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REDACTIE

Resort Bad Boekelo • Oude Deldenerweg 203, 7548 PM Boekelo
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VAN DE REDACTIE
We knipperen even met onze ogen en het is ineens alweer maart! Het voorjaar zit eraan te
komen, de bomen lopen uit en het voelt weer als een nieuw begin.
De Dorpsraad staat zelfs letterlijk voor een nieuw begin. Eens in de 4 jaar worden de leden
van de Dorpsraad gekozen en aangezien er een regel is dat een Dorpsraadlid maar 12 jaar
in de Dorpsraad mag zitten, betekent het dat we dit jaar van behoorlijk wat leden afscheid
gaan nemen. Aan de ene kant is dat natuurlijk jammer want er gaat veel kennis en kunde
verloren, maar aan de andere kant betekent dat ook dat er weer nieuwe mensen gekozen
gaan worden met nieuwe ideeën. In deze Boekeloos stellen de kandidaten zich voor.
Verderop in de Boekeloos staan twee artikelen waar de nieuwe Dorpsraadleden zich direct
mee bezig kunnen houden. Er wordt veel gesproken over de Noordtak van de Betuwelijn en
ook over de windmolens is nog het nodige te doen. Wat zou hun mening hierover zijn?

We krijgen bijna zin om nu alvast met de grote voorjaarsschoonmaak te beginnen! Maar we
gaan eerst maar eens de Boekeloos doorlezen.
De redactie

Coverfoto: Jaap de Boer
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Het voorjaar brengt ook de verhuizing van Lymone naar het oude pand van La Deut en er
komt weer een opschoondag van Boekelo Doet. Mocht schoonmaken niet helemaal je ding
zijn, dan kun je je ook opgeven voor NL Doet. Daar zijn altijd nog klussers nodig. En mocht
je nog een klus hebben liggen, dan kun je die ook opgeven op de website www.nldoet.nl.

Toe aan een momentje voor jezelf?
Boek een heerlijke,
ontspannende gezichtsbehandeling.
Inclusief reiniging, peeling,
wenkbrauwen harsen, ontspannende massage,
hydraterend masker en een 24h verzorging.
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NIEUWS UIT DE DORPSRAAD
Hoewel er half maart verkiezingen zijn voor de Dorpsraad is er geen sprake van stilte voor
de storm. Het werk gaat gewoon door. Onderstaand een kort verslag van belangrijke onderwerpen die de afgelopen maand aan de orde zijn geweest.

Dorpsplan, woningbehoefte en terugblik Dorpsraad 2018-2022
Op uitnodiging van de Stadsdeelcommissie West hebben we daar op 8 februari jl. twee
presentaties gehouden. De eerste over ons onderzoek naar de woningbehoefte van Boekelo.
We hebben op basis van de demografische ontwikkelingen berekend dat in de komende tien
jaar 100-120 wooneenheden gebouwd moeten worden. Vooral om de behoefte te dekken
voor onze jongeren en senioren. Dat kan deels door inbreiding op bestaande locaties,
anderzijds door uitbreiding. We hebben geconstateerd dat er vooral behoefte is aan
woningen voor starters en voor senioren die kleiner en anders willen gaan wonen nu
hun kinderen het huis uit zijn (‘empty nesters’). In een komende Boekeloos een uitgebreider
verhaal over dit onderwerp.
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Noordtak Betuwelijn
De afgelopen weken is er veel publiciteit over de Noordtak Betuwelijn. Dit is een, onder
andere door de haven van Rotterdam, gewenste spoorverbinding voor goederenvervoer
dwars door de Achterhoek en Twente, tussen Zevenaar en Oldenzaal. Deze zou moeten
lopen langs de N18 en dan rond Boekelo, bij de UT tussen Hengelo en Enschede door en
aansluiten bij Oldenzaal. Daardoor zou ons buitengebied ernstig aangetast worden, nog los
van de geluidsoverlast. Volgens ons is deze verbinding helemaal niet nodig. Reden daarvoor
is dat naast de ernstige aantasting van ons buitengebied de huidige Betuweroute onvoldoende wordt benut. Wij zijn ook van mening dat veelal voor Duitsland bestemde goederen
beter in havens in dat land gelost kunnen worden. En tenslotte mag verwacht worden dat
in de toekomst geen kolen meer vervoerd worden naar Duitsland, wat ook capaciteit vrijmaakt op het huidige spoor. De Dorpsraad zal zich in elk geval met alle mogelijke middelen
verzetten tegen de eventuele aanleg. Daarvoor gaan we samenwerking zoeken met Driene,
Twekkelo en Haaksbergen. Besloten is dat we een actiecomité oprichten. Overigens is er
nog geen enkel besluit genomen over de aanleg. Er is besloten dat er een vooronderzoek
komt. We gaan proberen invloed uit te oefenen op de vraagstelling. Ook de gemeente
Enschede is tegen de Noordtak, maar de reactie van de gemeente, onder andere in de
Stadsdeelcommissie West, is ons te vrijblijvend.

WWW.BOEKELO.INFO
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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

De tweede presentatie was een terugblik op het vrijwilligerswerk van de Dorpsraad de
afgelopen jaren. We hebben de gemeenteraadsleden inzicht gegeven in de vele dossiers die
langskomen. Daarin hebben we enkele kritische noten over de gemeente niet geschuwd.
Verschillende, min of meer ernstige, meningsverschillen met de gemeente worden ons
inziens mede veroorzaakt doordat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de kennis
van de medewerkers van het stadsdeel en de Dorpsraad. Het vinden van bevredigende
oplossingen kost veel (overbodige) tijd en energie.
Financieel verslag 2021
Het financiële verslag over 2021 is door onze penningmeester gereed gemaakt en gecontroleerd door de kascommissie. Alles is in orde bevonden zodat het verslag is goedgekeurd.
In de openbare vergadering van 22 februari is dit formeel afgehandeld aangezien dit in een
openbare vergadering moet worden vastgesteld.
Hanging baskets
De crowdfundingsactie voor de hanging baskets is een groot succes. Op dit moment is al
ruim €1.000 ontvangen. In een komende Boekeloos meer over dit punt. Dit jaar worden ze in
ieder geval weer opgehangen.

Project zonnepanelen
Tot nu toe zijn er 12 projecten gerealiseerd en nog 18 worden de komende tijd uitgevoerd.
Over een aantal offertes is nog geen besluit genomen. Op 7 april aanstaande is er ‘s avonds
bij De Buren een tweede informatiebijeenkomst. Meer hierover in de Boekeloos van
volgende maand.
Verkiezingen Dorpsraad
De zittingstermijn van deze Dorpsraad eindigt op 16 maart aanstaande. De dagen ervoor
zijn er verkiezingen. Om de leden van de nieuwe Dorpsraad zo goed mogelijk te informeren
over alle lopende zaken stellen we een overdrachtsdossier samen.
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Omgevingsvergunningen Diamanstraat (ex-garage Vossebeld)
Dit punt blijft begrijpelijkerwijs sommige gemoederen bezighouden. De gemeente is van
plan de spuiterij in een deel van het pand voor een periode van maximaal 10 jaar te gedogen.
Wij vinden dat een te lange periode en sturen een brief naar de gemeente met het verzoek
deze op maximaal 5 jaar te stellen.

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

Dorpsbudget
Uit het Dorpsbudget zijn bijdragen verstrekt aan Boekelo Doet (€150), het komende
vijverconcert (€500), voor de aanschaf van een nieuwe bank (€454), aan de commissie
wandelpaden voor aanvulling van het gereedschap (€176) en aan de speeltuin aan de
Dr. de Jongstraat (€150).
Geen openbare vergadering op 15 maart aanstaande
Omdat er op 22 februari reeds een openbare vergadering is gehouden waarin onder andere de kandidaat-Dorpsraadleden zich hebben gepresenteerd, vervalt de vergadering van
15 maart aanstaande.
Contact met de Dorpsraad
Mocht je iets te vragen of mee te delen hebben dan kun je ons bereiken via
dorpsraad@boekelo.info. Het volgende maandelijkse spreekuur is 12 april om 19.00
uur. Als je op het spreekuur wilt komen moet je dit vooraf melden via ons bovenstaande
mailadres.
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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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OP 14, 15 EN 16 MAART KIEZEN WE EEN NIEUWE DORPSRAAD
Over anderhalve week is het zover: op 14, 15 en 16 maart vindt in Boekelo de verkiezing van
de Dorpsraad plaats. De Dorpsraad van Boekelo bestaat uit gekozen leden en de verkiezing
daarvan gebeurt om de 4 jaar, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen. Benieuwd
op wie je kunt stemmen? De 11 kandidaten stellen zich graag aan je voor!
Kandidaat 1: Stefan Olink
Even voorstellen: ik ben Stefan Olink, 32 jaar geboren en getogen in Twekkelo op de
boerderij. De lagere school heb ik gevolgd in Boekelo en sinds 2015 woon ik hier ook, samen
met mijn vriendin Marloes. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als uitvoerder in de
weg- en waterbouw. Ik heb het verenigingsleven hoog in het vaandel staan, ben van kinds
af aan al lid van BSC Unisson en sinds 2016 ben ik actief lid van de Raad van 11 van CV de
Soaltkloet’ns. Graag zou ik iets willen betekenen voor ons mooie dorp. Als kandidaat wil ik
mij inzetten voor:
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•	Het leveren van een bijdrage aan het
realiseren van starterswoningen, zodat
ook jonge mensen in het dorp kunnen
blijven wonen.
•	Een veilige en leefbare dorpskern.
•	Boekelo is een mooi dorp met een
prachtig buitengebied, denk hierbij
aan landbouw, natuur en recreatie.
Hier moeten we zuinig op zijn!

hofuitvaartzorg.nl

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

Karen Hof
06 81454362

WWW.BOEKELO.INFO
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Kandidaat 2: Jeroen Sebastian Polman
Dorpsgenoten! Ik ben Jeroen Sebastian
Polman, 41 jaar oud. Als kind ben ik opgegroeid aan de Weleweg. Sinds zes
jaar woon ik aan de Beckumerstraat, in
hartje Boekelo. Hiervoor heb ik vijf jaar in
Enschede gewoond. De centrale ligging van
Boekelo, met ook Hengelo en Haaksbergen
nabij, vind ik een karakteristiek punt van het
dorp. De Military Boekelo is een enorm uithangbord, maar toch vind ik dat Boekelo nog
meer in de aandacht mag. Schitterend vind ik
De Bleekerij geworden. Het jeugdig elan en de nostalgie komen wat mij betreft prima samen.
En de verhuizing van de gymzaal naar het moderne MFA De Zweede is de juiste stap. Ik hoop
dat de dorpskern deze progressieve lijn doorzet, ook naar de rest van ons dorp. Daar zou ik
mij graag hard voor maken! Hiermee hoop ik uw stem te verdienen.
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Kandidaat 3: Edith Robers-Janssen
Mijn naam is Edith Robers-Janssen. Inmiddels alweer 18 jaar woonachtig in het buitengebied van Boekelo. Samen met Herm Jan, onze dieren en de eerste 10 jaar ook met
onze kinderen Thomas en Jasmijn. Ik ben steeds meer gaan houden van Boekelo en de
Boekeloërs. Afgelopen 4 jaar heb ik mij in de Dorpsraad vooral bezig gehouden met de
thema’s die het sociale welzijn van de bewoners aangaan. Soms heel praktisch, zoals activiteiten in het kader van de week tegen de eenzaamheid en het opfleuren van het dorp met
hanging baskets. Maar ik heb gemerkt dat sommige dingen ook veel tijd nodig hebben om
te realiseren. Daar laat ik mij niet door uit
het veld slaan. Ik wil mij graag inzetten voor
het verwezenlijken van een aantal plannen
uit De droom van Boekelo 2020-2030; het
kompas voor de toekomst van Boekelo. En
dus ga ik graag nog eens 4 jaar door in de
Dorpsraad!

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

Kandidaat 5: Bart Stokkers
36 jaar, geboren en getogen ondernemende
Boekeloër. Sinds 2014 werk ik samen met
mijn zus bij het gelijknamige bouwbedrijf.
Een groot deel van mijn sociale leven speelt
zich af in en om Boekelo. Als kandidaat
voor de Dorpsraad wil ik mij gaan inzetten
voor het verder uitbreiden van onze sportlocatie. Zodat dit een volwaardige sport- en
leeromgeving met de twee scholen kan
gaan worden waardoor meer en blijven
bewegen een kleine stap is voor onze jeugd.
Daarnaast wil ik jonge Boekeloërs blijven
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Kandidaat 4: Ben ter Stal
Even voorstellen: in 1958 geboren als
tukker en sinds 1992 inwoner van Boekelo.
Getrouwd en twee volwassen dochters.
Na een studie aan de UT, bij verschillende
bedrijven werkzaam in managementfuncties, sinds 2002 zelfstandig ondernemer. Daarnaast 8 jaar actief als Dorpsraadlid en als ‘bijbaan’ voorzitter van stichting MFA de Zweede.
Boekelo is een bijzonder en actief dorp dat
we moeten koesteren en leefbaar houden.
De afgelopen jaren is door de Dorpsraad met volle energie daaraan gewerkt. Met onder meer
als resultaat ‘De droom van Boekelo’, het dorpsplan wat voor de komende raadsperiode
richtinggevend is. Door onze initiatieven wordt de Dorpsraad door de gemeente Enschede
als volwaardige gesprekspartner gezien. Het is belangrijk dit te koesteren en zo te houden.
In de komende periode zal de woonvisie: het woningaanbod met in- of uitbreiding van Boekelo een belangrijk thema zijn. De huidige Dorpsraad heeft hiertoe een aanzet gegeven die
in de komende periode moet landen. In het verlengde hiervan gaat de komende jaren de
ontwikkeling van het IKC, alle scholen en opvang op één locatie spelen. Natuurlijk staat de
oplevering en goede opstart van de sport- en cultuurhal bij het MFA met stip op mijn lijst.
De Dorpsraad als initiatiefnemer en regisseur speelt in dit alles een grote rol, lange adem is
voorwaarde. Daarom stel ik mij beschikbaar voor een 3e Dorpsraadtermijn.

WWW.BOEKELO.INFO

18

SPRINGKUSSEN NODIG?

enthousiasmeren om zich in te zetten voor activiteiten/evenementen in en om het dorp!
Verder zien we dat landelijke problemen als duurzaamheid en transport steeds dichter bij
Boekelo komen, denk daarbij aan de energievisie maar ook de Noordtak Betuwelijn welke
een grote impact kunnen hebben. Boekelo is een dorp met karakter, laten we dat ook zo
houden!

Kandidaat 7: Ton de Vries
Hallo dorpsgenoten. Mijn naam is Ton de Vries en ik ben 57 jaar oud. Sinds 7 jaar woon ik in
dit prachtige dorp samen met Anette. Ons samengestelde gezin telt 5 kinderen, waarvan er
nog eentje thuis woont. De rest is verspreid over Nederland en Duitsland. Ik ben geboren in
Lonneker en heb altijd gewoond in Twente en Salland, met een korte uitstap naar Groningen
en Alstätte. Mijn hobby’s zijn basketbal, tennis, flinke wandelingen en een goed boek. Ik wil
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Kandidaat 6: Monique Voulon
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is
Monique Voulon en samen met mijn man
woon ik meer dan 20 jaar in Boekelo. We
hebben twee zoons, lieve schoondochters en
vijf kleinkinderen. Ik heb mij verkiesbaar
gesteld voor de Dorpsraad van Boekelo
omdat ik mij wil inzetten voor Boekelo en
zijn inwoners en een bijdrage wil leveren
aan ingewikkelde onderwerpen zoals de
recente berichten over de Noordtak Betuwelijn. Daarnaast heb ik een sociaal zorg- en
welzijnshart en zou binnen de Dorpsraad graag deelnemen aan de commissie Sociaal om
van jongere tot oudere in gesprek te komen en van hun horen wat zij verbeterd willen zien in
Boekelo en wat zij van mij verwachten en mogen verwachten. Als ondernemer ben ik lid van
de BOV en ik wil mij ook zeker inzetten voor de ondernemers in ons dorp. Ik heb een praktijk
als verlies- en rouwtherapeut en ben voorzitter van tweetal cliëntenraden (gehandicaptenzorg en revalidatiezorg) en zit in een Raad van Toezicht in de ouderenzorg. Ook heb ik sinds
een kleine twee jaar een bed en breakfast in Boekelo waar ik veel plezier aan beleef en trots
op ben. Ik heb ervaring in het, op beleidsniveau, samenwerken met partijen zoals gemeenten
e.a. en ik hoop op positieve en constructieve wijze de belangen van Boekelo, met deze
partijen, te vertegenwoordigen en verdedigen. De Dorpsraad is, na de verkiezingen, met
veel nieuwe leden en we zullen wat tijd nodig hebben om door de zittende leden ingewerkt
te worden maar ik kijk uit naar een goede samenwerking met mooie resultaten.
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mij graag inzetten voor Boekelo, omdat het belangrijk is dat wij als dorp ook dorp kunnen
blijven en een prettige en vooral veilige
leefomgeving voor jong en oud kunnen
bieden. Tijdens mijn werk bij een Openbaar
Vervoersbedrijf in de Achterhoek hou ik mij
onder andere bezig met projecten op het
gebied van infrastructuur, sociale veiligheid
en energietransitie. Eigenlijk dus allemaal
onderwerpen waar wij in ons dagelijkse
leven in Boekelo mee geconfronteerd
worden. Met deze kennis in mijn rugzak
hoop ik wat toe te kunnen voegen aan onze
Dorpsraad.
Kandidaat 8: Bart Bellers
Wegens omstandigheden hebben we geen informatie van Bart Bellers ontvangen.
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Kandidaat 9: André de Boer
Meer dan 18 jaar genieten mijn vrouw Yvonne en ik van het wonen in Boekelo. Leuke buren,
een actief verenigingsleven, goede basisvoorzieningen en veel natuur in de omgeving
maken het leven in Boekelo plezierig. Maar: voor het verenigingsleven en de basisvoorzieningen zijn actieve inwoners nodig die ook in het dorp kunnen blijven als ze groter of
kleiner willen gaan wonen. Door plannen voor een goederenspoorlijn (‘Noordtak Betuwelijn’) wordt de natuur om Boekelo bedreigd. Vanwege de energietransitie wordt gesproken
over verschillende manieren om duurzame
energie op te wekken maar iedere manier
heeft weer impact op de leefomgeving. Als
Boekelo hierover wil meepraten is saamhorigheid belangrijk waarbij het kan zijn dat het
individu water bij de wijn moet doen. In mijn
vorige woonplaats heb ik als bestuurslid van
de dorpsvereniging ervaren hoe succesvol
saamhorigheid voor een dorp kan zijn. Vanuit
de Dorpsraad wil ik bijdragen aan het behoud
van de leefbaarheid van Boekelo. Daarvoor is
saamhorigheid en het wij-gevoel belangrijk!

Osteoporose, vallen en breken

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet, waarbij de
botsterkte afneemt. Er is naast minder botmassa ook een veranderde
structuur van het bot. Door deze verandering ontstaan gemakkelijk
botbreuken ook wel fracturen genoemd. Voor osteoporose kan een
behandeling bestaan uit medicatie/vitamine D3 en calcium, maar ook
beweging/training is zeer belangrijk.
Onze fysiotherapeut Laura Kampshof, gespecialiseerd Chronisch
ZorgNet therapeut, kan u helpen met o.a. het veilig bewegen na een fractuur, herstel van de
fractuur, valpreventie en het optimaliseren van beweeggedrag bij alle dagelijkse activiteiten.
Hierdoor wordt het risico op fracturen verlaagd en immobiliteit voorkomen, want zeker ook
voor botten geldt: use it or lose it!
Wilt u meer informatie en/of advies, neem dan contact met ons op.
www.fysiotherapie-tieberink.nl | info@fysiotherapie-tieberink.nl | 053 – 428 80 11

Optimale ontwikkeling
voor ieder kind.
www.humankind.nl

WWW.BOEKELO.INFO
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Kinderdagverblijf en Peuteropvang
Boekelo Centraal
Boekelose Stoomblekerij 27
Boekelo

Buitenschoolse Opvang
De Zweede
Boekelosestraat 275
Boekelo

Kandidaat 10: Wendy te Lindert
Mijn naam is Wendy te Lindert, 46 jaar en
werkzaam op de Universiteit Twente als
vaardighedendocent bij de opleiding Communicatiewetenschap. Ik woon sinds 2009
met veel plezier op De Bleekerij, samen met
mijn man en 2 (ondertussen) puberzonen.
De afgelopen jaren ben ik actief geweest
binnen de Ouderraad van de Molenbeek,
maar nu de kinderen op de middelbare
school zitten, wordt het tijd voor een nieuwe
uitdaging. Ik voel me erg betrokken bij het
Boekelose dorpsleven en wil me binnen de Dorpsraad graag inzetten voor belangrijke
thema’s zoals de veiligheid in en om het dorp, de aantrekkelijkheid van het dorp voor zowel
toeristen als ondernemers en voor meer voorzieningen en activiteiten voor de jongeren in
het dorp.
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Kandidaat 11: Irene Meijer
Mijn naam is Irene Meijer, 26 jaar, geboren
en getogen op onze boerderij aan de Oude
Deldenerweg. Samen met mijn moeder
en zus runnen wij een melkveebedrijf.
Daarnaast werk ik als adviseur rundveevoeding bij C.A.V. Den Ham. Voetballen
bij Unisson en “af en toe” bootcampen
doe ik graag, waarbij gezelligheid voorop
staat.Ook ben ik actief in verschillende
besturen, waaronder PJO afdeling Enschede
(plattelandsjongeren organisatie), STAWEL
(Stichting Agrarisch Welzijn Enschede) en de SPU bouwploeg (popfeesten Usselo).
Graag wil ik mij inzetten voor “ons” mooie buitengebied; een uniek landschap waar wonen,
werken, natuur, toerisme en recreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Agrarische
bedrijven maken hier een belangrijk deel van uit. Die afwisseling maakt het juist zo bijzonder,
laten we dat vooral zo houden! Er staat veel op de agenda voor het buitengebied: een mogelijke
uitbreiding (Noordtak) van de Betuwelijn (goederenvervoer), grootschalige zonneparken, windmolens, zoutwinning, etc. Verder pleit ik ervoor dat onze jeugd en onze ouderen kunnen blijven
wonen in ons prachtige dorp, daarvoor zullen we ook aan de slag moeten.

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

VERKIEZINGSPROTOCOL DORPSRAADVERKIEZINGEN 2022
Na het voorstellen van de 11 kandidaten voor de nieuwe Dorpsraad, volgt het officiële
gedeelte: het verkiezingsprotocol.
•	Je bent stemgerechtigd als je 18 jaar of ouder bent, woont in het werkgebied
van de Dorpsraad Boekelo en jouw naam voorkomt in het kiezersregister.
•	Je moet de stempas die je voor de Dorpsraadsverkiezingen thuisgestuurd
hebt gekregen meenemen naar het stembureau.
•	Stemmen kan op 14, 15 of 16 maart 2022.
•	Als je je in het stembureau meldt voor de Dorpsraadsverkiezingen zul je daar
functionarissen aantreffen die voor die verkiezingen zijn aangesteld.
Zij zullen vragen naar jouw legitimatie en jouw stempas innemen.
Als alles in orde is bevonden krijg je vervolgens een stembiljet.
•	In het stemhokje maak je 1 tot maximaal 4 hokjes rood van de kandidaten
van jouw keuze.
Geldig zijn stembiljetten met 1, 2, 3 of 4 rood gemaakte hokjes. Ongeldig zijn:
25
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•	Blanco stembiljetten.
•	Stembiljetten met meer dan 4 rood gemaakte hokjes.
•	Stembiljetten waarop je iets anders hebt aangebracht dan de rode kleur
in het hokje van de kandidaat of kandidaten van jouw keuze.
•	Je moet jouw stembiljet één keer dichtvouwen en in de stembus deponeren.
•	Een kiezer, die verhinderd is te stemmen kan een medestemgerechtigde machtigen.
Daarvoor kan deze kiezer de stempas gebruiken. Daarop is een volmachtbewijs
aangebracht dat kiezer en gemachtigde moeten invullen. Met deze ingevulde stempas
mag de gemachtigde voor de verhinderde kiezer stemmen.
•	Een gemachtigde kiezer mag maximaal voor twee medestemgerechtigden stemmen
en moet de volmachtstem(en) gelijk met zijn/haar stem uitbrengen.
•	Het maakt niet uit in welke van de stembureaus je bij volmacht stemt.
•	Mensen die volgens de Basisregistratie Personen in (het werkgebied van de
Dorpsraad) Boekelo wonen, en volgens datzelfde Basisregistratie Personen daar
reeds voor of op 31 januari 2022 zijn komen wonen, mogen voor de Dorpsraad
stemmen. Mensen die pas na 31 januari 2022 in (het werkgebied van de Dorpsraad)
Boekelo zijn komen wonen hebben voor de Dorpsraad geen stemrecht.

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)

VOORKEURSLOCATIES HOGE WINDTURBINES USSELO EN BOEKELO
VASTGESTELD
Eind december 2021 is de Energievisie vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede.
Door veel inwoners uit Usselo en Boekelo zijn er zienswijzen ingediend met name gericht
op de beoogde locaties langs de N18.
In een turbulente raadsvergadering op 6 juli 2021 is de Energievisie gestrand, mede na
een aangenomen amendement van de VVD over de maximale tiphoogte van 150 meter
voor de plaatsing van windturbines in de gemeente Enschede. Na het zomerreces heeft de
gemeente de Energievisie in aangepaste vorm door de raad gekregen, mede door op dit
moment geen besluit te nemen over het windbeleid. Reden hiervoor is het lopende onderzoek van het RIVM en de GGD over de gezondheidseffecten van windturbines. Daarnaast
zijn de geldende landelijke normen die gehanteerd worden voor het plaatsen van windturbines ongeldig verklaard door de Raad van State. Er moet een nieuwe milieueffectrapportage opgesteld worden. Uitsluitsel over beide punten wordt over ca. 1,5 tot 2 jaar verwacht.

De onderzoeken van RIVM en GGD kunnen ertoe leiden dat het praktisch onmogelijk wordt
windturbines te plaatsen in de gemeente Enschede. Het verhogen van gehanteerde afstandsnormen zou ervoor kunnen zorgen dat de voorkeurslocaties in Boekelo en Usselo afvallen.
Maar mocht dit niet het geval zijn en plaatsing van grote windturbines wordt weer actueel, dan
zijn Boekelo en Usselo op dit moment de hiervoor aangewezen plekken. Ben je hiervan bewust!
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Echter heeft men bij het uitstellen van
het windbeleid wel vastgehouden aan de
voorkeurslocaties. Dit is onlogisch. Veel
zienswijzen op de Energievisie gaan over
de geschiktheid van andere locaties in de
gemeente Enschede, die op meerdere aspecten minder impact hebben ten opzichte
van de locaties in Usselo en Boekelo. Een
voorbeeld hiervan is het aantal woningen
in de directe omgeving van een windturbine locatie. Het niet vaststellen van windbeleid had ook moeten betekenen dat voorkeurslocaties niet vastgesteld werden. We weten
immers nog niet niet wat de uitkomsten zijn van de onderzoeken. Op basis hiervan zou een
andere locatie mogelijk geschikter kunnen zijn.
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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

Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande zullen we in
kaart brengen wat de (grote) partijen in de gemeenteraad in hun verkiezingsprogramma
benoemen met betrekking tot het plaatsen van windturbines. Wij zullen dit in aanloop naar
de verkiezingen publiceren op onze website https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl.
Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen. Actueel nieuws en alle overige
informatie is te raadplegen op onze website. Het is ook altijd mogelijk een e-mail te sturen
naar: geen.windmolens.in.usselo.boekelo@gmail.com.
Namens het initiatief ‘Geen Windmolens in Usselo en Boekelo’
Contactpersoon van het initiatief is bij de redactie bekend

"EN NOU DIE HENDJES DE LUCHT IN"
Het feest kan beginnen. Carnaval in Boekelo gaat door, een beetje anders, maar wel erg lekker.

We gaan een mooi carnavalsweekend organiseren in het weekend van 8-10 april, met Kloet'n
hijsen, feesten en de jaarlijkse optocht. Het zal een bijzonder mooi feest worden dit jaar.
Dat wil je niet missen.
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Inmiddels heeft Boekelo de jaarlijkse carnavalskrant mogen ontvangen, elk jaar weer
een teken dat carnaval leeft in ons dorp. En wellicht liep je zelf wel voorop tijdens het
"Moal aans met oonz’n Prins feest" afgelopen 27 februari. Ook de Boekelose carnaval maakt
dat je graag in ons dorp woont.

… 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.

LYMONE VINDT PLEK IN PAND VAN LA DEUT
DOOR: ANOUK TER HEEGDE

Schoonheidsspecialist Lymone is in februari verhuisd naar het pand van La Deut.
Op 31 december sloot La Deut haar deuren. De sleutel werd in januari overgedragen en
meteen stonden de vrienden van Lymone klaar om het helemaal haar plek te maken. “Als je
mij drie jaar geleden had gezegd dat ik nu in dit pand zou zitten, had ik je echt niet gelooft.”
“Ik werd zo enthousiast van dit pand, voordat ik het heb gehuurd”, vertelt Lymone
Mansveld, al lopend door haar nieuwe pand. Er wordt flink verbouwd. Zo zijn er extra wanden
in de ruimte gezet. “Dit om meer privacy te geven in de behandelkamer.” De wachtruimte is
waar vroeger de paskamers zaten. Een laag
verbouwstof ligt overal overheen. “Ik pak
even een doekje hoor, dan kunnen we
beginnen met het interview”, roept Lymone
vanuit het kleine keukentje dat zich achter
in het pand bevindt.

Schroeven, slopen en verplaatsen
Met behulp van wat handige vrienden, begon de verbouwing. “Zonder mijn vrienden was het
nooit gelukt. Een van mijn vrienden is loodgieter en een ander is elektricien. Mijn vriend, mijn
zwager en schoonvader hebben er ook een aantal verbouw uren inzitten. Allemaal om te
zorgen dat we halverwege februari open kunnen.”
Er moet veel gebeuren, laat Lymone zien. De inbouwkasten zijn er helemaal uitgehaald en
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“Rita, van La Deut, vertelde mij dat ze met
pensioen ging en dus dit pand zou verlaten.
De gedachte om naar dit pand te gaan
schoot gelijk door mijn hoofd. Ik zit nu in
Paramedisch Centrum De Bleekerij. We
hebben veel klanten en het is een droom van
mij om een eigen plek te hebben in Boekelo. De vraag: ‘Hoe ga ik het dan doen?’ kwam gelijk
op. Ik was in november uitgerekend van mijn eerste kindje en in januari zou de sleuteloverdracht zijn. Ik heb het overlegd met mijn vriend. Die zei dat dit wel een kans was om aan te
grijpen, want binnen nu en een paar jaar komt er waarschijnlijk niet zo’n pand vrij in Boekelo.”
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de muren zijn strak gemaakt. Het plafond wilde Lymone behouden. “Door de ruimte in een
ruimte te maken ontstaat er meer privacy voor de klant en hoeven er geen mensen door een
behandelruimte te lopen om naar een andere behandelruimte te gaan.” De voordeur wordt
verplaatst naar de achterzijde, om een goede reden. “Ik wil voor, bij de ramen, de tafels
neerzetten waar ik nagels doe”, legt Lymone uit. “De hoofdingang hebben we ook verplaatst
naar achteren, zodat de klant gelijk in de wachtruimte kan plaatsnemen, in plaats van eerst
door behandelruimtes of een nauwe gang te lopen.”
Droombaan
“Eigenlijk wilde ik altijd al schoonheidsspecialiste worden”, vertelt Lymone glunderend.
“Ik ging altijd met mijn moeder mee naar de schoonheidsspecialiste. Ik zat daar dan op de
stoel, terwijl zij de behandeling kreeg. Mijn ogen waren alleen gericht op wat de schoonheidsspecialiste deed.” Het enthousiasme voor haar vak spat ervan af als zij dit vertelt. Ze
begint met haar handen te praten en ook gaat ze iets naar voren zitten. Van de verbouwing,
merk je even niks. “Ik was een jaar of 14, 15 toen mijn moeder mij een keer meenam naar
de schoonheidsspecialiste voor een behandeling voor mij. Dat moment maakte dat ik dat
later ook wilde doen. Dus na de middelbare school heb ik gekozen voor mbo-schoonheidsspecialiste.”

Op d’r plek
“Ik ben blij als het klaar is hoor”, verzucht ze. “Iedereen vraagt nu: hoe wil je dit hebben, waar
moet dit komen te staan. En dat is niet erg, want ik wil het goed hebben. Maar ik ben blij als
het echt helemaal mijn plek is.”
Lymone hoopt dat dit pand lang van haar kan zijn. “Ik hoef geen groter pand dat dit.
Op den duur kan ik een extra persoon aannemen, als ik dat wil. Maar meer zou ik niet willen.
Ik vind het fijn om mijn klantenkring alle aandacht te kunnen geven. Ik ben blij met het bedrijf
dat ik nu heb opgebouwd en samen met Jana, mijn collega, hoop ik hier veel klanten hun
verwenmoment te mogen geven.”
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Na de opleiding heeft ze verschillende opleidingen en cursussen gedaan. “Ik wilde mij meer
in dit vak gaan verdiepen. Dus ben ik ben eerst de pedicure opleiding gaan doen. Daarnaast
ben ik bij een wellnesscentrum in Almelo gaan werken. Ik dacht altijd bij mezelf: ‘als ik het
doe, doe ik het goed.’ Ik heb mezelf helemaal ondergedompeld in deze sector. Ik heb wel als
regel dat als een cursus doe, ik dan eerst ga kijken of het ook echt bij mij past. Ik wil wel een
manusje-van-alles zijn, maar het mag niet te gek zijn. Ik wil mij wel kunnen verdiepen in wat
ik ga doen en er ook plezier uithalen.”
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MADELIEF BELLERS IS FINALIST
MISS BEAUTY OF OVERIJSSEL
Ons bereikte het nieuws dat Madelief Bellers, geboren en
getogen in Boekelo een van de finalisten is van Miss Beauty
of Overijssel. Ze vertelt er graag meer over.
Madelief is 22 jaar oud en opgegroeid in Boekelo. Ze studeert
Social Work bij Hogeschool Saxion in Enschede en zit in haar
vierde jaar. Daarnaast werkt ze als pedagogisch medewerker/
ambulant begeleider bij Ambiq. Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren en
volwassen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. “Ik ben heel
blij met mijn werk, omdat ik het heerlijk vind om mensen die dat nodig hebben, te begeleiden
en te helpen! Omdat ik werk als pedagogisch medewerker kom ik regelmatig in aanraking
met kinderen die opgroeien in armoede”, vertelt Madelief.

“Miss Beauty of Overijssel is een prachtig en uitdagend traject om een andere kant van
mezelf te ontdekken en mijn grenzen te verkennen. Ik kan niet wachten om eraan te
beginnen en ik ga super enthousiast dit traject in! Als finalist van Miss Beauty of Overijssel
zamel ik geld in voor de LINDA. Foundation. Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft
namelijk in armoede. Het breekt mijn hart om te zien dat dit zo vaak voorkomt en daarom
wil ik mij hier graag voor inzetten. Wat zou het toch mooi zijn als we samen geld weten
op te halen voor deze kwetsbare kinderen. Ik hoop dat jij wilt doneren.” Kijk daarvoor op:
https://www.actievoorlindafoundation.nl/actie/madelief-bellers.
Stem op Madelief
Wil jij dat Madelief zichzelf Miss Beauty of Overijssel mag noemen? Sms dan Poll Overijssel
Madelief naar 3010 (dit kost €1,10 per ontvangen bericht). Op 20 maart is de finale. Kijk
voor meer informatie en de andere kandidaten op: https://missbeautynetherlands.com/
finalisten-overijssel-2022/ of volg Madelief op Instagram: madeliefbellersx of Facebook:
Madelief Bellers.
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“Wat ik heb gemerkt is dat het van belang is om het beste uit je leven te halen en jezelf te
blijven ontwikkelen. Voor iemand van mijn leeftijd heb ik pittige tijden gekend, waarbij het
leven niet altijd even gemakkelijk was. In deze tijd heb mezelf flink weggecijferd. Mijn doel
voor 2022 is daarom: alles uit het leven halen en vooral doen wat ik leuk vind!”
Miss Beauty of Overijssel

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

UPDATE SPORT- EN CULTUURHAL DE ZWEEDE
Er wordt druk gebouwd aan de nieuwe sport- en cultuurhal De Zweede. Kom kijken!
In vlot tempo vordert de nieuwe sport- en cultuurhal. Als je over de Boekelosestraat fietst of
rijdt, kun je het niet missen. De buitenkant van de hal is nagenoeg afgewerkt. Daarmee komt
de afbouwfase, de inrichting en de ingebruikname steeds dichter bij. De huidige inschatting
is dat na de meivakantie de hal voor de eerste activiteiten in gebruik kan worden genomen.

Inzet van vrijwilligers
Wij willen nogmaals het vele werk dat de vrijwilligers doen belichten. Zij verrichten vele
hand- en spandiensten, zoals het opruimen van de keet en het bouwterrein en de uitvoering
van werkzaamheden die we in eigen beheer in opdracht hebben gegeven. Wij zijn hen daar
erg dankbaar voor.
Bestuur MFA de Zweede
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Kom kijken!
We hebben de sport- en cultuurhal kunnen bouwen dankzij de bijdragen van inwoners en
bedrijven uit Boekelo, Usselo en Twekkelo. Wij kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgierig bent
hoe jouw geld is besteed en hoe het er allemaal uit komt te zien. Daarom willen wij je graag
uitnodigen om een kijkje te komen nemen. Wij leiden je graag rond in de nieuwbouw op
zaterdag 12 maart tussen 11.00 en 13.00 uur. Dit zal uiteraard veilig gebeuren, en de op dat
moment geldende coronamaatregelen zullen worden gehanteerd. Wij verzoeken je – indien
mogelijk - op de fiets of lopend naar De Zweede te komen, aangezien er ook gevoetbald
zal worden op zaterdag. De verenigingen ontvangen een aparte uitnodiging, gericht aan de
voorzitters.

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

BOEKELO DOET: OPSCHOONDAG OP 12 MAART
Traditiegetrouw houden we de “BOEKELO Doet” opschoondag tegelijk met de “landelijke
NL Doet”. Tijdens deze Boekelose actie is het de bedoeling dat vrijwilligers de bermen van
een aantal straten in het buitengebied zwerfvuilvrij maken.
Het betreft voornamelijk de bermen die ernstig vervuild zijn, en/of niet al door het straatadoptieteam worden onderhouden. Onze wijkbeheerder van Enschede-West en de Dorpsraad ondersteunen de actie, zowel persoonlijk als met materieel. De inloop is op zaterdag
12 maart om 9.00 uur bij De Zweede met koffie en krentenwegge. We starten om 9.15 uur
en de afsluiting is om ongeveer 13.00 uur met een kop soep.
Vrijwilligers gevraagd op zaterdag 12 maart
Wil je komen helpen op zaterdag 12 maart
dan verzoeken we je om je aan te melden
per e-mail: antonheuven@outlook.com of
telefonisch: 06 - 3629 3690. Maar je mag
ook zonder aanmelding aansluiten.

BOEKELOOTJE: WOONRUIMTE GEZOCHT
Gevraagd: woonruimte in Boekelo onder de huursubsidiegrens.
Axel Morsink: 06 - 3384 9739.
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Namens het Straatadoptieteam
Anton Heuven, coördinator

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

DE VERDWENEN VILLA IN HET TEESINKBOS - DEEL 7 (SLOT)
DOOR: ANGELA DILLEROP

In dit laatste deel van de serie artikelen over de verdwenen villa in het Teesinkbos beschrijf
ik de periode vanaf januari 1951, toen Stichting Noodsanatorium Twente de villa overdroeg aan de eigenaar, mevrouw H.F.G. (Jet) van Heek.

Kaart landgoed Teesink(bos)
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heerste er grote woningnood. De familie Van
Heek liet daarom de villa verbouwen door er vier appartementen onder te brengen, onder
andere voor werknemers van de Boekelosche Stoombleekerij. Toen mevrouw Jet van
Heek in 1959 overleed bleek dat geen van de kinderen interesse had om het landgoed over
te nemen. Dus werd besloten tot verkoop, waarvoor het landgoed werd opgedeeld in verschillende percelen. Hieronder beschrijf ik wat er met de verschillende percelen gebeurde.
Bungalowpark Teesinkbos
Vanaf 1961 begon de gemeente Enschede met de voorbereidingen voor een wijziging
van het bestemmingsplan van Boekelo. Dit betekende onder andere dat er mogelijkheden kwamen voor het bouwen van woningen op het landgoed Teesink(bos).
Het westelijke deel van het landgoed was eigendom van de erven Van Heek, mevrouw
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Alles voor uw computer
Het vertrouwde adres in Boekelo
Computers op maat gemaakt
 Reparatie
 Printers
 Aanleg van netwerk, telefoon
 Verkoop computers
Beckumerstraat 151 7548BD Boekelo Mob 0643107802,
Info@schoenmaker.it, www.schoenmaker.it
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Scholten-Wissink en NV Boekelosche Stoombleekerij. Voor dit deel van het landgoed werden
plannen ontwikkeld voor de bouw van een bungalowwijk. Architect Zantinge ontwierp
de 69 woningen, deels eengezinswoningen en deels patiobungalows, zoveel mogelijk aangepast aan het oorspronkelijk landschap van weide en bos.
De wijk, nu bestaande uit de Bastinglaan en de Henry Dunantlaan, werd gerealiseerd in de
periode 1966-1969. Later werd nog een woning aan de Bastinglaan toegevoegd. Op dit
moment heeft de gemeente Enschede het voornemen deze wijk de status te geven van
beschermd dorpsgezicht, vanwege haar architectonische, cultuur-historische en stedenbouwkundige waarde (1). Voor de bewoners betekent dit, dat het aanzicht van voornamelijk
de voorkant van de woningen niet mag veranderen. Tevens ligt het in de bedoeling het openbaar groen - voor zover dit mogelijk is - in de oorspronkelijke stijl terug te brengen.

De 5 villa’s
Op 15 juni 1964 kocht de gemeente Enschede van de erven Van Heek het perceel van
de villa met de vijverpartij en een deel van het bos. Daarbij werd afgesproken dat de erven
Van Heek de andere omliggende percelen ten westen en noorden konden verkopen met de
toezegging dat hier 5 landhuizen gebouwd mochten worden. De percelen werden verkocht
aan 5 particulieren. Echter voordat met de bouw begonnen kon worden moest nog een
aantal problemen worden opgelost.
Het landgoed bleek al in 1942 te zijn beschermd als natuurgebied. Staatsbosbeheer diende
een bezwaar in. Zowel vanwege het kappen van bomen, als vanwege het aantasten van het
landgoed en het verlies van haar recreatieve waarde. Uiteindelijk besloot het Ministerie van
Volkshuisvesting in 1969 haar toestemming voor de bouw te geven met als motivatie dat
inmiddels ten westen van het landgoed een bungalowwijk was verrezen, ten oosten van
het landgoed een manegebedrijf was gevestigd en het landgoed en villa altijd particuliere
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Terrein Smelt
In april 1963 werd het oostelijke deel van het landgoed, gelegen aan de oprijlaan (nu de
Landsteinerlaan), de tuinmanswoning en het terrein daarachter, door de erven Van Heek verkocht aan mevrouw Smelt-Varvik. Op het zuidoostelijk deel van dit perceel werd een manege
gebouwd. Een aantal jaren later werd door de familie Smelt een nieuwe woning gebouwd aan
de huidige Landsteinerlaan en de manege werd omgebouwd tot tennishal. Dit deel van het
perceel werd in 2017 gekocht door de gemeente Enschede en verpacht aan Military Boekelo
als hoofdterrein van het evenement.Hiervoorwerden de tuinmanswoning en de hooischuur
met waterput gesloopt en een aantal bomen gekapt.

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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eigendom was geweest. Bovendien bleek de villa inmiddels te zijn gesloopt. Verscholen
tussen de bomen verschenen de huidige 5 villa’s.

Artikel Tubantia 27 mei 1968
over de afbraak van de villa
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Sloop van de villa
De gemeente Enschede had geen eigen
plannen voor het aangekochte perceel met de
villa en vijver. Er werd in documenten slechts
gesproken over bijzondere doeleinden en
voorzieningen voor langdurig zieken.
Voor de staat van de villa en de vijver met
het bos was geen aandacht. Het gevolg
was dat villa, vijver en bos nauwelijks
werden onderhouden. Met name de villa
werd voor jongelui uit het dorp een favoriete ontmoetingsplek. In het dorp gaan
ook verhalen over het verwijderen van
kenmerkende onderdelen van de villa.
De toenmalige Dorpsraad heeft regelmatig
bij de gemeente aan de bel getrokken over
de ontstane situatie. Zij bood zelfs aan het
bos zelf te onderhouden met behulp van
bewoners. Uiteindelijke gaf de gemeente
een firma uit Hengelo in 1968 opdracht de
villa te slopen voor een bedrag van fl. 3921.
De exacte datum waarop die opdracht
werd verleend heb ik nog niet achterhaald.
Het koetshuis werd later afgebroken. Een
restant van de sloop is nu nog te zien op
het terrein Teesinkweide, verborgen onder
het grasveld in de vorm van een heuveltje.
Op een zekere dag werd de oostelijke poort
van de oprit aangereden door een vrachtauto. De poort werd vervolgens afgebroken
waarna de bruikbare onderdelen werden
verkocht aan een van de 5 bewoners van de
villa’s. Nu is een deel hiervan verwerkt in een
toegangspoort aan de Landsteinerlaan. Het

ROOSSINK

LOON EN GRONDVERZETBEDIJF
●
●
●
●
●
●

46

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

laatste aanwezige restant van de villa is de paardenstal op het hoofdterrein van de Military
en een stookhuisje verscholen in de bosjes bij de familie Smelt.

Vijver met bos
Ondertussen werd tot ongenoegen van de
bewoners van Boekelo het deel dat een park
zou worden steeds meer verwaarloosd.
Stichting Landschap Overijssel had in 1988
een stuk van het Teesinkbos - nu het zuidelijke deel daarvan - gekocht van de Naturisten
Vereniging Oost Nederland. Die had
plannen om daar een camping te realiseren, maar ze kon hiervoor geen vergunVijver met vleermuistoren
ning krijgen. In 1995 kocht Landschap
Overijssel het middendeel van het bos
van een particulier. Tenslotte kocht de stichting in 2002 het laatste deel van het landgoed, het perceel bos met vijver, van de gemeente. Begin 2017 werd naast de vijver door
Rijkswaterstaat de hoogste vleermuizentoren van Nederland gebouwd als compensatie
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Medisch Kleuterdagverblijf Tesinkweide
In 1976 verkocht de gemeente het deel van het Teesinkbos waar de villa heeft gestaan
met omliggende grond (met uitzondering van de vijverpartij en het bos), alles bij elkaar
3 hectare groot aan de Stichting Medisch Kleuterdagverblijf Tesinkweide. Het duurde enige
jaren voordat het kleuterdagverblijf met haar activiteiten kon starten. Pas in 1979 opende
de stichting haar poorten voor kleuters in de leeftijd van 1,5 tot en met 6 jaar met ongeveer
60 personeelsleden. Het complex, ontworpen door de architect Verster uit Amsterdam,
bestaat uit een hoofdgebouw met gymlokaal, een zwembadje, een portierswoning
en rondom 12 paviljoens voor de kleuters. Elk paviljoen heeft twee units en plaats voor
vijf kleuters per unit. Een unit bestaat uit een keukentje, woonkamer en slaapkamer.
Het complex heeft een bouwstijl kenmerkend voor de jaren ‘70 met felle kleuren. Het
kleuterdagverblijf had een regionale functie en de kleuters werden door taxi’s gebracht.
De activiteiten vonden alleen overdag op doordeweekse dagen plaats. Vanwege gewijzigd
inzicht over de wijze van behandelen van kleuters die bijzondere aandacht nodig hebben,
werd het kleuterdagverblijf in 2013 gesloten. De begeleiding vond daarna bij de gezinnen
thuis plaats. Daarna stond het gehele complex 4 jaar leeg en werd uiteindelijk op 1 mei 2017
gekocht door een projectontwikkelaar uit Amsterdam. Tot nu toe is er voor dit perceel geen
concreet plan. Het wordt nu tijdelijk bewoond door anti-krakers.
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Prettig
kleinschalig

Maak uw
eerste
afspraak!

En tóch het complete zorgpakket!

www.tandartspraktijkboekelo.nl
053 - 428 27 93

voor de aanleg van de nieuwe N18. De toren was te zien in een uitzending van Vroege Vogels (2).
Tot 2023 wordt deze toren twee maal per jaar geobserveerd door een ecologisch bureau.
Tot nu toe zijn hier 5 soorten vleermuizen waargenomen, waaronder de Laatvlieger en de
Watervleermuis. De vrijwilligersorganisatie van Landschap Overijssel ‘ENHOE’ bestrijdt in
het bos de Japanse Duizendknoop en houdt een afgeschermd heideveldje vrij van andere
begroeiing. In het bos zijn onder meer verschillende spechtensoorten, buizerds, uilen, veel
reeën en een nest boommarters waargenomen.
Echter, sluipenderwijs ontstaan er in de loop van de jaren problemen. Eerst ongemerkt, later
hoe langer hoe meer zichtbaar. Ten eerste groeit er een overdaad aan brandnetels, hulst en
bramen in en rondom het bos en de wandelpaden. Verder staat de Teesinkbeek regelmatig
droog. Ook dunt het bos nogal uit doordat er beuken en andere verouderde bomen doodgaan of omwaaien, zonder dat er herbeplanting plaatsvindt. Ook is te zien dat de vijver in
het bos dicht groeit met kroos. Daardoor kunnen met name de watervleermuis en enkele
vogelsoorten nauwelijks gebruik van de vijver maken.

Wie weet er meer?
Je ziet dat ik nog niet alles heb weten te achterhalen. Mocht je meer weten over de sloop van
de villa, en mocht je hiervan foto’s hebben, dan kun je mij mailen: angeladillerop@gmail.com.
Met dank aan Stadsarchief Enschede, Stichting Edwina van Heek, de Historische Kring
Boekelo, Usselo en Twekkelo, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en Stichting
Jarabee. Extra dank aan al degene die mij hebben ondersteund bij het schrijven van de
artikelen.
1.	Waardestelling Teesinkbos: https://dloket.enschede.nl/loket/sites/default/
files/DOC/2018-10-22%20Waardestelling%20Teesinkbos%20Enschede.pdf
2.	YouTube-video over de vleermuistoren: https://www.youtube.com/watch?v=n3-dCUTMZGI
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Daarnaast worden de weilanden rondom het Teesinkbos ruimhartig geïnjecteerd met
drijfmest; ook worden daar bestrijdingsmiddelen gebruikt. Onlangs deelde de provincie
Overijssel mij hierover mee dat Stichting Landschap Overijssel zich terdege bewust is van
de verslechterende conditie van het bos en zij heeft concrete verbeteringen gepland.
Zo staat de vijver op de nominatie om in 2022 uitgebaggerd te worden. Tevens meent
de stichting dat de hoge mate van kroosvorming mede komt doordat er geen doorstroming
is. Daarom wordt bekeken of aansluiting op het watersysteem mogelijk is.

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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NOORDTAK BETUWELIJN ZAAGT BOEKELO DOORMIDDEN
Al geruime tijd maken mensen zich zorgen over de Noordtak van de Betuwelijn. Deze
Noordtak moet ervoor zorgen dat de huidige route tussen Arnhem en Zutphen ontlast
wordt. De Noordtak moet vanaf de havens van Rotterdam via Hengelo en Oldenzaal naar
Duitsland gaan.
Waar de Noordtak steeds meer steun krijgt in de Tweede Kamer, groeit de weerstand in de
Achterhoek en in Twente voor het plan. De omwonenden van de nieuwe Betuwelijn vrezen
voor afbraak van natuur, geluidsoverlast en de chemische stoffen die over het traject zouden
worden vervoerd. De gemeenten, waar de aftakking doorheen zou gaan, hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen. Zij gaan alleen praten over de Noordtak als alle belangrijke
aspecten in kaart worden gebracht.

Noordtak door Boekelo
De Noordtak zal ook door Boekelo gaan. Een van de varianten gaat dwars over het
terrein van Bouwbedrijf Stokkers heen. Daarmee wordt het voor de inwoners van Boekelo
moeilijker of zelfs onmogelijk om binnendoor naar het station van Hengelo te komen.
Een stukje gaan lopen in het Boekelerhof zit er dan ook niet
snel meer in. Daarnaast zal er dag en nacht over het traject
gereden worden, waardoor er veel geluidsoverlast zal zijn.
Er zijn meerdere petities gestart tegen de Noordtak van de
Betuwelijn, onder andere door de Dorpsraad.
Via de QR-code kun je de online petitie
van de Dorpsraad ondertekenen.
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Vijf varianten
Voor de Noordtak zijn vijf varianten gemaakt. Drie varianten lopen deels door Twente: de
eerste is de bestaande spoorlijn van Zutphen naar Hengelo en de tweede is de bestaande
spoorlijn van Deventer naar Oldenzaal. De derde variant is om een geheel nieuwe spoorlijn
aan te leggen vanuit de Achterhoek via Hengelo naar Oldenzaal om vanuit daar de Duitse
grens over te gaan.
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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

VAKANTIEWERKERS M/V
ZOMERSEIZOEN HET RUTBEEK 2022
Houd jij van:
 Afwisselend werk?
 Lekker bijverdienen?
 Buiten werken in de zon?

Geef je dan nu op! Voor aanmelden of meer informatie, kom langs bij het
beheercentrum, bel 053-4282411 of mail naar
hetrutbeek@recreatieschaptwente.nl. Contactpersoon: Frank Mulder.
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En ben jij:
 In de weekenden èn (in de zomervakantie) doordeweeks beschikbaar?
 Minimaal 16 jaar oud?
 Niet bang voor smerige handen?
 Woonachtig in Enschede, Haaksbergen, Boekelo, e.o.?
 Beschikbaar van april t/m september?
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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

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.

MAART
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

9.00 uur & 10.15 uur

14.00 uur

Do. 17 mrt. Voorlichting veiligheid door de brandweer
Opgeven bij Joke Velthuis: 053 - 428 2659

14.00 uur

Do. 24 mrt. Cabaret Sotte Sussen. Kosten €7
Opgeven bij Joke Velthuis: 053 - 428 2659

14.00 uur

Vr. 25 mrt.

19.30 uur

Filmavond. Kosten €3,50, inclusief hapje en drankje

Do. 31 mrt. Nieuwe voorjaarsmode van Ruben Janssen

14.00 uur
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Do. 10 mrt. Sjoel- en Rummikubmiddag

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

Wijn
Bier
Whiskey

Gedestilleerd
Geschenken
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NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING
Nu er verdere versoepelingen getroffen zijn kunnen wij met groot plezier melden dat
ons Historisch Centrum geopend is voor bezoekers. Je bent van harte welkom op
vrijdagochtend in ons Historisch Centrum aan het toegangsplein van de Bleekerij.
Van 10.00 - 12.00 uur zijn wij geopend en de koffie staat klaar.
Openstelling van het Historisch Centrum betekent ook dat wij mogelijkheden hebben om
een filmavond te organiseren. Ook willen wij graag een avond organiseren met een optreden
van Dolf Ruesink, oud-journalist bij onder andere Tubantia, om te vertellen over de jaren ‘50
en ‘60, waarbij hij ons ook voorwerpen toont die toen heel gewoon waren maar nu uit de
mode zijn. Een feest der herkenning voor velen van ons.
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Halifax-monument
De vorige keer konden we melden dat het Halifax-monument aan de Kwinkelerweg in
Boekelo wordt gerenoveerd. Dankzij bijdragen in financiële en materiële zin kan een begin
worden gemaakt. Het plan is om 7 bomen te (laten) planten (5 eiken en 2 kastanjes) rondom
het monument om daarmee tot uitdrukking te brengen de nagedachtenis aan de twee
overledenen bij de crash en de vijf bemanningsleden die het gered hebben. In de volgende
Boekeloos vertellen we meer over de renovatie en over de onthulling van het gerenoveerde
monument.

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

Meer informatie
Voor vragen over onze activiteiten mail naar: info@historische-kring-boekelo.nl.
Of bezoek onze website www.historische-kring-boekelo.nl en onze Facebook-pagina:
www.facebook.com/historischekring.boekelousselotwekkelo.
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Bermmonument
De vorige keer konden we melden 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 vrijdag 21 januari jl. is het bermmonument op
zijn definitieve plek aan de Haaksbergerstraat even buiten Usselo in de richting van Haaksbergen terechtgekomen. Het is de plek waar kerkgangers op zondagochtend 24 september
1944 de lichamen van Roelof Blokzijl en Johannes ter Horst hebben aangetroffen. We zijn
de Dorpsraad Boekelo, Buurtkring Usselo en Dove Natuursteen te Enschede erkentelijk voor
de sponsoring van het bermmonument. De medewerkers van Dove hebben het eveneens
mogelijk gemaakt dat het bermmonument op zijn definitieve plek kwam. Op bijgaande foto’s
is het transport van het Verenigingsgebouw van de Protestantse Gemeente Usselo naar de
definitieve plek te zien.



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
Bekijk de rubriek OpWeg van het weekblad Rond Haakbergen en 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.

KALENDER MAART
di. 8 mrt.
		

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

do. 10 mrt.

Inleveren kopij Boekeloos | boekeloosredactie@gmail.com

za. 12 mrt.

Zwerfvuilactie Boekelo Doet | De Zweede

za. 12 mrt.

Rondleiding nieuwe sport- en cultuurhal | De Zweede

ma. t/m wo.
		

14 t/m 16 mrt. Dorpsraadverkiezingen.
Tegelijk met de Gemeenteraadsverkiezingen

vr. 1 apr.

Bezorgers Boekeloos | De Zweede

19.00 - 19.30
12.00
9.00 - 13.00
11.00 - 13.00
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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.

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

