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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

Estelle Vultink
06 - 2064 3476
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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 
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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

De Boekeloos houdt op te bestaan! Herinner je je deze kop nog van vorige maand?  
We zaten met de handen in het haar en het enige dat we konden verzinnen was een 
schokreactie teweeg te brengen. Want het was een reële optie dat we zouden stoppen.

Nou, er was zeker een schokeffect en we zijn 
bedolven onder de reacties. We zijn dan ook 
superblij dat er 11 mensen zijn die hebben 
aangeboden om ons te helpen! Met de eerste  
7 hebben we al gesproken (zie foto) en een 
aantal van hen heeft voor deze uitgave zelfs  
al een artikel geschreven. De Boekeloos  
leeft en daar zijn we superblij mee! 

En dus zijn we dit keer weer met veel plezier aan het werk gegaan, wat mooie artikelen heeft 
opgeleverd. Zo bestaat de Military al 50 jaar, maar gaat dit ook gevierd worden? De organisatie 
wilde niets loslaten behalve dat er winacties op social media gaan komen. Verder een inter-
view met Rita van Deutekom van La Deut over het sluiten van haar winkel en met de eigenaren 
van Breukers Dranken over de verhuizing naar het pand van Pasman, inclusief nieuwe naam. 
Ook hebben we gesproken met de ‘Toppers uit Twente’, die vorige maand de Tour for Life 
hebben gefietst en daarmee ruim €14.000 hebben opgehaald voor het goede doel. Omdat 
er ook alweer aan carnaval vieren wordt gedacht, stellen de nieuwe prins en zijn adjudant 
zichzelf incognito voor als Prins Pietje en Adje. Kun jij raden wie de hoogheden dit carnavals-
seizoen zijn? 

Maar het nieuws dat voor ons als redactie het allerbelangrijkste is, is dat onze lieve collega 
Marieke na 5 jaar afscheid gaat nemen van de redactie. Marieke heeft zich jarenlang voor de 
volle 100% ingezet voor Boekeloos, ook al ging dat vanwege haar gezondheid de laatste tijd 
eigenlijk niet meer. Ze weet heel veel van Boekelo en probeerde verhalen altijd van alle kanten 
te bekijken. We willen haar enorme bedanken voor de fijne tijd die we met haar hebben gehad 
en hopen dat ze zich snel beter voelt en weer bij ons terug komt! We kunnen haar namelijk 
eigenlijk nog niet missen.

DE REDACTIE

Coverfoto: Libby Law
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

En zo werd het toch nog weer een behoorlijk mooie nazomer. De werkzaamheden van de 
Dorpsraad zijn weer fors toegenomen. Er is dan ook weer het nodige te melden.

Dorpsplan
De Dorpsraad heeft zich gebogen over een inschatting van de woningbehoefte en het type 
woningen dat de komende jaren gewenst is. We streven naar voldoende dynamiek op de 
Boekelose woningmarkt. Daarvoor denken we in verhuisketens oftewel: bouwen voor be-
paalde groepen leidt tot het vrijkomen van bepaalde woningen die dan weer aantrekkelijk 
zijn voor andere groepen bewoners. We concentreren ons hierbij op wonen/bouwen voor 
Boekeloërs. Dat is nog een lastige opgave in een markt die in principe geheel vrij toeganke-
lijk is voor iedereen met een vraag. Hetgeen wij nu in concept hebben voorbereid bespreken 
we weer met de gemeente. We hebben gesprekken gevoerd met de makelaars die veel doen 
in het dorp om hun kennis en ervaring mee te kunnen nemen. Op enig moment zullen we 
onze ideeën delen met het dorp.

Nieuws uit de commissie Sociaal
•  Speelterrein Dr. de Jongstraat: in september is begonnen met de renovatie van de speel-

tuin en die is op 29 september afgerond.
•  Hanging baskets: nog steeds zijn de bijdragen van de BOV en de Koepel niet ontvangen. 

Dat baart de Dorpsraad zorgen omdat we eerder besloten dat in de nabije toekomst de 
financiering grotendeels bij anderen moet komen te liggen.

Nieuws uit de commissie Fysiek
•  Duurzame energie: nog steeds is er geen besluit gevallen in de gemeenteraad over de 

Energievisie. Het wachten is daarop. Boekelo, Usselo en Twekkelo waren in overleg 
met elkaar en met de gemeente over de vertaling van de visie naar ons eigen gebied.  
Dat overleg is opgeschort in afwachting van de besluitvorming over de visie in de 
gemeenteraad. De Dorpsraad heeft besloten om in ieder geval een project te starten 
voor zonnepanelen op daken van particulieren. Daarvoor zijn leveranciers gezocht die 
voor een acceptabele prijs en onder goede condities zonnepanelen kunnen leveren 
en installeren. De Dorpsraad is zelf geen partij in dezen, maar wil graag stimuleren  
dat dorpelingen waar mogelijk zonnepanelen plaatsen. In de maand oktober zullen 
bijeenkomsten georganiseerd worden waar de leveranciers zich presenteren. In deze 
Boekeloos is hierover een artikel opgenomen. 

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| O

K
TO

BE
R 

20
21

 | 
N

R.
 4

50

7



 

 

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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•  Mail kruispunt Boekelosebleekweg/Windmolenweg: we hebben nog geen bericht gehad 
van de gemeente over de evaluatie van de kruising. Uit contact van bewoners blijkt dat 
de gemeente bereid is om smiley-borden te plaatsen bij de kruising. Dat kan helpen om 
de snelheid te reduceren. 

•  Renovatie Boekelosestraat: de renovatie staat gepland voor het voorjaar van 2022. 
Bewoners hebben een verzoek ingediend om andere straatverlichting dan gepland en 
op andere plaatsen. Dat verzoek steunen we als Dorpsraad. De kwestie van de breedte 
van de straat speelt nog steeds. Met inachtneming van de wens van omwonenden om 
wat te doen aan de snelheid blijft de Dorpsraad pleiten voor handhaving van de huidige 
breedte. We bezien onze mogelijkheden nog eens. 

Nieuws uit de commissie Dorpsbudget
De Dorpsraad heeft een aanvraag voor het Vijverconcert dat op 12 september jl. plaatsvond 
gehonoreerd. Dat concert is weer geweldig geweest.

Verkiezingen
Op 22 maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen en derhalve ook de 
Dorpsraadverkiezingen. De voorbereiding wordt nu opgestart. De Dorpsraad heeft de  
verkiezingscommissie benoemd. Daarin hebben zitting: Roelant Lawerman (voorzitter), 
Jaap Hilbink, Jurjan Assink, Roel Bruinsma, Tanja Dijkstra en Kerensa Broersen-Nutma. Om  
uiteenlopende redenen zal een groot gedeelte van de huidige Dorpsraad niet terugkeren na 
de verkiezingen. Kandidaat leden voor de nieuwe Dorpsraad worden opgeroepen om zich te 
melden, rechtstreeks bij de commissie of bij de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft de begroting 
voor de verkiezingen goedgekeurd.

Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets te vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via dorpsraad@ 
boekelo.info. Het volgende maandelijkse spreekuur is 12 oktober aanstaande om 19.00 
uur. Als je op het spreekuur wilt komen moet je dit vooraf melden via ons bovenstaande 
mailadres.

Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kun je melden via  
‘Slim Melden Enschede’: https://enschede.slimmelden.nl
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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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IN 2022 VERKIEZINGEN VOOR DE DORPSRAAD

Het duurt nog bijna een half jaar, maar we kondigen het nu alvast maar aan: op 16 maart 
2022 vindt in Boekelo de verkiezing van de Dorpsraad plaats. De Dorpsraad van Boekelo 
bestaat uit gekozen leden en de verkiezing daarvan gebeurt om de 4 jaar, gelijktijdig met 
de gemeenteraadsverkiezingen. Wij nodigen je uit om eens na te denken over de vraag: is 
zitting hebben in de Dorpsraad wellicht iets voor mij?

Misschien is je eerste gedachte: dat is niks voor mij, het is een soort politiek en daar snap 
ik toch niks van. Maar wij denken dat je je dan vergist. Het werk van Dorpsraadsleden is 
niet verheven boven ‘gewoon’ werk, zodat het uitgevoerd zou moeten worden door notabele 
dames en heren uit het dorp. Het is eerder alledaags werk. Heb je een ‘normaal verstand’, 
interesse in de onderwerpen, hart voor het wel en wee van Boekelo, de vaardigheid om er 
met anderen over van gedachten te wisselen en de bereidheid om er tijd en energie in te 
steken? Dan kun je het werk vast wel aan!

Wij zoeken mensen die zich voor de verkiezing van de Dorpsraad kandidaat willen stellen. 
Uiteraard zijn wij blij als je je nu meteen bij ons als kandidaat aanmeldt. Maar wij kunnen 
ons goed voorstellen dat je toch eerst wat meer informatie wilt over wat er bij het Dorps-
raadswerk komt kijken. Dan kun je een informatiemap aanvragen bij de secretaris van de 
commissie die de Dorpsraadsverkiezing organiseert. Aarzel niet om zo’n informatiemap 
aan te vragen, de secretaris is verheugd als hij er een flink aantal van kan verzenden!

Je kunt ook vragen stellen aan de leden van de Verkiezingscommissie, hieronder vind je de 
namen en contactgegevens.

Roelant Lawerman (voorzitter)
053 - 428 2035 / 06 - 5318 1611 
r.lawerman@wxs.nl

Roel Bruinsma (secretaris)
053 - 428 1753
roelbruinsma@home.nl 

Kerensa Broersen
06 - 1669 9055
kerensabroersen@hotmail.com 

Tanja Dijkstra - Tibbe
053 – 430 0005 / 06 - 1291 8809
tanja.dijkstra26@gmail.com

Jurian Assink
053 - 428 2882 
jurian.assink@ziggo.nl 

Jaap Hilbink 
053 - 428 2331 / 06 - 5389 9711 
j.hilbink@home.nl
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN

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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TWEEHONDERD EXTRA ZONNEDAKEN IN BOEKELO 

Dat is het doel dat de Dorpsraad Boekelo, de Vereniging Behoud Twekkelo en de Buurt-
kring Usselo zich hebben gesteld. Het betreft dus de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo. 
En het mogen natuurlijk ook best meer zijn dan 200 daken...

Een flinke stap in verdere verduurzaming van onze dorpen en van je eigen woning en een 
mooie kans voor jou om geld te besparen en bij te dragen aan deze verduurzaming.

We hebben de afgelopen maanden bij meerdere installateurs van zonnepanelen richtprijzen 
opgevraagd voor het uitvoeren van deze zonnepanelenactie. Wij hebben hieruit een keuze 
gemaakt voor de twee meest geschikte installateurs uit de regio.
 
Deze twee installateurs willen wij graag aan je voorstellen. Natuurlijk willen wij je dan ook 
uitleggen hoe dit in zijn werk gaat, wat het je kost, wat het je oplevert, hoe jouw huis hierin 
zou passen, wanneer dit uitgevoerd kan worden, en hoe je mee kunt doen.

Ook mensen die al zonnepanelen hebben en graag naar meer zonnepanelen willen zijn van 
harte welkom. En zelfs voor mensen die geen panelen op hun dak kunnen hebben is er een 
goede mogelijkheid om toch mee te doen aan verduurzaming en kostenbesparing.  

Op dinsdagavond 26 oktober, vanaf 19.30 uur, hebben wij de grote zaal bij café De Buren 
gereserveerd om je over het hoe en wat te informeren. Je kunt je die avond ook al inschrijven 
voor een verdere verkenning. 

Voor koffie wordt gezorgd. Kom je ook ?

Kas de Vries
Dorpsraad Boekelo
06 - 2227 6043

Joris van Staaden
Inwoner Boekelo en lid van Coöperatie Enschede Energie
06 - 2254 7831
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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AFSCHEID VAN DE REDACTIE VAN BOEKELOOS NA RUIM 5 JAAR

Het werd al even benoemd in ‘Van de redactie’ in het september-nummer van Boekeloos: 
mijn abrupte vertrek bij de redactie vanwege gezondheidsredenen. 

Het afgelopen jaar heb ik veel minder kunnen bijdragen aan Boekeloos dan voorheen. Omdat 
blijkt dat ik mijn beperkte energie en tijd nodig heb om te herstellen om straks weer aan het 
werk te kunnen, werd de beslissing helaas wel heel duidelijk.
 
Ik ben heel blij dat de laatste oproep een aantal dorpsgenoten heeft bewogen zich te melden 
om bij te dragen aan interviews en stukjes schrijven. We krijgen ook al een tijdje mooie 
foto’s ingezonden en dat wordt enorm gewaardeerd! Vele handen maken licht werk en dat 
is in dit geval zeker waar! In de afgelopen jaren heeft Boekeloos een grote transformatie 
doorgemaakt. Toen ik begon in 2016 was de opmaak nog zwart-wit aan de binnenkant en 
hadden we iedere maand dezelfde foto voor de cover. Het was fantastisch toen de opmaak 
werd geprofessionaliseerd door Rick Wildeman van Dus brand design.

Voor mij was het vertrek uit de redactie van Zanja Monnink een groot gemis. Ik was dan 
ook zeer opgelucht toen Susanne Harperink zich bij ons voegde en de eindredactie op zich 
nam en de redactie eind vorig jaar versterkt werd door Estelle Vultink. Het gehele proces 
van inzendingen en ideeën tot de uiteindelijke oplage is de afgelopen jaren door Susanne,  
Rick en Estelle gestroomlijnd en heeft ertoe geleid dat deze oplage er nu wel heel gelikt 
uitziet. Ik noem het wel eens onze Dorps Glossy!

Ik heb het als bijzonder ervaren hoe je als redactielid zo op de hoogte bent van alles  
wat er in het dorp speelt. Nou álles dat dan gelukkig ook weer niet! De redactie heeft altijd  
de intentie om een positief platform te bieden aan de inwoners en ondernemers van  
Boekelo om de onderlinge verbondenheid in het dorp te verstevigen. Dit betekent natuurlijk 
dat visies kunnen verschillen en het balanceren tussen wat we wel of niet plaatsen wordt 
altijd zorgvuldig overwogen. Mocht een dorpsgenoot van mening zijn dat iets niet klopt,  
dan worden we gemaild of gebeld. En dat is prima, een goed gesprek verheldert veel.

Ik ga de Boekeloos redactie missen, dat is zeker, maar wie weet laat ik nog eens iets van me 
horen in een ingezonden stuk.

Good goan!
Marieke Meijerink - Miedema
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LEKKER WARM 
DE HERFST DOOR

Telefonisch:    06 83 70 63 08
Email:              info@ladeutmode.nl
Social Media:  Facebook/Instagram

De nieuwe 
najaarscollectie hangt 
nu in onze modezaak!
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ZOMERCONCERT AAN DE VIJVER

DOOR: COR LANGEN

Het is zondag 12 september. Ik volg het fietspad van de Teesinklandenweg naar de Badweg. 
Links van het pad ligt een vijver die ooit bij het landgoed Huize het Teesink hoorde. Het is 
misschien wel het mooiste plekje van Boekelo.

Er is muziek: de combo ‘Corine and Friends’ met muzikanten uit Boekelo, Haaksbergen en 
Rotterdam. Sytze speelt mooi op zijn blaasinstrumenten, Hajé is de enthousiaste toetsenist, 
de stemmige zangers Bennie en Peter zijn tevens gitarist en basgitarist. Pieter, de benjamin 
van de groep, doet het slagwerk en natuurlijk is er de speelse stem van Corine. De combo 
opent met een Twents lied. De tekst is actueel: 

Beste leu hier an’t water, mooi daj hier hen bunt goan
zo’n anderhalf joar later, want de pandemie den hew te versloan
bie’n viever, viever in het Bookelsebos 

Mooier kan het niet, zelfs niet met een serie van veertien populaire liedjes en filmmuziek.  
Er een instrumentele uitvoering van ‘The Gothfather Waltz’. De afsluiting, met een borrel, 
wordt voorafgegaan door een toepasselijk ‘Cheers’. De vijver zorgt voor een mooie klankleur. 
De elektrische installatie van de band is helemaal van deze tijd. Het elektronisch meng- 
paneel in de vorm van een tablet, digitale teksten en de verbindingen dankzij Wifi. Heel 
mooi allemaal tot de batterijen het begeven. Gelukkig hebben de zangers nog muziek op 
papier. Tevreden fiets ik terug naar Boekelo. Ik genoot van de prachtige locatie en een lekker  
zonnetje. Het zomerconcert aan de vijver was heel sfeervol met een opkomst van ruim  
honderd mensen.
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50 JAAR MILITARY  
DE LEREN LAARZEN KUNNEN WEER UIT DE KAST

2020 had de boeken in moeten gaan als het jaar waarin de Military Boekelo-Enschede haar 
50-jarig jubileum vierde. Helaas gooide corona roet in het eten en kon de 2020 editie niet 
doorgaan. Het was even spannend of de Military dit jaar wel door kon gaan, maar tijdens 
de persconferentie van 14 september werd duidelijk dat de beperkende maatregelen voor 
buitenevenementen zouden verdwijnen. 

Daarop had de organisatie van de Military al gehoopt en met deze uitkomst in gedachte was 
zij al hard aan de slag gegaan met de organisatie van het evenement. Gelukkig is het van  
7 tot en met 10 oktober eindelijk weer zo ver: de Military Boekelo-Enschede strijkt wederom 
neer in het Teesinkbos. Dus haal de waxjassen en leren laarzen maar weer uit de kast. 

De Military is altijd al verbonden geweest met ons zoutdorp en werd in 1971 voor het eerst 
georganiseerd aan de Tesinkweide in het Teesinkbos. Het is ooit begon als een hippisch 
evenement maar is tegenwoordig uitgegroeid tot een van de grootste business-to-business 
events van Nederland. Eén keer eerder werd er niet gereden, namelijk in 1993. Toen was er 
zoveel regen gevallen dat het door laten gaan van het evenement te veel gevaar zou vormen 
voor de deelnemers. Begin jaren ‘80 is het evenement verhuisd naar de Broekmaatweg 
omdat de toenmalige manege verbouwd werd tot tennishal, maar door de aanleg van de 
nieuwe N18 is het evenement in 2017 weer teruggekeerd naar de ‘oale groond’. 
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60.000 bezoekers en veel Boekelose vrijwilligers
De Military is een van de grootste sportevenementen van Nederland en naast dat Boekelo 
zijn armen opent voor 60.000 bezoekers, helpen vele Boekeloërs vrijwillig om dit evenement 
in goede banen te leiden. De hulp van vrijwilligers is ook echt nodig. Niet alleen in de voor- 
bereidende fase, zoals de opbouw, maar ook tijdens het evenement zelf. 

Wat is er te doen?
Op donderdag en vrijdag wordt er gestart met dressuur. Op donderdagavond wordt er  
wederom een ‘Classic Night-Fair’ georganiseerd en vrijdagmiddag de Military VriMiBo.  
Op zaterdag is het dan weer tijd voor de befaamde crosscountry. Hiervan geven sommige 
bezoekers aan weleens te vergeten dat ze er voor de paarden zijn, aangezien ze zich 
voornamelijk richten op het weerzien met vrienden en de overige mooie zaken die om het  
evenement heen worden georganiseerd. Zondag is er nog het springparcours en kunnen  
de kinderen op Shetland pony’s een eigen mini-Military rijden. De volle Herfst-Fair (het  
vroegere strodorp) is uiteindelijk de kers op de taart. In het weekend is er kinderopvang  
bij De Zweede in samenwerking met Humankind voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot  
en met 8 jaar.

Jubileumactiviteiten
Wordt er dit jaar nog speciale aandacht besteed aan het jubileum? Jazeker! Op woensdag 
wordt 50 jaar Military gevierd met een receptie voor alle belanghebbenden en op social 
media zal er een aantal speciale winacties zijn. Of er verder nog speciale aandacht voor de 
vijftigste editie is, blijft nog even een verrassing...
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Vanaf 1 oktober wordt ons team uitgebreid met een 
bekkenfysiotherapeute, Miriam Post. Een bekkenfysiotherapeut 
is gespecialiseerd in de behandeling en preventie van klachten in 
het gebied van buik, bekken en lage rug, Klachten van het 
bekken, de bekkenbodem, blaas- en darmklachten kunnen bij 
mannen, vrouwen en kinderen voorkomen.  
 
Neem voor meer informatie of advies contact op met Miriam Post  

 
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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DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 4

DOOR: ANGELA DILLEROP

In deel 1 van deze serie over de verdwenen villa in het Teesinkbos werden we mee- 
genomen in hoe Boekelo er in de periode 1800-1900 uit zag en hoe de mensen leefden. 
Deel 2 ging over de bouw van de villa van de familie Van Heek in het Teesinkbos, welke in 
1923 door hen werd betrokken. Deel 3 van de serie ging in op de Eerste Wereldoorlog en de 
jaren daarna. In dit deel lees je over het gezin van Henny en Jet van Heek en de stakingen 
in de textielindustrie.

Vanaf 1923 werd villa Teesinkbos het vaste woonadres voor het gezin van Henny en Jet van 
Heek. Inmiddels waren vijf van hun negen kinderen uit het ouderlijk huis vertrokken. In de 
periode van 1914 tot 1926 trouwden vier dochters die buiten Enschede gingen wonen. Ook 
de oudste zoon Henk, die bij zijn vader op de Boekelosche Stoombleekerij werkte, ging niet 
mee naar villa Teesinkbos. Hij trouwde in 1923 met Wies Blijdenstein en verhuisde naar villa 
De Keizer in Boekelo. Henk had dit stuk grond met boerderij gekocht van zijn oom Jan van 
Heek, die het weer geërfd had van zijn vader en grootvader. Het ligt ten noorden van Boekelo 
aan de huidige Keizersweg. Deze villa met rieten dak liet hij bouwen door architect Foeke 
Kuipers. Sinds 2020 heeft de villa een monumentstatus gekregen.

Villa Teesinkbos na de laatste verbouwing - Stichting Edwina Van Heek
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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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Ook vanuit villa Teesinkbos verlieten drie 
kinderen van Henny en Jet geleidelijk het 
ouderlijk huis. Zo trouwde dochter Lies in 
1926 met de eerste huisarts in Boekelo, 
dokter Koek. Het echtpaar verhuisde naar 
de huidige doktersvilla op de hoek van de 
Boekelosestraat en de Weleweg. Deze villa 
werd ontworpen door architectenbureau 
Van der Lijke & Minke, die ook de derde fase 
van de verbouwing van villa Teesinkbos 
had uitgevoerd. Daarna volgde in 1928 het 
huwelijk van de jongste zoon Ebs met Emmy, de zuster van dokter Koek. Zij verhuisden naar 
de modelboerderij met woning Stepelerveld. Daar werd als huwelijksgeschenk tijdens hun  
huwelijksreis de westerpoort van villa Teesinkbos geplaatst. In 1929 trouwde Bout, de 
jongste telg van de familie en kwam te wonen op “Het Snippert” tussen Oldenzaal en Losser. 
Alleen dochter Tiets bleef op Teesinkbos wonen totdat ook zij in 1950 door een huwelijk  
het huis uit ging.

Op het landgoed Teesinkbos was het een komen en gaan van bezoekende kinderen en 
kleinkinderen. Het was dan ook niet vreemd dat Henny op het landgoed een kleine speeltuin 
liet aanleggen voor de vele kleinkinderen. Zo was er een schommel, zandbak, wip en een 
draaimolentje en lag er in de vijver een roeibootje. De familie kwam meestal op de zondag-
middag bij elkaar. Terwijl de volwassenen op de veranda met elkaar nieuwtjes uitwisselden 
onder het genot van een kopje thee of koffie, speelden de kleinkinderen buiten op het land-
goed en stond er limonade voor hen klaar in het theehuisje. De allerkleinsten speelden in de 
speeltuin of raceten op driewielertjes over het tegelpad rondom de villa. De oudere kinderen 
vermaakten zich op het landgoed en bouwden een hut op het eilandje in de vijver, speelden 
rovertje of vermaakten zich in de grote moestuin door te snoepen van de aardbeien en  
frambozen.

Staking in de textielindustrie
Terwijl Henny van Heek druk was met zijn landgoed Teesinkbos was hij natuurlijk ook 
directeur van De Boekelosche Stoombleekerij. In Enschede hadden de textielfabrikanten 
ook na 1900 te maken met grote stakingen onder de arbeiders vanwege de lage lonen en 
slechte werkomstandigheden. Zo werd er in 1922 10% loonsverlaging ingevoerd en dreigde 
in 1923-1924 nog een verlaging. Een grote groep arbeiders legde daarom het werk neer. De 
fabrikanten beantwoordden dit met de zo genoemde uitsluiting. Dit hield in dat zij onderling 

Henny van Heek op het dak van villa  
Teesinkbos – Stichting Edwina Van Heek
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      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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hadden afgesproken dat bij een staking alle textielfabrieken werden stilgelegd. Dit had als 
gevolg dat ook niet stakende arbeiders geen inkomen meer hadden. Uiteindelijk gingen de 
arbeiders na zeven volle maanden weer aan het werk met alsnog een loonsverlaging. De 
textielfabrikanten kregen hierdoor ook landelijk een slechte naam.

Bij de Boekelosche Stoombleekerij (BSB) bleven grote stakingen uit. Wel was er in juni 1919 
een spontane staking op de Bleekerij. De bleekjongens staakten omdat hun salaris enige 
jaren niet was meegegroeid, waardoor ze nu voor hun leeftijd op een te laag loon stonden 
(1). Deze staking werd geleid door Toon Middelhuis, zoon van een metselaar op de fabriek. 
Via een carrière bij de vakbond werd hij later enige jaren lid van de Sociaal Economische 
Raad (SER) en lid van de Eerste Kamer (2). De tweede spontane staking op de BSB brak uit 
op 16 september 1925, nu door 30 bleekjongens. Het gevolg was dat de hele afdeling stil 
kwam te liggen (3). Ze wilden 10% loonsverhoging. Alhoewel de bleekjongens niet hun zin 
kregen, werd later deels aan hun eisen tegemoetgekomen. 

In 1929 ging Henny van Heek na 40 jaar dienst bij de Boekelosche Stoombleekerij met  
pensioen en werd zijn oudste zoon Henk mededirecteur. Na een kort ziekbed overleed 
Henny op 9 april 1930. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats (de huidige  
Westerbegraafplaats), na vele toespraken waaronder die van burgemeester Edo Bergsma (4).

Met dank aan archief Stichting Edwina Van Heek, de heer Visscher, de Historische  
Kring Boekelo, Usselo en Twekkelo en de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.
(1)  Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965, Tovenaars met textiel, Bart Stuiver
(2)   Katholiek Documentatie Centrum, speciale afdeling van de Nijmeegse  

Universiteitsbibliotheek
(3)  Dokter Koek van Boekelo, De eerste dokter tussen textiel en zout, Jaap Koek 
(4)  Huize Het Teesink, Het leven van een textielfamilie door J.B. van Heek H.J.zn
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Geen buiten unit !
Geen leidingen aan uw buitengevel
Geen leidingen door uw huis
Geen elektra aanpassingen nodig
Koelen - verwarmen en ontvochtigen
Slechts 2 lucht aan- afvoer gaten door uw buitengevel
Diverse modellen uit eigen voorraad leverbaar
Afmetingen 1010 mm x 550 mm x 1650 mm
Strak Italiaans design
Montage service mogelijk

*

*

MMOONNOOBBLLOOCCKKSSPPEECCIIAALLIISSTT..NNLL

buitenaanzicht

aaiirrccoo  zzoonnddeerr  bbuuiitteenn  uunniitt

plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

ROBEAU v.o.f.   Boekelo       INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL                                             06 - 514 00 778

buitenaanzicht
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HET EINDE VAN ‘LA DEUT’

DOOR: ELS LAROY - MEEUSE

 
Met ingang van 1 januari van het volgende 
jaar gaat de vertrouwde naam ‘La Deut 
Mode’ van de Beckumerstraat 24 ver-
dwijnen. Rita van Deutekom opende haar 
winkel in exclusieve dameskleding en  
accessoires in maart 2007. 

De bevlogen onderneemster vertelt: “Ik heb mijn hele leven in de mode gezeten en altijd al 
had ik de droom om voor mezelf te beginnen. In Boekelo is die droom uitgekomen. Bijna 15 
jaar heb ik het hier fantastisch gehad met een brede klantenkring uit de directe omgeving, 
maar ook van verder weg. Zo wisten mensen uit Drenthe en zelfs Amsterdam, Rotterdam 
en Eindhoven de weg naar mijn winkel te vinden. Iedereen vindt het heel erg jammer dat ik 
stop. Mijn doel was altijd om klanten het gevoel te geven dat zij belangrijk voor mij waren. Ik 
denk dat ik daarin wel geslaagd ben.”

De coronaperiode is ook aan ‘La Deut’ niet onopgemerkt voorbij gegaan. Rita werd erdoor 
uitgedaagd om creatief te blijven. Zo organiseerde zij een online modeshow met – om in 
sfeer te blijven - pakketjes met wijn en hapjes die door plaatselijke ondernemers werden 
samengesteld. Klanten kregen die pakketjes thuisbezorgd, of ze konden worden afgehaald. 
“Dat is enorm gewaardeerd.” Rita is trots op de vele activiteiten die het jaar rond in Boekelo 
worden georganiseerd. “Ik vind het bijzonder dat zo’n klein dorp zoveel te bieden heeft en 
zoveel activiteiten organiseert.” Ze voegt daaraan toe: “Ik zou het wel fijn vinden als de  
middenstand nog meer zou samenwerken. Samen zouden we nog sterker kunnen zijn 
voor het dorp!” De komende maanden is de winkel nog geopend voor de wintercollectie 
2021/2022, zoals die werd getoond tijdens een feestelijke lunch- en dinnershow in Resort 
Bad Boekelo op 29 september j.l.

Enthousiast kijkt Rita vooruit naar de komende periode: “Ik zal de warmte en gezelligheid 
van mijn klanten beslist gaan missen, maar ik ben blij dat ik meer tijd kan gaan besteden 
aan mijn hobby’s. Ik tennis graag en ik speel golf. En ik ga een dag per week oppassen op 
mijn kleinzoon, die als alles goed gaat in januari wordt geboren!” Na het sluiten van ‘La 
Deut Mode’ zal Lymone Mansveld in het pand haar beautysalon ‘Lymone’ vestigen. Rita van 
Deutekom wenst haar veel succes: “Ik hoop dat zij hier net zoveel mooie jaren krijgt als ik!”
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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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BREUKERS DRANKEN: EEN NIEUW PAND EN EEN NIEUWE NAAM
DOOR: ESTELLE VULTINK

Al 94 jaar hoort de naam Breukers bij het pand aan de Beckumerstraat 173. In 1927 is 
het gebouwd als dorpscafé naast de katholieke kerk. In die tijd was het gebruikelijk na de 
kerkdienst aan te schuiven voor een borreltje in het café. In 1987 zijn Michel en Ria in het 
café van de ouders van Ria begonnen met de slijterij. Die groeide op een gegeven moment 
uit haar jasje waardoor ze tijdelijk naar een pand aan de overkant zijn verhuisd. Toen Ria’s 
ouders stopten met het café, is de slijterij weer terugverhuisd naar nummer 173. Sinds 
januari 2019 is de slijterij van Sebastiaan en Monique en zij hebben grootse plannen. 

Vijf jaar zijn ze samen, Sebastiaan (35 jaar) en Monique (42 jaar). Ze hebben elkaar jaren 
geleden bij de atletiekvereniging leren kennen en wonen in Enschede. Ze hadden allebei 
al jaren de wens om iets voor zichzelf te gaan doen en, ondanks de technische achter-
grond van Sebastiaan en het feit dat Monique controller is, is in 2018 het idee ontstaan om 
een eigen slijterij te beginnen. In de familie van Sebastiaan hebben meerdere mensen een  
slijterij en hij heeft ook jaren bij een wijnimporteur gewerkt. De keuze was dus snel gemaakt. 
Sebastiaans overleden opa heeft onbedoeld een zetje in de goede richting gegeven. Na 
een potje Short Golf bij Spielehof in Boekelo reden Sebastiaan en Monique langs Breukers 
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en besloten te stoppen om een wijn van een speciaal merk te kopen voor de sterfdag van  
zijn opa. Ze raakten aan de praat met Ria en Michel, waarbij Ria aangaf dat ze aan het 
kijken waren naar opvolging. Sebastiaan en Monique zijn naar de auto gelopen, naar huis 
gereden, hebben het erover gehad en zijn de volgende dag terug gegaan om te vertellen dat 
ze interesse hadden. Twee maanden later was de overname een feit.

Het eerste jaar hebben ze zoveel mogelijk de lijn van de oude eigenaren gevolgd zodat  
ze konden ervaren wat voor hun wel werkte en wat niet. Ze wilden daarbij in eerste instantie 
niet te veel veranderen. Wel besloten ze de proefruimte nadrukkelijker bij de winkel te  
betrekken, het assortiment te wijzigen en de winkel anders aan te kleden.

En toen kwam corona 
Feestjes en borrels werden afgezegd en alle bestellingen werden geannuleerd. Breukers 
bestaat uit een winkel en een business to business-gedeelte (de zogenaamde groothandel) 
en aan de zakelijke kant viel alles weg. Kwam de omzet in 2019 nog voor 45 procent  
uit het zakelijke gedeelte en 55 procent uit de winkel, tijdens corona moesten ze het  
volledig van de winkel hebben. En op dat moment kwamen de voordelen van Boekelo  
heel duidelijk naar voren: Boekelo is klein genoeg om iedereen zich betrokken te laten  
voelen bij de ondernemers en groot genoeg om de lokale middenstand te dragen. Maar 
ondanks dat de winkel goed draaide, was het een heel moeilijk jaar. Ze hebben een pas  
op de plaats moeten maken, moeilijke beslissingen moeten nemen en veel nieuwe  
initiatieven moeten ontwikkelen om te overleven.

Ondertussen zien ze een voorzichtig herstel. Er zijn wel weer feestjes op het oude niveau, 
maar de feestjes zijn kleiner dan voorheen. Breukers is een van de weinige ondernemers die 
op nacalculatie levert en dat vinden de klanten in deze tijd heel fijn. Maar iedereen blijft nog 
voorzichtig, ook de horecaklanten. 

Verder in een nieuw pand met een nieuwe naam
Uiteindelijk moesten ze de balans opmaken en bedenken hoe ze verder wilden. Wilden ze 
überhaupt wel verder? Ze hebben afgewogen wat de sterke punten zijn van de winkel en 
wat de zwakke. Door hun sterke geloof in de winkel, de reacties van klanten en de steun van 
mede-ondernemers hebben ze toch besloten door te gaan. Maar wel op een andere voet.  
Ze willen minder afhankelijk worden van de zakelijke markt en willen de winkel versterken. 
En dat is de reden waarom ze hebben besloten te verhuizen: ze willen meer in de looproute 
van het winkelend publiek zitten. En het oude pand van Pasman naast het Meester Schier-
beekplein voldoet aan alle eisen die ze stellen aan een nieuw pand. 

JA
AR

G
AN

G
 4

3 
| O

K
TO

BE
R 

20
21

 | 
N

R.
 4

50

33



���������������
��������������
�����	��������	�����������	������
���������������������������������
������

�����	������	�����������������
����� ��
����
����������	�������������������������	����������
��
����������	������������	�
�	�������������������
������������
�������	�����
������������������������
����������	�������������������	���

�������������	���������������������
������
�������
�
�����	���	��������

�	�����	��
������	�����
�������
�����������
�����������

���������������
��������������
�����	��������	�����������	������
���������������������������������
������

�����	������	�����������������
����� ��
����
����������	�������������������������	����������
��
����������	������������	�
�	�������������������
������������
�������	�����
������������������������
����������	�������������������	���

�������������	���������������������
������
�������
�
�����	���	��������

�	�����	��
������	�����
�������
�����������
�����������

W
W

W
.B

O
EK

EL
O.

IN
FO

34



En bij een nieuw pand hoort een nieuwe naam, want de naam Breukers vinden Sebastiaan 
en Monique echt bij het oude pand horen en het voelt niet goed om die mee te nemen. 
Dus is ervoor gekozen om verder te gaan onder de naam “Slijterij Gebotteld”. Verdwijnt de 
naam Breukers Dranken dan helemaal? Nee hoor, de naam blijft behouden voor de zakelijke 
klanten en de groothandel blijft voorlopig nog tot eind december gevestigd in het oude pand. 
Op deze manier is er een duidelijke scheiding tussen de winkel en de groothandel wat rust 
creëert voor de mensen die de winkel bezoeken en wat de marketing makkelijker maakt. 

Ondertussen is er heel hard geklust in het nieuwe pand en de plannen zien er prachtig  
uit. Gezien het moeilijke jaar dat achter ze ligt, kunnen helaas niet alle ideeën in een keer  
gerealiseerd worden. De bedoeling is wel dat alles in de komende vijf jaar wordt door- 
gevoerd. Sebastiaan en Monique zouden tegen die tijd heel graag ook een terras en wijnbar 
willen hebben, maar zonder de volledige horeca-uren te draaien. Meer zoals een vrijdag-
middagborrel waarbij je blijft tot het eten. Voor het eten kun je dan naar de andere horeca 
in Boekelo.

Maar voordat het zover is, eerst maar eens open gaan en dat staat gepland voor het eerste 
weekend van oktober. De opening wordt gevierd met goodiebags en inloopproeverijen in 
oktober en belooft een groot feest te worden. Wij wensen Sebastiaan en Monique heel veel 
succes op de nieuwe locatie!
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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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TOUR FOR LIFE: EEN BIJDRAGE DIE TELT

DOOR: SUSANNE HARPERINK

Ze waren er klaar voor: Boekeloërs Sjoerd Meijer, Berthil Dijkstra en Michel Boedeltje 
zouden samen met fietskameraad Thijs Hesselink vorig jaar de Tour for Life fietsen.  
Helaas kon dit vanwege het coronavirus in 2020 niet doorgaan. Maar dit jaar wel! 

De plannen werden een jaar opgeschoven en vorige maand was het dan zover: een week 
lang op de racefiets van Italië naar Nederland om geld op te halen voor kankeronderzoek. 
Een tocht van 1.300 kilometer lang met 19.000 hoogtemeters. Dat is wat het Boekelose 
fietsteam ‘Toppers uit Twente’ heeft gedaan: de Tour for Life. En wij wilden natuurlijk graag 
weten hoe het de heren is vergaan.

Hoe was het?
“Fantastisch! Dat zegt eigenlijk alles”, antwoordt Berthil voldaan. “Het fietsen was natuur-
lijk afzien. Het waren lange etappes met veel hoogtemeters en na 8 dagen achter elkaar 
fietsen gaat je lijf wel anders aanvoelen. Maar het was een geweldige ervaring om deze 
koers samen met dit team te volbrengen.” De ‘Toppers uit Twente’ zijn met hun team van  
4 de hele tour als groep bij elkaar gebleven. Het mooiste vond Berthil dan ook dat ze echt  
als team hebben gefunctioneerd. “We hebben elkaar écht geholpen en een teamgevoel 
zoals dit, heb ik nog niet eerder ervaren.”

Wat waren nog meer hoogtepunten?
“Letterlijk de hoogtepunten bovenop de bergen. Het is fantastisch als je boven komt, de zon 
schijnt en je heel ver en mooi rond kunt kijken. Ook de finish was een hoogtepunt. Dit geeft 
toch een soort ontlading. Je begint ergens aan waarvan je niet weet wat het betekent en 
het dan ook nog halen is echt heel mooi. En na die 8 dagen je familie bij de finish zien staan 
doet ook wel wat.” Je ziet het Berthil nog eens herbeleven, waarna hij vervolgt: “8 dagen 
lang 6 tot 7 uur op de fiets zitten is toch wel heel veel. Ik realiseerde me op de zondag dat 
we aankwamen: ‘Goh, we zijn 8 dagen geleden in Italië begonnen en nu al in Nederland.’ We 
zijn gewoon in 1 week heel Frankrijk doorgefietst en hebben met 1300 kilometer half Europa 
doorkruist.” 

De Avondetappe
Sjoerd en Thijs hebben al eerder meegedaan en wilden niet nog een keer in tentjes over-
nachten. Daarom gingen er 2 campers mee. Henk, de vader van Thijs en Tanja, de vrouw 
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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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van Berthil, volgden het team, beiden met een camper. “Zij hebben ons elke dag verzorgd: 
ze namen onze spullen mee, vervoerden de bedden, deden de boodschappen en hebben 
ons vooral elke dag in de watten gelegd.” Iedere avond werd met alle deelnemers afgesloten 
door samen te eten en de dag te bespreken. Iedere dag werd er tijdens deze zogenaamde 
‘Avondetappes’ een video getoond waarin deelnemers vertellen waarom ze meedoen. “Daar 
word je wel stil van”, zegt Berthil. “Als je iedere dag met de hele groep zo’n filmpje bekijkt  
en zulke persoonlijke verhalen hoort krijg je wel echt een speciaal gevoel bij de Tour for Life. 
Je doet het echt ergens voor.”

Wat was jouw reden om mee te doen?
“Ik wilde meedoen voor mezelf, als sportieve uitdaging, en om geld op te halen voor mensen 
die het slechter hebben dan ik. Je wordt ook wel nederig door alle mensen die voor jou 
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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 
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doneren en hun eigen verhalen vertellen over hoe zij geconfronteerd zijn met kanker in hun 
omgeving. Dat doet je wel wat.”

Een bijdrage die telt
De ‘Toppers uit Twente’ hebben €14.738 opgehaald voor het Daniel den Hoed Fonds.  
De hele Tour for Life heeft het fonds €1,2 miljoen opgeleverd. Met het geld wordt onderzoek 
naar persoonsgerichte kankertherapie en medicatie gefinancierd in het Erasmus MC Kanker 
Instituut in Rotterdam, het grootste instituut in Nederland. Berthil: “Het voelt als een bijdrage 
die telt. Dat wij daar deel van uitgemaakt hebben is prachtig.”

En: volgend jaar weer?
“Volgend jaar niet, want het trekt wel een wissel op je privéleven. Er zitten echt heel veel 
trainingsuren in en ook in het werven van sponsoren gaat veel tijd zitten. Volgend jaar is dus 
voor het gezin, maar het is zeker iets om nog een keer te doen.” 

Wat wil je tegen mensen zeggen die nog twijfelen?
“Het is een echte koers en een geweldige ervaring. Zowel een sportieve als een levens- 
ervaring. Het heet niet alleen de Tour for Life, het is ook echt de tour van je leven.

Wil je de route zien en beleven die Berthil, Sjoerd, Michel en Thijs hebben gefietst?  
Kijk dan op www.polarsteps.com/BerthilDijkstra en klik op Tour for Life 2021. 

De video’s die tijdens de ‘Avondetappes’ van de Tour for Life werden getoond kun  
je bekijken via www.youtube.com/tourforlife. Dit zijn persoonlijke verhalen van  
deelnemers die in hun (directe) omgeving geconfronteerd zijn met kanker en daarover  
vertellen. 

Je kunt nog steeds doneren via de sponsorknop op  
www.tourforlife.nl/toppers-uit-twente
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    Alles voor uw computer 
   Het vertrouwde adres in Boekelo 

 
Computers op maat gemaakt 

 
 Reparatie       
 Printers 
 Aanleg van netwerk, telefoon 
 Verkoop computers 

 
 

Beckumerstraat 151  7548BD Boekelo Mob 0643107802, 
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it 
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1 club - 12 sporten!
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Dreumes en peutersport
 15:30 - 16:15

Gymzaal Diamantstraat 4, 
7548CJ Enschede - Boekelo

 
 

www.monkeymoves.com/enschede | mark@monkeymoves.nl | 0622044266

elke woensdagmiddag

Neem dan contact op met  Mark de Jong via 

onderstaande contactgegevens. 

Vanaf 10 apekoppies gaan we van start!
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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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WIE WORDT DE NIEUWE PRINS CARNAVAL?

Na een jaar pauze begint als het goed is op zaterdag 13 november weer een nieuw  
carnavalsseizoen. Prins Martin en Adjudant Tom kunnen dan eindelijk aftreden en  
wij zullen spectaculair als nieuwe prins en adjudant bekend worden gemaakt. Tot die 
tijd gaan we nog als Pietje en Adje door het leven. Zoals gebruikelijk bij deze alvast wat  
hints met betrekking tot onze identiteit.

Ik, Pietje, ben opgegroeid in het dorp en kreeg carnaval met de paplepel ingegoten. Ik volgde 
opleidingen bij de paters en in Enschede en vond een baan in de regio. In het dagelijks leven 
mag ik graag oplossingen uitdokteren voor de grote uitdagingen van deze tijd. Ik fiets regel-
matig en beweeg me ook graag te voet. De noodgewongen coronarondjes vond ik wel heel 
eentonig. Adje en ik waren oorspronkelijk volstrekte tegenpolen, maar we zijn in de loop der 
tijd steeds nader tot elkaar gekomen. Zo werd ook Adje door het carnavalsvirus bevangen, 
alhoewel de smaak van ons carnavalsfeest hem al lang bekend was. Ook andere zintuigen 
spelen een belangrijke rol in Adjes leven.

Niets is zeker maar hopelijk gaan we als vanouds een mooie Op en Daal avond tegemoet. 
We kijken er naar uit jullie dan te ontmoeten en er een stralend en kleurrijk jaar van te maken. 
Alaaf, alaaf, alaaf!

Prins Pietje & Adje
C.V. de Soaltkloet’ns
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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



INVOERING JA-JA STICKER

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Enschede de Ja-Ja sticker ingevoerd voor het ontvangen 
van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Bij dit systeem ontvangen alléén huishoudens met 
een Ja-Ja sticker op hun brievenbus dit soort reclamedrukwerk. 

Dit is een omkering van de huidige situatie, waarin bewoners die geen reclame willen  
ontvangen dit met een sticker aangeven. De Ja-Ja sticker is bedoeld om papierverspilling te 
voorkomen en de hoeveelheid papierafval te verminderen. De Ja-Ja sticker is in Enschede 
uitsluitend van toepassing op ongeadresseerd reclamedrukwerk. Huis-aan-huisbladen met 
een minimale inhoudelijke content van 10%, wijkkranten en drukwerk van niet-commerciële 
organisaties vallen niet onder de nieuwe regels. Je blijft de Boekeloos dus gewoon iedere 
maand in je brievenbus ontvangen. Of je nou wel of geen Ja-Ja sticker hebt.

DANKBETUIGING  
OVERLIJDEN WIM NIJHUIS

Wij willen graag iedereen bedanken voor het 
medeleven tijdens zijn ziekenhuisopname 
en na het overlijden van onze lieve vader, 
schoonvader en opa 

Wim Nijhuis

Henk, Johan en Ammelie Nijhuis

Het was een grote wens van hem dat er een goed ingerichte gymzaal voor G.V. Unisson 
op De Zweede in de Westerveldhal komen gaat. Je kunt hiervoor een donatie doen op  
www.vriendenvandezweede.nl.
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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

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

En tóch het complete zorgpakket!

Prettig 
kleinschalig

Maak uw 
eerste 

afspraak!
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OUDE VOERTUIGENDAG 2021 AFGELAST

Dit jaar gaat de Oude Voertuigendag wederom niet door. We betreuren het enorm als  
organisatie, maar noteer voor volgend jaar: zondag 16 oktober 2022!  

Met vriendelijke groeten,  
Commissie Oude Voertuigen Dag & Klepp’nSproak Keerls
oudevoertuigendagboekelo@gmail.com

SENIOREN TREFPUNT BOEKELO HOUDT OP TE BESTAAN

Na 35 jaren bestaan heeft het bestuur van Senioren Trefpunt Boekelo besloten om haar 
activiteiten te beëindigen. Teveel leden zijn in de laatste anderhalf jaar overleden of uit 
Boekelo vertrokken.

Ooit werd Trefpunt 50+ opgericht als ontmoetingsmogelijkheid voor hen die hun werkzame 
periode achter de rug hadden en graag leeftijdsgenoten wilden ontmoeten. Maar onze  
samenleving is veranderd en kennelijk ook onze belangstelling. Door middel van een  
enquête heeft het bestuur de leden - niet meer dan 34 - gepolst over hun visie op de  
toekomst. Gezien de gemiddelde leeftijd - de leden zijn ook 35 jaren ouder geworden -  
en hun diverse beperkingen was de meerderheid voor beëindiging.

“Beter stoppen bij een hoogtepunt dan bij aftakeling”, aldus een van  
de leden, waarmee het inmiddels afgetreden bestuur het eens is. SE
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Foto: Els Laroy-Meeuse
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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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BESTE BUREN BORREL

Lieve Boekeloërs! Vrienden van De Buren!

Het lijkt wel of er vrij weinig meer te merken is van alle coronaperikelen. Maar niets is minder 
waar; nog steeds ondervinden wij er dagelijks ‘hinder’ van. Is het niet dat er een enorme golf 
heeft geheerst onder ons team, dan is het wel alle maatregelen waar wij ons nog steeds 
iedere dag aan dienen te houden. Ook al lijkt er door de Grand Prix die gereden en gevierd 
is in Zandvoort een opening te komen voor alle evenementen, we zijn nog steeds niet zeker 
dat we alle maatregelen mogen laten varen.

Wij hebben ontzettend zin om samen met jullie een gezellige borrel te houden, maar dit kan 
nu gewoonweg nog niet. Wij willen graag een feestje zonder maatregelen, wij willen heel 
graag een feestje zonder afstand, wij willen ontzettend graag een feestje zonder beperkt te 
worden in het aantal mensen. Wij denken en hopen dat dit aan het begin van 2022 wel weer 
allemaal mag. Dus wij kunnen niet anders dan het wederom uitstellen, maar ‘wat in het vat 
zit verzuurd niet!’.

Blijf gezond, dat blijft het allerbelangrijkst!
Hartelijke groet namens Team De Buren

Foto: Pim Ras
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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 



DE SASKIA ZUID VAN TWENTE

Met de debuut misdaadroman Boos Bloed 
doet dorpsgenoot Els Leushuis een poging 
om in de voetsporen te treden van bekende 
thrillerschrijfsters en op die manier de 
Saskia Zuid van Twente te worden.

Geboren en getogen in Delden verliet zij op 
jonge leeftijd haar geboortegrond om zich 
in het buitenland te vestigen. Na een lange  
periode van twintig jaar besloot zij echter 
terug te keren naar Twente en wel naar  
Boekelo. Eenmaal tot rust gekomen besloot 
zij een nieuwe weg in te slaan als auteur.

Els: “Het zal mij veel genoegdoening geven 
als het lukt om mijn lezers mee te nemen 
naar een avontuurlijke wereld. De hoofd- 
persoon in mijn misdaadroman is een  
vrouw met vele gezichten die denkt alle 
touwtjes in handen te hebben. Niets blijkt 
minder waar als het lijk van haar minnaar 
wordt aangetroffen. Zo begint een span-
nend avontuur voor rechercheur Henk Veld 
op zoek naar de ware toedracht.”
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,  
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw 

Groothuizenweg 62    7481 WD Haaksbergen 
Telefoon 0545 – 22 12 66   Fax 0545 – 47 52 23 
E-mail info@vogtbouw.nl Internet www.vogtbouw.nl 

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR

•  Pijn, zowel acuut als chronisch

•  Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen, 

urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten, 

zwangerschap,

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

mentale problematiek, infertiliteit, etc.

 Staat uw klacht er niet tussen?

Neem gerust contact op om te overleggen.

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

OOK
GESCHIKT

VOOR 

 BABY’S EN

KINDEREN
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UIT JESSICA’S LEEFSTIJLBLOG

DOOR: JESSICA VAN RAALTE

De afgelopen periode zijn bij velen de coronakilo’s 
eraan vlogen. Goed nieuws: die ‘vliegen eraf’ door je 
leefstijl aan te passen. Dat gaat het gemakkelijkst als 
je klein begint. Alles wat je simpel in je huidige routine 
kunt inbouwen, houd je beter vol. 

Wat hierbij helpt, is het opstellen van een strategie voor je gedrag. Vanuit Neuro Linguïstisch 
Programmeren (NLP) bestaan de volgende (niet-)succesvolle gedragsstrategieën.
 
Stap 1: Verandering
Je besluit dat er iets moet veranderen omdat je meer energie wilt en niet meer lekker in je vel 
zit. Een niet-succesvolle gedragsstrategie is dan deze: ik móet nu razendsnel afvallen. Maar 
je behaalt meer succes wanneer je tegen jezelf zegt: ik wíl graag rustig en in kleine stapjes 
afvallen zodat ik mijn kilo’s kwijtraak en energieker word.

Stap 2: Aanpak
Bij het uitkiezen van een nieuwe levenswijze, is de niet-succesvolle gedragsstrategie: ik wil 
iedere week een kilo eraf. Ik ga diëten, ontzeg mezelf al het lekkers en met shakes versnel 
ik dit proces. Een succesvolle gedragsstrategie zou zijn: ik ga me verdiepen in beweging en 
een gezonde levensstijl. Ik lees over suikers, vetten, e-nummers, speltbrood, quinoa… Ik zorg 
voor ‘een buddy’, zodat ik  gemotiveerd blijf. Het roer moet definitief om naar een gezonde 
levensstijl.

Stap 3: De start
Bij een niet-succesvolle gedragsstrategie verloopt de start als volgt: de eerste week kon ik 
mij er goed aan houden, het is streng maar ik val af, ik ben trots op mezelf. Bij de succesvolle 
gedragsstrategie past de volgende denkwijze: ik haal geen kant-en-klaarmaaltijden meer, 
maar leer in 20–30 minuten gezonde maaltijden te bereiden. Ik kook zonder pakjes, zonder 
e-nummers, met minder verzadigde vetten en toegevoegde suikers. Ik stoom vaker maal-
tijden en zorg dat ik altijd groente en vis in huis heb. Ik haal minder tussendoortjes maar 
gun mezelf zo af en toe wél iets. Kortom: ik geloof in de kracht van een gezonde lifestyle. 
Afvallen komt vanzelf!
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Stap 4: Het vervolg
Bij een niet-succesvolle gedragsstrategie 
denk je na enkele weken: het begint mij 
te vervelen en nu ik enkele kilo’s kwijt ben, 
vind ik dat ik best af en toe weer mag  
genieten, want dit is toch geen leven zo? Bij  
de succesvolle gedragsstrategie denk je 
als volgt: ik merk nu langzaam maar zeker 
resultaat zonder keihard gefocust te zijn 
op de kilo’s. Mijn gewicht neemt geleidelijk 
af, mijn buikomtrek vermindert en ik voel  
me lekkerder in mijn vel. Deze nieuwe stijl 
inspireert, voelt goed en houd ik makkelijk 
vol.

Stap 5: Eindresultaat
Bij een niet-succesvolle gedragsstrategie  
is na enkele maanden het volgende gebeurd: 
ik ben teruggevallen in oude ongezonde  
eetpatronen waarna ik weer snel op mijn 
oude gewicht zat. Er is niks veranderd! Het resultaat bij de succesvolle gedragsstrategie 
is echter het tegenovergestelde: mijn nieuwe levensstijl bevalt goed! Ik snoep nog zo nu 
en dan en gun mezelf af en toe iets ongezonds, máár in de basis zijn mijn eetpatronen en 
gewoontes duurzaam veranderd en verbeterd. Ik heb nooit honger, heb mijn gewicht onder 
controle en voel me heerlijk. 

Bovenstaande is gebaseerd op de gedragsstrategieën van NLP-NU met een paar kleine  
aanpassingen bij de strategie van het afvallen.
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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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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 één van de activiteiten kunt u te-
recht in “De Berke”, Jan van Elburgstraat 111, 
Boekelo.

OKTOBER
Ma. Nordic Walking en wandelen rond Boekelo 13.45 uur

Ma. Aangepaste gym door fysiotherapeut 14.00 uur

Di. Tai chi. Twee groepen 9.00 uur & 10.15 uur

Di. Elke twee weken samen handwerken 14.00 uur

Do. Jeu de boule 14.00 uur

Wo. 6 okt. Samen zingen met de Berkezangers 14.00 uur

Do. 7 okt.  Bingo met Boekelo Decor. Kosten €4 14.00 uur

Do. 14 okt. Samen herfststukjes maken. Tegen een kleine vergoeding 14.00 uur

Do. 21 okt.  Nieuwe najaarsmode in ondergoed en nachtmode  14.00 uur

Di. 26 okt. Effkes d’r oet. We mogen weer! Kosten €15.  
 Betalen op donderdag 21 oktober.

Do. 28 okt. Gezellige sjoel-/Rummikubmiddag 14.00 uur

NOVEMBER
Do. 4 nov. Mevr. D. Oosten vertelt over het levenstestament en erfrecht 14.00 uur JA
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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

Bij de samenstelling van deze Boekeloos is niet duidelijk in hoeverre de coronamaatregelen in 
oktober verder versoepeld worden. 

Marcellinuskerk Boekelo
Op zondag 3 oktober is er geen gebedsdienst in de Marcellinuskerk. Deze gebedsdienst is  
verschoven naar 10 oktober om 10.00 uur met zang door het Marcellinuskoor. Verdere  
bijzonderheden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en op  
de website www.franciscusparochie.nl.
 
Pancratiuskerk Haaksbergen
Op zondag 3 oktober is er geen eucharistieviering in deze kerk. Er is om 9.30 uur een feestelijke 
Franciscusviering in het Scholtenpark Haaksbergen. Op de overige zondagen is er om 9.30 uur 
wel een eucharistieviering. Bijzonderheden kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad 
Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl. Op de website www.kerkdienst-
gemist.nl/stations/2326 kun je mogelijk de eucharistieviering in deze kerk volgen.
Op NPO 2 wordt elke zondagmorgen van 10.00 - 11.00 uur een eucharistieviering uitgezonden.

Protestantse Gemeente Usselo
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk. Voor verdere bijzonderheden verwijzen 
we je naar de website: www.protestantsegemeente-usselo.nl.

KALENDER OKTOBER
do. 7 t/m  
zo. 10 okt.  Military Boekelo - Enschede

do. 7 okt. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt   
 mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  17.00

di. 12 okt. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede 
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30

vr. 15 okt. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com 

zo. 17 okt. Laatste Open Tuinendag - Tuin Beckelo 10.00 - 17.00

do. 4 nov. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied geldt 
 mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  17.00

vr. 5 nov. Bezorgers Boekeloos | De Zweede

JA
AR

G
AN

G
 4

2 
| N

O
VE

M
BE

R 
 2

02
0 

| N
R.

 4
41

61



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?
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

Een eeuw ambachtelijk bouwen

Ruim 100 jaar veelzijdig actief in 

de bouw. Van nieuwbouw, klein-

schalig onderhoud, verbouwin-

gen tot complexe restauraties. 

Al vier generaties staan wij voor 

betrouwbaarheid, kwaliteit, 

vakmanschap, oog voor detail 

en afwerking.
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