerbelangen 

de gemeente gevraagd heeft om een referendum over dit onderwerp en om bewoners 
 juridische ondersteuning te geven bij het indienen van een zienswijze (dit moest voor 31  
maart jl.). Maar volgens het college hebben burgers zich al voldoende kunnen uitspreken over 
de Energievisie. Dit komt over alsof die Energievisie tot stand is gekomen met inspraak van  
de burgers. De families denken dat de gemeente dat echt gelooft: “De gemeente is hier  
al jaren mee bezig en zit daarom al veel verder in het proces en weet wat er wanneer moet 
gebeuren. Maar de gemiddelde burger weet dat niet en houdt zich daar ook niet mee bezig. 
Die komt er pas achter als het eigenlijk al (bijna) te laat is.”

De betrokkenen vinden het jammer dat het proces zo verloopt en dat wij, als bewoners van 
het gebied waar het om gaat, nooit actief betrokken zijn en er pas achter zijn gekomen nu 
de politiek al zo ver is. “Dit proces heeft al genoeg negatieve energie opgeleverd voor de hele 
regio en we staan pas aan het begin! Er wordt verkondigd dat alles in goed overleg met de 
burgers gaat en dat er inspraak is, maar de overheid is al veel verder met deze plannen dan 
wij wisten. Dit veroorzaakt zoveel maatschappelijk onrust. Dat dit nog gebeurt anno 2021. 
Het is echt niet meer van deze tijd. Maar: we laten het er niet bij zitten!”

Horizonvervuiling en geluidsoverlast
Provincie Overijssel geeft aan dat de locaties van windturbines een landschappelijke 
inpassing moeten hebben. Dat heeft het hier wat deze families betreft absoluut niet. 
“In de MER staat óók dat windturbines op deze plek heel slecht inpasbaar zijn in het 
landschap. Maar de gemeente vindt juist de ‘zichtlocatie’ vanaf de N18 en A35 een pré. 
Ze noemen het een baken in het landschap”, zegt Kristel Schipmann. “Maar ja, het is 
niet hun achtertuin. Zij hoeven er niet de hele dag tegenaan te kijken. ”Naast dat drie 
zulke grote windmolens niet mooi zijn in ons buitengebied zijn de families vooral be-
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zorgd om onze gezondheid door geluidsoverlast en slagschaduw. Dillian Hering: “Er 
zijn rapporten van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de GGD waarin staat 
dat de plaatsing van windturbines de gezondheid niet ten goede komt, alleen is het nog 
niet wetenschappelijk aangetoond en daar wordt mee geschermd. Hopelijk komt die  
wetenschappelijke onderbouwing er snel, zodat de plaatsing van windturbines mede  
op basis daarvan alsnog voorkomen kan worden.”

De normen voor het geluid gaan uit van een gemiddelde. “Ze berekenen dit over een heel jaar, 
wat kan betekenen dat je drie maanden last hebt van veel geluidsoverlast, omdat de windmolen 
op volle kracht draait en daarbij meer geluid produceert dan is toegestaan, als het geluidsniveau 
de rest van het jaar maar onder de norm zit. Daarbij zou je misschien nog aan het geluid van één 
windmolen kunnen wennen, maar van meerdere windmolens heb je onregelmatig lawaai, wat 
een nadelige invloed heeft op je gezondheid. De rust is straks wel voorbij.” 

Dat geldt niet alleen voor ons mensen, maar ook voor de dieren in de omgeving. We lopen 
ook nog even langs het vleermuizenhuis in het Teesinkbos, speciaal neergezet omdat er 
twee bijzondere soorten vleermuizen in deze omgeving zijn die ook echt gebruik maken 
van het huis. Buurvrouw Janneke en andere buurtgenoten hebben meegedaan aan een 
project om onder andere de vleermuizen in deze omgeving te behouden en vermeerderen 
door vleermuizenkasten op te hangen op hun terreinen. Als er windmolens komen, heeft dit  
mogelijk een desastreus effect op de vleermuizen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor de 
vele roofvogels die we hier hebben en beschermde diersoorten.

Een gezonde toekomst
Kristel geeft aan dat er ook plannen zijn om in de toekomst wellicht de scholen te fuseren 
tot één nieuwe school bij De Zweede, een van de plekken die is aangewezen voor een wind-



Herstel na CORONA 
Wanneer je ziek bent geweest door Corona kan het lang duren voor je 
weer de oude bent. Voor advies en een oefenprogramma kun je bij één 
van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten terecht. Dit is geschikt voor 
iedereen die in het ziekenhuis of zelfs op de IC heeft gelegen, maar ook 
als je thuis bent geweest met milde klachten.  
 

Kijk voor meer informatie op coronaplein.nu, een platform voor mensen met klachten na 
corona. Wil je een afspraak maken met een van onze fysiotherapeuten, neem dan contact 
met ons op. 
 

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

Kinderdagverblijf en Peuteropvang  
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27 
Boekelo

www.humankind.nl

Optimale ontwikkeling 
voor ieder kind.

Buitenschoolse Opvang 
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo
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turbine. “Hoe dicht zit de school straks op een windturbine? En wat heeft dit voor effect op 
het welbevinden en de leerprestaties van onze kinderen? Hemelsbreed is de afstand tussen 
een eventuele school, de buitenschoolse opvang, de sportvelden en een turbine nog geen 
400 meter. Het gaat ook om de toekomst van onze kinderen.” 

Janneke geeft aan dat de normen van bewoning tot een windmolen in Nederland ook veel 
soepeler zijn dan in andere landen. Waar het daar om kilometers tot bewoning gaat, hanteert 
de gemeente Enschede de minst mogelijke afstand van een paar honderd meter. Damiejel 
wijst naar een huis aan de Broekmaatweg en geeft aan dat dit huis er aan de zuidkant het 
dichtstbij staat, op 400 meter. Aan de noordkant is dat het huis van de familie Schipmann 
bij De Zweede, ook op zo’n 400 meter. Daartussen is het zoekgebied met een stukje aan de 
andere kant van de N18. “Als bij de aanleg van de N18 de woonbestemming van de stal aan 

de Broekmaatweg er niet afgehaald was, was er helemaal geen zoekgebied mogelijk hier, 
omdat er dan een perceel met woonbestemming binnen 400 meter zou liggen. En zo lijkt het 
erop dat de gemeente meerdere constructies bedacht heeft om in dit gebied toch echt die 
twee tot drie windmolens te kunnen plaatsen. Ze zijn al verder dan wij denken.”

En wat levert het op?
Janneke: “De gemeente heeft als uitgangspunt dat de energie die in Enschede gebruikt 
wordt, in Enschede opgewekt moet worden. Daar kun je je vraagtekens bij zetten, omdat de 
Energiestrategie regionaal wordt vastgesteld (Regionale Energiestrategie Twente) en het in 
onze regio relatief gezien minder hard waait dan in andere delen van het land. Kijk dan naar 
alternatieven in het Nationaal Programma Energietransitie. En benader deze opgave niet per 
gemeente, maar daadwerkelijk regionaal en eventueel landelijk.” 



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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HOE IS HET NOU MET…? 

DOOR: ESTELLE VULTINK

In de vorige editie van Boekeloos stond een artikel over Wendy en Richard Smale. 
Hun huis moest worden aangepast in verband met de ziekte van Richard waardoor ze  
ernstige financiële zorgen hadden. Vriendinnen van het echtpaar hadden daarom een  
crowdfundingsactie opgezet. Binnen een dag was het streefbedrag van € 15.000 behaald 
en ook het volgende streefbedrag van € 25.000 liet niet lang op zich wachten. Reden  
genoeg om Wendy even te bellen om te vragen hoe het nu met ze gaat. 

Wat blijkt: ze zijn overdonderd door alle reacties en vinden het geweldig! En verbazingwek-
kend. En overweldigend. En hartverwarmend. En ze zijn ongelooflijk dankbaar. Uiteindelijk 
is er € 32.020 opgehaald en daarmee kunnen ze alles verwezenlijken wat ze graag wilden 
en nog iets meer. Wilden ze in eerste instantie alleen een aanbouw en nog een keer met 
z’n allen op vakantie, nu kan het huis verder worden aangepast zodat daar de aankomende 
jaren geen omkijken meer naar is. Er is een beter bed gekomen dan ze in eerste instantie 
konden veroorloven, Sem gaat op kamers en daar is nu gelukkig ook geld voor en er is een 
spaarpotje voor onvoorziene uitgaven. Voorafgaand aan de crowdfundingsactie hadden al 
veel mensen aangegeven graag te willen helpen, maar geen idee te hebben hoe. Nu hebben 
ze de familie daadwerkelijk kunnen steunen.

Maar er is zoveel meer gegeven dan alleen geld. Er zijn deuren opengegaan die anders 
misschien niet open waren gegaan en Boekelo heeft zich van de allerbeste kant laten zien! 

De dochters van de familie Hering hebben een goede oplossing: “Mensen moeten gewoon 
zelf meer energie besparen en bijvoorbeeld verplicht worden om zonnepanelen op hun dak 
te leggen.” Dit kunnen de volwassenen alleen maar beamen. “Als je meer bewust wordt 
gemaakt van je energieverbruik aan de voorkant is het de vraag hoeveel je nog nodig hebt. 
Laten we onze energie stoppen in energie besparen!”

Meer informatie en contact
Wil je meer informatie lezen of de online petitie tekenen? 
Kijk dan op www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl. Wil je contact opnemen met de  
initatiefnemers? Mail dan naar geen.windmolens.in.usselo.boekelo@gmail.com.



      Architect:                    COURAGE architecten (courage.nl)
      Hoofdaannemer:       AIP partners (aippartners.com)
      Tekenbureau:            Draw Vision Europe(drawvision.nl)  
  

Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

Kraamzorg
(24 uur per dag)

info@maartje.nl
www.maartje.nl

088 - 000 52 15
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Zo mag de familie van een aantal (oud-)Boekeloërs een vloer uitkiezen voor binnen en  
een tegelvloer voor buiten, ze krijgen een fotoshooot, de stucadoor komt gratis stucken, 
er is materiaal aangeboden en woonaccesoires en ze mogen zelfs twee keer op vakantie. 
Daardoor kunnen ze in de meivakantie lekker naar De Lutte en in de zomervakantie naar een 
hotel in het Schwarzwald. En dan mogen ook de ouders en broer en schoonzus van Richard 
mee. 

Vorig jaar, toen Richard net gehoord had 
dat hij ziek was, hadden ze het plan om 
naar New York te gaan, maar helaas brak 
toen corona uit. Ondertussen is New York 
geen optie meer omdat Richard niet meer 
tegen teveel prikkels kan. En dus lijkt het de 
familie heerlijk om naar een warm land te 
gaan. Hielden ze eerder altijd avontuurlijke 
vakanties en gingen ze er met de tent op uit, 
ook hier hebben ze de plannen aan moeten 
passen. Voor nu staat er een all-inclusive 
vakantie op het programma zo snel het 
weer kan. Dit alles om maar zo veel mogelijk 
mooie herinneringen te maken met z’n allen 
nu Richard nog redelijk kan. Want hoe mooi 
het ook is wat er allemaal gebeurt, Wendy 
geeft aan dat ze het allemaal zo weer wil  
inleveren als ze daarmee de gezondheid 
van Richard terug kan krijgen. 

Overigens hebben niet alleen de inwoners van Boekelo zich van hun beste kant laten zien, 
maar ook andere bekenden. Het liefst had de familie iedereen persoonlijk bedankt voor alle 
hulp en persoonlijke berichtjes, maar dat gaat helaas niet omdat niet iedereen zijn naam  
bij hun donatie heeft gezet en omdat ze niet iedereen kennen die hen geholpen heeft.  
Wendy drukt ons daarom op het hart of we er alsjeblieft bij willen zetten dat ze iedereen zo 
ongelooflijk dankbaar zijn. Dus bij deze: iedereen heel, heel, heel hartelijk bedankt!
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UITSLAGEN CORONAPROOF PAASACTIVITEITEN

We willen beginnen met het bedanken van 
alle deelnemers. We hebben heel veel kleur-
platen binnengekregen en veel mailtjes met 
het getelde aantallen eieren en de gevonden 
zin. Er waren 46 eieren verstopt in Boekelo 
en de juiste zin was: Vrolijk Pasen Boekelo. 
De zin werd regelmatig gevonden, maar het 
goede aantal eieren helaas niet. Dit aantal 
was niet zomaar gekozen, maar had alles te 
maken met het Palmpasencomité. Deze be-
staat sinds 1975 en in 2021 dus 46 jaar. Het 
is overgenomen van mevrouw De Jong die 
het daarvoor in eigen beheer organiseerde 
op “de Bats” aan de Weisinkhoekweg 33. Bij 
één van de oprichters van het comité, mevrouw Warfman, hing dit jaar ook een poster voor 
de hazenjacht. Daarom was het juiste aantal eieren dus 46.

De volgende prijswinnaars hebben een prijs mogen ontvangen:
Winnaar palmpaasstok en inzending van de juiste zin: Elsa Vorsteveld
Winnaars kleurplaat 1- en 2-jarigen: Sven van Steinvorm en Tess Wagelaar
Winnaars kleurplaat 3- en 4-jarigen: Brent Middehoff en Vince Kleizen
Winnaars kleurplaat 5- en 6-jarigen: Siem Bruggert en Sep Kerver
Winnaars kleurplaat 7- tot 10-jarigen: Beaudine Bos en Luuk Nijhuis
Winnaar van de hoofdprijs (kleurplaat en speurtocht): Tess Kats

Wij hopen dat jullie met deze activiteiten toch nog een gezellig Pasen hebben gehad en wij 
gaan ervoor dat we in 2022 weer onze traditionele activiteiten kunnen organiseren.

Commissie Palmpasenviering Marcellinusschool
Palmpasencomité Boekelo Muziekvereniging Unisson



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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MUSEUM BUURTSPOORWEG ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS

Bij Museum Buurtspoorweg ga je terug in de tijd en beleef je het verleden opnieuw. 
Zo kun je naast het maken van een nostalgische stoomtreinrit ook het (openlucht) 
museum bezoeken en zijn er voor jong en oud veel activiteiten en bezienswaardig-
heden. Museum Buurtspoorweg bestaat uit station Haaksbergen, halte Zoutindustrie,  
station Boekelo én de ruim 7 kilometer lange spoorlijn tussen beide stations. 

Onze rijdagen en evenementen kunnen alleen mogelijk gemaakt worden door de enthousiaste 
inzet van vrijwilligers. Van het assisteren bij het laten rijden van de stoomtrein tot het verkopen 
van kaartjes en van het knippen van die kaartjes in de trein tot de horeca- en winkelverkoop 
op de stations. Kortom, om onze bezoekers een optimale ervaring te geven, moeten per rijdag 
zo’n 15 verschillende diensten worden ingevuld. Voor enkele van deze diensten zijn we op 
zoek naar vrijwilligers. We zoeken onder andere: 
• Conducteurs
• Gastheren / Gastvrouwen
• Horecamedewerkers
• Museumwinkelmedewerkers

Verstand van treinen of techniek is niet noodzakelijk, we leren je met plezier de benodigde 
vaardigheden en kennis. Lijkt het jou leuk om je binnen een gezellig team van vrijwilligers in 
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te zetten voor het behoud van cultureel erfgoed én een belangrijk deel van onze lokale geschie-
denis? Kom dan gerust eens een dag meelopen om te bekijken of het iets voor je is. Je kunt voor 
meer informatie contact opnemen met Ann Kollen via kantoor@museumbuurtspoorweg.nl.

  CONDUCTEUR
Op elke reizigerstrein is naast een chef-trein een conducteur aanwezig. De conducteur  
assisteert de chef-trein en zorgt ervoor dat bezoekers veilig in- en uit kunnen stappen, helpt 
bij het inladen van fietsen en kinderwagens én knipt de kaartjes van de reizigers. Deze 
dienst is een echte publieksfunctie en is onderdeel van ons historische verhaal. Het maakt 
de beleving van een ouderwetse stoomtreinrit compleet. Kaartjes worden geknipt, kinderen 
mogen op verzoek zelf hun kaartje knippen met de ouderwetse kniptang en veel bezoekers 
vinden het leuk om met de conducteur, die een officieel kostuum draagt, op de foto te gaan. 
Daarnaast weet de conducteur leuke feitjes over de trein en kan hij/zij vragen beantwoorden 
of mensen doorverwijzen naar de juiste plek of persoon. 

Enige kennis vooraf is leuk, maar zeker niet noodzakelijk. Daarvoor hebben we onze eigen 
interne instructies. Een nieuwe vrijwilliger begint na het opdoen van enige theoretische 
kennis als leerling-conducteur. Als mentor fungeert dan een ervaren conducteur die de 
kneepjes van het vak kent. Na het draaien van diverse conducteursdiensten met de mentor 
kan men zelfstandig op pad. Daarna bestaat de mogelijkheid om, bij gebleken geschiktheid, 
verder te worden opgeleid tot chef van de trein.
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  HORECA- EN WINKELMEDEWERKERS
Ons museum beschikt op station Haaksbergen over een museumwinkel en een museum-
café. In de museumloods op station Boekelo is een tweede restauratiepunt. In de winkel 
kunnen bezoekers terecht voor een leuke souvenir of cadeautje en in het museumcafé 
en het restauratiepunt voor een kop koffie, thee, frisdrank en kleine versnaperingen. Deze 
zogeheten nevenverkoop is een belangrijke bron van inkomsten voor ons museum. Het is 
daarom van belang dat we voor deze diensten een goede bezetting hebben en daarom zijn 
we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 

  MUSEUMWINKEL
In het historische stationsgebouw op station Haaksbergen is onze museumwinkel geves-
tigd. Deze ruimte delen we met de lokale VVV. Op maandag tot en met zaterdag wordt 
de VVV bemand door eigen vrijwilligers, op zondagen en tijdens bijzondere evenementen 
zorgen wij voor bezetting in de winkel. Het kan daarom voorkomen dat er vragen komen 
over VVV-gerelateerde zaken of verkoop van VVV-producten. Als winkelmedewerker ben je 
gastvrouw/gastheer en wijs je onze bezoekers samen met andere vrijwilligers op gastvrije 
wijze de weg in het museum. Wij zorgen ervoor dat nieuwe vrijwilligers vooraf de juiste 
informatie en een heldere werkinstructie krijgen.

  HORECA
Naast de museumwinkel in het stationsgebouw bevindt zich ons museumcafé De Goede-
renloods. Een tweede horecapunt hebben we in onze museumloods op station Boekelo.  
Op beide locaties verkopen we koffie, thee, frisdrank, ijs en kleine versnaperingen. Naast 
losse verkoop krijgen we ook vaak groepen die hebben gereserveerd. Als horecamede-
werker ben je de gastheer/gastvrouw van ons museum en zorg je ervoor dat de bezoekers 
klantvriendelijk worden ontvangen en geholpen. Wij zorgen ervoor dat nieuwe vrijwilligers 
vooraf de juiste informatie en een heldere werkinstructie krijgen.



074 - 250 53 79 
www.leferink-wennink.nl

      Een afscheid
                    naar wens

 

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR

VAN TWENTE...

VIND JE GEWOON 
IN BOEKELO.

Boekelose Stoomblekerij 41  |  7548 ED Enschede      www.advocoeur-morsink.nl

 
Passie voor het recht 
en hart voor de mens. 

Voor ondernemer 
en particulier.

Met een scherp oog 
voor jouw recht.
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NATIONAAL MS FONDS 
ZOEKT COLLECTANTEN

Van 28 juni tot en met 3 juli vindt 
de landelijke huis-aan-huis col-
lecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek 
naar collectanten in Boekelo. 
Help jij ons in de strijd tegen de 
zenuwslopende ziekte multiple 
sclerose (MS)?

Word collectant
Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. 
De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen 
letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.  
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweer- 
systeem, 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 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt 
MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.

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. Het Nationaal MS Fonds besteedt 
de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar 
betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. 



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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DE ENERGIETRANSITIE: EEN ROL VOOR KERNENERGIE?

DOOR: HENK VAN ‘T HOF

Enige jaren geleden was toepassing van kernenergie onbespreekbaar en politiek onhaal-
baar. De laatste tijd is de houding ten aanzien van kernenergie veranderd en wordt er zowel 
door de overheid als door de burger gesproken over de wenselijkheid om kernenergie  
toe te passen. In dit artikel informatie over de voor- en nadelen van kernenergie en de 
bezwaren ertegen.  

Momenteel wordt ongeveer 25% van onze elektriciteit duurzaam opgewekt, voornamelijk 
door zon en wind. Om al onze stroom duurzaam op te wekken zullen we dus het aantal 
windmolens en zonnepanelen moeten verviervoudigen en zelfs dat zal niet voldoende zijn 
omdat we in de toekomst steeds meer stroom nodig zullen hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
het toenemend gebruik van elektrische auto’s en warmtepompen. 

Het is moeilijk voor te stellen dat we in Nederland voldoende ruimte hebben voor zoveel  
zonnevelden en windmolens; zelfs niet als we meer windmolenparken in de Noordzee 
bouwen. Sommige netbeheerders pleiten er overigens voor om windenergie op te wekken 
in de buurt van onze steden om het transport van elektriciteit over grotere afstanden te 
vermijden. Dit staat haaks op het bouwen van windmolenparken op zee. Kernenergie zou 
een oplossing voor dit alles kunnen zijn. 
Voordelen van kernenergie
Over de voordelen van kernenergie kunnen we kort zijn: kernenergie is altijd beschikbaar; 
dag en nacht en elke dag van het jaar. Een kerncentrale heeft geen CO2-uitstoot. Een kern-
centrale levert veel stroom en neemt niet zoveel ruimte in beslag. Om met zonnevelden en 
windmolenparken eenzelfde hoeveelheid stroom te produceren is zeer veel meer ruimte 
nodig.

Nadelen van en bezwaren tegen kernenergie
Veiligheid: bij de mogelijke gevaren van kernenergie wordt steeds gewezen op de onge-
lukken met de kerncentrales in Tsjernobyl en Fukushima. In Tsjernobyl was sprake van 
een oud type kerncentrale waarvan momenteel de laatste gesloten worden. Simon Rozen-
daal (bekend Nederlands deskundige op het gebied van energietransitie) spreekt van een  
“houtje-touwtje” kerncentrale. Het ongeluk in Fukushima is veroorzaakt door een zeebeving 
met een kracht van 9 op de schaal van Richter, gevolgd door een hevige tsunami. Als reactie 
hierop besloot de Duitse regering alle 17 kerncentrales in het land te sluiten. Een onbegrij-



 
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 
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pelijke beslissing, omdat een aard- of zeebeving met een kracht van 9 plus een tsunami 
ondenkbaar is in Duitsland. Het gevolg van dit besluit is dat Duitsland nog veel langer moet 
doorgaan met zijn kolen en (sterk vervuilende) bruinkoolcentrales. 

Nog een andere opmerking over de veiligheid van kernenergie: in Frankrijk wordt bijna  
driekwart van alle elektriciteit opgewekt met 58 kernreactoren (en dat al enkele tientallen 
jaren lang) zonder dat er ooit één ongeluk gebeurd is. Wereldwijd zijn momenteel 450  
kernreactoren in bedrijf. Mijn conclusie is dat kernenergie zonder meer veilig is.

Radioactief afval: een probleem is het afval van een kernreactor. Dit is hoog radioactief en 
zeer langlevend. Het gaat niet om veel afval: anderhalf tot hoogstens enkele kubieke meters 
per reactor per jaar. De beste (of minst slechte) oplossing voor dit probleem is het definitief 
opbergen van dit afval in zeer diepe en stabiele aardlagen. Er is nog discussie gaande of dit 
een bevredigende oplossing is. Onder andere in Frankrijk en Finland wordt hieraan gewerkt. 
Finland is hier het verste mee; de opslag daar kan binnenkort in gebruik worden genomen. 
Voor meer informatie: zoek via Google naar “onkalo”.

De bouw van een kerncentrale kost veel tijd en vraagt een zeer hoge investering. Daar staat 
tegenover dat een kerncentrale 50 tot 80 jaar goedkope stroom levert.
Een interessante ontwikkeling op het gebied van kernenergie is de thorium reactor. Deze 
biedt belangrijke voordelen boven de momenteel gebruikte reactor op basis van uranium. Er 
moet echter nog het nodige ontwikkelingswerk uitgevoerd worden voordat deze gebouwd 
kan worden. Hierover meer in het volgende nummer van Boekeloos. Ik zal dan ook wat 
schrijven over hoe (naar mijn mening) de energievoorziening van Nederland er uit zou 
kunnen zien aan het eind van deze eeuw.

Aanvullingen en commentaar op dit verhaal zijn welkom. Je kunt deze mailen naar boeke-
loosredactie@gmail.com. De redactie van Boekeloos zorgt er dan voor dat ik het ontvang.

Henk van ‘t Hof schrijft regelmatig over diverse onderwerpen die te maken hebben met 
duurzame energie. Henk: “De reden dat ik hierover schrijf is dat ik ervan overtuigd ben 
dat de energietransitie en de klimaatverandering misschien wel het grootste probleem 
voor Nederland en de wereld worden de komende jaren. Tegelijkertijd zie ik dat men 
zich dat maar nauwelijks realiseert. Met mijn stukjes hoop ik dat meer mensen zich 
daarvan bewust worden.”



 
 

 
 

                       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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UIT JESSICA’S LEEFSTIJLBLOG

In deze rubriek deelt dorpsgenoot Jessica van 
Raalte handige tips voor een gezonde leefstijl. Zelf 
houdt ze van veel en lekker eten. Maar door voor 
voedzame en gezondere voeding te kiezen, weet 
ze tóch wat ruimte over te houden voor ‘gesnaai’. 

Waarom zei ik in mijn laatste rubriek dat je lightproducten 
links mag laten liggen? Die zijn toch de ideale oplossing wanneer je jezelf wilt verwennen 
maar wel op de calorieën wilt letten? Er kleven nogal wat nadelen aan deze producten en dat 
wil ik deze keer graag toelichten. 

Light is niet wat het lijkt
Op het oog lijken lightproducten best aardig. Immers, er zit óf 30% minder vet óf 30% minder 
suiker in. Maar vergis je niet! De fabrikant compenseert het met iets anders. Daardoor is het 
qua calorieën dus nooit een vermindering van 30%. Light-pindakaas bevat bijvoorbeeld 30% 
minder vet, maar slechts 13% minder calorieën dan gewone pindakaas. Om de lightversie 
smakelijk te houden, voegt de fabrikant glucosestroop toe. Op zichzelf kan glucosestroop 
wel, al is daar nog niet het laatste over gezegd. Het probleem is echter dat deze suikervorm 
aan zóveel producten wordt toegevoegd dat je uiteindelijk toch een grote hoeveelheid suiker 
binnenkrijgt.

Onbewust neem je meer
Ongemerkt heb je de neiging om meer van het lightproduct te gaan eten omdat je voor jezelf 
‘rechtvaardigt’ dat het minder slecht voor je is. Het voelt voor jou alsof je het recht hebt op 
genieten. ‘Waarom kan Antje wel zus en zo eten? Dat is niet eerlijk!’ Mijn tip: als je ergens van 
geniet, geniet er dan goed van. Neem geen genoegen met een alternatief dat net een tikje 
beter voor jouw lijf zou zijn, maar eigenlijk minder lekker is.

Light is meer bewerkt
Een lightproduct is per definitie een product waar flink aan is gesleuteld. Sterk bewerkte  
voedingsmiddelen dragen niets bij aan je gezondheid. Wil je wat meer richting een medi-
terrane en dus gezondere leefstijl, dan heb je volwaardige producten nodig. Volwaardig 
betekent eigenlijk: het product zoals het is, zonder schreeuwerige verpakking en zonder 
voedingsclaims.



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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Light verdoezelt het echte probleem
Je kunt het kiezen voor light ook zien als het kip-en-ei-verhaal. Wanneer je niet blij bent  
met je gewicht, kies je eerder voor lightproducten want ‘je moet toch íets doen’. Maar over-
gewicht ontstaat niet van de ene op de andere dag. Beter is het bij jezelf na te gaan wat  
er ten diepste aan ten grondslag ligt. Zo boek je resultaat voor de lange termijn. 

Smaakpapillen opnieuw trainen
Het allerbelangrijkste bij een gezondere leefstijl is nieuwe gewoontes aanleren, waaronder 
het opnieuw trainen van je smaakpapillen. Leer jezelf de zoete en zoute smaak af. Neem 
hier wel ruimschoots de tijd voor. Begin bijvoorbeeld met driekwart schep suiker in plaats 
van één schep suiker in jouw koffie of thee. Leng dranken aan met steeds meer water en  
verminder beetje bij beetje de hoeveelheid zout in je gerechten. Kleine aanpassingen hebben 
op de lange termijn een groot effect. En die gezondheidswinst behaal je helemaal zelf door 
eigengemaakte keuzes!

RODE VIERKANTJES
Ook in 2021 bloeien in mei in Boekelo de 
rode vierkantjes. Deze gebreide vierkantjes 
liggen her en der op onder andere heggen.  

Het idee, komende uit het creatieve brein 
van kunstenares Anneke Malingre, is dat 
er in de wat kleurloze maand mei wat  
vrolijkheid cq. kleur gebracht wordt. Zeker 
in deze coronatijd kunnen we wat vrolijkheid 
gebruiken.

Mocht je ook een heg of iets dergelijks 
hebben en vind je het een leuk kunstproject, 
laat het dan even weten. Er zijn nog wat vier-
kantjes beschikbaar.

Meer info via Edith Howard: info@edith-howard.com of bel 053 - 428 3552.



46

ROOSSINK
LOON EN GRONDVERZETBEDIJF

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

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

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

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

DOOR: DEBBIE VOOGSGEERD, REDACTIE RONDJE USSELO

Menig wandelaar of fietser is er weleens voorbij gekomen: Buitencentrum de Voshaar aan 
de Oude Boekelerdijk. Hier ligt een prachtig stukje Usselo verscholen op het eigen terrein 
van twee hectare van de Voshaar, vernoemd naar de kadastrale naam. Het aangrenzende 
terrein van elf hectare valt onder de Stichting Edwina van Heek dat verbonden is aan Land-
goed Zonnebeek. De Voshaar is sinds de jaren ‘60 in gebruik als buitencentrum. In eerste 
instantie als locatie waar diverse scoutinggroepen hun kampen en wedstrijden hielden, 
tegenwoordig maken ook basisscholen, verenigingen en ouderen er gebruik van.  

Door de unieke flora en fauna is het terrein bewaard gebleven
Buitencentrum de Voshaar is een stichting, wat betekent dat ze voor het voortbestaan  
volledig draait op vrijwilligers, afhankelijk is van inkomsten uit verhuur en verantwoordelijk 
is voor het onderhoud. Jan en Ria Tijdhof zijn twee van die vrijwilligers en hebben zitting in 
het zevenkoppige bestuur. Ria: “Ik loop hier al 50 jaar rond, bijna vanaf het begin. Het heeft 
een bijzondere historie. Ooit stonden er twee zomerhuisjes. Daarna werd de grond gekocht 
door de gemeente voor de bouw van het crematorium. Daar werd vanuit de milieuhoek een 
stokje voor gestoken vanwege de unieke flora en fauna.” Jan vult aan: “Zo is er is een mooi 
vennetje op het terrein waar vleesetende planten leven (Zonnedauw). Ook zijn er veel hazen, 
reeën en fazanten. Helaas hadden we vorig jaar last van een keverplaag, ook wel ‘letterzetter 
kever’ genoemd. Toen moesten er 150 bomen gekapt worden. We zijn nu met nieuwe aan-
plant bezig om dat weer te compenseren.”



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
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Ouderen beleven hier een heerlijke dag in de natuur
Ria vervolgt: “Er is een grote brand geweest bij het toenmalige gebouwtje dat net was op-
geknapt. In 1974 werd het huidige gebouw opgeleverd dat in de loop der jaren steeds meer 
is verfraaid en uitgebouwd. Zoals in 2013 met de aanbouw van moderne sanitaire ruimtes, 
die ook geschikt zijn voor mindervaliden, en een overkapping. Daaronder is het prima ver-
toeven tijdens de koffie-ochtenden die we regelmatig organiseren voor bekenden en voor 
mensen die de Voshaar een warm hart toedragen. Ook komen er regelmatig senioren van 
verzorgingstehuizen die hier een heerlijk dagje uit beleven in de natuur. Als het weer het 
toelaat, zitten ze het liefst (met rolstoel en al) in de zitkuil rondom de vuurplaats, soms met 
live muziek erbij. Dat is een heerlijk plekje! 
Sinds een tijdje hebben we daar ook een 
pizza-oven, dus we worden steeds meer 
zelfvoorzienend.”

Praktische faciliteiten voor groepen van 
30 tot 150 personen
Een kijkje in het gebouw, ook wel de 
‘blokhut’ genoemd, laat zien dat het prak-
tisch ingericht is en aan niets ontbreekt. Er 
is een gemeenschappelijke ruimte met een 
open haard, een keuken, een technische 
ruimte, een bestuurskamer en douches 
en toiletten. Jan: “Er zijn geen slaapzalen, 
maar gasten kunnen wel hun matrasje 
neerleggen als het handig is om binnen te 



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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slapen, bijvoorbeeld voor kleine kinderen. In principe slapen gasten in hun tent op de twee 
kampeerterreinen en maken ze gebruik van de blokhut voor het sanitair, om te koken of 
gezellig een spelletje te spelen. We willen nog een kleine unit op het kampeerterrein bouwen 
met toiletten en wastafels. Dan kunnen we ook grotere groepen meer faciliteiten bieden.  
Er kunnen hier namelijk wel tot zo’n 150 personen kamperen.”

Noabers zijn welkom
Vanwege corona was het het afgelopen jaar rustig. Normaal gesproken is het bijna elk 
weekend tussen Hemelvaart en de herfstvakantie volgeboekt. Dat varieert van schoolreisjes 
en BSO-kampen in de zomervakantie tot groepen nachtwandelaars, verkenners voor winter-
kampen en survivalverenigingen. Ria: “We proberen ook steeds meer contacten in de buurt 
te leggen, zoals met de beheerders van het Rutbeek, de Forelderij en de survivalvereniging. 
We betekenen graag wat voor anderen, zo doen we elk jaar mee aan de vrijwilligersactie 
NLdoet. Wie weet zijn er andere partijen in Usselo of Boekelo voor wie we iets kunnen  
betekenen.” Jan tot slot: ”En andersom. We hebben nu een klusteam van circa tien per-
sonen. Omdat het terrein behoorlijk wat onderhoud vergt, zouden we wel extra hulp kunnen 
gebruiken. Onze ‘noabers’ zijn dus welkom hoor, ook voor de gezelligheid.” 

Meer informatie: www.buitencentrumdevoshaar.nl of mail naar  
secretariaat@buitencentrumdevoshaar.nl.  
Volg ze ook op Facebook: www.facebook.com/buitencentrumdevoshaar. 
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Denk je nog altijd dat het behalen van het rijbewijs duur en vooral 
moeilijk is? Niets is minder waar. Bij Ezendam Rijopleidingen, met ruim 

25 jaar ervaring, haal je met een betaalbare cursus, die op jouw 
wensen is afgestemd, je rijbewijs. Succes verzekerd! 

AUTO – MOTOR – BROMFIETS en  AUTO MET AANHANGWAGEN
 

Kantoor Hengelo   Kantoor  Enschede�

Haaksbergerstraat 195   Transportcentrum 3 (naast het CBR) 
7554 PA Hengelo   7547 RT Enschede 
074-3676333   053-4315906 

� www.ezendam.nl 
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KOM BIJ DE PJO 
Leuke activiteiten voor jongeren in het buitengebied

DOOR: DEBBIE VOOGSGEERD, REDACTIE RONDJE USSELO 

Al sinds 1909 bestaat PJO Enschede. PJO staat voor ‘Plattelands Jongeren Organisatie’. 
Voor wie ons nog niet kent: wij organiseren activiteiten voor jongeren in het buitengebied 
van Enschede, Boekelo, Usselo en omstreken. Dit doen wij met een club van zes jonge 
mensen met als doel dat jongeren elkaar beter leren kennen en samen leuke momenten 
beleven. Inmiddels hebben we ruim 100 leden. 

Tijdens gezellige bestuursavonden bedenken en regelen we de activiteiten. Denk aan  
de ploegwedstrijden, acties om de kas te spekken of de speursmokkeltocht. Daarnaast 
organiseren wij nog kleine activiteiten, zoals het PJO-feest of solex rijden. Onder PJO  
Enschede valt ook PJO Aspiranten. Dit is voor jongeren t/m 16 jaar. Hiervoor organiseren 
wij ook activiteiten, zoals waterskiën. Door corona kunnen ook onze activiteiten helaas niet 
doorgaan. Dit vinden wij erg jammer en we hopen dan ook dat we snel iets leuks kunnen 
organiseren!



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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Lijkt het je wat? 
Of wil je meer weten? Kijk dan op www.facebook.com/pjoenschede en ‘like’ ons. Dan blijf je 
op de hoogte van onze activiteiten en kun je eens vrijblijvend meedoen. Je mag ook bellen 
of appen met Lotte Rademaker voor meer informatie: 06 - 2545 2876.

 
PENNINGMEESTER GEZOCHT

Onlangs is onze penningmeester ermee gestopt, dus we zoeken een opvolger die gek is 
op geld tellen en die de administratie bijhouden geen punt vindt. Ook extra versterking 
in het bestuur is altijd welkom. Dus: houd jij van het organiseren van activiteiten en vind 
je het gezellig vindt om samen te werken dan zoeken wij jou! Bij interesse en/of vragen 
stuur een mailtje naar joyceboksem@live.nl.
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MAYA’S IJSFIETS
Hallo, mijn naam is Maya, ik ben 14 jaar en heb mijn eigen bedrijfje: Maya’s ijsfiets! Met  
mijn ijsfiets zal ik op warme, zomerse dagen vaak in Boekelo te vinden zijn en kun je een 
ijsje bij mij kopen. Superleuk en lekker natuurlijk! Als je op de hoogte wilt blijven van wanneer  
ik op pad ga, waar ik ben en welke smaken ik meeneem, kun je mij op Instagram volgen:  
@maya.s_ijsfiets. Ik heb heel veel zin in het mooie weer en hoop je een keer te zien!

Groetjes Maya
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Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinverzorging Bestrating Grondwerk

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET 

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

 

                      
                                                            

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

 
 

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

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag 
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HUISHOUDELIJKE HULP GEZOCHT

Wij zoeken een zelfstandig werkende huishoudelijke hulp voor een appartement in de 
Berke in Boekelo. Voor ongeveer 2-3 uur per week.

Heb je interesse? Bel dan: 06 - 5797 1768.

YOGALESSEN BIJ HET RUTBEEK

Yogalessen bij het Rutbeek. Hatha & Yin yoga lessen. 

www.rawwlifestyle.nl
06 - 3902 7547

DANKBETUIGING OVERLIJDEN WYTZE SCHAT

De vele condoleances en steunbetuigingen die mijn kinderen en ik na het  
overlijden van mijn man Wytze Schat uit de dorpsgemeenschap hebben  

mogen ontvangen, waren hartverwarmend.

Ik zou graag iedereen persoonlijk willen bedanken, maar schrijven valt mij moeilijk, 
daarom op deze wijze heel veel dank voor al uw medeleven.

Clary Schat



��������

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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KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
Op zondag 2 mei is er een gebedsdienst in de Marcellinuskerk met zang door een  
koorgroepje, bestaande uit enkele leden van het Marcellinuskoor. De veiligheidsmaat- 
regelen in het kader van het coronavirus blijven van kracht: houd 1,5 meter afstand,  
maximaal 30 personen en draag een mondkapje.
 
Franciscusparochie
Voor de Pancratiuskerk in Haaksbergen kun je elke week kijken in de rubriek OpWeg in het 
weekblad Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl. Op de website 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326 kun je de eucharistieviering in de Pancatiuskerk 
vanaf 9.30 uur volgen.

Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van 10.00 - 11.00 uur een eucharistieviering uitge-
zonden.

Protestantse Gemeente Usselo
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen vinden er geen fysieke zondagse kerk- 
diensten in de kerk in Usselo plaats. Elke zondag kun je vanaf 10.00 uur de dienst  
volgen op www.kerkdienstgemist.nl/stations/2304. Verdere bijzonderheden kun je vinden 
op de website www.protestantsegemeente-usselo.nl.

KALENDER MEI
di. 11 mei Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 19.00 - 19.30

 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

vr. 14 mei Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

vr. 4 juni Bezorgers Boekeloos | De Zweede
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COLOFON

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

INTERNET
De digitale versie van Boekeloos
kun je 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.
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