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Samen
jouw

woning
verkopen

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

Klanten beoordelen  
ons in 2019 met een

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

Coop
altijd dichtbij
• gratis parkeren

• PostNL servicepunt

• verse jus sap-machine

• zelfscan

• stomerij

• zelfzorggeneesmiddelen

• brood/banket   

Bakkerij Nollen

Coop Boekelo
Beckumerstraat 13
053-4281436
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BOEKELOOS
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

Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar de maand november vind ik altijd zo’n maand  
van niks. De zomervakantie is alweer bijna vergeten, de Military is geweest en het wachten 
is op Sinterklaas en kerst. Maar ja, dan moeten we eerst nog even de maand november 
door. En dat is dus zo’n niks-maand. Het weer is niets aan en er gebeurt niets. 

Nou ja, niets… Gelukkig komt de Sint halverwege al aan, maar het is nog even afwachten  
of er weer een normale intocht mag plaatsvinden. En dat geldt ook voor St. Maarten. Zouden 
de kinderen dit jaar weer gewoon langs de deuren mogen? En doe je dan een lichtje aan bij 
de voordeur zodat de kinderen weten dat ze bij je aan mogen bellen?

Gelukkig hebben we toch nog iets waar we ons op mogen verheugen: een concert van  
de Muziekvereniging Unisson op 27 november op de Zweede. En verder kun je je in deze 
Boekeloos verdiepen hoe het is als vrijwilliger bij de brandweer, er wordt uitgelegd waarom 
een deel van ons in de file stond op de Weleweg op 23 september en we hebben een artikel 
over de onthulling van het oorlogsmonument aan de Haaksbergerstraat waarbij duidelijk 
wordt naar wie de Roelof Blokzijlstraat is vernoemd. En alsof dat nog niet genoeg is ook nog 
een laatste artikel met de geliefde directrice van de Molenbeek Lisette Scholten. Noem dat 
maar niets. 

En voordat we het vergeten: het volgende nummer is een dubbel nummer. Dat betekent dat 
het zowel voor de maanden december als januari is en dat er in februari pas weer een nieuw 
nummer uitkomt. Dat betekent dat er even vooruit moet worden gedacht. Heb je een leuke 
activiteit voor december of januari die je graag in de Boekeloos terug wil zien, laat het ons 
dan uiterlijk 12 november om 10.00 uur weten. We zien de kopij graag tegemoet!

De redactie

Coverfoto: Joyce Vorsteveld
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

In deze editie van ‘Nieuws uit de Dorpsraad’ is ook het verslag van de openbare vergade-
ring op 21 september jl. opgenomen. Dat kon vanwege de datum van drukken niet meer 
opgenomen worden in de Boekeloos van oktober.
 
Openbare vergadering 21 september jl.
Voor het eerst na ruim 1,5 jaar vonden we het weer verantwoord om een openbare  
Dorpsraad-vergadering te houden. We hebben er vertrouwen in dat dit in de toekomst altijd 
weer het geval is en dat alle aanwezigen gezond zijn en gevaccineerd of recent negatief 
getest. Naast Nico Bolhuis van stadsdeel West en wijkagent Wilfried Bossink zijn er 7 dorps-
genoten aanwezig.
 
Mededelingen wijkagent
Wilfried Bossink meldt dat er sinds het laatste verslag weinig incidenten zijn geweest. Het is 
rustig in het dorp, wellicht mede door de vakantieperiode. Wel heeft hij klachten ontvangen 
over de (lange) afsluiting van het kruispunt in Usselo. Verder meldt hij dat, wat de verdwenen 
kliko’s betreft, dit er wel erg veel in Boekelo zijn. Twente Milieu heeft bevestigd dat er  
incidenteel kliko’s in de vuilniswagen verdwijnen. Deze worden in dergelijke gevallen meteen 
door Twente Milieu vervangen. 
 
Financiën 2019 en 2020
De vaststelling van onder andere de jaarrekening van de Dorpsraad moet statutair plaats-
vinden in een openbare vergadering. Om de bekende redenen konden we dit nu pas  
bespreken. De financiën van de Dorpsraad zijn met dank aan onze penningmeester prima 
op orde. Dat was ook de constatering van de kascommissies over 2019 en 2020. Henk Stoel 
volgt Klaas Hessels op als lid van de kascommissie. Een reservelid wordt nog gezocht. 
 
Dorpsraadverkiezingen maart 2022
De zittingsperiode van deze Dorpsraad eindigt in maart 2022. De vorige Verkiezingscom-
missie is bereid de verkiezingen nog een keer te organiseren, maar aan hun opvolging moet 
gewerkt worden. Kas de Vries heeft zich bereid verklaard in de commissie zitting te nemen. 
De gemeente heeft inmiddels de gevraagde medewerking toegezegd.
 
Natuurlijk Spelen De Bleekerij
In de rondvraag van de openbare vergadering heeft Gonny ten Veen aandacht gevraagd voor 
het onderhoud van het Natuurlijk Spelen terrein op De Bleekerij. Ook het herinneringsbord 
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Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals: 

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

 

OOookk  vvoooorr  vvaakkkkuunnddiigg  aaddvviieess  kkuunntt  uu  bbiijj  oonnss  tteerreecchhtt  
 

www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl 
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voor de betrokkenheid van de buurt is verdwenen.
 
Ontwikkelingen pand ex-garage Vossebeld (Beckumerstraat)
Enkele direct aanwonenden van de Kwinkelerweg en de Agaatstraat hebben in de rondvraag 
op 21 september jl. aandacht gevraagd voor verschillende activiteiten in de voormalige 
garage van Vossebeld. Dit vanwege een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daar-
naast wordt het pand op dit moment gepresenteerd als een soort bedrijfsverzamelgebouw. 
Het is onder andere verhuurd aan een vishandel en een autoreparatiebedrijf/spuiterij.  
Er wordt geur-, geluids- en verkeersoverlast geconstateerd. Het pand ligt in een woonwijk 
waarvoor andere normen gelden. Omwonenden hebben het gevoel niet door de gemeente 
gehoord te worden. De gemeente heeft beleid op bedrijfsverzamelgebouwen en daar lijkt 
dit strijdig mee te zijn. Volgens de gemeente past een autoreparatiebedrijf/spuiterij binnen 
het bestemmingsplan. Wij vinden het vreemd omdat volgens onze informatie vroeger een 
aanvraag om een spuiterij te vestigen aan Vossebeld is geweigerd. Ook de activiteiten in 
enkele garageboxen lijken niet te passen in het bestemmingsplan. De Dorpsraad is geen 
voorstander van een bedrijvengebouw met verschillende soorten bedrijven in het centrum 
van het dorp met een omliggende woonwijk. We sturen de gemeente hierover een brief. We 
hebben de indruk dat de gemeente elke aanvraag voor een (omgevings)vergunning op zich 
bekijkt en niet in samenhang met de andere activiteiten. In een gesprek met de gemeente 
hebben we dat inmiddels gemeld. Dit leidt tot vervolgoverleg.
 
Stadsdeelbeheer West
We hebben een gesprek gehad met Zarina Dihal-Chedi, de (tijdelijke) opvolgster van Rien 
van Faassen als teamchef van stadsdeelbeheer West en Zuid. Daarbij waren ook Nico 
Bolhuis en stadsdeelbeheerder Raymond Senger aanwezig. We hebben het onder andere 
gehad over de zichtbaarheid in Boekelo van de stadsdeelbeheerder na het vertrek van  
Jan ten Elzen. Dat is erkend en de taken van Raymond worden zodanig veranderd dat  
hij meer tijd aan Boekelo kan besteden. Dat is goed nieuws!
We hebben ook gesproken over de kwaliteit van de bestrating. Raymond meldde dat dit 
stapsgewijs bekeken wordt en waar nodig aangepakt. Echter, een tegel die 2 centimeter 
te hoog ligt wordt geaccepteerd. In ons buitengebied laat de aansluiting van de straat 
en de berm soms te wensen over. We spreken af om over enige tijd weer een schouw te  
organiseren. Stadsdeelbeheer heeft een overzicht van alle klachtmeldingen via ‘Slim Melden 
Enschede’. Dat geeft goede informatie over de verschillende knelpunten. Raymond meldt 
dat er bij het Molenveld een pilot komt met de aanplant van een deel van de 170.000 bomen 
die de gemeente de komende tijd in Enschede wil planten.
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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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Voortgang Dorpsplan 2020-2030
We werken aan de uitwerking van het Dorpsplan. De afgelopen en komende tijd is en wordt 
vooral de toekomstige woningbehoefte centraal gesteld. We hebben het over gematigde 
groei van het dorp maar dit moet nader ingevuld worden. Wat zijn potentiële woningbouw- 
locaties? We hebben zelf een presentatie gemaakt waarin de verschillende opties, ook voor 
de toekomstige scholenbouw, zijn opgenomen. Nico geeft aan dat de gemeente blij is met 
het dorpsplan omdat dit een kader biedt voor de gemeente voor de besluitvorming. Be-
paalde initiatieven voor bijvoorbeeld de bouw van woningen staan daarom tijdelijk on hold.
 
Duurzame energie
In juli heeft de gemeente geen besluit genomen over de concept-energievisie die een kader 
moet bieden voor verdere standpuntbepaling. De gemeente vindt dat windmolens buiten 
het buurtenergieplan moeten blijven omdat dit buurt overstijgend is. Voor ons (en Usselo 
en Twekkelo) is dit niet acceptabel en op dit moment een breekpunt om verder te praten. 
De gemeente heeft enige tijd geleden een nota over de Warmtetransitie gepubliceerd. De 
inhoud van de nota is dermate ruim dat op dit moment een reactie niet noodzakelijk is. 
We gaan wel informatie opvragen over een biogasinstallatie in Deurningen. In het kader 
van het zonnepanelenproject op 200 daken (zie Boekeloos van oktober) heeft inmiddels 
een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Dit wordt vervolgd. Henk van ’t Hof heeft ons 
een artikel over duurzame energie toegezonden dat niet in Boekeloos is gepubliceerd. We 
laten hem weten dat we dit voor kennisgeving hebben aangenomen en relevante informatie 
betrekken bij het vervolg.

Renovatie Boekelosestraat
De Dorpsraad vindt dat de Boekelosestraat 6 meter breed moet blijven. De gemeente vindt 
5,5 meter voldoende. Dit gaat naar onze mening in de toekomst problemen geven met 
onder andere vracht- en landbouwverkeer. Deze straat is een doorgaande weg. Omdat de 
gemeente en met name de betrokken ambtenaren weigeren met ons verder te praten onder-
nemen we actie richting de politiek. Het is vreemd dat de beide standpunten zo ver uiteen 
liggen. Het probleem begint al bij de gemeente die een kant en klaar plan voorlegt waarop 
geen wijzigingen mogelijk zijn. Door omwonenden is er in het plan ook een probleem gecon-
stateerd met de lantaarnpalen, waarover de Dorpsraad geïnformeerd is. 

De discussie over de renovatie van de Boekelosestraat is niet de enige die nogal stroef  
verloopt met de gemeente. Over het algemeen zijn wij ontevreden over de wrevelige relatie 
de laatste tijd met (een deel van) het (ambtelijk) apparaat. We gaan daarover in gesprek met 
de verantwoordelijke stadsdeelwethouder. 
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www.speakwise.nu l 06-13485551
Boekelose Stoomblekerij 15
7548 ED Boekelo
carinbeen@speakwise.nu

Je passie ONTDEKKEN 
talent ONTWIKKELEN 

doelen BEREIKEN

De Stomerij 
 

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

 

StDe jimerot
26nedersstaM

eschEnDT7457
Tel. 053-4283500

ninaeclroue@ofni
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Volgens ons ontstaat dit probleem mede doordat de rol van de stadsdelen de afgelopen 
jaren steeds verder is uitgekleed.
 
Dorpsbudget
We hebben een bijdrage toegezegd van €500 voor zowel het Welkomstbeukske als het 
Vijverconcert.

Bermmonument Usselo
Ben Bel is namens de Dorpsraad aanwezig geweest bij de onthulling van het bermmonu-
ment voor Rudolf Blokzijl en Johannes ter Horst in Usselo. Opvallend was de aanwezigheid 
van veel familieleden van de vermoorde verzetsstrijders. Verderop in deze Boekeloos staat 
een artikel over de onthulling van het bermmonument. Ook verwijzen we naar het artikel met 
Gerrit ter Horst in Tubantia.
 
Carillon
Enige tijd geleden is na klachten uit de buurt een forse reparatie uitgevoerd aan het carillon 
op het Meester Schierbeekplein. Omdat periodiek onderhoud wenselijk is sluiten we met 
de leverancier een onderhoudscontract af. Dan wordt het carillon elke twee jaar grondig 
geïnspecteerd en worden noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Op verzoek wordt ook de 
afspeellijst gemoderniseerd.

Statutenwijziging
Een van de adviezen van de vorige Dorpsraad was het beperken van de zittingsduur van de 
leden tot maximaal 3 termijnen. We hebben besloten om dit in de statuten vast te leggen. 
Met de notaris bespreken we of een uitzonderingsbepaling op dit punt wenselijk is bij bij-
voorbeeld minder dan 7 leden. Aan hem vragen we ook of de consequenties met betrekking 
tot de aansprakelijkheid van bestuursleden (de WBTR) afdoende in de statuten is geregeld.

Bookels Höltink
Bookels Höltink is een overleggroep van verschillende bij zorg en welzijn in ons dorp be-
trokken professionals en vrijwilligers. Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een bijeen-
komst geweest. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Het ging onder andere over de 
naweeën van corona. Ook voor een aantal dorpsgenoten. Opvallend is dat er regelmatig 
wisselingen in de samenstelling van de groep zijn. Livio meldde nog gezamenlijke projecten 
voor starters en ouderen.
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Karen Hof
06 81454362

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

hofuitvaartzorg.nl
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Wandelpaden en mountainbikers
Onder andere op De Weele hebben mountainbikers verf op bomen gespoten om een 
route aan te geven. Bij de Dorpsraad was hierover niets bekend. De groep mountainbikers  
beweerde daarvoor toestemming te hebben. Op De Weele zijn ook borden met ‘verboden 
voor mountainbikers’ verdwenen. Wij zoeken uit bij wie we dit neer kunnen leggen.
 
Renovatie Speeltuin Topaasstraat
Een groep bewoners uit de Topaasstraat heeft een plan ontwikkeld voor renovatie en aan-
passing van de daar aanwezige speeltuin. Daarover wordt overlegd met de gemeente.
 
Vliegveldje Badweg
Inmiddels is de omgevingsvergunning door de modelvliegtuigvereniging aangevraagd. 
Zoals bekend zijn verschillende omwonenden en de Dorpsraad tegen deze activiteit op 
deze plek. Inmiddels hebben ook bewoners van de Oude Veenweg zich hierbij gevoegd.  
We sturen opnieuw een brief aan de gemeente met de oproep hier niet aan mee te werken. 
We rekenen op een lange bezwaar- en beroepsprocedure tot aan de Raad van State.

Military 2021
Over de vorige editie van de Military in 2019 hebben we verschillende vooral logistieke  
opmerkingen gemaakt richting de organisatie. Dit heeft geleid tot overleg met de organi-
satie dit voorjaar. Dit jaar zijn er in omliggende straten wel parkeerproblemen gesignaleerd, 
veroorzaakt door het vergroten van het afgesloten gebied. Volgens onze waarneming  
verliep de doorstroming redelijk goed. De logistiek was beter geregeld dan in 2019.  
De parkeerplaats voor fietsen was wel verder weg. We besluiten de Military een brief te 
sturen waarin we onze waardering uiten voor de organisatie dit jaar.
 
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 9 november 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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OPHEFFINGS 
UITVERKOOP
€20 €30 €40 €50
STICKERKOOPJES

30% 40% 50%
KORTINGEN

Na 14 jaar La Deut Mode
begint op 14 november de 

opheffingsuitverkoop 

Collectie Najaar / Winter 2021
 1 stuk      30% korting
 2 stuks    40% korting
 3 stuks  50% korting

Oudere collecties STICKERKOOPJES! 
Alle artikelen voor  

€20, €30, €40 of €50 euro

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP
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IN 2022 VERKIEZINGEN VOOR DE DORPSRAAD

Je hebt natuurlijk in de vorige Boekeloos de aankondiging van de Dorpsraadverkiezingen 
gelezen. Je hebt er al even over nagedacht of dat iets voor je is, zitting nemen in de Dorps-
raad. Maar je aandacht werd al gauw weer in beslag genomen door de beslommeringen 
van alledag en de Dorpsraad verdween wellicht weer naar de achtergrond.

Begrijpelijk, maar voor ons als Dorpsraadsverkiezingscommissie aanleiding om je er ook  
in dit nummer van Boekeloos weer aan te herinneren dat er in maart 2022 een nieuwe 
Dorpsraad aan zal treden. En dat kandidaten - jij misschien? - voor de Dorpsraad 2022-2026 
zich al kunnen opgeven bij de Verkiezingscommissie.

Zoals in de vorige Boekeloos al gemeld kun je bij de secretaris (zie hieronder) een informatie- 
map aanvragen, waarin je kunt lezen wat er bij het lidmaatschap van de Dorpsraad komt 
kijken. Je kunt dan een weloverwogen besluit nemen.

Ook kun je bij een van de leden van de Dorpsraadsverkiezingscommissie terecht als je 
vragen hebt. Daarvoor vind je hieronder de namen en contactgegevens van de leden van 
deze commissie. Aarzel niet om hen te benaderen.

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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NIEUWS VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Na een bizarre tijd merken we ook in de Boekelose huisartsenpraktijk dat mensen ons 
weer goed weten te vinden voor de (soms uitgestelde) zorg.

De ketenzorg, beter bekend als controles van bloeddruk en suikerziekte, is weer gestart 
met consulten op de praktijk in plaats van telefonische contacten. Ook onderzoeken zoals 
hartfilmpjes en bloedprikken kunnen weer als vanouds in Boekelo plaatsvinden. Uiteraard 
met een aantal nieuwe spelregels; zo veel mogelijk alleen komen, niet te ver van te voren 
komen en bij klachten niet komen maar bellen.

Helaas zal het coronavirus blijven circuleren en wordt het spannend hoe het najaar gaat  
verlopen. De besmettingen kunnen weer toenemen door de versoepelingen die worden 
doorgevoerd en het aantal contacten tussen mensen dat toeneemt. Het landelijk advies 
om een coronatest te laten doen bij klachten geldt nog steeds en wij vragen dan ook dat 
patiënten met klachten passend bij COVID-19 zich laten testen (bij voorkeur PCR) alvorens 
de praktijk te bezoeken. Net als in het afgelopen jaar zullen wij in de toekomst mogelijk  
genoodzaakt zijn om op korte termijn met andere toegangseisen voor de huisartsenprak-
tijk te komen die kunnen afwijken van een landelijke eis. Wij vragen daarvoor nogmaals  
uw begrip.

Daarnaast vergeten we niet dat er nog meer luchtwegvirussen bestaan naast COVID-19.   
Om ouderen en kwetsbaren te beschermen tegen griep en pneumokokken gaan we op  
17 november hiervoor vaccineren in de Marcellinuskerk. Dit zal een gereguleerde  
vaccinatiedag worden. Hierbij is er steeds een beperkte hoeveelheid mensen per tijds- 
eenheid uitgenodigd. Op deze manier hopen we een grote mensenmassa te voorkomen.

Een mooi najaar toegewenst!

Niels van Rozen
Huisarts Boekelo
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LISETTE SCHOLTEN VERTREKT: “BOEKELO EN USSELO HEBBEN 
EEN SPECIAAL PLEKJE IN MIJN HART.”

DOOR: ANOUK TER HEEGDE

Het is een mistige ochtend. Het schoolplein van OBS Molenbeek in Boekelo ligt er verlaten 
bij. Af en toe hoor je een auto voorbij razen. Binnen in de school hoor je geroezemoes 
van kinderen. Rustig zitten de leerlingen op hun stoel, aandachtig te luisteren naar hun 
leerkracht. Op de gang staat de trotse directeur van de school: Lisette Scholten. Met pijn 
in het hart neemt zij deze maand afscheid van de school om als directeur op een andere 
school aan de slag te gaan.

‘Vaak bu’j te bange’
Deze echte Twentse uitdrukking gebruikt Lisette vaak en is er een die goed bij haar past. Ze had 
bijna geen ervaring met schoolmanagement voordat zij begon op OBS Molenbeek, waarvan 
een locatie in Usselo staat en de andere in Boekelo is gevestigd. “Ik was leerkracht op een 
andere school. De directeur op die school drong erop aan dat het directeursschap echt iets 
voor mij zou zijn. Ik dacht gelijk: zo’n grote klus, ik weet niet of ik dat wil doen. Misschien eerst 
locatieleider. Ik had namelijk geen ervaring met het leiden van een school. Ik draaide soms wel 
mee in het management, maar echt eindverantwoordelijke was ik nog nooit geweest”, vertelt 
Lisette van achter de hoge overlegtafel in haar kamer. Haar laptop ligt dichtgeklapt voor haar. 
Als je naar buiten kijkt zie je het klimrek en het voetbalveld dat omheind is door een stalen hek. 
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Er mogen weer meer activiteiten gehouden worden en 
daarom hebben we iets nieuws: Boksfit. Geen echte 
boksschool, maar wel lekker boksen en fit worden onder 
leiding van fitnesstrainer Stan. En voor pols en handklachten 
kunt u nu ook in bij ons terecht. Onze collega Niki van Eijck 
heeft de opleiding tot handtherapeut afgerond.  

 
Neem voor meer informatie en/of advies 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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Luisteren en lesgeven
Binnen OBS Molenbeek vond ze snel haar plek. “Ik ben een jonge directeur. Ik was 27 jaar toen 
ik begon. Op school waren er leerkrachten die mijn ouders konden zijn. Daarom heb ik veel 
naar hen geluisterd. Hoe ging het in hun klas? Wat zijn dingen die spelen? Ik luisterde met aan-
dacht. Ook ging ik in gesprek met de omliggende buurtbewoners, de Dorpsraad en bedrijven. 
Bij de gesprekken heb ik vaak gedacht: waar ben ik aan begonnen!  Maar ik merkte wel dat 
als ouders en leraren je langer kennen, ze ook weten wat ze aan je hebben. Dan maakt leeftijd 
ook minder uit.” Over haar switch van leerkracht van de bovenbouw naar directeur van een 
school was ze wel bang dat ze het lesgeven zou gaan missen. Toch heeft ze een goede balans 
gevonden tussen het management en lesgeven. “Sinds ik directeur ben, probeer ik nog steeds 
betrokken te zijn bij de leerlingen. Ik ken alle 289 kinderen van beide locaties. Als kinderen een 
rotdag hebben of er speelt iets in het gezin, weet ik dit ook. We houden dat als team goed in de 
gaten. Soms sta ik nog wel voor de klas door uitval. Dus missen doe ik het niet echt.”

Vertrek en herinneringen
Op de vraag of zij het dorp gaat missen lacht Lisette, die van oorsprong uit Losser komt. “Wat 
ik echt heel erg ga missen is het contact met de kinderen. Het zijn allemaal hele fijne kinderen 
die in Boekelo en Usselo op school zitten. De ouders zijn erg betrokken. Als we een klusdag 
hebben, staan er zo 18 ouders klaar om te helpen.” De leraren hebben een bijzonder plekje  
gekregen bij Lisette. “We hebben het afgelopen jaar een aantal wisselingen gehad in ons 
team. Zo is er een aantal mensen met pensioen gegaan. Hierdoor werd de samenstelling 
anders. Maar we hebben een zeer goed team staan nu.”

Waar de afscheidnemende directeur het meest trots op is, is hoe er nu naar onderwijs ge-
keken wordt op de school. “Het kind staat centraal. We willen geen mega-klassen krijgen, waar  
leerlingen alleen moeten luisteren naar de juf of meester.” Al heeft corona toch een beetje 
roet in het eten gegooid. “We merkten dat we door de Teams-lessen weer terug moesten naar 
de oude structuur. Dus: vooral aandacht voor de basisvakken en weinig tijd voor de andere 
vakken die minstens zo belangrijk zijn.” 

Toch heeft corona ook een mooie herinnering gemaakt: “Voor de zomervakantie was een  
leerling positief getest. De klas zou op schoolreisje gaan, maar dat kon niet omdat toen 
de regel was dat de volledige klas in quarantaine moest. We hebben toen vrij snel met het 
team overlegd dat we het schoolreisje zouden verplaatsen. Er moesten wat overuren worden 
gemaakt, maar toch was het docententeam het er snel over eens”, lacht Lisette. “Door het 
gezellige team en het dorpse gevoel heb ik ook wel lang nagedacht om het schip te verlaten.”
Tijdens het gesprek hoor je verschillende leerlingen praten door de deur van de directiekamer. 
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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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SINT MAARTENVIERING EN -OPTOCHT

Op Sint Maarten, donderdag 11 november, is de Sint Maartenviering met aansluitend de 
lampionnenoptocht in Boekelo. Jong en oud is uitgenodigd voor de viering en de optocht.

De korte viering start om 18.00 uur in Momentum. Er wordt een prentenboek voorgelezen 
waarin het verhaal van Sint Maarten opnieuw tot leven komt. Ook worden er samen bekende 
liedjes gezongen. De opbrengst van de collecte zal naar Momentum gaan. 

Lampionnenoptocht
De lampionnenoptocht start om 18.15 uur vanaf Momentum en gaat via de Marcellinus-
school naar het carillon op het Meester Schierbeekplein. Voor en na de optocht zullen de 
kinderen met hun lampionnen langs de deuren gaan en daar waar buiten een lichtje brandt 
aanbellen om een liedje te zingen. Als je dat leuk vindt, willen wij je vragen vanaf 17.00 uur 
een kaars of lichtje buiten te laten branden zodat de kinderen weten dat ze bij je mogen 
aanbellen voor een kleine -voorverpakte- traktatie.

Nota bene: Ten tijde van het opmaken van de Boekeloos was het organiseren van een viering 
nog steeds mogelijk. Houd de Facebookpagina van de Marcellinusschool en Dorp Boekelo 
in de gaten voor eventuele wijzigingen in het programma. Wij benadrukken dat we er vanuit 
gaan dat je je verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de voorzorgsmaatregelen die 
gelden in verband met het coronavirus en bij coronagerelateerde klachten thuis blijft.

Het is bijna pauze. Je merkt aan Lisette dat ze erg ver wil gaan voor de kinderen van Boekelo en 
Usselo. Een weekend doorwerken is geen probleem om het welzijn van het kind te bevorderen.

Toekomst
Op een antwoord op de vraag wat ze haar opvolger wil meegeven moet ze even nadenken. 
“Geniet”, zegt ze dan duidelijk. “Geniet van de tijd die je hier hebt. Zet de ontwikkelingen door 
die zijn ingezet. Geniet ook van het unieke team van docenten dat je hebt. Maak kennis met 
de gemeenschap. Als je de dorpen Boekelo en Usselo kent is het makkelijker om je werk 
te doen.” Haar opvolger is nog niet bekend. Het komende jaar zullen twee leerkrachten haar 
werk overnemen, met een directeur van een andere Consent-school op de achtergrond. Maar 
hoewel Lisette er vertrouwen in heeft, vindt ze het toch lastig om los te laten. “Ik heb er veel uur 
in zitten. Het voelt vertrouwd als ik hier de school binnenwandel. Maar, daar is ‘ie weer: ‘Vaak 
bu’j te bange’. Dat geldt ook voor het verlaten van het vertrouwde Boekelo en Usselo.”
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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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NIEUWS VAN STICHTING AED BOEKELO

Eindelijk is het dan zover en kunnen we weer een voorzichtige  
start maken met de herhalingslessen reanimatie. 

In verband met de coronarichtlijnen gaan de lessen wel anders dan normaal. De herhalings-
lessen worden nu in kleine groepen gegeven, waarbij elke cursist een eigen reanimatiepop 
heeft. Na elke cursist worden het masker en de longen van de pop vervangen en de AED 
schoongemaakt. Er kan momenteel niet geoefend worden met het overnemen van reani-
matie door een tweede hulpverlener. Doordat cursisten niet op elkaar hoeven te wachten, 
is de les wat korter, terwijl er toch net zo veel - of zelfs meer - geoefend kan worden dan 
normaal. Naast de reanimatie van volwassenen, herhalen we ook verslikking en stabiele  
zijligging. De kosten voor een herhalingsles bedragen €10. De baby- en kinderreanimatie 
wordt verschoven naar volgend jaar. Ook hopen we in 2022 weer een nieuwe cursus reani-
matie te kunnen organiseren. 

Locatie
De lessen worden als vanouds gehouden bij Fysiotherapie Tieberink aan de Boekelose 
Stoomblekerij 15 in Boekelo.

Aanmelden
Iedereen die in het bezit is van een geldig diploma kan deelnemen aan de herhalingsles. 
Aanmelden kan op de website www.aedboekelo.nl of per mail: info@aedboekelo.nl. De 
al bij ons bekende deelnemers hebben inmiddels een uitnodiging voor de herhalingsles  
ontvangen. 

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met een van de bestuurs- 
leden (zie hieronder).

Namens de Stichting AED

Jaap ter Wengel (COOP Boekelo), voorzitter
Jantine ter Hofte-ter Mors, secretaris/penningmeester
Bertine Tieberink (Fysiotherapie Tieberink), bestuurslid
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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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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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DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 5

DOOR: ANGELA DILLEROP

De eerdere delen van deze serie over de verdwenen villa in het Teesinkbos gingen over hoe 
Boekelo er in de periode 1800-1900 uitzag en hoe de mensen leefden. Over de bouw van 
de villa van de familie Van Heek in het Teesinkbos, welke in 1923 door hen werd betrokken 
en hun gezinsleven. En over de Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna. In dit deel lees je 
hoe het de familie en Boekelo verging in de Tweede Wereldoorlog.

Nadat Henny van Heek in 1930 was overleden woonden weduwe Jet van Heek-ter Kuile 
en haar dochter Ties samen in Villa Teesinkbos. Gelukkig kwamen de overige kinderen en 
kleinkinderen veel op bezoek en werd er onder andere gezamenlijk Sinterklaas en Kerst 
gevierd. Een van de kleinzonen van Henny was Jan Bernard van Heek. In het boek “Huize 
het Teesink”, dat Jan Bernard heeft geschreven, somt hij een aantal herinneringen op aan 
items in de villa. Daaronder was een Edison koffergrammofoon, de kruisende hellebaarden 
met schild boven de kast die uit de 80-jarige oorlog zou stammen en de twee kariatiden 
(vrouwenbeelden die gebruikt worden als pilaren) die de haardschouw droegen. In de toilet- 
ruimte was een closetpot van Delfts blauw porselein met prachtige bloemen en voor het 

Oude ansichtkaart van de vijver met eilandje bij Villa Teesink, Stichting Edwina Van Heek
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raam in de woonkamer hing het gebrandschilderde glazen medaillon, waarin afgebeeld het 
familiewapen van Van Heek met ridderhelm en zwaan in gloeiende kleuren. “Het leek erop 
of de familie blauw bloed had maar mijn vader zei steeds: We waren keuterboertjes uit het 
dorpje Heek in Westfalen, steeds vol met ideeën en initiatief. Zo zit dat!” (1)

Op 31 januari 1938, de geboortedag van kroonprinses Beatrix, plantten alle neefjes en 
nichtjes van de familie samen een Amerikaanse eik aan de oude oprit van de villa. De boom 
is nu nog te zien, wanneer je de oprit vanuit de Bastinglaan ingaat naast de oude muur van 
de moestuin. Leuk om te vermelden is, dat aan de Henry Dunantlaan, midden in wat nu de 
Boekelose wijk Teesinkbos heet, 50 jaar later nog een boom is geplant, maar deze keer naar 
aanleiding van de verjaardag van koningin Beatrix.

Voor Enschede begon de Tweede Wereldoorlog in de vroege ochtend van 10 mei 1940.  
De Duitse troepen trokken zonder wezenlijk verzet te ontmoeten de Nederlandse grens 
over, onder andere bij De Lutte en Buurse. In de stad Enschede zelf werd geen tegenstand 
geboden. Ook in Boekelo was het eerst tamelijk rustig, maar na verloop van tijd merkten de 
mensen steeds meer de aanwezigheid van de bezetter. 

Op de Boekelosche Stoombleekerij werden alle voorraden ongebleekte katoen, garens en 
weefsels geregistreerd en later ingeleverd bij de Duitsers. Slechts een kleine voorraad bleef 
over, waardoor de productie van katoenen stoffen nagenoeg stil kwam te liggen. Wel had het 
bedrijf vóór de oorlog al geïnvesteerd in de veredeling van kunstzijde. (2) De Stoombleekerij 
wordt in 1942 voor een deel gevorderd door de Duitse overheid en de arbeiders van de 
fabriek werden aangemoedigd voor een paar guldens meer in de week voor de Duitsers te 
gaan werken. Sommigen hadden er wel oren naar, maar niet iedereen. 

Vooral voor de Joden was het leven heel zwaar geworden. Door de razzia’s van september 1941  
in Enschede en Hengelo werd het de Enschedese joden, eerder dan voor hen in de rest  
van het land, duidelijk dat hun levens in groot gevaar waren. Ze zochten wanhopig een 
schuilplaats en er werd aarzelend hulp aangeboden door particulieren. Deze hulp was  
aanvankelijk nog ongeorganiseerd, maar daar kwam later structuur in, ook in Boekelo. De 
heren Jan van Elburg en Dirk Pape van de Boekeloosche Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 
werden de belangrijke verbindingsmensen. Achteraf bleek dat er een groot aantal onderduik- 
adressen voor Joden in Boekelo was gecreëerd. In twee bekende gevallen zaten ze niet in 
woningen, maar letterlijk onder de grond. Hierbij waren heel wat mensen betrokken. In het 
boekje over de bevrijding ‘De Tommies bint in Bookel’ uitgegeven door de Historische Kring 
is een kaartje opgenomen van de verschillende plekken waar onderduikers hebben gezeten. (3)
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Op 21 januari 1943 stortte er een Britse bommenwerper in Enschede op Villa Ledeboer 
en andere huizen aan de Noorderhagen. Hierdoor verhuisde Aleida Blijdenstein-Stroink, die 
daar woonde en schoonmoeder van Hendrik Jan (Henk) van Heek die op de Keizer woonde, 
naar Villa Teesinkbos. 

Herman Barink, afkomstig uit Boekelo, vertelde later in een interview dat ten zuiden van 
Villa Teesinkbos en Teesinkweg twee joodse onderduiksters, de dames Weyl en Westerhuis, 
hebben gezeten. (4) In het interview wordt de heer Nijhuis als waarschijnlijke bouwer van 

Kaartje van verschillende plekken in Boekelo waar onderduikers hebben gezeten
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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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de schuilplaats genoemd. Het waren aan elkaar geschoven putringen, afgesloten met een 
houten luik. Deze schuilplaats werd begraven in een doorgaans droge sloot, zodanig dat het 
een onderdeel van een talud werd in het bosgedeelte van Erve Teesink. Op het kaartje is die 
schuilplaats aangegeven met een rood sterretje. 

Mevrouw Blijdenstein-Stroink regelde de financiën, en verschillende Boekeloërs waren  
betrokken bij de bevoorrading. Deze groep bestond uit onder andere tuinman Nijhuis, die in 
de tuinmanswoning woonde bij villa Teesinkbos, Dirk Pape, directeur van de melkfabriek, 
Herman Dalenoord Sr., procuratiehouder van de Stoombleekerij, Hermanus Gerhardus 
Vogt, bakker Herman Nijmeijer, de vader van Henk en zijn broer, en Gerardus Bernardus 
Barink, schilder. De echtgenotes van de twee laatstgenoemden verzorgden de was. De twee 
ondergedoken dames werden echter gearresteerd en naar Enschede vervoerd. Volgens 
de ondergrondse was hier sprake van verraad, echter een onderzoek heeft dit niet kunnen 
bevestigen. Het is niet bekend of deze dames het hebben overleefd. Op 2 juli 1943 werden 
negen onderduikers die in ‘Het Kippenhok’ op De Weele waren ondergedoken gearresteerd. 
Aangezien de arrestantenbus die dag tweemaal moest rijden, wordt aangenomen dat ook 
de dames bij het Teesink op diezelfde dag werden gearresteerd (4, 5).

In juli 1943 kreeg Villa Teesink Duitse inkwartiering. Jet van Heek-ter Kuile verhuisde, om  
de aanblik van de Duitsers te mijden, naar haar dochter in Maarsbergen. Ze kon na de oorlog 
niet meer terugkomen in haar villa, want bij de bevrijding op 1 april 1945 werd de bezetting  
van Villa Teesinkbos overgenomen door het Amerikaanse en later door het Canadese 
leger. Hoe de inrichting van de villa er daarna moet hebben uitgezien laat zich raden. 

Met dank aan Stichting Edwina van Heek, Olaf Visscher, de Historische Kring Boekelo, 
Usselo en Twekkelo en de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker
1.  Huize Het Teesink, Het leven van een textielfamilie door J.B. van Heek H.J.zn.
2.  Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965, Tovenaars met textiel, Bart Stuiver.
3.  De Tommies bint in Bookel, 2020, een extra uitgave van de Historische Kring 

Boekelo, Usselo en Twekkelo met verhalen van Boekeloërs over de bevrijding. Het 
kaartje is afkomstig uit de nalatenschap van de gebr. Nijmeijer en is door Henk 
Nijmeijer getekend. 

4.  Teesinkbos een schuilplaats, aantekeningen n.a.v. verschillende gesprekken met 
Herman Barink, Historische Kring Boekelo, Usselo en Twekkelo.

5.  Nagelaten correspondentie van H.H. Nijmeijer, november 2005, archief Historische 
Kring Boekelo.
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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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BRANDWEER BOEKELO: 
24/7 ON FIRE! 

DOOR: GERRIT-JAN HUNTING

Wist je dat Brandweer Twente 670 vrijwil-
ligers heeft? Dat is maar liefst tweederde 
van de circa 1.000 collega’s die de brand-
weer telt. Deze vrijwilligers offeren naast 
hun dagelijkse werkzaamheden veel uren 
en dagen op om in geval van nood alles uit 
hun handen te laten vallen en binnen 4-5 
minuten met de tankautospuit de kazerne 
te verlaten. 

Gerrit-Jan Hunting van Rondje Usselo sprak met Tonnis Goosen. Naast zijn baan als  
Manager IT is hij ook kazernecoördinator en bevelvoerder bij de vrijwilligerskazerne van 
Boekelo, onderdeel van Brandweer Twente. Een gepassioneerde en enthousiaste vrijwilliger 
die samen met kazerne Boekelo 24/7 klaar staat om hun repressieve taak uit te voeren.

Professionele opleiding
Vrijwilliger zijn bij de brandweer bestaat niet alleen uit jezelf aanmelden en wachten totdat 
je pieper gaat; je wordt eerst volledig opgeleid. De opleiding tot brandweerman/vrouw,  
die 100% gelijk is aan die van de beroepsbrandweer, bestaat uit diverse modules die je  
succesvol moet afronden en heeft een doorlooptijd van 24 maanden. De eerste opleiding is 
‘manschap’ waardoor je, na het succesvol afsluiten, mee kan tijdens uitrukken. Daarna kun 
je kiezen of je verder opgeleid wilt worden tot chauffeur/pompbediende of bevelvoerder. 
Wekelijks vinden trainingen en oefeningen plaats op de oefenavond en incidenteel overdag 
of in het weekend. 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Vrijwilliger zijn bij de brandweer is niet vrijblijvend. Het heeft invloed op je leven en je directe 
omgeving. Het vakbekwaam worden vergt veel tijd en inzet. En als je pieper op willekeurige 
tijden afgaat moet je je binnen enkele minuten melden bij de tankautospuit. Maar daar krijg 
je echte kameraadschap, teamwork en een voldaan gevoel voor terug.
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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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29 kazernes in Twente
Brandweer Twente heeft 29 kazernes die hulp bieden aan haar inwoners. Alle kazernes 
werken nauw samen en helpen elkaar wanneer nodig. Als er een melding binnenkomt bij de 
meldkamer, wordt de brandweer gealarmeerd. En dan begint de adrenaline te stromen. De 
vrijwilligers laten alles uit hun handen vallen om snel maar veilig op de kazerne te komen 
om samen met hun kameraden uit te rukken. Dit in tegenstelling tot de beroepslieden die 
direct vanuit de kazerne vertrekken. Afhankelijk van de melding wordt onderling besproken 
of beide voertuigen naar het betreffende incident gaan. 

Flexwerkende vrijwilliger
In Boekelo bestaat het korps uit ongeveer 25 mannen en vrouwen. Omdat niet iedereen 
binnen enkele minuten van de kazerne woont, kennen ze ook de flexwerkende vrijwilliger. Dat 
is iemand die bijvoorbeeld thuiswerkt, maar in plaats daarvan op de kazerne gaat werken. 
Mocht er dan een oproep zijn, dan kan hij direct mee in de wagen. Met deze methode is het 
dus mogelijk om ook als vrijwilliger werkzaam te zijn als je verder van de kazerne woont. Zo 
is een vrijwilliger uit Lichtenvoorde toch onderdeel van het brandweerkorps in Boekelo en 
hangt er een gastpak voor hem klaar.

Ook interesse?
Misschien heb je de afgelopen periode de vele posters zien hangen voor de wervingscam-
pagne met ‘onze’ Brian uit Boekelo. 

“BRIAN IS 24/7 ON FIRE

Brian is één van de vrijwilligers van 
Boekelo die centraal staat in de 
wervingscampagne van Brandweer 
Twente. Hij laat zien hoe hij zijn werk 
en hobby’s combineert met  
de vrijwillige brandweer. Hoe past Brandweer Twente in jouw leven? “

De wervingscampagne is ondertussen afgelopen, maar er is altijd plek voor nieuwe  
vrijwilligers. Neem gerust (vrijblijvend) contact op met: Tonnis Goosen (kazernecoördinator 
Boekelo) via 06 - 1222 9136 of t.goosen@brandweertwente.nl.
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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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UPDATE SPORT- EN  
CULTUURHAL DE ZWEEDE

Vorderingen van de bouw
De fundering van de sport- en cultuurhal is 
gelegd en de ruwe betonvloer is gestort. 
Het metselwerk van de begane grond 
is al ver gevorderd, maar de schaarste 
van materialen in de bouw gooit ook 
bij ons roet in het eten. Er zijn namelijk 
problemen met de levering van de staal-
constructie. Hierdoor lopen we 4 weken vertraging op en zal het plaatsen in week 44 
plaatsvinden. Vanaf dan wordt het een groot feest en zullen de contouren snel zichtbaar 
worden. Hopelijk kan de gelegenheidscombinatie de vertraging nog weer goed maken.  
Ze zullen daar hun uiterste best voor doen, maar blijven afhankelijk van de toelevering van 
materialen. We houden je op de hoogte. 

Inrichting van de hal
Na de bouwkundige oplevering van de hal wordt direct gestart met de inrichting. Dankzij 
een extra bijdrage van de gemeente Enschede kan de inrichting voldoen aan de wensen van 
de vele toekomstige gebruikers. Dit zijn onder andere GV Unisson, de basisscholen voor de 
gymlessen en Muziekvereniging Unisson. Want in de hal kunnen straks ook muziekuitvoe-
ringen en voorstellingen worden gegeven. Als er andere verenigingen mogelijkheden zien 
om gebruik te gaan maken van de hal dan kunnen deze zich daarvoor melden bij Stichting 
MFA.

Vóór en dóór de drie dorpen
De sport- en cultuurhal had niet gebouwd kunnen worden zonder de bijdragen van inwoners 
en bedrijven uit Boekelo, Twekkelo en Usselo. Zij hebben tijdens de grote fundraisingactie in 
november 2019 gul gegeven. Na de eerste schop in de grond is gestart met het incasseren 
van de donaties. Dit loopt voorspoedig. Nogmaals onze dank om het sport- en cultuurhart 
van de drie dorpen ‘kloppend’ te krijgen. 

In memoriam  
Afgelopen periode zijn ons twee belangrijke mensen ontvallen die onmisbaar waren bij de 
realisatie van de sport- en cultuurhal. In augustus overleed Wim Nijhuis die vanaf het prille 
begin betrokken is bij de planvorming en zich hard maakte voor een nieuw thuishonk voor 
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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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GV Unisson. En begin september moesten we afscheid nemen van Arno Wargerink van de 
sponsorcommissie van BSC Unisson. Hij heeft zich ingezet om donateurs te werven onder 
bedrijven. We zijn beiden heel erg dankbaar en beseffen nu pas hoe erg we ze gaan missen. 
We wensen de familie, vrienden en anderen die zich bij Wim en Arno betrokken voelen veel 
sterkte. 

Een goed ingerichte gymzaal voor GV Unisson was een grote wens van Wim. Daarvan 
staat nog een onderdeel open: een wandtrampoline. Je kunt hiervoor een donatie doen. Zie 
hiervoor www.vriendenvandezweede.nl. Het zou toch mooi zijn als de trampoline hiermee 
gerealiseerd zou kunnen worden. Arno Wargerink was de drijvende kracht achter de bouw 
van een voetbaltribune. We hebben Arno beloofd het ‘project Wargerink-tribune’ met volle 
energie op te pakken om daarmee zijn wens in vervulling te laten gaan. Diverse overleggen 
om dit te bereiken zijn de afgelopen tijd opgestart.

Bestuur Stichting MFA De Zweede

NIEUW IN BOEKELO?

Al meer dan 10 jaar worden nieuwe inwoners van Boekelo en Usselo welkom geheten door 
overhandiging van een ‘Welkomstbeuksken’ en een kleine attentie. 

In het boekje word je op de hoogte gebracht van de plaatselijke verenigingen en activiteiten. 
Het boekje wordt in de meeste gevallen overhandigd door een van onze ambassadeurs.  
Dit zijn medebewoners uit Boekelo of Usselo. Alleen nieuwe bewoners komen voor het 
‘Welkomstbeuksken’ in aanmerking. Bewoners die binnen Boekelo en/of Usselo zijn  
verhuisd niet. Heb je nog niemand aan de deur gehad en wil je dit leuke informatieve  
boekje ontvangen? Laat het ons dan weten!

Ja, ik wil een ‘Welkomstbeuksken’!
Woon je in Boekelo of omgeving? Meld je dan bij Gonny ten Veen.
gonnytenveen@hotmail.com of 053 - 428 1738.

Woon je in Usselo of omgeving? Meld je dan bij Miranda Meerman.
info@makelaardij-meerman.nl of 053 - 428 2444.

Namens de commissie Welkomstgeschenk Boekelo - Usselo
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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



OORLOGSMONUMENT AAN DE HAAKSBERGERSTRAAT ONTHULD

DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

Op de avond van 23 september 1944 werden in onze omgeving twee verzetsstrijders door 
Duitse bezetters gefusilleerd. De volgende dag werden hun lichamen gevonden bij een 
duiker naast de Haaksbergerstraat, in de buurt van Wissinks Möl. De namen van Johannes 
ter Horst en Roelof Blokzijl zijn nu vereeuwigd op een gedenksteen, die op 2 oktober jl. 
werd onthuld op initiatief van de Historische Kring Boekelo Usselo Twekkelo. 

Jules Pieters, voorzitter van de Historische Kring, verwelkomde een vijftigtal belangstel-
lenden, waaronder nazaten van Roelof Blokzijl, een aantal van hen afkomstig uit Canada. 
Pieters schetste hoe Blokzijl in de Tweede Wereldoorlog leider is geweest van de onder-
duikorganisatie in Twente. Volgens een Canadese kleindochter van Blokzijl verzorgde hij 
niet alleen onderdak en vervoer van onderduikers, maar stelde hij ook zijn eigen woonhuis 
voor hen open. Zo troffen de zes kinderen uit het gezin soms onverwacht een ‘logee’ op 
hun slaapkamer aan. Twee dochters waren zelf ook actief in het verzet, onder andere als 
koerierster.  

Johannes ter Horst heeft als leider van het 
verzet in Twente tenminste 22 geslaagde 
overvallen op zijn naam staan op distri- 
butiekantoren en bevolkingsregisters. Daarbij 
werden bonkaarten en persoonsbewijzen  
bemachtigd ten behoeve van joodse onder- 
duikers. Blokzijl en Ter Horst zijn onafhan-
kelijk van elkaar gevangen genomen en 
belandden op 23 september 1944 samen in 
een cel. Daar ontvingen zij hun doodvonnis, 
waarna zij naar Usselo werden vervoerd en 
werden gefusilleerd. 

Adelaide, de 3-jarige Canadese achter 
achter kleindochter met haar oma, een 
kleindochter van Roelof Blokzijl.
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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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Jules Pieters stelde: “Zij hebben vanuit hun 
overtuiging geheel onbaatzuchtig grootse 
daden verricht tegen de vreemde overheer-
sers.

In de naoorlogse jaren beijverden Usselöers 
Ronnie Heijink en bakker Gerrit ter Horst 
(geen familie) zich voor het plaatsen van een 
gedenksteen voor beide verzetsstrijders.  
De inmiddels 91-jarige Gerrit ter Horst ver-
haalde tijdens de herdenkingsbijeenkomst 
over zijn ervaringen als jongen in 1944: 
“Het verhaal staat mij nog heel helder voor 
ogen.” Samen  met wethouder Jurgen van 
Houdt onthulde Gerrit de gedenksteen.

In zijn toespraak vroeg wethouder Van Houdt zich af of hij ook zo’n held geweest zou zijn als 
beide heren. Hij stelde dat het goed is om deze verhalen door te vertellen, want de littekens 
uit die tijd zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar. Bovendien kunnen we nog altijd lering 
trekken uit de gebeurtenissen van toen. Denk eens aan de actuele situatie van de mensen in 
Afghanistan, nu de Taliban daar de macht gegrepen heeft. De vrijheid waarin wij nu leven, is 
helaas niet vanzelfsprekend. Het is een groot goed en is te danken aan mannen en vrouwen, 
mensen als Ter Horst en Blokzijl, die hun leven op het spel hebben gezet vanuit een gevoel 
van rechtvaardigheid of geloofsovertuiging. Dit monument maakt – ook voor de jeugd van 
vandaag – de geschiedenis zichtbaar. 

De 91-jarige Gerrit ter Horst uit Usselo
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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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B o k s F i t 
 

Elke woensdag, donderdag en vrijdag geven wij Boksfit lessen. 
Woensdag van 20:00-21:00 
Donderdag van 18:00-19:00 
Vrijdag van 17:00- 18:00 
 
 
Wie: 
Voor iedereen toegankelijk ongeacht niveau 
 
 
Waarom: 

 Om mentaal sterk te worden 
 Om fysiek sterker te worden 
 Meer zelfvertrouwen te krijgen 
 Weerbaarheid verhogen 
 Conditie, kracht verbeteren 

 
 
Voor meer informatie of aanmelden kun je mailen naar 
info@fysiotherapie-tieberink.nl  
     
 
 
Boksen is één van de beste trainingen voor het verbeteren 
van Conditie en Spierkracht. JA
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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 



WANDELEN IN EN RONDOM BOEKELO

DOOR: JOYCE VORSTEVELD

Wist je dat er verschillende wandelroutes zijn in en rondom ons mooie dorp Boekelo? Een 
daarvan is een door de Dorpsraad gesponsorde route: het ‘Rondje Boekelo’. Het ‘Rondje 
Boekelo’ is een mooie wandelroute vanuit het centrum van het dorp door het prachtige 
coulisselandschap rondom Boekelo. 

De totale route is ongeveer 8 kilometer lang, maar is naar wens in te korten. Na het Faunafort 
Boekelo leidt de route langs de Boekelerbeek, over het landgoed De Weele, door het Teesink- 
bos en via De Bleekerij weer terug naar het centrum.

Volg de blauwe pijlen
De wandelroute is aangegeven met blauwe pijlen en begint op de driesprong Windmolenweg 
Beckumerstraat - Kwinkelerweg, voor De Buren. Je loopt vanaf hier de Beckumerstraat  
op in de richting van de winkels en volgt de blauwe pijlen. Maar in feite kun je de route bij  
elke blauwe pijl beginnen. 

Je kunt de route inkorten naar 
circa 4 kilometer door op de  
Beckumerstraat na Momentum 
aan de rechterhand niet rechts 
het zandpad op te gaan maar  
op de Beckumerstraat te blijven.

Tip voor als je de route al kent: 
loop hem ook eens andersom 
of in een ander seizoen. Je ziet 
zeker andere dingen!
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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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SPOORSTAVEN VOOR DE MBS

DOOR: GUUS FERRÉE                                                                                                                  

De Weleweg vormde op donderdag 23 september het decor van een bijzondere activiteit. 
Op die dag nam de Museum Buurtspoorweg (MBS) bijna vijf kilometer aan herbruikbare 
spoorstaven in ontvangst. 

De gulle gever, nieuw kosten spoorstaven vele tonnen, was ProRail. Dankzij nieuw beleid 
van deze spoorwegbeheerder wordt, in samenspraak met spoormusea in Nederland, 
bepaald of vrijkomende materialen hergebruikt kunnen worden bij de diverse musea.                       

De spoorstaven die de MBS heeft gekregen zijn afkomstig uit Nijmegen en kwamen vrij 
tijdens een sanering van een deel van het voormalige stationsemplacement. Op woensdag- 
avond 22 september vertrok een lange trein met de gebruikte NP-46 spoorstaven uit  
Nijmegen naar Almelo. De dag erna werden ze omgeladen op vrachtwagens en naar  
Boekelo getransporteerd. Daar werden de staven met behulp van een diesellocomotief  
naar een opslaglocatie gereden.                                                

De uit Nijmegen afkomstige spoorstaven worden net buiten Boekelo  
op platte wagens van de MBS omgeladen. Foto: Sevrien Ferrée
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14:30 uur Start op Bleekerijplein

15:00 uur Aankomst Sinterklaas
In de voormalige Slijterij 

Breukers, hoek Beckumer-

straat en Pastoor Schneider-

straat 

Sinterklaashotel



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.

NOVEMBER
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

Di. 9 nov. PC-inloop voor kleine problemen met laptop en smartphone 14.00 uur

Do. 11 nov. Bingo. Met leuke prijsjes 14.00 uur

Do. 18 nov. Gelegenheid om de griepprik te halen  11.00 uur - 12.00 uur

Do. 18 nov.  Muziekmiddag met optreden van de Zotte Zussen 14.00 uur

Do. 18 nov. Betalen Effkes d’r Oet: €15

Di. 23 nov. Effkes d’r Oet: verrassingstocht met de bus 13.30 uur

Do. 25 nov. Sjoel- en Rummikubmiddag 14.00 uur

 
DECEMBER

Wo. 1 dec. Samen zingen met de Berkezangers 14.00 uur

Do. 2 dec. Sinterklaas komt in de Huiskamer  14.00 uur
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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

Marcellinuskerk Boekelo
Op zondag 7 november is er om 10.00 uur een gebedsdienst met zang van het dames-  
en herenkoor. Deze dienst staat in het teken van Allerzielen. Verdere bijzonderheden  
kun je vinden in de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en op de website  
www.franciscusparochie.nl.
 
Pancratiuskerk Haaksbergen
Elke zondag is er om 9.30 uur een eucharistieviering. Bijzonderheden kun je vinden in de  
rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en op de website www.franciscusparochie.nl. 
Via de website www.kerkdienstgemist.nl/stations/2326 kun je de eucharistieviering in deze  
kerk volgen.

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

Protestantse kerk 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 NOVEMBER
di. 9 nov. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
 Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch 19.00 - 19.30

do. 11 nov. Sint Maartenviering | Momentum
 Sint Maartenoptocht | Momentum  18.00 - 18.15

vr. 12 nov. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com  12.00

di. 16 nov. Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede 20.00

za. 20 nov. Intocht Sinterklaas | Bleekerijplein 14.30

za. 27 nov. ‘Jippie We Zijn Vrij’ Concert MV Unisson | De Zweede 20.00

do. 2 dec. Inzamelen oud papier in het dorp. Let op: voor het buitengebied 
 geldt mogelijk een andere datum. Kijk op www.twentemilieu.nl  17.00

vr. 3 dec. 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?
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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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