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REDACTIE

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo
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dinsdagavond
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VAN DE REDACTIE
Op het moment dat we dit schrijven hebben we net gehoord dat de winkels weer open
mogen. Hoe fijn is dat voor onze detailhandel in Boekelo! Helaas geldt de opening nog niet
voor een sector die dat ook enorm nodig heeft: de horeca.
Zij zijn al maanden de klos als er weer nieuwe maatregelen komen. We hopen dan ook dat bij
het ter perse gaan van dit nummer, de horeca te horen heeft gekregen dat ook zij weer open
mogen. Daar worden niet alleen zij, maar ook wij heel blij van. Want voor nu is het toch wel
een kale bedoeling zonder de gezelligheid van een lekker hapje en drankje in het dorp. Wat dat
betreft is het wel ontzettend jammer dat Fleur de Sel haar deuren gaat sluiten. Hierover lees je
uiteraard meer in dit nummer van de Boekeloos.

En dat geeft ons als redactie dus wel een kleine uitdaging, want het betekent eigenlijk dat
we ‘tijdloze’ artikelen moeten schrijven. Iets wat misschien actueel is op het moment dat we
het binnen krijgen, is alweer oud nieuws als de Boekeloos uitkomt. Maar gelukkig hebben we
Facebook nog, waar we zoveel mogelijk proberen te plaatsen dat actueel is. Dus kom je iets
tegen waarvan je zegt: dat zou mooi zijn voor Facebook, laat het ons ook weten, want wij zien
natuurlijk ook niet alles. En als je andere leuke kopij hebt, dan zijn we daar ook heel blij mee.
Maar let op: we hebben de inleverdatum 1 dag naar voren gehaald zodat we achteraf niemand
teleur hoeven te stellen omdat de kopij te laat is aangeleverd. Op www.boekelo.info vind je de
exacte data voor het aanleveren van de kopij.
En dat gezegd hebbende wensen we je weer heel veel leesplezier!
De redactie

Coverfoto: Ruben van Dijk
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“Ho, wacht, even terug naar het begin!” horen we je nu denken. “Hoezo gaan de winkels nu
net weer open? Dat was toch al drie weken geleden?” En ja, dat klopt. Zoveel tijd gaat er overheen om van de deadline van het aanleveren van kopij een gedrukte Boekeloos te maken. In
onze redactievergadering nemen wij alle kopij door die is binnen gekomen en kiezen we welke
artikelen we wel opnemen en welke niet. Vervolgens kijken we of we nog aanvullende artikelen
moeten schrijven, extra informatie moeten vragen en worden de artikelen eventueel grammaticaal gecorrigeerd en in de vorm herschreven die we gebruiken in Boekeloos. Daarna is er
een week nodig voor de opmaak die weer nagekeken moet worden en dan gaat de Boekeloos
naar de drukker. En als je denkt dat we er dan al zijn, heb je het mis. Anderhalve week later
bezorgt de drukker de Boekeloos bij De Zweede en kan de verspreiding beginnen.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Het leven heeft na de feestdagen weer zijn gewone gangetje genomen. Nou ja, of je dat
met alle coronaperikelen gewoon vindt is natuurlijk de vraag. We zullen ermee moeten
leren leven is dan de uitspraak. Gelukkig zijn onze winkels weer geopend. We hopen dat
dit ook snel weer geldt voor onze horeca.
Dorpsraadverkiezingen 16 maart 2022
De zittingstermijn van de huidige Dorpsraad eindigt half maart. Voor de samenstelling van
een nieuwe Dorpsraad worden er verkiezingen gehouden. Van de huidige Dorpsraad gaan
3 van de 11 leden voor een nieuwe termijn: Edith Robers, Ben ter Stal en Bart Stokkers.
Om uiteenlopende redenen stoppen de anderen. De nieuwe kandidaten zijn: André de Boer,
Monique Voulon, Wendy te Lindert, Stefan Olink, Ton de Vries, Jeroen Polman, Bart Bellers
en Irene Meijer. In het maartnummer van Boekeloos stellen de kandidaten zich voor. Het is
bedoeling dat ze dit tijdens de openbare Dorpsraadvergadering van 22 februari aanstaande
ook ‘live’ doen. Van de kosten om de verkiezingen voor de Dorpsraad 2022-2026 te organiseren wordt 50 % (€3.000) vergoed uit ‘Initiatiefkracht Stadsdeel West’.

Vliegveldje Badweg
Voor het beoogde vliegveldje aan de Badweg is nog steeds geen omgevingsvergunning verstrekt. De beslissingstermijn was verlengd tot 22 januari jl. Ook de behandeling van het door
ons ingediende bezwaar tegen het besluit is na 8 maanden nog steeds niet afgehandeld.
Omgevingsvergunningen Diamanstraat (ex-garage Vossebeld)
Bij omwonenden is er enige onrust of de verschillende activiteiten die plaatsvinden wel
passen binnen het huidige bestemmingsplan. Het schadeherstelbedrijf annex spuiterij
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Renovatie Boekelosestraat
De afgelopen tijd is er veelvuldig gesproken met de gemeente en de stadsdeelcommissie
west over met name de breedte van de Boekelosestraat en de plaatsing van de lantaarnpalen. Het overleg heeft ertoe geleid dat er naast het bestaande voorstel een nieuw ontwerp
gemaakt wordt voor een straat met een breedte van 6 meter. Daarbij wordt ook gekeken
naar het deel van de over enige tijd te renoveren deel van de Beckumerstraat. Wij hebben de
gemeente voorgesteld om een commissie te vormen bestaande uit betrokken omwonenden,
ambtenaren en leden van de Dorpsraad. Hoewel de drempel bij de ingang van de Bleekerij
buiten het bestek valt gaan we opnieuw verzoeken de hellingshoek dan wel hoogteverschil
aan te passen. De door omwonenden ervaren overlast is begrijpelijk.
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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

heeft voor de spuiterij-activiteiten een tijdelijke vergunning ontvangen. Ook aan de vishandel
is een vergunning verstrekt. Er is nog discussie in hoeverre de visverwerking in een hogere
categorie valt dan het bestemmingsplan toestaat. Ook de door omwonenden ervaren overlast van het lossen van vrachtwagens is nog niet opgelost.
Project zonnepanelen
Het door ons geïnitieerde project om zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen
lijkt een succes te worden. Er zijn na de informatiebijeenkomst eind november ruim 30
offertes uitgebracht waarvan een aantal al geleid heeft tot een opdracht. De eerste panelen
zijn inmiddels geplaatst! Aanvragen voor offertes blijven binnenkomen.
60 km/u wegen buitengebied
Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat nog niet alle wegen in ons buitengebied zijn
aangewezen als 60 km/u wegen. We kunnen ons vinden in het aanwijzen van de wegen voor
60 km/u. De Boekelosestraat is nog even uitgezonderd omdat daarvoor reeds een andere
procedure loopt.

Onderhoud buitengebied Teesinkbos
We hebben een e-mail ontvangen van een bewoonster die ons uitnodigt om te helpen bij
de inzet voor het bosgebied. Betrokkene wil hiervoor een pilot starten. Wij zien behalve
waardering en ondersteuning voor het initiatief hierin geen taak voor de Dorpsraad. Wij
achten dit de taak van het Waterschap en Overijssels Landschap.
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Concept bestemmingsplan Teesinkbos
Naar onze mening is de strikte interpretatie van de Zantinge-lijn dominant in de klankbordgroep. Wij vinden dat er een balans gezocht moet worden tussen instandhouding en
maatschappelijke ontwikkelingen. Alleen het zicht vanuit de openbare weg zou beschermd
moeten worden. Het lijkt erop dat de gemeente en de monumentencommissie meer meebewegen met de ontwikkelingen dan de erfgoed beschermers. In ons advies vragen we
aandacht voor een goede afweging tussen instandhouding in het kader van onderhoud en
beheer en aanpassingen aan de stand van techniek en bijvoorbeeld duurzaamheidseisen.
Wij menen dat aanpassingen aan de achterzijde niet of minimaal gereguleerd moeten
worden. Een lid heeft zich onthouden met bemoeienis bij dit punt vanwege persoonlijke
betrokkenheid.

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

Duurzame energie
In december heeft de gemeenteraad de Energievisie vastgesteld. In afwachting daarvan
was het overleg over de invulling van duurzame energie in ons werkgebied met de gemeente
gestaakt. In samenspraak met Usselo zal dat overleg nu hervat worden en verwachten we
de komende maanden voortgang te kunnen melden.
Voortgang Dorpsplan 2020-2030
Het overleg met de gemeente vordert. Het is de bedoeling dat een gezamenlijke notitie
van gemeente en Dorpsraad over met name de woningbehoefte op 8 februari a.s. wordt
besproken in de Stadsdeelcommissie West. We gaan uit van een gematigde groei van
Boekelo de komende 10 jaar met de bouw van circa 120 woningen. Daarbij ligt, gelet op
de toenemende vergrijzing, de focus op de doelgroepen starters en senioren. Een deel
van de woningen kan via inbreiding op bestaande locaties, een ander deel via uitbreiding.
Voor dit laatste laat de gemeente onderzoek doen naar mogelijke locaties.

Statuten en Huishoudelijk Reglement Dorpsraad
Beide zijn gewijzigd en vastgesteld door de Dorpsraad. Al eerder is het besluit genomen
om de zittingstermijn van de leden van de Dorpsraad te bepalen op maximaal drie termijnen
van vier jaar. Daarnaast voldoen de statuten aan de eisen van een nieuwe wet (WBTR).
We hebben ook gewijzigd dat het lidmaatschap van de Dorpsraad automatisch eindigt
bij verhuizing naar buiten het werkgebied. Ook hebben we het huishoudelijk reglement
aangepast en geactualiseerd. Beide zijn te vinden op de site van de Dorpsraad:
www.boekelo.info.
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Dorpsbudget
Er zijn enkele aanvragen van de MBS ontvangen om een bijdrage voor verplaatsing van
de ABRI, het aanbrengen van roosters om het achterlaten van uitwerpselen van honden
langs de spoorlijn te voorkomen en het plaatsen van een hek. Voor de fundering wordt
50% (€7.500) betaald uit ‘Initiatiefkracht Stadsdeel West’ en eenzelfde percentage (€750)
voor de roosters. Wij besluiten de andere 50% voor de wildroosters te vergoeden, eveneens
€750. Aan de plaatsing van het hek dragen we 40% bij (€400). Beide projecten kunnen dan
snel gerealiseerd worden. De MBS zal andere partijen moeten interesseren om elders de
resterende 50% voor de fundering te financieren.
We gaan akkoord met de aanvraag van de Commissie Wandelpaden voor de aanschaf
van een bosmaaier ter waarde van €593. Ook de kosten van circa €1.200 om een vaste
beamer op te hangen aan het plafond van de Nijmeijerzaal in De Zweede vergoeden we
uit het dorpsbudget.

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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Openbare vergadering 22 februari
Op 22 februari staat een extra openbare vergadering van de Dorpsraad gepland, waarin de
kandidaten voor de Dorpsraadverkiezingen zich voorstellen.
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 8 februari 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.

SPONSORING VILLAGE FLEURI
DOOR: EDITH ROBERS

Omdat we van een aantal mensen hoorden dat ze graag willen bijdragen met een donatie,
bij deze het rekeningnummer waarnaar je jouw bijdrage kunt overmaken.
Help mee en laat Boekelo een Village Fleuri blijven!
Ben jij ook enthousiast over de hanging baskets en wil je een bijdrage doen om ze te
behouden dan kun je dat overmaken op: Rekeningnummer: NL69 RABO 0316734950 van de
Stichting Dorpsraad Boekelo, onder vermelding van: Village Fleuri.
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. Maar een kleinere donatie mag
dus ook.
Wil je meer informatie?
Bel met Edith Robers op 06 - 5347 1368.
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De afgelopen twee jaren hadden we een fleurig dorpshart door hanging baskets aan de
lantaarnpalen. Omdat hiervoor in de toekomst andere financiering nodig is, deden we in de
vorige editie van Boekeloos de oproep om een hanging basket te sponsoren.

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362
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LINDA EN MARCEL VOSSEBELD GESTOPT MET FLEUR DE SEL
Nooit meer Bookeltjes
DOOR: GUUS FERRÉE

Hij deed de laatste tijd al nagenoeg niks meer voor Fleur de Sel. Noodgedwongen wel te
verstaan. Door fysieke malheur moest Linda Vossebeld het Boekelose restaurant van haar
man Marcel runnen. Nu is ook dat voltooid verleden tijd.
Ja, ze wilden best hun afscheidsverhaal vertellen. Om op die manier ook hun zonen Melvin en
Justin te bedanken die na de heftige diagnose bij hun vader twee jaar geleden de handen flink uit
de mouwen staken. En voor het andere personeel, de oud-medewerkers en vooral ook de gasten
die al die jaren het werken in het restaurant aan de Beckumerstraat tot een genoegen maakte.

Restaurant Fleur de Sel. Richard Wessels, uitbater van de bekende Enschedese bistro ‘C’est ci
bon’, begon er op 15 mei 2000 mee, een paar dagen na de vuurwerkramp in Enschede. Marcel
kwam er een paar maanden later bij, in de bediening. Vijf jaar later nam hij de zaak over. “Als kind
wilde ik al een eigen horecazaak. Dat zat er gewoon in. Noem het een roeping. Je werkt altijd als
anderen vrij zijn. Ik heb dat nooit als een bezwaar ervaren.”
Bekend werden Linda en Marcel Vossebeld - verre familie van de broers die in het belendende
pand vele jaren een garagebedrijf runden - door hun gastvrijheid. En van de Bookeltjes, een
proeverij van kleine gerechtjes. Gasten uit heel Twente kwamen eten halen. “Dat bleef goed
warm door de speciale zakken waarin we dat verpakten. Ik denk dat de Bookeltjes zo’n 90
tot 95 procent van de omzet bepaalden. Maar toen corona de kop op stak viel dat eten weg.
Toen hebben we een speciale afhaalkaart gemaakt. Dat liep best goed. Als ik in juli 2019 niet
ziek was geworden hadden we de huur die op 1 februari afliep met een gerust hart verlengd”,
verklaart Marcel.
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“Want dat is wat het is”, zegt Marcel Vossebeld (54) op zondagmiddag 16 januari, de laatste
dag dat er eten kan worden afgehaald. “Het overgrote deel van de mensen die kwamen eten
deden dat met blije gezichten. Daar wilde je je natuurlijk best voor inzetten. Ja, ook tijdens de
feestdagen. We waren altijd open, met uitzondering van Oud en nieuw. Dan werd de schade thuis
in Beckum ingehaald. Een keer hebben we wel met oudjaar gewerkt. Toen wilde een klant die
schoon van kanker was verklaard thuis een mooi feest met zijn personeel vieren. Om die reden
hebben we dat toen gedaan.” “Het was de beruchte nacht dat er zo’n dikke mist in Twente was”,
voegt Linda Vossebeld (49) er veelbetekenend aan toe.

WWW.BOEKELO.INFO
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Gelegen in het hart van Boekelo
bevindt zich Beautysalon Lymone.
Een schoonheidssalon waar sfeer,
ontspanning en kwaliteit voorop staat.
Met onze expertise, ervaring en
hoogwaardige verzorgingsproducten
laten wij uw huid weer stralen!
Onze behandelingen bestaan
onder andere uit:
- Schoonheidsbehandelingen
- Wimper behandelingen
- Wenkbrauw behandelingen
- Manicure
- Pedicure
- Ontharen d.m.v. harsen
- Permanente make-up
- Lichaamsmassages
Volg ons op Facebook en Instagram!

Beautysalon Lymone | Beckumerstraat 24 | 06 38422689 | info@beautysalon-lymone.nl

Nu was dat geen optie meer. De ontwikkeling van zijn gezondheid laat geen ondernemerschap meer toe. Al zal het afscheid voor zijn vrouw sterkere emoties teweegbrengen dan
voor hemzelf. “Voor Linda komt nu dat rouwproces dat ik al achter de rug heb. Onze bekende
knoflook- en kerriesaus blijven we overigens maken en gaan die via de Coop verkopen. Dat
gebeurt onder de naam Bookels Sauzen.”
Een laatste rondje voor de gasten aan de bar zat er niet meer in. Het restaurant was
immers dicht, door de coronavoorschriften waar Marcel en Linda soms onrustig van
werden. “Dan weer tot vijf uur, tot acht uur. Dan weer dicht. Wie het snapt mag het zeggen.
Maar een laatste rondje moest er komen om al die jaren Fleur de Sel goed af te kunnen
sluiten. Daarom hebben we op zondag 23 januari een toertocht van 120 kilometer lang
gehouden. Met start en finish bij het restaurant. De deelnemers kregen onderweg op
bepaalde plekken een hapje en een drankje. Een mooi slotakkoord. En zo konden we
de gasten nog eens persoonlijk bedanken voor de mooie jaren.”

JAARGANG 44 | FEBRUARI 2022 | NR. 453

17

Linda en Marcel Vossebeld: “Bij ons zijn feesten, jubilea en trouwerijen gevierd. We zullen die
contacten missen.”
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SPRINGKUSSEN NODIG?

VRIJWILLIGERS IN DE NATUUR
DOOR: HENNIE ABBINK

Natuurliefhebbers uit Boekelo en Enschede die graag bezig zijn in het groen komen met
regelmaat op woensdag- en vrijdagmorgen bij elkaar om samen aan de slag te gaan in de
natuur. Zo ook op de Weele, het Teesink en het Zonnebeek.
Deze werkgroep is ook namens EnHoe werkzaam voor Landschap Overijssel. Het doel is
om in de natuur bepaalde boomsoorten en bijzondere soorten, weer een kans te geven te
overleven. Soms zijn deze overwoekerd door uitheemse soorten zoals vogelkers, Japanse
duizendknoop en balsemien. Wilt u een keer een ochtend mee doen kijk dan op www.enhoe.nl.
De fraaie rododendrons om de Teesinkvijver waren geheel overwoekerd met braamstruiken.
Deze zijn handmatig door middel van snoeien verwijderd.
Op het Teesink hebben we vogelkers verwijderd en een stuk met struiken overwoekerde
heide opgeschoond, zodat de heide weer kans krijgt om te groeien. De pauzes worden benut
om even bij te tanken.
De vrijwillige maaigroep van het wandelpad bestaat al 4 jaar. Het wandelpad is met name in
coronatijd geliefd geworden waar vele Boekeloërs en mensen van daarbuiten van genieten.
Dit alles is mogelijk geworden dankzij een goede samenwerking met de Dorpsraad en de
landgoedeigenaren, waarover dit wandelpad loopt.
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19

20

TWEEWIELIGE HISTORIE AAN DE WINDMOLENWEG
DOOR: ELS LAROY-MEEUSE

“Er staat hier onder andere een hele historie van Puchjes, Kreidlers en Tomosjes vanaf
de jaren 60”, vertelt Bennie. Maar ook een Carelli racemotor, met alle machineonderdelen
prachtig opgepoetst ernaast uitgestald, maakt deel uit van de onoverzienbare collectie.
“Ik vind ze allemaal mooi”, glundert Bennie. Alle museumstukken zijn met foto en beschrijving in een digitaal bestand vereeuwigd. “Maar het was leuker om ze buiten aan iedereen
te kunnen laten zien tijdens de Oude Voertuigendag, die we hier in Boekelo ieder jaar
organiseerden. Jammer dat die de laatste twee jaar niet door kon gaan vanwege corona.
Het delen met anderen is het leukst van zo’n hobby.”
In de loop van zijn leven heeft Bennie een kring van vrienden en bekenden opgebouwd
die zijn enthousiasme kennen en die soms onverwachts zorgen voor aanvulling van zijn
collectie. “Ik krijg ook wel eens iets uit een erfenis. Iemand bracht me zomaar een complete
wisselbak van meer dan 100 jaar oud!”, vertelt hij stralend.

21
JAARGANG 44 | FEBRUARI 2022 | NR. 453

Bennie ten Brincke heeft een verhaal bij iedere bromfiets of motor die hij in de afgelopen
40 jaar heeft ondergebracht in zijn ‘museum’ aan de Windmolenweg. Op de zolder boven
de fietsenwinkel, die tegenwoordig wordt gerund door dochter Karin, staat een ontelbaar
aantal historische gemotoriseerde tweewielers te glimmen.

Handtherapie
Last van een pijnlijke pols of stijve vingers? Heeft u uw pols
gebroken? Of bent u geopereerd aan uw hand? Dan bent u in
goede handen bij fysiotherapeute en handtherapeute Niki van
Eyck. Zij kan u helpen zodat u uw hand, vingers of pols weer
zonder pijn of beperkingen kan gebruiken.
Neem voor meer informatie en/of advies contact met ons op.
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

Aan een van de bijzondere motorfietsen in de werkplaats, een Triumph LS 350 CC uit 1926,
is een persoonlijk verhaal verbonden. “Op een dag kreeg ik deze motor voor het eerst aan
het lopen. Terwijl ik daarmee bezig was, kreeg ik het bericht dat mijn kleinzoon geboren was.
Ik heb toen de naam van mijn kleinzoon Mees en zijn geboortedatum op de benzinetank
geschilderd. Toch mooi om zoiets door te kunnen geven?”
In zijn werkplaats ruikt het naar smeerolie.
Want al is Bennie inmiddels 75, hij brengt
er nog steeds heel wat uurtjes door met
het onderhoud van zijn collectie. “Ik kan nu
eenmaal slecht stil zitten.”
Mensen die de collectie op zolder willen bekijken, kunnen daarvoor altijd een afspraak
maken in de winkel aan de Windmolenweg
48.

Vanaf de Boekelosestraat zijn de contouren van de nieuwe sport- en cultuurhal al
duidelijk zichtbaar, de hal krijgt nu in vlot tempo zijn uiteindelijke vorm en uitstraling. Het
metselwerk van de buitenwanden is klaar en de kenmerkende voorgevel met de grote
raampartij is aangebracht. Het dak, de karakteristieke boeien en buitenbeplating zijn
nagenoeg afgewerkt. Daarmee is het gebouw praktisch weer- en waterdicht, waarmee
we in de afbouwfase komen.
Geringe uitloop
Tijdens de ruwbouwfase is de vertraging, zij het beperkt, verder opgelopen. Vooral door het
natte weer en beschikbaarheid van materiaal en toeleveranciers. We blijven helaas afhankelijk van de elementen. De bouwcombinatie en installateurs doen hun best de vertraging niet
verder te laten oplopen en kijken of het mogelijk is nog wat in te lopen. Een goede inschatting
is dat rond de meivakantie de hal voor de eerste activiteiten in gebruik kan worden genomen.
We hopen dat als corona op zijn retour is we de langverwachte accommodatie zonder
beperking kunnen gaan benutten. We houden je op de hoogte.
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UPDATE SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE
DE HAL KRIJGT VORM
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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

Inzet van vrijwilligers
De bouw is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Zij verrichten vele hand- en spandiensten: opruimen van keet en bouwterrein, uitvoering van werkzaamheden die we in eigen
beheer in opdracht hebben gegeven, om maar wat te noemen. Onze dank daarvoor is groot.
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. Het incasseren van de donaties loopt voorspoedig. De laatste incasso is in mei, gelijk met de ingebruikname van de accommodatie.
Een mooi moment voor iedereen die heeft bijgedragen om het sport- en cultuurhart van de
drie dorpen ‘kloppend’ te krijgen.
Bestuur Stichting MFA de Zweede
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Inrichting van de hal
Nu de hal dicht is komen we in de afbouwfase en kan worden gestart met de installaties
en de verdere inrichting. Een groot deel is al bepaald en in opdracht gegeven. We zijn nu
vooral bezig de ’losse’ materialen en inrichting in overleg met de toekomstige gebruikers
te bepalen en te bestellen. Dit zijn onder andere GV Unisson, de basisscholen voor de gymlessen en Muziekvereniging Unisson.

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)

WELKE KANT MOET HET OP MET BOEKELO?
Daar heb je zelf invloed op!
Op 14, 15 en 16 maart kun je jouw stem uitbrengen tijdens de Dorpsraadsverkiezingen.
Die verkiezingen vinden tegelijk plaats met de Gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 22 maart
heeft Boekelo dan gedurende de komende 4 jaar een nieuwe gekozen Dorpsraad, die onze
(ook jouw) belangen gaat behartigen.
De kandidaten
We stellen met genoegen de 11 kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad aan je voor:
Stefan Olink
Bart Stokkers
André de Boer
Jeroen Polman
Monique Voulon
Wendy te Lindert
Edith Robers-Janssen
Ton de Vries
Irene Meijer
Ben ter Stal
Bart Bellers

In het maart-nummer van Boekeloos stellen de kandidaten zichzelf ook uitgebreider voor.
Je leest dan ook hoe iedere kandidaat denkt over belangrijke onderwerpen die in Boekelo
de komende tijd aan de orde zijn. Zo kun je op iemand stemmen die dezelfde kant met
Boekelo op wil als jij.
Op het moment van schrijven van dit artikel is er nog veel onzeker over de omstandigheden
met betrekking tot corona waaronder de verkiezingen worden gehouden. We zijn voorbereid
op een scenario met een aangepaste organisatie van de verkiezingen. In het maart-nummer
van Boekeloos informeren we je hier verder over.
De Dorpsraadsverkiezingscommissie
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Op 22 februari zullen de kandidaat Dorpsraadleden zich presenteren aan de inwoners
van Boekelo. Wij nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn en wel vanaf 20.00 uur
bij De Zweede. Op deze avond kun je ook vragen stellen aan de kandidaten. Uiteraard is
het doorgaan van deze bijeenkomst afhankelijk van de dan geldende coronaregels.
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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

WELKOM IN BOEKELO!
DOOR: JOYCE VORSTEVELD

Welkom in Boekelo! Dat is hoe de ondernemers Erik en Sigrid de Vries van Different Bikes
zich voelen. “Al vanaf dag één worden we hier ontzettend enthousiast en vriendelijk
ontvangen in Boekelo, we voelen ons echt welkom!”
Erik en Sigrid hebben het pand aan de Boekelose Stoomblekerij nummer 58A betrokken
met hun bedrijf ‘Different Bikes’. ‘Different’ omdat de fietsen en elektrische scooters anders
dan anders zijn. Nog steeds hebben ze twee wielen, hoewel soms ook drie of vier, maar
de collectie is eigentijds en van de ‘niet zo standaard Nederlandse merken’.
Zo zijn ze gespecialiseerd in onder andere het merk Leader Fox en verkopen ze merken
als Kettler, Crussis, Keola, BESV, Puch, Bimas en Switzz. Toch niet heel bekende merken
in Nederland. Van deze merken bieden ze e-bikes, stadsfietsen, kinderfietsen, elektrische
bakfietsen en e-scooters aan, maar ook de steeds populairder wordende (elektrische) ‘Fat
Bikes’ worden verkocht.

Daarom hebben ze na een half jaar een showroom geopend in Hengelo aan de Hamerstraat.
In augustus 2020 hebben Erik en Sigrid een tweede vestiging geopend aan de Velveweg in
Enschede voor de kinder- en schoolfietsen. Vanuit daar wordt voornamelijk gewerkt met
kinderfietsen voor de Stichting Leergeld. “Die fietsen maken we klaar in onze werkplaats en
leveren we dan uit in de showroom of bij de mensen thuis. Ik heb zelf 24 jaar lesgegeven
op een school voor speciaal onderwijs en ben graag sociaal maatschappelijk bezig. Ik vind
dat belangrijk en wilde dat daarom ook met onze fietsenwinkel blijven doen”, geeft Erik aan.
Dat ze sociaal maatschappelijk erg betrokken zijn blijkt ook wel uit het feit dat ze in de werkplaats twee jongens hebben werken die vallen onder het sociale vangnet van de gemeente,
de Wajong-regeling. Dit zijn oud-leerlingen uit de periode van de werkzaamheden van Erik
op het speciaal onderwijs.

29
JAARGANG 44 | FEBRUARI 2022 | NR. 453

Erik en Sigrid zijn hun bedrijf in november 2017 gestart vanuit een kleine loods aan het
Roombekerveld in Enschede. Naast hun werkzaamheden in het speciaal onderwijs. Daar
konden ze fietsen aanbieden voor een zeer scherpe prijs, die kon concurreren met internetprijzen. Maar ze merkten al snel dat het toch anders moest. Sigrid: “Mensen kwamen bij ons
om te kijken en proberen, maar wilden dan toch liever bij een ‘echte fietsenwinkel’ kopen
voor de service en onderhoudsmogelijkheden.”

… 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
€ 25,00 per uur in zijn aannemingssom.
Privé excl. 9% en zakelijk excl. 21% BTW. Exclusief materialen.

De nieuwe showroom in Boekelo - met eigen werkplaats voor service en onderhoud - wordt
naar verwachting de laatste week van februari geopend. Erik en Sigrid hebben daar veel
zin in en hopen veel klanten en geïnteresseerden te kunnen verwelkomen. Hoe, is nog niet
geheel duidelijk, dat ligt aan de coronaregels op dat moment. In ieder geval zien ze de toekomst met plezier en vertrouwen tegemoet. Net als de samenwerking met de bestaande
tweewielerzaak van ‘Ten Brincke’, waar Erik als 16-jarige jongen zijn eerste bromfiets heeft
gekocht. Erik: “We hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Er zal ook weinig
concurrentie zijn, omdat we een heel andere doelgroep aanspreken. We denken dat we
elkaar juist kunnen gaan aanvullen.”
Sigrid en Erik de Vries in hun nieuwe pand aan de Boekelose Stoomblekerij 58A met
Fat Bikes
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IK VERHUUR NIET MIJN SCHUUR
Een onderzoek naar drugscriminaliteit in het buitengebied van Enschede West
De afgelopen twintig weken zijn de studenten Kevin Nagel, Yannick Bult, Tirza Kuiphuis en
Madée Wolberink van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Hogeschool Saxion in
opdracht van de politie bezig geweest met een onderzoek naar veiligheidsproblematieken
in Enschede West. Ze kwamen tot de conclusie dat drugscriminaliteit in leegstaande
schuren en loodsen in het buitengebied, voornamelijk bij boeren op het erf, een steeds
groter wordend probleem is.
Omdat ze boeren en overige bewoners van het buitengebied willen behoeden en waarschuwen voor deze criminaliteitsvorm, hebben ze onderzoek gedaan naar het fenomeen
door middel van veldonderzoek (interviews en observatie) en literatuurstudie. Ze hebben dit
artikel geschreven om de bewoners van het buitengebied weerbaarder te maken en hopen
dat er herkenning ontstaat.

Op welke manieren treden criminelen toe?
Veelal doen deze criminelen zich voor als
een geïnteresseerde huurder van een loods
of schuur om goederen op te slaan.
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Wat houdt deze criminaliteitsvorm in?
Dit soort drugscriminaliteit is een vorm van ondermijning. Ondermijning houdt in dat criminelen gebruik maken van legale bedrijven en diensten voor illegale activiteiten. Hierdoor
vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit is dus ook
het geval bij drugscriminaliteit in het buitengebied. Met regelmaat worden eigenaren van
loodsen en schuren in het buitengebied benaderd door criminelen die ruimte willen huren
om drugs te produceren. Zij kiezen hierbij bewust voor afgelegen locaties. Eigenaren
worden vaak bedreigd en onder druk gezet op het moment dat ze met de criminelen in zee
zijn gegaan. Hierdoor worden misstanden uit angst vaak niet gemeld. Vooral mensen met
een agrarisch bedrijf worden als potentieel
slachtoffer gezien. Door het wegvallen van
veel agrarische functies en het leeg komen
te staan van grote ruimtes zien eigenaren/
boeren een kans om wat geld te verdienen.
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Daarnaast proberen ze vaak de boer in financiële problemen om te kopen of over te halen
door perspectief te bieden.

Wat zijn de gevolgen van het in zee gaan met deze criminelen?
Criminelen kunnen je flink onder druk zetten. Je kan te maken krijgen met geweld, waardoor mogelijk ook je gezin of familie gevaar loopt. Ook kunnen bij de productie van drugs
explosies voorkomen. De verzekering vergoedt de gevolgschade niet. Onbewust werk
je mee aan een drugssysteem dat veel slachtoffers kent en de rechtsstaat ondermijnt.
Je kunt als medeplichtig gezien worden en de gemeente kan je schuur of loods sluiten.
Meld misdaad anoniem
Herken je een van bovenstaande signalen? Bel naar 0800 - 7000 of ga naar
www.meldmisdaadanoniem.nl.
Bron: Politie, (2021, 22 april). Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied
zonder drugslabs. www.politie.nl. Geraadpleegd op 14 januari 2022, van https://www.politie.
nl/nieuws/2021/april/22/03-heuvelrug-gemeenten-en-politie-werken-samen-aan-een-buitengebied-zonder-drugslabs.html
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Hoe herken je de signalen?
De signalen van dit soort drugscriminaliteit zijn:
•	Groepering: criminelen werken nooit alleen, maar meestal in groepsverband en ze
kunnen zorgen voor overlast. In het begin zijn ze vriendelijk maar als je niet mee wilt
werken kunnen ze bedreigend overkomen.
•	Grote geldbedragen: criminaliteit gaat gepaard met grote hoeveelheden contant geld.
Trekt iemand een dikke stapel bankbiljetten tevoorschijn? Dan moeten de alarmbellen
al gaan rinkelen.
•	Stankoverlast: de geur van XTC is vaak sterk te herkennen. Dit is een anijs- of amandelachtige geur. Daarnaast is de lucht van aceton een aanwijzing. De productie van
amfetamines gaat gepaard met een chemische stank. Dit is een vorm van repressieve
herkenning bij bijvoorbeeld een andere boerderij waar drugsproductie in schuren
plaatsvindt. Daarnaast kun je chemicaliën herkennen die in de busjes van criminelen
liggen. Ook deze hebben een specifieke geur.
•	Bestelbusjes: krijgt een loods of schuur veel bezoek in de nachtelijke uren? Dat is een
sterk signaal dat wat er wordt in- en uitgeladen het daglicht niet verdraagt.

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

DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 6
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 periode van de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. In dit deel lees je hoe het verder ging na de Tweede Wereldoorlog.
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Door de oprukkende Russische troepen aan het oostfront en de geallieerde bombardementen in Duitsland kwamen in de winter van 1944-1945 steeds meer gevluchte dwangarbeiders uit Duitsland terug (1). Ze hadden honger en verkeerden in een erbarmelijke
lichamelijke toestand. Denk hierbij aan kapot gelopen voeten - vervangende schoenen waren
nauwelijks te krijgen - maar ook aan ernstige ziekten zoals tuberculose, toen longlijders
genoemd. Voor de opvang vanuit de grens met Oldenzaal was in Hengelo het Passantenhuis
(2). Hier werden de vluchtelingen voor zover mogelijk medisch behandeld en indien mogelijk
op de trein gezet naar hun woonplaatsen. Dit gebeurde niet met de tuberculosepatiënten
vanwege het grote besmettingsgevaar. Voor hen werd op 22 januari 1945 Stichting Noodsanatorium Hengelo (en omgeving) opgericht. In de buurtschap Hasselo bij Deurningen werd
een leeg schooltje met goedkeuring van de Duitse Ortskommandant bezet welke diende als
noodsanatorium. Aan alles was een tekort en in het bijzonder aan medische hulpmiddelen.
Een getuige vertelt later dat verpleegkundigen daar met soldaten dansten voor verband,
medicijnen en… chocolade. Echter in de zomer van 1945, na de bevrijding, moest het
schooltje weer voor het onderwijs aan de
Villa “Het Teesink” in gebruik
kinderen worden gebruikt.
als noodsanatorium 1952
Villa Teesinkbos in gebruik als
noodsanatorium
Ondertussen hadden de Canadezen villa
Teesinkbos verlaten en kon de stichting
de villa met bijbehorende garage, fietsenberging en paviljoentje, tuin, park en
omliggende gronden huren tegen een
symbolisch bedrag van fl. 850 per jaar.
Tevens veranderde de stichting haar naam
in Stichting Noodsanatorium Twente.

Haafkes bouwt.

Goor | Deventer

haafkes.nl

Mijn Vrolijke Taartjeshoek

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

Het noodsanatorium kreeg al gauw te maken met financiële problemen. De Zweedse
barak drukte zwaar op de exploitatie en ook de achterstallige betalingen van verzekeringsmaatschappijen liepen hoog op. Dit werd deels opgelost door giften, onder andere van de
families Van Heek en Ledeboer. Om binding te houden met de stichting werden de heer
P.J.G van Heek in het Bestuur, en mevrouw E. (Emmy) van Heek-Koek in de Raad van
Toezicht benoemd. Emmy van Heek was getrouwd met E.H.J.K. (Ebs) van Heek en de zus
van de eerste huisarts in Boekelo, dokter Cornelis Koek.
Om de tijd voor de patiënten tijdens het langdurig verblijf in het sanatorium wat te doden,
werden ook Welfare-medewerkers aangesteld die de patiënten begeleidden bij handenarbeid. Ook traden de Hengeler Spöllers en Daansers op voor patiënten en personeel.
Het bestuur van het sanatorium maakte zoveel mogelijk gebruik van de plaatselijke
ondernemers. Zo hebben aannemer J.W. van der Pol, koperslager Barneveld en schilder
H. Wassink werkzaamheden verricht ten behoeve van het Noodsanatorium Twente.
Het einde van het noodsanatorium
Begin 1950 stelde Henk van Heek, die op de Keizer woonde, namens zijn moeder voor het
huurcontract te wijzigen. Het zag er naar uit, zo vond hij, dat het Noodsanatorium nog wel
enkele jaren op het Teesinkbos zou blijven en hij was van mening dat “niet van zijn moeder
verwacht kon worden de filantropie tot in lengte van jaren vol te houden”. Bovendien werd
de familie van Heek geconfronteerd met hoge kosten vanwege achterstallige onderhoud
van de villa. De huurprijs van fl. 3.125 zou meer in overeenstemming zijn met de werkelijke
kosten.
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Jachtkamer villa Teesinkbos

Op 15 oktober 1945 kwamen de eerste
20 patiënten. Al spoedig nam dit aantal toe
tot 60 patiënten. Dit aantal kon worden opgenomen dankzij een al op het Teesinkbos
aanwezige Duitse barak en een in huurkoop
aangekochte Zweedse barak. De huisarts
van Boekelo K.R. de Jong zorgde voor de
medische behandeling. Echter vanwege te
hoge werkdruk, werd dit later door een arts
uit Hengelo overgenomen. Het Consultatie
Bureau voor TBC-bestrijding in Enschede
had de supervisie over de medische zorg.

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

Ondertussen liep de bezettingsgraad van patiënten terug. Dit kwam doordat de RoomsKatholieke kerk patiënten doorverwees naar Rooms-Katholieke sanatoria. Maar ook door
de slechte naam die het sanatorium kreeg door problemen in de personele sfeer. Vanaf
eind 1949 verliep de samenwerking tussen de longarts en de directrice erg moeizaam.
Over en weer werden klachten geuit over het medische, sociale en bedrijfsmatige functioneren. Klachten kwamen er ook van patiënten en medewerkers. De controverses liepen zo
hoog op dat de voorzitter van de Raad van Toezicht werd ingeschakeld. Dit had echter niet
het gewenste resultaat en daarom werd de Inspectie van Volksgezondheid voor Overijssel
ingeschakeld. Ondertussen had een aantal personeelsleden al ontslag genomen.
Op 30 augustus 1950 ontving het bestuur van het noodsanatorium een brief met de mededeling dat het voor mevrouw H.F.G. van Heek-ter Kuile niet langer mogelijk was het Teesink
te verhuren. Zij verzoekt de stichting zo snel mogelijk naar andere huisvesting uit te zien.
Om het bestuur de mogelijkheid te geven een oplossing te vinden, stelt zij de regeling voor
het Villa Teesinkbos per 1 oktober 1950 gedurende 2 jaar kosteloos in gebruik te geven met
een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden.

Met dank aan Jonneke Doze, de Historische Kring Boekelo, Usselo en Twekkelo en de
Historische Sociëteit Enschede-Lonneker.
1.“Pruus komt”, Coen Hilbrink e.a., met o.a. een verslag van quarantainedienst die al in
oktober 1944 werd ingericht in Oldenzaal voor uit Duitsland terugkerende arbeiders.
2. 
Stichting Noodsanatorium Hengelo/Twente, Huize Teesink te Boekelo, Jonneke
Doze, uitgave van de Historische Kring Boekelo, Usselo en Twekkelo.
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Vanwege personeelstekort, terugloop van patiënten, het niet meer beschikken over
een onderkomen in de nabije toekomst en de problemen in relationele sfeer besloot het
bestuur van de Stichting Noodsanatorium Twente per 1 januari 1951 op te heffen. Het toen
nog overgebleven kleine aantal patiënten werd overgeplaatst naar onder andere het Volkssanatorium voor Borstlijders in Hellendoorn. In februari 1951 is de villa geheel ontruimd,
schoongemaakt en gedesinfecteerd. Na het verrichten van reparatiewerkzaamheden en
het verwijderen van de barakken wordt de villa overgedragen aan de eigenaar, mevrouw
H.F.G. (Jet) van Heek. Veel later werd het oude archief van Stichting Noodsanatorium
Twente overgedragen aan de Historische Kring Boekelo, Usselo en Twekkelo.

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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BEWONERS VAN STICHTING DE BEUK
KUNNEN MET DE FIETS OP PAD
In november hebben de bewoners van
Stichting De Beuk in het buitengebied
van Boekelo een prachtige duo-fiets
ontvangen. De fiets is gefinancierd door
Stichting De Barmhartige Fiets. Elk jaar
kiezen zij een aantal (zorg)organisaties uit
waaraan deze fiets wordt gegund.
Marlou Meinema van Stichting De Beuk:
“We hebben een aanvraag gedaan voor een
fiets op onze locatie in het buitengebied
van Boekelo en zijn heel dankbaar dat we
door Stichting De Barmhartige Fiets zijn
uitgekozen. De fiets is al veelvuldig gebruikt.

BOEKELOOTJE: SCHOONMAKER GEZOCHT
Wij zoeken iemand die wekelijks een halve dag wil komen schoonmaken bij
Ben van ’t Mos. Bel voor meer informatie naar 06 - 2908 1961.
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Misschien heb je onze bewoners ook al
samen met een begeleider voorbij zien
fietsen. Zo worden er vaak boodschappen
gedaan in het dorp, maar natuurlijk is er
ook tijd voor een recreatief rondje. In het kader van het gezondheidsbeleid is het een heel
mooi middel om meer te bewegen. We kunnen de auto vaker laten staan en tijdens de
fietsrit komen er mooie gesprekken tot stand.” Stichting De Beuk is er maar wat blij mee
en als ze voorbij komen, zwaai je dan ook even?

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
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Tel.:
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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
 
 

HANNA ZORGT, NIEUWE OPVANG VOOR SENIOREN
Sinds enkele maanden is aan de Sluitersdijk 42 in Hengelo (buitengebied richting
Beckum) een dagopvang voor senioren gevestigd. Deze wordt gerund door Yvonne
Asbroek en Marie-Louise Achterkamp.
Yvonne is de medeoprichter van zorgboerderij De Tukkerij. Deze zorgboerderij is de
laatste jaren steeds groter geworden en heeft zich voornamelijk gericht op jeugd.
Yvonne en haar man hebben de zorgboerderij sinds een paar jaar verhuurd. Maar
Yvonne miste het werk en dan met name met de ouderen.
Marie-Louise komt uit het bedrijfsleven en zij organiseert en regelt graag. Haar
schoonmoeder is dementerend, dus ook zij is bekend met het zorgen voor ouderen.
Samen hebben ze hun krachten gebundeld en zijn ze Hanna Zorgt begonnen.
Hun missie is om oudere mensen een fijne dag te bezorgen. Geen hoogdravende,
onbereikbare doelen maar gewoon een gezellige dag, zodat ze tevreden weer
naar huis gaan.

De streektaal en Twentse gewoonten zitten er bij veel (oudere) mensen nog
ingebakken. Het is algemeen bekend dat hoe ouder een mens wordt hoe meer
herinneringen aan vroeger er naar boven komen. Hoe fijn is het dan als je hulp
krijgt van mensen die jouw taal spreken, jouw gebruiken kennen en dezelfde liefde
voor de streek voelen.
A’j Twents könt proat’n mu’j ‘t um oens nig loat’n.
Mocht u op zoek zijn naar een gewoon gezellige dagbesteding neem dan eens een
kijkje op onze website of nog beter: kom zelf eens kijken.
Bel voor meer informatie 06 - 1498 9998.
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We knutselen, doen een spelletje, stoelgymnastiek, wandelen een stukje, onderhouden gezamenlijk de moestuin en eten tussen de middag samen. Bij de lunch
hebben we altijd iets warms: een kop soep, een uitsmijter of een pannenkoek.

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

WIE VERDIENT HET OM IN HET ZONNETJE GEZET TE WORDEN
IN DEZE INGEWIKKELDE TIJD?

Vanallus Enallus, event theater, is opgericht op 20-02-2020. De dames van Vanallus
Enallus bieden van alles op gebied van theater op locatie. Alles op maat en
afgestemd op de wens van de klant.
Net nadat zij vorig jaar een aantal keer als typetjes geboekt waren op feestjes,
bedrijfsopeningen en bruiloften werden de coronamaatregelen strenger. Maar deze
dames zijn niet voor één gat te vangen en zodoende zijn er allerlei nieuwe ideeën
ontstaan. Zo is bijvoorbeeld de “deurparty” geboren: een feestje aan de deur op
gepaste afstand. Evenals digitale borrels en presentatie workshops “podium pakken”
voor kinderen op de basisschool.
Ken jij nou ook iemand die een verrassing aan de deur kan gebruiken of heb je zelf
een feestje in petto? Kijk dan op www.vanallusenallus.nl.
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Een verrassing voor jarigen of een andere feestelijke aangelegenheid? De dames van
Vanallus Enallus komen een feestje aan de deur brengen en zetten graag iemand in
het zonnetje!
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Prettig
kleinschalig

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

VERMOORDE ONSCHULD
Dorpsgenoot Jan van Beek heeft zijn
tweede roman geschreven: Vermoorde
Onschuld.
Het verhaal
Het is op een mooie zondagmorgen als
advocaat Dennis de Jong stuit op het levenloze lichaam van zijn vrouw, Mathilde.
Hij vindt haar in het saunagebouwtje in zijn
tuin, klaarblijkelijk is zij vermoord, het grote
vleesmes waarmee de daad is verricht
steekt nog uit haar lichaam. Hebben zijn
geldproblemen of haar escortactiviteiten
hier iets mee te maken?

Tweede boek
In 2019 bracht Jan zijn eerste roman uit: ‘ONGENADIG ingehaald door het verleden’. Hij heeft
eerder meegeschreven aan diverse verhalenbundels en verdiende in het ‘gewone’ leven de
kost bij Form en Print Boekelo. Sinds een aantal jaar geniet hij van de AOW. “Ik vind schrijven
leuk, heb er nu tijd voor en iets creëren fascineert me”, aldus Jan.
Waar te koop?
Het boek kost €19,95 en is te koop bij de reguliere boekhandels, alle internet aanbieders
(zoals Bol.com) en via www.janvanbeek.com.
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De avond ervoor heeft hij zijn vijftigste verjaardag gevierd met een daverend feest.
Een bonte stoet aan gasten is blijven slapen
dus het daderspotentieel is groot. Of is het toch anders dan iedereen denkt dat het gegaan
is? Onmiskenbaar is dat er veel aan vooraf is gegaan, een nogal onschuldig complot blijkt
grote gevolgen te hebben. Alles via intriges, cocaïnesmokkel, een mislukte drugsdeal, een
helse tocht door het ondergesneeuwde alpenlandschap van Frankrijk, en een onvermijdelijke
zoektocht naar verdwenen tassen met geld inclusief diverse achtervolgingen. Vormen deze
bijna onwaarschijnlijke gebeurtenissen de aanleiding tot de macabere moord op Mathilde
of ligt het opnieuw anders?

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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OPEN OUDERENWERK BOEKELO
Wat hadden we het weer fijn voor elkaar met onze activiteiten in de Huiskamer van het
Dorp. Maar toen kwam december met nieuwe besmettingen en een lockdown.
Voorlopig staan er nog geen activiteiten op het programma maar zo gauw we maar een
gaatje zien zullen we dit via flyers bij verkooppunten aangeven. Let dus op deze flyers met
nieuwe activiteiten.
Pannenkoeken bij De Berke
Toch was er op 6 januari een lichtpuntje voor de bewoners van De Berke. Vier scholieren van
het Bonhoeffercollege, Nina, Zoe, Amelie en Myrle, kwamen honderd pannenkoeken bakken
die ze op een feestelijke manier in de hal aan de bewoners hebben uitgedeeld.

En dat vonden de bewoners ook! Hopelijk
kunnen we op het moment dat je deze
Boekeloos leest weer wat activiteiten
organiseren in De Berke.
Hartelijke groet,
Bestuursleden en vrijwilligers
Open Ouderenwerk Boekelo
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De meiden vertellen: “Voor een schoolopdracht voor het vak Levensbeschouwing moesten
we iets doen voor mensen die arm zijn. Niet letterlijk arm, maar figuurlijk, dus bijvoorbeeld
eenzaam zijn door gebrek aan contact. Ons idee was om oudere mensen een leuke dag
te bezorgen door pannenkoeken te bakken
en deze gratis weg te geven. Wij vonden
het een gezellige dag.”
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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

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Zeer tot onze spijt hebben wij moeten besluiten dat als gevolg van de verscherpte
coronamaatregelen en de avondlockdown het Historisch Centrum gesloten is voor bezoekers. Zodra het Historisch Centrum weer open kan zullen we dat met een bericht op de
deuren kenbaar maken.
Ook dit jaar hebben onze donateurs met een bankrekening bij en die lid zijn van de Rabobank,
ons weer gesteund. Als lid konden zij in oktober hun stem uitbrengen op onze Historische
Kring. We hebben een mooi bedrag mogen ontvangen. Geld dat we goed kunnen gebruiken
gezien alle plannen die we hebben.
Bij het beëindigen van het Senioren Trefpunt Boekelo is het overgebleven bedrag geschonken
aan onze Historische Kring. Wij zijn bijzonder verguld met deze schenking en zullen het
bedrag een bestemming geven die recht doet aan de doelstellingen van het Trefpunt en van
onze Historische Kring.
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Renovatie Halifax-monument
Met bijdragen van de Dorpsraad Boekelo,
de gemeente Enschede, de koninklijke
Grolsch B.V. via de verenigingskoepel,
Abbink Boekelo B.V., als ook een bijdrage
vanuit onze reserves en natuurlijk de vrijwilligers uit Boekelo zijn we in staat het
Halifax-monument aan de Kwinkelerweg
te renoveren.
Het monument ter nagedachtenis aan
het neerstorten van een Halifax bommenwerper op 29 september 1943, onthuld
op 29 september 2013, is toe aan een opknapbeurt. Op 10 december jl. ontvingen
wij een cheque van de Rabobank, uit het
Stimuleringsfonds, om de voorgenomen
werkzaamheden aan het Halifax-monument te kunnen uitvoeren. Zie de foto die
bij de overhandiging van de cheque aan
Ronnie Heijink en Harold Pot is genomen.
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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

Wij verwachten dat we het gerenoveerde monument bij de viering van de bevrijding in mei
weer in gebruik kunnen nemen.
Filmavond
Boekelo, Usselo en Twekkelo zijn van ons gewend dat de Historische Kring in november een
filmavond organiseert. Voor onze donateurs, maar ook niet-donateurs zijn daarbij van harte
welkom. Helaas hebben we vanwege corona opnieuw de filmavond moeten afgelasten.
We hadden het idee om het dit jaar over een andere boeg te gooien. We wilden Dolf Ruesink,
oud-journalist bij onder andere Tubantia, uitnodigen om te vertellen over de jaren ‘50 en ‘60.
Helaas gooide corona gooide ook hier roet in het eten. Dolf Ruesink houd je van ons te goed
en de filmavond zelf verschuiven we voorlopig naar een datum ergens in april 2022.
Overige activiteiten
Ondanks corona en de maatregelen die onze overheid heeft getroffen zijn we als Historische
Kring actief geweest in de afgelopen maanden. In de vorige Boekeloos kon je lezen dat op
2 oktober jl. het bermmonument is onthuld ter nagedachtenis aan de door de Duitsers op
23 september 1944 vermoorde verzetshelden Johannes ter Horst en Roelof Blokzijl.

Op 25 november mochten wij Sonja DuBois
begroeten die waarschijnlijk als tweejarig
meisje een paar dagen in het kippenhok
heeft doorgebracht. Zij heette oorspronkelijk Clara van Thijn en is door haar ouders
Sophie de Vries en Maurits van Thijn in 1942
meegegeven aan de bekende Rotterdamse
kunstschilder Dolf Henkes toen duidelijk
werd wat de Nazi’s van plan waren.
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In het verleden hebben we kunnen melden
dat we bezig zijn de geschiedenis van het
kippenhok op de Weele te beschrijven.
In de oorlog, van midden 1942 tot hun arrestatie op 3 juli 1943 hebben in het kippenhok
twee Joodse families en een broer en zus
verbleven.

Beckumerstraat 19
www.slijterijgebotteld.nl
TEL. 085 - 06 07 908

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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Haar ouders konden niet aan hun noodlot ontkomen. Zij zijn door de Duitsers eind juli 1942
gearresteerd, naar Westerbork getransporteerd en vervolgens vervoerd naar Auschwitz
alwaar zij eind augustus 1942 zijn vermoord. Dolf Henkes heeft haar meegenomen naar
Boekelo waar inmiddels haar tante Jettie van Thijn en haar man Paul Glasel verbleven die
zich hadden aangesloten bij de Palestina-pioniers.
Vermoedelijk heeft zij een paar dagen in het kippenhok verbleven, maar Dolf Henkes vond
de situatie in het kippenhok niets voor een amper tweejarig meisje. Hij heeft haar weer
meegenomen naar Rotterdam en heeft haar ondergebracht bij haar uiteindelijke stiefouders,
het kinderloze echtpaar Van der Kaden. Zij gaven haar uit voorzorg de voornaam Sonja.
In 1952 emigreerden de Van der Kadens naar de Verenigde Staten. Daar verbleven zij hun
hele leven en in 1962 trouwde Sonja met Ron DuBois. Haar enerverende levensverhaal
heeft Sonja DuBois te boek gesteld onder de titel Finding Schifrah: The Journey of a Dutch
Holocaust Child Survivor. Zie de foto van de omslag van het boek. Het boek is ook in te zien
in ons Historisch Centrum.

GELD BESCHIKBAAR VOOR INITIATIEVEN TEGEN EENZAAMHEID
Op 1 januari van dit jaar is het nieuwe samenwerkingsplatform Samen1Enschede van start
gegaan. Dit netwerk gaat zich inzetten om eenzaamheid in Enschede tegen te gaan, met
als ambitie om dit op te schalen naar Twents niveau.
Zorgorganisaties Manna en Liberein en de gemeente Enschede hebben in 2019 al het
initiatief genomen om een coalitie rondom eenzaamheid samen te stellen. Dat krijgt nu een
vervolg, doordat de gemeente Enschede hiervoor rijksmiddelen beschikbaar heeft gesteld.
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Meer informatie?
Voor vragen over onze activiteiten kun je mailen naar: info@historische-kring-boekelo.nl.
Of bezoek onze website www.historische-kring-boekelo.nl of onze Facebook-pagina:
www.facebook.com/historischekring/boekelousselotwekkelo.

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

Ambitie
Volgens recent gepubliceerd onderzoek van de GGD voelt 47% van de Twentenaren zich in
meer of mindere mate eenzaam. Eén op de tien inwoners van Twente voelt zich zelfs ernstig
eenzaam. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de gezondheid en brengt veel hogere
zorgkosten met zich mee. Daarom is Samen1Twente een netwerk gestart dat de krachten
gaat bundelen om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Enschede bijt het spits af,
waar maar liefst 51% van de inwoners in meer of mindere mate gevoelens van eenzaamheid
ervaart. Samen met alle partners is het de ambitie om eenzaamheid in de stad binnen 5 jaar
tijd terug te brengen naar 25%. Deze gezamenlijke benadering en ambitie zullen in overige
gemeenten in Twente volgen. Daarbij zal er samenwerking gezocht worden met bestaande
initiatieven en coalities op het gebied van eenzaamheid.

Financiële bijdrage voor projecten
Wanneer je een concreet idee hebt om in 2022 eenzaamheid aan te pakken, kun je een
verzoek voor een financiële bijdrage indienen bij Samen1Enschede. Hiervoor is €200.000
beschikbaar. Een onafhankelijke commissie beoordeelt aan de hand van de criteria of een
aanvraag gehonoreerd kan worden. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2022 ingediend
worden bij Samen1Enschede via: aanvragen@samen1enschede.nl. De aanvragen worden
voor 1 april 2022 beoordeeld en toegekend door een onafhankelijke adviescommissie.
Per onderdeel is een maximum budget beschikbaar. De voorwaarden voor een financiële
bijdrage staan op www.samen1twente.nl.
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Ziek worden door eenzaamheid
Eenzaamheid is een van de grootste ziekmakers. Door corona is de eenzaamheid onder
ouderen maar zeker ook onder jongeren verergerd. Veel inwoners praten niet over hun eenzaamheid, omdat ze zich schamen, waardoor eenzaamheid nog veel te vaak onzichtbaar
is. Eenzaamheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals armoede, werkloosheid, ziekte
of een beperking, mantelzorg of iemands sociale vaardigheden. Vaak ook staat een indringende gebeurtenis in een mensenleven aan de wieg van eenzaamheid, zoals het overlijden
van een partner, een scheiding, je baan verliezen, verhuizen, etc. Er is niet één eenvoudige
oplossing tegen eenzaamheid. Daarom slaat Samen1Enschede de handen ineen.



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.

WWW.BOEKELO.INFO

60

Boekelose Stoomblekerij 144
7548 EH Boekelo
053 4500205 / 06 48157489
www.instituutregina.nl
mail@instituutregina.nl

KERKDIENSTEN BOEKELO-USSELO-TWEKKELO
Marcellinuskerk Boekelo
Op zondag 6 februari is er om 10.00 uur een gebedsdienst. 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. Je kunt de kerkdiensten van de
protestantse kerk Usselo ook online volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Bij ‘Zoek kerk’ typ je Usselo in. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we je naar de website:
www.protestantsegemeente-usselo.nl.
 tijde van het opmaken van de kopij voor dit nummer waren de actuele
Ten
coronaveiligheidsregels voor de drie kerken nog niet bekend.

KALENDER FEBRUARI
di. 15 feb.
di. 22 feb.

Maandelijks spreekuur Dorpsraad | De Zweede
Aanmelden via dorpsraad@boekelo.info of telefonisch
Extra openbare vergadering Dorpsraad | De Zweede
Kandidaten Dorpsraadverkiezingen stellen zich voor

do. 10 feb. Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

19.00 - 19.30
20.00
12.00

do. 3 mrt.

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

vr. 4 mrt.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

za. 12 mrt. Zwerfvuilactie NL Doet
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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:
(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

