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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
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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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47 Kerstcrossloop

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo

Onbeperkt
Spareribs op
dinsdagavond

€ 1 9 . 5 0 p. p.
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VAN DE REDACTIE
Hadden we al verteld hoe blij we zijn met onze nieuwe reporters? Zo ja, dan toch: we zijn
echt super blij met ze! Vol enthousiasme zijn ze aan het werk gegaan waardoor dit nummer
van Boekeloos bol staat van de mooie verhalen.
Zo maken we kennis met onze postbodes. Drie dames die we door weer en wind voorbij
zien komen, waarvan iedereen er wel eentje kent en van wie we vanaf nu ook (eindelijk)
weten wie wie is. Verder hebben onze reporters Jos Pieters geïnterviewd die met haar hond
Cate een prestigieuze prijs heeft gewonnen, geschreven over het feit dat de buurtbus deze
maand 5 jaar bestaat, over hoe Knibbelesch van het wilde westen is veranderd in een mooie
moestuin en over AutoMaatje. Dit laatste is een project van de ANWB waarbij vrijwilligers
minder mobiele Boekeloërs vervoeren. En wist je dat je niet eens lid hoeft te zijn van de
ANWB? Toch handig nu de boosterprik eraan zit te komen en je geen auto hebt om naar de
vaccinatielocatie te gaan.

Helaas is er niet alleen maar leuk nieuws. Door de aangescherpte coronamaatregelen
worden evenementen afgelast en daardoor is er dit jaar helaas geen kerstmarkt in Boekelo
en geen lichtjesavond in Usselo. En of later geplande evenementen, zoals Zout & Nieuw,
wel door mogen gaan is nog even koffiedik kijken. Houd daarvoor Facebook in de gaten.
Mochten evenementen niet doorgaan, dan zal het daar vermeld worden. Dit kan of op de
pagina van het evenement zelf en/of op de ‘Dorp Boekelo’-pagina die door ons wordt gevuld.
Maar wat er ook wel of niet doorgaat: we hopen dat je ondanks alles toch een heel mooie
feestmaand zult hebben. Wij hebben in ieder geval genoten van afgelopen jaar voor wat
betreft de Boekeloos en hebben deze met heel veel plezier voor je gemaakt. We willen bij
deze alvast proosten op het nieuwe jaar en hopen dat het dan (nog) beter wordt!
DE REDACTIE

5
JAARGANG 43 | DECEMBER 2021 | JANUARI 2022 | NR. 452

Maar we hebben er niet alleen heel enthousiaste reporters bij gekregen, we hebben ook een
ontzettend leuk nieuw redactielid waar we heel blij mee zijn: Joyce Vorsteveld. Nu kunnen
we hier van alles over haar vertellen, maar dat kan ze veel beter zelf. Dus stelt ze zichzelf
verderop in de Boekeloos aan je voor.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Het is herfst, de bladeren vallen en de Dorpsraad heeft op een aantal plekken weer
bladkorven laten plaatsen. Helaas loopt het aantal coronabesmettingen weer op en horen
we uit het dorp dat ook hier de nodige besmettingen worden vastgesteld. Gelukkig zijn
velen van ons gevaccineerd, waardoor in de meeste gevallen de gevolgen mild zijn. Ook
deze maand is er weer het nodige te melden. Hoewel nog enkele weken te gaan wensen
we iedereen een prettig kerstfeest en een voorspoedig 2022.
Dorpsraadverkiezingen 16 maart 2022
Zoals je eerder in Boekeloos kon lezen, is de verkiezingscommissie voortvarend aan het
werk gegaan. De afgelopen jaren hebben geleerd dat een goed bemenste Dorpsraad veel
voor ons dorp en buitengebied betekent. Een aantal van de huidige Dorpsraadleden is niet
verkiesbaar. Veelal omdat deze al langere tijd deel uitmaken van de Dorpsraad en graag het
stokje aan anderen overdragen. We hopen op veel kandidaten!

Hanging baskets
Vanaf het vroege voorjaar tot het einde van het najaar fleuren hanging baskets ons centrum
op. De financiering is een probleem. Elders in dit nummer staat daar meer over. Als er geen
andere financiers worden gevonden, zullen we dit project helaas moeten beëindigen. Voor
volgend jaar gaat het om een bedrag van tenminste €1.000 dat extra benodigd is.
Speeltuin Dr. de Jongstraat
De vraag bestaat of dit plan is uitgevoerd zoals het aan de omwonenden en ons is voorgelegd. Daarover is overleg met stadsdeelbeheer. Onze bijdrage wordt pas betaald als onze
vragen afdoende zijn beantwoord.
Speeltuin Topaasstraat
De speeltuin zelf is in een prima conditie. De buurt wil een uitbreiding met een klimbosachtige situatie. De gemeente is niet bereid hieraan financieel bij te dragen.
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Belevingsboerderij
Met de gemeente is overleg over een aantal actiepunten. We weten dat de gemeente
streeft naar een duurzaam plan maar zij wil daarvoor geen (structurele) financiële bijdrage
verstrekken. Om de opstartkosten te kunnen betalen is vanuit het dorpsbudget €1.000
beschikbaar.

WWW.BOEKELO.INFO

8

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Stucwerk (behang- of sausklaar)
Renovatie
Spackspuitwerk / Sierpleister
Airless latex spuiten
Gevelwerkzaamheden
Restauratie

Ook voor vakkundig advies kunt u bij ons terecht
www.stucadoorsbedrijf-weterholt.nl

Wandelpaden
Er worden 7 bordjes aangeschaft om duidelijk te maken dat de paden geen fiets- en mountainbikepaden zijn.
Vliegveldje Badweg
We wachten op het collegebesluit over de omgevingsvergunning. Over de aanvraag
hebben we een zienswijze ingediend. De bewoners van de Oude Veenweg willen de vliegclub uitnodigen om ter plaatse de overlast te bepalen. De vliegclub heeft dit zelf ook al aan
omwonenden aangeboden.
Omgevingsvergunningen ex-garage Vossebeld
Inmiddels is er, onder leiding van de gemeente, een gesprek geweest tussen de betrokken
ondernemers en omwonenden over de knelpunten. De Dorpsraad was daarbij als waarnemer aanwezig. Besluiten zijn nog niet genomen. De betrokken ambtenaren leggen de
kwestie voor aan de wethouder.

Route buurtbus
Een van de Dorpsraadleden bepleit dat de route van de buurtbus langs Bad Boekelo komt.
Dit, nu er vooral vanwege de vele drempels geen bus meer rijdt over de oude Haaksbergerstraat. Regelmatig lopen mensen van en naar onder andere het hotel. Voorzover wij weten is
de beschikbare tijd te kort voor aan andere route. We vinden ook dat de signalen concreter
moeten worden. Pas daarna kan met Keolis overlegd worden over de route.
Voortgang Dorpsplan 2020-2030
Eind november hebben we overleg met de gemeente gehad over onze plannen en kwam
de gemeente met een reactie op ons onderzoek naar de toekomstige woningbehoefte. We
hopen hierover in het februarinummer van Boekeloos nieuws te melden. Besloten is om de
Doegroep weer bijeen te roepen om met hen een aantal ontwikkelingen te bespreken.
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Afvalproblematiek
Enkele wijkraden in Enschede hebben het initiatief genomen voor een overleg over afvalproblematiek. Dit vooral naar aanleiding van illegale stortingen (al dan niet) bij milieueilanden.
Ook in Boekelo wordt regelmatig grofvuil bij de inzamelpunten aangetroffen. Wij zijn voor
handhaving/terugkeer van 300 kilogram gratis storten. Dit en volgend jaar mag een inwoner
nog maximaal 75 kilogram storten. Wij verwachten dat bij afschaffing hiervan het aantal
illegale stortingen fors zal toenemen. Overigens zijn wij van mening dat de afvalscheiding
beter terug kan naar nascheiding.

PRETTIGER
OP WEG
AUTOBEDRIJF

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

BOVAG

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

Bosch car service

Zonnepanelenproject
Dit project lijkt een groot succes te worden. Eind oktober is er een informatieavond geweest
met circa 90 belangstellenden. Ruim 60 daarvan hebben informatie en offertes opgevraagd.
Ons streven was 200 huizen met gemiddeld 12 zonnepanelen erbij de komende tijd. Het
blijkt dat het gemiddelde van 12 te laag is. Er zijn de nodige aanvragen voor 20 of meer
panelen per huis. Op 25 januari wordt er bij De Buren een tweede avond belegd.
Renovatie Boekelosestraat
Wij hebben onze mening naar voren gebracht tijdens de vergadering van Stadsdeelcommissie West. Binnenkort vindt hierover overleg plaats met wethouder Jurgen van Houdt.
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 14 december aanstaande om 19.00
uur. De daaropvolgende is op 11 januari 2022 om 19.00 uur. Als je op het spreekuur wilt
komen moet je dit vooraf melden via ons bovenstaande mailadres.

Foto: Cor Blom
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Klachten melden openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte of andere overlast kun je melden via ‘Slim Melden
Enschede’: https://enschede.slimmelden.nl/.

Je passie ONTDEKKEN
talent ONTWIKKELEN
doelen BEREIKEN

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

GEEN BLOEMETJES BUITEN IN 2022?
DOOR: EDITH ROBERS

De afgelopen twee jaren hadden we een fleurig dorpshart door de hanging baskets aan de
lantaarnpalen. Dorpsraad, BOV en De Koepel zorgden voor de financiering. In de toekomst
zullen hiervoor echter nieuwe geldbronnen moeten worden aangeboord. De kosten voor
1 basket zijn €150 per seizoen. Dit is een all-in bedrag voor het ophangen, de verzorging,
bewatering, vervanging bij schade en afhalen.
Help mee en laat Boekelo een Village Fleuri blijven!
Ondernemers en inwoners: helpen jullie mee om Boekelo ook in de toekomst een Village
Fleuri te kunnen laten blijven? Meld je dan via dorpsraad@boekelo.info om één of meerdere
bakken te sponsoren! Indien gewenst, zorgen wij voor een eervolle vermelding in Boekeloos.
Wil je meer informatie? Bel met Edith Robers op 06 - 5347 1368.
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hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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DE VERENIGINGEN IN BOEKELO, USSELO & TWEKKELO VIEREN SAMEN:

’
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SAVE THE DATE: ZOUT & NIEUW OP 8 JANUARI
Op 8 januari zal voor de derde keer de nieuwjaarsreceptie voor Boekelo, Usselo en
Twekkelo worden gehouden.

15
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A2_POSTER ZOUT EN NIEUW 2022.indd 1
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De vorige twee edities waren een groot succes met erg veel bezoekers. Voor de
verenigingen is het de ideale mogelijkheid om met hun leden te proosten op het
nieuwe jaar. Zo ook voor alle andere dorpsgenoten. De verenigingen, Dorpsraad en
Buurtkring zorgen voor een welkomstdrankje en een hapje. De overige consumpties
zijn voor eigen rekening. Natuurlijk wordt Zout & Nieuw georganiseerd met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Het is denkbaar dat het niet kan
doorgaan om die reden. Houd daarvoor de websites en Facebookpagina’s van de
dorpen en de verenigingen in de gaten. Maar voor nu: graag tot 8 januari!

NIEUWJAARSRECEPTIE
AANVANG: 20:00 uur
LOCATIE: DE BUREN IN BOEKELO
ZOUTSPREKER
GEZELLIGE MUZIEK

04-11-2021 18:26
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OPHEFFINGSUITVERKOOP
DE KLOK BLIJFT DOORLOPEN....
OPHEFFINGS
5 MINUTEN
U HEBT NOG 25 DAGEN, 601 UUR, 36426
UITVERKOOP

HOGE KORTINGEN!!

TWEEHONDERD EXTRA ZONNEDAKEN
Tweehonderd extra zonnedaken in Boekelo en Usselo. Dat is het doel dat de Dorpsraad
Boekelo en de Buurtkring Usselo zich hebben gesteld. En waarvoor op 26 oktober een
eerste avond werd belegd bij café De Buren.
De zaal zat vol met ruim 90 deelnemers. De twee leveranciers, Schulte uit Denekamp en
de Twentse Energie Groep uit Enschede presenteerden hun aanbod. Ruim 60 bezoekers
schreven zich in voor offertes of voor meer informatie. Inmiddels zijn al veel offertes gehonoreerd en bereiden de leveranciers de plaatsing voor. De avond was het begin van een
langer lopend traject. Ook nu nog kunnen belangstellenden zich inschrijven om mee te
doen. Dat kan ook de komende maanden nog.
Op dinsdag 25 januari om 19.30 uur zal een tweede avond bij café De Buren belegd worden,
waarop wij de twee installateurs graag aan je voorstellen. Natuurlijk zullen wij dan ook uitleggen hoe het in zijn werk gaat, wat het kost, wat het oplevert, wanneer dit uitgevoerd kan
worden en hoe je mee kunt doen.

Je kunt je die avond ook inschrijven voor een verdere verkenning of een offerte. Voor koffie
wordt gezorgd. Kom je ook? Natuurlijk organiseren we de avond rekening houdend met de
dan geldende coronamaatregelen.
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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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. Dat lichten we toe.
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EVEN VOORSTELLEN:
NIEUW REDACTIELID
DOOR: JOYCE VORSTEVELD

Toen ik een aantal maanden geleden
in ‘Van de redactie’ las dat er dringend
behoefte was aan mensen die stukjes
wilden schrijven, omdat het Susanne en
Estelle alleen niet meer lukte en het anders
misschien het einde van Boekeloos was,
dacht ik: “Dat mag niet gebeuren!”

Na mijn aanmelding om te gaan willen schrijven voor de Boekeloos, vroeg Susanne mij of
ik ook interesse had in een plek in de redactie. Omdat ik geen idee had wat het behelst om
onderdeel uit te maken van de redactie, heb ik vorige maand een keer meegekeken. Dat
vond ik direct ontzettend leuk en gezellig. Vanaf deze maand maak ik dan ook officieel deel
uit van de redactie.
Naast het schrijven voor de Boekeloos - vorige maand heeft u mijn naam al kunnen zien
staan bij het stuk over ‘Rondje Boekelo’ - en het redactiewerk heb ik nog meer bezigheden.
Ik ben werkzaam als Intern Begeleider op een Voortgezet Speciaal Onderwijs school in Almelo, houd in mijn vrije tijd van wandelen, lezen, tuinieren, koken, bakken, mijn eigen kleding
maken en leuke (culturele) dingen doen met vrienden en mijn gezin. Op schrijfgebied heb ik
ook al wat ervaring. Ik heb ik 2014 een eigen boek uitgegeven over een jongen met autisme:
‘De wereld van Kees’.
Mijn intentie is om de komende jaren de Boekeloos te maken met veel plezier, zodat u hem
ook met plezier kunt blijven lezen. Mocht u iets leuks hebben waar we een artikel van kunnen
maken dan kunt u mij altijd benaderen!
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Zo lang ik me kan heugen komt de Boekeloos iedere maand op de mat en heb ik hem ook
iedere maand gelezen. ‘Zo lang ik me kan heugen’ is dan ook al best een hele tijd: alles bij
elkaar ruim 20 jaar. Ik ben opgegroeid in Boekelo en na een periode van afwezigheid alweer
een aantal jaren terug in ons mooie dorp. We hebben het geluk gehad om een mooi huis aan
de Saffierstraat te kunnen kopen. Samen met mijn man Peter, dochter Elsa en hond Luna
woon ik daar met veel plezier.
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DE BOEKELOSE POSTBODES: WIE VAN DE DRIE
DOOR: INGRID KLEINSMAN

Wie is eigenlijk wie?
Gekscherend geven de dames aan dat er nog wel een paar andere onderwerpen zijn die ze
graag aan de orde stellen. Zo worden ze vaak vol enthousiasme door dorpsbewoners toegezwaaid en begroet, maar even zo vaak worden ze met de verkeerde naam aangesproken.
De dames worden namelijk nogal eens door elkaar gehaald. En dat is natuurlijk ook niet zo
vreemd, want we zien ze alledrie op de dezelfde bedrijfsfiets, in dezelfde bedrijfskleding en
met (bijna) dezelfde paardenstaart. Dus wie is eigenlijk wie?
Ik ben postbode in Boekelo en mijn naam is Saskia Duesmann
Mijn naam is Saskia Duesmann, ik woon al 22 jaar in Boekelo, ben moeder van 2 kinderen
en sinds januari 2017 één van de dorps-postbodes van Boekelo. Voor mij is het vooral een
fijne baan en een manier om lekker buiten te zijn. Dus wanneer het lekker weer is, geniet ik
volop van mijn werk als postbode.
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Wanneer we op een zonnige dinsdagmorgen met een lekkere kop koffie gezellig bij Geke
aan de keukentafel zitten, blijken onze drie Boekelose postbodes unaniem veel vertrouwen
in de toekomst te hebben. Wilma verwacht in de toekomst meer handgeschreven brieven,
Saskia denkt dat het altijd mensenwerk blijft en ook Geke ziet in de nabije toekomst geen
bezorgdrones door Boekelo vliegen.

Vergoeding fysiotherapie 2022
Hoe bent u verzekerd voor fysiotherapie in 2022? Weet u dat
uw zorgverzekeraar uw vergoeding voor fysiotherapie aan kan
passen? Wilt u informatie over deze veranderingen en de
gevolgen van uw zorgverzekering of weten welke contracten
wij wel en niet getekend hebben voor 2022? Kijk dan op onze
website of mail/bel ons via onderstaande gegevens.
www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

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

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

Ik ben postbode in Boekelo en mijn naam is Wilma Mandemaker
Mijn naam is Wilma Mandemaker. Ik woon 19 jaar in Boekelo, werk al ruim 11 jaar als postbode en ben moeder van 3 kinderen. Ik ben postbode geworden omdat het fijn is om lekker
buiten te zijn, maar ook vanwege de gezellige praatjes die ik tijdens mijn ronde maak. Ik heb
een voldaan gevoel wanneer ik na mijn postronde thuiskom en tegen mezelf kan zeggen:
“Zo, dat he’j weer mooi doan.”
Ik ben postbode in Boekelo en mijn naam is Geke Mateman
Mijn naam is Geke Mateman en ik werk nu zo’n 4 jaar als postbode in Boekelo. Ik woon
samen met mijn man en 4 kinderen nu 6 jaar op de Bleekerij. Ik ben graag postbode omdat
het voor mij een heel verrassende manier is om Boekelo en mijn dorpsgenoten te leren
kennen en uiteindelijk kom ik natuurlijk uit bij de 3 B’s: Betaald Bewegen Buiten.

Wanneer ik vraag wat december dan wel een fijne maand maakt, krijg ik weer een mooi
unaniem antwoord: “Gewoon alle zeilen bijzetten en de kerstkaarten, brieven en pakjes op
tijd bezorgen.” Om te voorkomen dat post onbestelbaar is, hebben de dames overigens
wel mooie tips. Voor de ontvangende post geldt bijvoorbeeld: zorg dat je een fatsoenlijke
brievenbus hebt die voldoende groot is én goed toegankelijk. Ik vind dat heel logisch, maar
blijkbaar is dat nog niet altijd het geval. En wanneer je een pakje verwacht en je weet dat je
niet thuis bent: maak een briefje voor de postbode en misschien ook een plek waar het pakje
eventueel achtergelaten kan worden. En als je zelf post verstuurt, zet dan je eigen postcode
en huisnummer als afzender op de achterzijde. Als een brief dan onbezorgbaar is, kan hij
tenminste teruggestuurd worden naar de afzender. Wilma heeft nog een laatste tip: schrijf
op je kaartje ook altijd de achternaam van degene aan wie je het kaartje stuurt. Ik begrijp
deze tip niet zo goed, dat doe je toch automatisch? Nou nee dus, Wilma komt met een mooi
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En zo zijn we weer terug bij het cijfer drie: het is een mooi drietal, deze postbodes van het
dorp. Ze doen het samen, ze hebben alledrie een eigen fiets, een eigen wijk en een eigen
deel van postcode 7548. En wat hun werk betreft zijn de dames het over heel veel dingen
eens. Gevraagd naar hun wensen geven ze in koor aan dat ze gewoon heel erg tevreden zijn.
Het is fijn om postbode in Boekelo te zijn. Behalve natuurlijk vorig jaar in december. Saskia,
Geke en Wilma kunnen het zich nog goed herinneren. Een enorm dik pak sneeuw maakt het
dagenlang onmogelijk om met de vertrouwde fiets op pad te gaan. Dus hebben de dames
een alternatief bedacht. Met de auto van Wilma als stoere rijdende postbus wandelen ze
met zijn drieën ruim 5 uur achter elkaar door alle wijken van het dorp om zo toch de post op
tijd te kunnen bezorgen. Inmiddels kijken ze er wel met plezier op terug maar destijds was
het echt geen pretje. De dames dromen dus niet van een “White Christmas”.

WWW.BOEKELO.INFO
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Fysiotherapie Oost Nederland
Windmolenweg 42 (medisch centrum Boekelo)
T: 053-4281293 • I: www.fyon.nl

Bij ons kunt U tercht voor
GRAS MAAIERS

DEALER

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

WWW.BENVANHETMOS.NL

voorbeeld: gedurende een aantal jaren moet ze ieder jaar in december een kaartje bezorgen
zonder postcode, zonder huisnummer, alleen met “Elly en Lambertus” en een straatnaam
erop. En hoewel de dames inmiddels veel mensen in Boekelo kennen, is het nooit gelukt dit
kaartje op het juiste adres te bezorgen. Na een paar jaar komt Wilma er toevallig achter waar
“Elly en Lambertus” wonen, maar helaas: vanaf dat jaar komt er geen kaartje meer voor hen
in de postzak van Wilma.
Oproep voor een nieuw depot
Na deze praktische tips, is er nog één laatste onderwerp dat onze dorpspostbodes graag
aan de orde willen stellen: ze hebben dringend behoefte aan een nieuw depot! Dus weet jij
of heb jij in Boekelo een garagebox, een schuurtje of iets anders van 10 tot maximaal 20
vierkante meter dat droog is, afsluitbaar, goed bereikbaar met de auto en wil je het verhuren?
Bel dan met Peter, de teamleider van de Boekelose postbodes, op 06 - 1385 4363 en bezorg
de dames een mooi vooruitzicht voor het nieuwe jaar!
Om nooit meer te vergeten: van links naar rechts: Saskia, Geke en Wilma
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Kraamzorg
(24 uur per dag)

088 - 000 52 15
info@maartje.nl
www.maartje.nl
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Landmark McDonald’s
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid.

Architect:
Hoofdaannemer:
Tekenbureau:

COURAGE architecten (courage.nl)
AIP partners (aippartners.com)
Draw Vision Europe(drawvision.nl)

BOEKELOËR JOS PIETERS EN
HOND CATE WINNEN NIMROD
DOOR: ANOUK TER HEEGDE

“Jij bent een gevaarlijke outsider, zeiden
de keurmeesters al”, lacht Jos Pieters trots.
Zij heeft op 8 november jongstleden de
felbegeerde Nimrod gewonnen samen
met haar hond Cate.
De Nimrod is een wedstrijd voor jachthonden. Het is te vergelijken met Nederlands kampioenschappen voor sporten
zoals turnen. Tijdens de Nimrod wordt er gekeken naar wat de hond kan tijdens de jacht
aan de hand van verschillende proeven. De honden die dit niveau halen mogen één keer
meedoen met deze wedstrijd.

Cate ligt voor de vensterbank. Haar ogen gericht op haar baas. Af en toe vallen ze dicht.
Toen Jos hoorde dat ze mocht deelnemen aan de Nimrod moest ze wel even nadenken of
ze dat wilde. “Ik zou eigenlijk niet meedoen, maar kreeg twee weken voor de wedstrijd een
telefoontje dat er wat mensen waren uitgevallen en of ik toch mee wilde doen. Daar moest
ik even over nadenken. Cate had eigenlijk niet voldoende punten om mee te doen. Na kort
beraad heb ik mij toch voor de wedstrijd ingeschreven. Ik dacht: ik zie wel wat ervan komt.
Ik ga niet naar wedstrijden om zo veel mogelijk prijzen te winnen. Het moet leuk zijn voor de
hond en voor mij. Met dat gevoel wilde ik ook de Nimrod in gaan. Ik wist dat Cate het goed
zou doen. Ik had vertrouwen in de training die ik heb gehad. Wel ben ik ter voorbereiding veel
met Cate gaan wandelen. Puur om de vertrouwensband te verbeteren.”
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Wandelen, wandelen en nog meer wandelen
“Het is een heel traject om mee te doen aan de Nimrod. Cate is inmiddels zes jaar oud.
Vanaf pup zijn wij al aan het trainen voor wedstrijden. Het is mijn hobby. Een vriendin sleepte
mij een keer mee naar een training voor honden en ik was gelijk verkocht. Uit het trainen van
mijn honden haal ik veel plezier. Daarnaast is het mooi om te zien dat een hond je volledig
vertrouwt tijdens het werk”, legt Jos uit.

WWW.BOEKELO.INFO

28

airco zonder buiten unit
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

buitenaanzicht

buitenaanzicht

MONOBLOCKSPECIALIST.NL

ROBEAU v.o.f. Boekelo

* plus eventueel een derde boorgat ø 20mm voor condenswater afvoer

INFO@MONOBLOCKSPECIALIST.NL

06 - 514 00 778

Nooit meer Nimrod
“Dat ik zou winnen had ik totaal niet verwacht. Meerdere keurmeesters grapten al dat ik een
gevaarlijke outsider zou zijn”, glundert Jos. De wisselbeker staat te blinken op de kast. Daaronder hangen de felicitatiekaartjes van deze geweldige overwinning. “Nog een keer Nimrod
zit er voor Cate niet meer in. Een hond mag maar één keer meedoen. We gaan nu lekker rust
nemen. Een Nimrod vreet best wel wat energie. Maar de ervaring die ik heb opgedaan met
Cate nemen ze me niet meer af”, zegt Jos, al kijkend naar de bokaal.
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In trance
“Op de wedstrijddag ben ik samen met mijn man en honden naar Gieten in Drenthe gereden.
Ik was er al vrij vroeg voor de keuring van Cate en de uitleg van de proeven. Tijdens de
proeven merkte ik niks van de toeschouwers. Ik was daar wel bang voor hoor, want tijdens
wedstrijden krijg je altijd commentaar. Over de proeven, dat ze te makkelijk zijn. Of over je
hond, dat ze een ding niet goed doet. Maar ik zag en hoorde het publiek niet. Ik kwam in
een soort trance en was alleen gericht op Cate en hoe zij het zou doen tijdens de proeven.”

… even naar Primera voor
• Staatsloterij en Lotto • Wenskaarten • Tijdschriften • Boeken
• Kantoorartikelen • Cadeaukaarten • Riverdale • Schoenreparatie
• Stomerij • Al uw postzaken en RDW handelingen

Primera Winters

Zweringweg 222 (winkelcentrum Stadsveld) • 7545 DA Enschede • 053 - 431 01 52
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Uw schilder voor Boekelo en Buurse.
Wij verzorgen al het binnen- en buitenwerk.
Pollmann komt zelf en rekent een laag uurtarief van
€ 20,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 6% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

Kinderkerstviering
KinderUsselo
kerstviering
Usselo
zaterdag 18 december
om 16 uur & 17 uur

zaterdag 18 december
om 16 uur & 17 uur

op zaterdag 18 december om 16 uur & 17 uur
De kinderen,
en schapen
zullen
Op de deelengel,
van deezels
familie
Leefers aan
het kerstverhaal vertolken
de Haaksbergerstraat
962 te Usselo
op zaterdag 18 december om 16 uur & 17 uur
deel
van de familie Leefers
aan
Parkeren kanOpbijdehet
verenigingsgebouw
aan de
Lammerinkweg
de Haaksbergerstraat 962 te Usselo
Vrolijk kerstfeest!
Parkeren kanCoronacheck
bij het verenigingsgebouw
de Lammerinkweg
verplicht vanafaan
14 jaar.
Vrolijk kerstfeest!
Coronacheck verplicht vanaf 14 jaar.
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De Protestantse Gemeente
Usselo nodigt u van harte
uit voor de
De Protestantse
Gemeente
Kinderkerstviering.
Usselo
nodigt u van harte
uit voor de
De kinderen, engel, ezels en schapen zullen
Kinderkerstviering.
het kerstverhaal vertolken
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WIL JIJ DAT KONINGSDAG IN
BOEKELO BLIJFT BESTAAN?
Help het Oranjecomité dan om dit mogelijk
te maken!
Het Oranjecomité Boekelo, Usselo en
Twekkelo zoekt leden om de organisatie
van diverse activiteiten op en rond
Koningsdag te helpen initiëren en coördineren. Dit zijn bijvoorbeeld de fietspuzzeltocht, het vogelschieten, de hap & snap
en verschillende activiteiten voor kinderen.
De leden van het Oranjecomité treffen de noodzakelijke voorbereidingen voor de activiteiten
en beheren de financiële middelen (zoals subsidies en sponsoring) om deze mogelijk te
maken. Ook zorgen de leden voor publiciteit rondom de activiteiten. Het zwaartepunt van de
werkzaamheden ligt vanzelfsprekend in de periode van januari tot en met april.

Wil je meer informatie?
Stuur dan een mail met je vragen naar bestuur@oranjecomiteboekelo.nl. Natuurlijk zijn wij
ook bereikbaar via onze Facebookpagina: @StichtingOranjecomiteBoekelo.
HARTELIJKE GROET,
ORANJECOMITÉ BOEKELO, USSELO EN TWEKKELO
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Kom jij helpen?
Het Oranjecomité is op zoek naar versterking, omdat een aantal bestuursleden heeft aangegeven het stokje na enkele jaren te willen overdragen. Op dit moment zijn we vooral op
zoek naar een voorzitter en een secretaris, maar de taakverdeling tussen de bestuursleden
is flexibel en kan aangepast worden op basis van de wensen en/of kwaliteiten die nieuwe
bestuursleden met zich meebrengen.
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HOE HET WILDE WESTEN EEN FRAAIE MOESTUIN WERD
DOOR: GUUS FERRÉE

Het was de beste oogst uit de nog relatief korte historie. Niet eerder oogstten de leden van
het moestuincomplex Knibbelesch aan de rand van Boekelo zo veel groenten als dit jaar.
Reden om met grondlegster, Pauline Nordbeck, een keer achterom te kijken.

Pauline Nordbeck, 67, slank, gebruikelijke slobbertrui, vlot grijs kapsel, kijkt op deze wat
naargeestige ochtend terug op het groene avontuur dat ‘Knibbelesch’ heet. Terwijl de
buizerd zich met een paar koninklijke slagen uit de voeten maakt, richten de opmerkzame
ogen zich weer op de kop koffie. “Weet je, op de een of ander manier is het hier gelukt om
gezamenlijk iets neer te zetten. Het heeft iets getriggerd bij de mensen. Ongeacht afkomst,
opleiding, leeftijd of wat dan ook. Er is een bepaalde cohesie ontstaan. Dat merk je als we bij
het begin en het einde van het seizoen bij de tuin samenkomen en iedereen wat zelfgemaakt
lekkers meeneemt. Dit jaar zijn we zelfs in de zomer bij elkaar gekomen.”
Moestuincomplex Knibbelesch dus. Verscholen achter hoog groen, naast de Zweedse
blokhutwoning waarin ze met manlief Hajé woont, ligt een aantal bebouwde percelen.
Winterkost als andijvie, boerenkool en rode bieten hebben de overhand. Hier en daar groeit
niet alledaagse groente zoals palmkool. Een moestuin is een ideale plek om ook eens wat
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Geroutineerd pakt ze een verrekijker van de eettafel. “Kijk daar, op de torenvalkkast zit een
hele grote buizerd. Mooi, hè? Die zit op een kast die we met de tuingroep hebben geplaatst.
We hebben die geplaatst toen er een muizenplaag was. Die beestjes aten veel groente op.
Dit jaar hebben we daar geen last meer van gehad.”

Een afscheid
naar wens
074 - 250 53 79
www.leferink-wennink.nl

HET LEUKSTE
ADVOCATENKANTOOR
VAN TWENTE...
WWW.BOEKELO.INFO
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Passie voor het recht
en hart voor de mens.
Voor ondernemer
en particulier.
Met een scherp oog
voor jouw recht.

VIND JE GEWOON
IN BOEKELO.
Boekelose Stoomblekerij 41 | 7548 ED Enschede

www.advocoeur-morsink.nl

onbekender zaad uit te proberen. Pompoenen gedijen ook goed op de Knibbelesch. Een
enkeling teelt bloemen. Rode dahlia’s zorgen voor frisse accenten. Verderop ligt een tuin
met louter deze bloemen. “Dat is een algemeen gedeelte dat voor iedereen is. Dahlia’s zijn
mijn lievelingsbloemen. Hoe vaker je ze plukt hoe meer bloemen er opkomen. Laatst is er
iemand overleden die ook van deze bloemen hield. We hebben toen een grote bos naar
Thuys gebracht waar er vervolgens een mooi boeket van is gemaakt.”
Hoe het ooit begon
Het tuincomplex ontstond acht jaar geleden. De gemeente Enschede wilde de cohesie in de
buurtgemeenschappen versterken. Bewoners konden meepraten over een aantal aspecten
die konden worden uitgediept. Kinderopvang, energievoorziening, water, zorg en eigen voedselvoorziening waren de items. Marnix de Bil, zelf woonachtig in Boekelo, was de aanjager
voor het eigen dorp. Onder de naam Energiek Boekelo werd geïnteresseerden gevraagd om
naar het inmiddels verdwenen voormalige gebouwtje van de NH-kerk aan de Kwinkelerweg
te komen. Gewoon om te praten, van gedachten te wisselen en te luisteren naar wat er leeft
in het dorp.

Tot de aanwezigen op die gedenkwaardige vergadering behoorden onder meer Anja, Frans,
Wilma en een paar bewoners van de nieuwe wijk De Bleekerij. Binnen tien minuten waren de
mailadressen uitgewisseld en een kwartier later stond iedereen weer buiten. Pauline: “Een
dag later ploegde een boer de akker om en hebben we het perceel met vlaggetjes verdeeld.”
Ze lacht: “Het was net het wilde westen. Iedere gegadigde kon een stuk grond naar keuze
uitkiezen. Niet iedereen wist iets van groente verbouwen af. Frans bijvoorbeeld, kwam naar
me toe met de opmerking dat hij vijf kinderen had die niet wisten hoe sperziebonen groeiden.
Een van de geïnteresseerden bleek een aardappelteler te zijn. Die zocht overal stukken grond.
Een ander wilde experimenteren met permacultuur. Na drie weken was ze er al klaar mee.
Veel mensen onderschatten het werk in een moestuin. Het kost namelijk ontzettend veel tijd.”
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“Ik had me ingeschreven voor zorg en eigen voedselvoorziening”, vertelt Pauline. “Bij die
laatstgenoemde bijeenkomst was een man of veertien. Het was heel apart, bijna niemand
erkende elkaar. Ik had gedacht dat de meeste aanwezigen zouden zeggen dat ze een stuk
grond in de aanbieding zouden hebben. Boekelo heeft immers een groot buitengebied. Maar
niets was minder waar. De meeste mensen wilden graag een moestuin beginnen maar
hadden daarvoor niet de mogelijkheid. Ik was de enige die wel iets kon aanbieden, namelijk
de akker naast ons huis. De eigenaresse, Fleur ter Kuile, vond dat zo’n tuincomplex landschappelijk gezien niet zo goed paste. Maar die akker leende zich er wel goed voor. Toen zei
ze: doe het maar, jij kijkt er vanuit je huis op uit.”

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

WWW.BOEKELO.INFO
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06-41439510
MijnVrolijkeTaartjeshoek
MijnVrolijkeTaartjeshoek

Moe? Gespannen? Stress?
Natuurlijk

balans

Loop je vast door lichamelijke klachten, spanning,
emotionele en/of psychische druk en wil je daar
wat aan doen? Wil je gewoon even bijtanken?
Zwanger of net bevallen?

Kom in balans door middel van de
juiste voeding en voetreflextherapie!
Aangesloten bij beroepsvereniging BATC, een
consult wordt in veel gevallen vergoed via de
aanvullende zorgverzekering.
Erna Roossink | Badweg 65 | 7548 RX Boekelo | info@natuurlijkbalansboekelo.nl | 053 4281595

Enige nog bestaande initiatief van Energiek Boekelo
Niet zonder trots vertelt ze dat de Knibbelesch het enige initiatief van Energiek Boekelo is
dat overeind is gebleven. Het begin was sober. Iedereen kwam met de schoffel op de fiets
naar de tuin. Water werd met een elektrische pomp uit een belendend slootje gehaald. Later
kwam er een heuse waterkraan. En een af te sluiten tuinhuisje waar iedereen zijn of haar
tuingereedschap bewaart. “We zijn”, benadrukt Pauline, “een clubje met niet te veel regels.
Dat geeft alleen maar gedoe. Nee, we hebben ook geen afspraken gemaakt over het gebruik
van gif. Al telen de negen mensen die nu de grond bewerken hun groenten vooral biologisch.
Slakken kun je ook met een schoteltje bier bestrijden.”

Pauline Nordbeck, wier favoriete groente tuinbonen uit de eigen tuin zijn, erkent dat scheiden
van privé en tuin - de moestuinen liggen enkele tientallen meters van de woning - wel eens
spanning oplevert. “Tussen tuin en thuis schuurt het wel eens. Er ligt een denkbeeldige
muur. Dat is best wel eens lastig. Maar we gaan gewoon door. Het is het mooiste plekje van
Boekelo. En daarvoor is hier ook te veel ontwikkeld. Je ziet dat de groep ook is gegroeid.
Over twee jaar bestaan we tien jaar. Mogelijk dat we dan een informatiemarkt met een aantal
kramen van bijvoorbeeld IVN gaan houden. Ik heb daar in Frankrijk een heel mooi voorbeeld
van gezien. Daar lieten de tuinders hun eigen producten zien. Geweldig vind ik dat.”

Pauline Nordbeck: “De hele zomer hebben
we bloemen uit de eigen tuin.”
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“De grootste uitdaging”, zegt ze op docerende toon, “is om het met elkaar gezellig te
houden.” Daarbij wijzend op de ‘diverse kleuren staartveren’ onder de tuinders. “De basis
is om lekkere groenten te verbouwen. En ja, soms knelt het en soms zijn er ook hele leuke
momenten. Toen ik ermee begon, kende ik zoals gezegd niemand. Ik had ook niet het idee
om een hele hechte vriendenclub op te richten. Maar we bekommeren wel om elkaar. Vorig
jaar werd iemand getroffen door een ongeluk. Toen is er een aparte app-groep in het leven
geroepen waar iedereen die dat wilde kon aangeven om een maaltijd voor het bewuste
gezin te maken. Het feit dat er nagenoeg geen verloop is zegt voldoende over de onderlinge
cohesie.”

Uw Schilder in Twente

Ook voor glas-, wand- en
vloerafwerking!

Onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.
Zo houdt u de jaarlijksekosten in de hand en uw huis of bedrijfspand
staat er met het buitenschilderwerk contstant keurig bij.
Een representatief geheel passend bij uw wensen en budget.
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De schilder valt onder het lage 9% btw-tarief voor woningen
ouder dan 2 jaar.
Ook permanent laag btw voor arbeidskosten op glaszetten m.b.t.
verwijderen en herplaatsen van isolerende beglazing aan woningen
ouder dan 2 jaar.
Op de materiaalkosten beglazing blijft een btw-tarief van 21%.
Vraag ons naar de voorwaarden en voor meer informatie zie onze
website: www.barinkschilderwerken.nl
Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.
Barink Schilderwerken
Loodsstraat 18
7553 ED Hengelo
Tel: 074 - 2783436
E-mail: info@barinkschilderwerken.nl

December

Verloting

**Boekelo

KOOP LOKAAL EN MAAK KANS OP LEUKE PRIJZEN
Ook dit jaar hebben de Boekelose ondernemers weer een
leuke win-actie voor de decembermaand weten te realiseren.

HOE GAAT HET IN Z’N WERK?
Koop je iets (of voor een bepaald bedrag) bij een van onderstaande ondernemers,
dan ontvang je een kaartje dat je ingevuld kunt achterlaten in de daarvoor bestemde bakken.
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die beschikbaar gesteld wordt door een van de deelnemende ondernemers.

KOOP LOKAAL EN MAAK
KANS OP LEUKE PRIJZEN!

Slagerij Mark Wagelaar
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Elke dag in december vindt er een trekking plaats waarmee je een prijs kunt winnen

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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DE BUURTBUS BESTAAT 5 JAAR
DOOR: ELS LAROY - MEEUSE

Sinds 5 jaar is de rode buurtbus niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Boekelo. Buslijn 506, gefaciliteerd door Keolis, bestaat sinds 6 december 2016. Maar deze
maand geen jubileumfeestje, want coronamaatregelen steken een spaak in het wiel. Het
busvervoer zelf kan gelukkig nog steeds volgens schema plaatsvinden. Wel worden extra
schoonmaak maatregelen genomen. En het spreekt vanzelf dat in de bus mondkapjes
moeten worden gedragen.
Dertig vrijwilligers chaufferen bij toerbeurt op de bus, waaronder 6 dames. Op weekdagen
rijdt de bus ieder uur van 6.45 tot 17.45 uur vanaf de Marcellinuskerk naar het station in
Enschede (perron 8) en weer terug. Op zaterdag wordt dezelfde route 6 keer gereden vanaf
10.45 uur. Passagiers betalen met hun OV-chipkaart of met een bankpas.

De buslijn heeft vaste haltes, maar – als de tijd dat toelaat - stoppen chauffeurs op verzoek ook wel op andere plekken langs de route. “Als je opstapt in Boekelo, sta je binnen
20 minuten bij het Medisch Spectrum Twente. Een traject waar veel reizigers gebruik van
maken. Je bespaart op die manier ook een aanzienlijk bedrag aan parkeerkosten”, vertelt
Ben Bel, de voorzitter van de Vereniging Buurtbus Boekelo. Hij benadrukt dat zijn organisatie
nog steeds kan beschikken over voldoende vrijwilligers om de routes te kunnen plannen. In
principe wordt iedere chauffeur drie keer per maand ingeroosterd, voor diensten van drie
uur. “Iedereen die op de bus rijdt, doet dat omdat het goed voelt om dienstbaar te zijn. Een
nuttige tijdsbesteding, met als directe beloning de dankbaarheid van passagiers.”
In de afgelopen tijd is de route van de buurtbus een paar keer gewijzigd i.v.m. de wegwerkzaamheden bij Usselo. Het ziet er niet naar uit, dat die eind december klaar zullen zijn zoals
oorspronkelijk de planning was. De chauffeurs kijken er naar uit om begin volgend jaar weer
de vanouds bekende route te kunnen rijden.
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Buurtbus belangrijk voor Boekelo
Dat de buurtbus een belangrijke sociale functie vervult, blijkt wel uit het aantal passagiers
dat jaarlijks wordt vervoerd. In de jaren 2017 tot en met 2019 liep dat op van 13.400 tot
16.500 per jaar, in leeftijd variërend van hoog bejaard tot schooljeugd. In 2020 en 2021 was
er minder belangstelling voor de buurtbus als gevolg van corona.

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

KWEKERIJ
www.buitenhoff.nl
TER BRUGGE
Vloeiweidenweg 29 - Boekelo - Tel. 053-428 17 59
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Lid Register Belastingadviseurs

    
Kantoor Boekelo
Kantoor Beckum

 Mr.
G.J.H.Lefers RB

Wiecherinksweg 5
7548
BOEKELO

RM
Tel.:
(053)
428 13 24
  
Fax: (053) 428 33 15
  
  

 Dam

A.J.H. ten
RB 
 
Pastoor Geertmanstraat
22 
7554
MG
BECKUM
   
Tel.:
(074) 367 65 49

Fax: (074) 367 61 65
 
 

PRINS JORIS EN DE DRAAK
DOOR: BEN VAN BEEK

We hebben een nieuwe prins! Joris is zijn naam. Tijdens een, in verband met de afgekondigde coronamaatregelen, besloten Op en Daal-feestje op zaterdagmiddag 13 november,
werd hij geboren uit de zogenaamde Prins-formateur.
Omdat het apparaat de poging om Martin 1 en 2 voor een derde termijn klaar te stomen niet
aankon, werd Martin bij het grofvuil gezet. Na een aantal vergeefse pogingen om enkele
bekende kandidaten tot prins te transformeren, lukte het uiteindelijk om van een willekeurige
dame uit het publiek een heuse prins te maken.

Met de draak uit de titel wordt uiteraard niet een van de echtgenotes bedoeld, maar het alles
verstorende coronavirus, waaraan ze het komende carnavalsjaar het hoofd zullen moeten
bieden. Wij wensen hen hierbij veel succes!
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Prins Joris dus. Hij is 44 jaar oud, komt uit St. Oedenrode – ’t Papgat - en woont sinds 2009
met zijn echtgenote Marjolein Kroese en drie kinderen, allemaal jongens, op de Bleekerij.
Voor de ‘celebrity-toeristen’: het huis is te herkennen aan een groot bord op de gevel. Joris
is als chemisch technoloog werkzaam bij Sasol, waar hij onder meer diesel uit aardgas
probeert te maken. Joris viert evenals zijn adjudant, vriend en buurman Michel Boedeltje, al
vanaf 2011 carnaval in Boekelo en ze zijn beiden lid van de Boekelopers. Michel is ook lid
van de B@ts. Hij is 40 jaar oud en komt uit het hoge noorden, en wel uit Oude Pekela. Ze
kennen elkaar van de UT campus. Michel studeerde technische informatica en werkt nu bij
Telecats in Enschede als productmanager op het gebied van spraaktechnologie-systemen.
Michel is getrouwd met Jantina van der Wal en ze hebben twee dochters.

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●
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Loonwerk
Grondwerk
Straatwerk
Rioolwerk
Fourage
Containers
◆ Graszaden
◆ Bestrijdingsmiddelen
◆ Grond en Zand
◆ Puin en Plastic
◆ Bestrating of Grind
◆ Bronfilter spuiten

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

A AN!
M E L D J E T DA G
KERS
T WEEDE

K E R S T C R O S S LO O P
Opp zondag 26 december a.s. organiseren de Boekelopers de Kerstcrossloop!
ooop!
oop
oop!
op!
p!
Deze crossloop vindt ook dit jaar weer plaats in de mooie omgeving tussen Boekelo en Usselo.
De route gaat over bos- en zandpaden, verharde wegen en langs beekjes. Een echte crossloop!
10:00 uur • 800 m (kidsrun)
10:15 uur • 5 km
10:15 uur • 10 km

£ Inschrijven

Alleen voorinschrijving van 15 november t/m 19 december 2021 online
via onze website: https://lopers.bscunisson.nl

£ Kosten

• € 7.50 bij voorinschrijving
• Kidsrun 800 m: kinderen van 4-12 jaar GRATIS

£ Locatie

Sportpark De Zweede
Boekelosestraat 275
7548 AS Boekelo

HEID AANW EZIG.
MODE RNE DOUC HE- EN KLEE DGEL EGEN
ONT VANG JE
MER
TNUM
STAR
JE
TEGE N INLEV ERING VAN
JEUG D.
DE
VOOR
A
RANJ
EN
EE
GRAT IS KOFF IE/TH

Info over crossloop, mail naar: acboekelopers@gmail.com
Voor info over de Boekelopers mail naar: lopers@bscunisson.nl

https://lopers.bscunisson.nl
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£ Start

ONTSPAN EN KOM IN BALANS
BIJ JS-TIJDVOORJEZELF

JS-TIJDVOORJEZELF
Praktijk voor Voetreflex- en Reikibehandelingen

Persoonlijke
aandacht

Voetreflextherapie

Reiki
behandelingen

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

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

KERSTMARKT EN LICHTJESAVOND AFGELAST
Helaas zal er, vanwege de coronamaatregelen, dit jaar geen kerstmarkt zijn in Boekelo.
Ook de lichtjesavond die normaal gesproken eind december op de begraafplaats in Usselo
plaatsvindt gaat niet door.

Vandaag brand ik een extra kaarsje
En gedenk jouw aardse leven
Elke afdruk van jouw wezen
Dat jij mij hebt meegegeven
De liefde is nog steeds aanwezig
Waardoor ik weet heb van verdriet
Omdat het slaat in elke hartslag
Maar ik je niet meer voel en zie

Jij bent bij mij in elke stap
Jij hoort bij mij waar ik ook ga
Wanneer ik niet meer verder kan
Weet ik dat je naast me staat
Ik krijg de kracht om het licht te vinden
Ik heb de moed voor elk moment
En ik hoef niet meer te twijfelen
Omdat ik weet dat je bij me bent
Bron: www.troostgeschenk.nl
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Jouw lach, jouw stem
En jouw verschijning
Zijn verdwenen uit mijn dag
Maar ik ga voor een nieuwe toekomst
Waarvan ik weer genieten mag

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

Uwialist
e
p
s cin

Utiliteitbouw

Woningbouw

Hallenbouw

Agrarisch

Verbouw

Renovatie
www.mulderbouwt.nl
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WORD EEN AUTOMAATJE
DOOR: JOYCE VORSTEVELD

Heb je weleens gehoord van AutoMaatje?
De vervoerservice waarbij vrijwillige
chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten
vervoeren. Niet? Dan is het, vooral met
de wintermaanden in het verschiet, goed
om dit initiatief nog eens onder de aandacht te brengen. En wie kunnen daar beter over
vertellen dan iemand uit ons dorp die voor AutoMaatje rijdt en een dorpsgenoot die er
graag gebruik van maakt.
Marjolein Joosten rijdt sinds 3 jaar voor AutoMaatje en vertelt enthousiast over haar vrijwilligerswerk waarvan ze erg geniet. “Ik ben een van de drie dames die nu in en rond Boekelo
mensen rijdt. Maar het zou mooi zijn als meer mensen zouden willen rijden. Dan kunnen we
altijd iedereen bedienen die dat nodig heeft.”

De drie dames rijden niet alleen in de regio, maar ook verder het land in. De vergoeding die
mensen betalen zijn de benzinekosten: €0,30 per kilometer aan degene die rijdt. AutoMaatje
zelf krijgt niets, dat is een vrijwilligersorganisatie. Marjolein vervolgt: “We zorgen ervoor dat
we er altijd op tijd zijn, zodat we ook op tijd kunnen rijden. Als ik iemand wegbreng en weer
moet halen dan wacht ik in de auto of ik ga in de buurt iets voor mezelf doen. Duurt het
langer dan rijd ik soms weer naar huis. Maar wel in overleg met de mensen, omdat ik dan
extra kilometers maak. Ik breng ook wel eens mensen naar het ziekenhuis die vervolgens de
terugweg zelf regelen met de buurtbus of familieleden.”
Trouwe gebruiker van AutoMaatje
Mevrouw Lide Kappelle is een trouwe gebruiker van AutoMaatje en komt vaak bij Marjolein
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Ze helpt 7 dagen per week Boekeloërs die vervoer nodig hebben: “Als ik niet kan, dan kan
meestal een van de andere dames wel.” Dat is ook direct de kracht van dit project. Mensen
bellen naar AutoMaatje, die op zoek gaat naar een persoon die in de buurt woont. Hierdoor
worden er ook zo weinig mogelijk kilometers vooraf gemaakt. Zo komen Boekeloërs die
bellen vaak bij Marjolein uit, die er veel plezier aan beleeft. “Als AutoMaatje rijden is gezellig.
Je bouwt een band op met mensen die je vaker vervoert. Of je nu naar het ziekenhuis moet
rijden of naar De Berke, het is altijd gezellig in de auto.”
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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
7554 PA Hengelo

Transportcentrum 3 (naast het CBR)
7547 RT Enschede

074-3676333


053-4315906

www.ezendam.nl

in de auto terecht. “AutoMaatje vind ik een fantastisch initiatief! Ik ben zelf in de 90 en heb
besloten mijn auto aan de kant te doen. Ik vond het niet meer verantwoord om zelf te rijden.
Maar omdat ik nog wel graag mijn sociale contacten onderhoud en andere activiteiten wil
blijven doen heb ik vervoer nodig.”
Haar schoondochter kwam met het idee van AutoMaatje, via de ANWB. Zij heeft de eerste
contacten gelegd en een eerste afspraak gemaakt. “Marjolein kwam keurig op de afgesproken tijd aan en rijdt voortreffelijk. Sindsdien rijd ik elke week minimaal twee keer met
AutoMaatje naar mijn afspraken. Zo rijd ik op dinsdag nog paard en ga ik op donderdag altijd
naar oude roeivriendinnen. Deze afspraken zet ik van tevoren vast, maar als ik tussendoor
bel komt er ook altijd iemand om mij ergens naartoe te rijden.”
Een retourtje Enschede kost mevrouw Kappelle ongeveer €6,-. “Dit vind ik erg weinig voor
de service die je ervoor krijgt. Meestal blijven ze namelijk ook nog op locatie wachten.”
Al met al is ze erg enthousiast over het project: “Marjolein is een ontzettend aardige vrouw.
We hebben een prettige band met elkaar opgebouwd en ik voel me heel veilig bij haar in
de auto. Ik zou het andere mensen zeker aanraden om hier ook gebruik van te maken.
Je behoudt namelijk je vrijheid!”

Wil je gebruik maken van AutoMaatje?
Als je gebruik wilt maken van deze service, neem je minimaal twee dagen van tevoren
contact op met dezelfde lokale ANWB AutoMaatje-coördinator: Hans van der Weide via 053
- 480 1200. Hij zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die je, op het door jou gewenste
tijdstip, kan rijden en belt je terug als er een chauffeur beschikbaar is. Ook schat hij de
vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor je
gaat rijden. Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje
zal deze vaak bij je blijven. Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreek je met elkaar
af wanneer hij of zij weer klaar staat voor de terugreis. Je betaalt de vergoeding rechtstreeks
aan de vrijwilliger.
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Ook vrijwilliger worden bij AutoMaatje?
Heb je na het lezen van deze enthousiaste verhalen ook zin om vrijwilliger te worden voor
AutoMaatje? Dan kun je je direct aanmelden via de coördinator van onze regio: Hans van
der Weide via 053 - 480 1200. Je krijgt als vrijwilliger dus een kleine vergoeding van €0,30
per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Je auto moet APK-gekeurd zijn en minimaal
een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben. Vrijwilligers moeten een Verklaring
Omtrent Gedrag kunnen overleggen. Je hoeft geen ANWB-lid te zijn.
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Voor al uw nieuwbouw, utiliteitsbouw, stallenbouw,
betonwerken, machinale houtbewerking en verbouw
Groothuizenweg 62
Telefoon 0545 – 22 12 66
E-mail info@vogtbouw.nl

7481 WD Haaksbergen
Fax 0545 – 47 52 23
Internet www.vogtbouw.nl

INDICATIES VOOR ACUPUNCTUUR
• Pijn, zowel acuut als chronisch
• Klachten van spijsvertering, menstruatie, hormonen,
urinewegen, KNO, spieren/banden/gewrichten,
zwangerschap,
• Maar ook bij hoofdpijn, eczeem, allergie, luchtwegen,
mentale problematiek, infertiliteit, etc.
Staat uw klacht er niet tussen?
OOK
IK T
GESCH
VOOR
EN
B A BY ’S N
RE
K IN D E

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

FIT & SMOVE: BEWEGING, VOEDING EN FYSIOTHERAPIE IN ÉÉN
In beweging blijven en gezond eten is voor iedereen belangrijk, maar wordt nóg
belangrijker als u ouder wordt. Zo blijft u fit en vitaal en kunt u zo optimaal mogelijk van
het leven blijven genieten. Voor de mensen die het lastig vinden om hier zelf mee aan
de slag te gaan, is er het Fit & Smove programma, waarin beweging, voeding en fysiotherapie centraal staan. Fit & Smove werkt nauw samen met de praktijkverpleegkundigen voor diabetes, COPD/astma en hart- en vaatziekten, fysiotherapeuten en
bewegings- en voedingsconsulenten.
Voor wie is Fit & Smove?
Fit & Smove is geschikt voor iedereen die graag wil bewegen en een gezonde levensstijl wil opbouwen onder deskundige begeleiding. De focus ligt daarbij op volwassenen van 55 jaar en ouder. Het doel is om mensen meer in beweging te krijgen (en
te houden) in een actieve setting, waarbinnen ook sociale contacten centraal staan.

Werkwijze Fit & Smove
Tijdens een vrijblijvende proefperiode van twee weken kunt u deelnemen aan het
programma van Fit & Smove. Binnen deze periode vindt bij de fysiotherapie een intake
plaats en wordt uw gezondheid in kaart gebracht, zodat u daarna in kunt stromen in
het Fit & Smove programma.
Kosten en informatie
U heeft de keuze om 1x per week of vaker mee te doen. Voor 1x per week sporten
betaalt u €16,95 per maand en onbeperkt sporten kost €22,95 per maand. Bel of mail
gerust naar Joke Veldhuis: 06 - 2254 2669 of j.h.veldhuis@kpmail.nl of Mumin van
den Belt: 06 - 4072 9815 of m.vd.belt@hotmail.com
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Tijden en locaties
Binnen het programma Fit & Smove worden op structurele basis verschillende
activiteiten ondernomen. Op vele verschillende plekken en op verschillende tijden
zijn er activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Keuze genoeg dus. Denk hierbij aan
onder andere Fitness- en conditietraining op donderdag van 16:00–17:00 of Tai Chi
op donderdag van 17:15–18:15. Locatie: Windmolenweg 42, 7548 BM Enschede.
Graag eerst contact opnemen met de sportinstructeurs voor u naar een groep komt.

WORDT

GEBOTTELD
BOEKELO
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KERSTBOMENVERKOOP
VERHAAK TUINVERZORGING

EXPOSITIE FOTOGROEP
BOEKELO

Zoals elk jaar verkopen wij weer kerstbomen aan de Windmolenweg, hoek Boterdijk. We verkopen de Nordmann spar
en de Picea abies (gewone kerstboom).
Bezorging in Boekelo is gratis!

Ieder jaar in september vindt de uitreiking
plaats van de ’Hans Dors Bokaal’. Een
wisselprijs voor de winnaar van de jaarlijkse
clubwedstrijd van Fotogroep Boekelo.

Verhaak Tuinverzorging: 06 - 5363 1447

KERSTBOMENVERKOOP
LAMMERSEN
Ook dit jaar hebben wij de mooiste kerstbomen gekweekt. De verkoop is van 25
november tot Kerst op woensdag tot en
met zaterdag. We hebben bomen tot 7,00
meter in diverse soorten, bijvoorbeeld
Nordmann. Alle bomen komen vers van
eigen kwekerij.
Kom gezellig een mooie boom uitzoeken
op onze kwekerij van 1,5 hectare aan de
Vloeiweidenweg 31. Dit is tussen Boekelo
en Hengelo richting Twence Hengelo.
Voor info: www.kerstboomhandel.nl
of 06 - 1084 1156.

Dit jaar bestond de jury uit Henk Bomer
en Annelies Brunott, twee fotografen uit
Almelo. De leden hadden een vrije keuze in
het maken van de foto’s. Ellen Schoneveld
werd met haar foto de winnaar van de ‘Hans
Dors Bokaal’.
Ben je benieuwd naar de foto’s?
Kom dan langs in de showroom van Autobedrijf Hulscher. Daar worden alle ingezonden foto’s op dit moment geëxposeerd.
Word ook lid van Fotogroep Boekelo
Vind je het ook leuk om te fotograferen?
Kijk dan eens op de website: www.fotogroepboekelo.nl. We hebben 1x per maand
een thema-avond waar we elkaars foto’s
bespreken, er zijn regelmatig excursies
met professionele begeleiding en je wordt
lid van de Fotobond zodat je ook daar mee
kunt doen aan wedstrijden en workshops
kunt volgen.
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Start verkoop is maandag 6 december
van 12.00 - 17.00 uur. Daarna zijn onze
openingstijden: maandag t/m vrijdag van
15.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 17.00 uur.

CREATIVITEIT EN KWALITEIT, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN BUDGET

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinverzorging

Bestrating

Grondwerk

MEER INFO BEL 06 53 63 14 47 • VERHAAKTUINVERZORGING.NL
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Openingstijden
Ma t/m vrijdag 8.30 -16.30 uur
Spreekuur op afspraak
Inloopspreekuur
Woensdag 17.30 – 18.00 uur

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

De beste zorg voor uw dier, 24 uur per dag

Slagerij Mark Wagelaar

Beckumerstraat 18, Boekelo, 053-4281216
info@slagerijwagelaar.nl, www.slagerijwagelaar.nl

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

DECEMBER
Ma.

Nordic Walking en wandelen rond Boekelo

13.45 uur

Ma.

Aangepaste gym door fysiotherapeut

14.00 uur

Di.

Tai chi. Twee groepen

Di.

Elke twee weken samen handwerken

14.00 uur

Do.

Jeu de boule

14.00 uur

Do. 9 dec.

Samen kniepertjes bakken voor het nieuwe jaar

14.00 uur

Do. 16 dec. Samen Kerst vieren met muziek en diner (onder voorbehoud)

14.00 uur

Do. 23 dec. Sjoel- en Rummikubmiddag

14.00 uur

9.00 uur & 10.15 uur

Do. 6 jan.

Nieuwjaarsreceptie

14.00 uur

Do. 13 jan.

Bingo met leuke prijsjes. Kosten €4

14.00 uur

Do. 20 jan.

Oud-Hollandse spelletjes

14.00 uur

Do. 27 jan.

Sjoel- en Rummikubmiddag met daarna samen eten.
Kosten €3

14.00 uur

Al deze activiteiten zijn onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen.
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Als gediplomeerd schoonheidsspecialiste verdiepte ik mij in diverse
merken.Het exclusieve merk Maria
Galland sluit het beste aan bij mijn
verwachtingen.
Laat u verrassen door de aangename
geur, van een prachtig product, dat de
conditie van de huid verzorgt én

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

verbetert.
De salon heeft tevens een nagelstudio.
Nu nieuw bij schoonheidsinstituut
Regina diverse dames- en herengeuren.
Mijnwerk is mijn grootste hobby.
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Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
zo. 5 dec Gebedsdienst (10.00) | do. 16 dec.
Kerstspel voor en door kinderen Marcellinusschool (17.00) | vr. 24 dec. Jongerenviering
(21.30) | za. 25 dec. Gebedsdienst (10.00) |
zo. 2 jan. Gebedsdienst (10.00) | zo. 6 feb.
Gebedsdienst (10.00). 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 DECEMBER EN JANUARI

za. 18 dec. Kinderkerstviering | Haaksbergerstraat 962 Usselo

61

19.00 - 19.30
16.00 & 17.00

za.18 dec. Kerstconcert Kamerkoor Il Cocodrillo Cante en Cappella Junior |
Protestantse kerk Usselo. Reserveren via reserveringen@cocodrillo.nl
www.cocodrillo.nl | www.cappellaenschede.nl
19.30
zo. 26 dec. Kerstcrossloop | De Zweede. Alleen voorinschrijving van
15-11 t/m 19-12 via https://lopers.bscunisson.nl

10.00

za. 8 jan.

Zout & Nieuw | De Buren		

20.00

di. 11 jan.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

19.00 - 19.30

vr. 14 jan.

Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

12.00

di. 18 jan.

Openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede

20.00

di. 25 jan.

Bijeenkomst project zonnedaken | De Buren

19.30

vr. 4 feb.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede
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di. 14 dec. Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch

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

STICHTING DORPSRAAD
BOEKELO

SLUITINGSDATA KOPIJ

Boekelosestraat 275

Iedere tweede vrijdag van de maand

7548 AS Boekelo

www.boekelo.info/Boekeloos

Voor de exacte data: zie de kalender

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

Bank:

NL69 RABO 0316734950

www.boekelo.info/Boekeloos

K.v.K.

nr.: 41028185

Mail:

dorpsraad@boekelo.info

Site:

www.boekelo.info

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

Voorzitter

voorzien van naam en adres, vallen wanneer

Jeroen Verhaak

053 - 428 22 25

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

Vice voorzitter
Kas de Vries

053 - 428 34 96

BOEKELOOS
Verschijnt 10x per jaar

Penningmeester

(juli/augustus en december/

Ben Bel 		

januari: dubbel nummer)
Oplage:

1900 ex. per uitgave

Vormgeving: Dus brand design, Enschede
Druk:

BindingDesign, Hengelo

053 - 428 17 97
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BOUWBEDRIJF STOKKERS

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

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

www.stokkers.nl

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

