
“Wonen in een groen dorp”
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Een nieuwe woning 
Een bijzonder vooruitzicht

Boekelo is een typisch Twents dorp dat ooit bekend stond om haar zout water

bad en textielindustrie. Het bad is inmiddels verdwenen, de bekendheid 

van het dorp echter niet. De jaarlijkse Boekelose Military trekt vele duizenden 

bezoekers. En ook het Museum Buurtspoorweg is een echte toeristische 

trekpleister.



In beweging

Verder beschikt Boekelo over een 18 holes golfbaan. De bosrijke natuur is bij 
zowel wandelaars als fietsers erg in trek. Zo kunt u prachtige tochten maken 
naar de watermolen in Oele, het Buurserzand, Haaksbergen of Twekkelo.

En ook de historische landgoederen zijn het bezoeken waard. Denk aan het 
Hof te Boekelo, De Weele, Zonnebeek en ’t Stroot. 

Gezellig centrum

In het centrum van Boekelo kunt u terecht voor de dagelijkse boodschappen. 
Er is een supermarkt, maar ook een warme bakker en een echte slager. 

En verder zijn er talloze andere winkels waar u uw hart kunt ophalen.  
Elke vrijdagmorgen kunt u een bezoek brengen aan de gezellige markt. 

Boekelo: een groot  
dorp met volop vertier
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Water, groen en historie

De industriële achtergrond voelt en ziet u meteen wanneer u de wijk  
binnenrijdt. Het geeft de Bleekerij een uniek karakter. Verder wordt de  
wijk gekenmerkt door water en groen. Zo stroomt de Teesinkbeek dwars 
door het gebied. 

De Bleekerij mag met recht een bijzonder stukje Boekelo worden genoemd. Het is een compleet nieuwe wijk met een brede variatie aan woonmogelijkheden.  
Het industrieel erfgoed, dat een belangrijke rol speelde op deze locatie, is behouden. Langs de spoorzone van de voormalige Stoombleekerij zijn delen van de 
karakteristieke gebouwen nog altijd zichtbaar. 

Een echte familiewijk

Het gevarieerde woningaanbod in de wijk trekt een grote diversiteit aan 
inwoners. Het is een wijk voor de hele familie, waar ook uw (klein)kinderen 
zich heerlijk kunnen vermaken. Een groot deel van de wijk is al gerealiseerd, 
dus u kunt direct kennismaken met de buurt.

De Bleekerij
Een nieuwbouwwijk met karakter 



Goede basis voor een fijn thuis

Onderhoudsvriendelijk en energiezuinig

De woningen voldoen immers volledig aan de 
eisen van deze tijd. Ze zijn onderhoudsvriendelijk 
en energiezuinig. De woningen beschikken over 
kunststof kozijnen, zijn zeer goed geïsoleerd en 
hebben zonnepanelen op het dak, waardoor uw 
maandlasten lager uitvallen. 

De veertien woningen type Veldbeek bevinden 
zich in een groene omgeving. Hiermee wordt 
het landschappelijke karakter van de omgeving 
doorgezet in het plan.

Goede bereikbaarheid

Met de A35 op 5 minuten rijafstand zijn de stad en 
uitstapjes in zowel Nederland als Duitsland altijd 
dichtbij. Maar ook Boekelo en de Bleekerij als 
wijk bieden volop voorzieningen op loopafstand. 
Zo ben je nooit ver weg van wat je nodig hebt.

Ter Steege Bouw Vastgoed realiseert in de wijk 
De Bleekerij veertien ruime twee-onder-één-
kapwoningen. Deze riante woningen zijn bij uitstek 
geschikt voor gezinnen die op zoek zijn naar een 
comfortabele, ruime woning. 

Of voor tweeverdieners die toe zijn aan een 
volgende stap. Hier vindt ieder z’n eigen plek.  
De woningen worden uitgevoerd in een markante 
en karakteristieke jaren dertig stijl, met donkere 
pandaken. Ideale woningen voor wie op zoek is 
naar een huis dat net een beetje extra comfort 
biedt. 

U kunt kiezen voor een woning met zadelkap 
deze zijn iets kleiner dan de woning met schildkap, 
welke standaard is voorzien van een dakkapel. 
Daarnaast hebben alle woningen standaard een 
garage aan de woning.

Tevens zijn de woningen met schildkap aan de 
zijgevel uit te bouwen met een uitgebouwde entree, 
waardoor u naast de extra ruimte op de begane 
grond, op de 1e verdieping een separaat washok/
bergruimte of separaat  toilet kunt creëren. 

Omgeven door groen,  
ruimte en water
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Wonen op een  
schitterende locatie

Veldbeek Type I

Veldbeek Type II
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Veldbeek type I
Door de diversiteit in daken en kleuren metselwerk ontstaat hier een gevarieerd straatbeeld. 

De ruime woonkamer grenst aan de open woonkeuken aan de achterzijde. Dit woningtype 

heeft standaard een garage en u kunt eventueel kiezen voor een carport. Aan de achterzijde 

kan de woning uitgebouwd worden, waardoor u een grotere woonkeuken krijgt. Op de eerste 

verdieping heeft u drie fraaie slaapkamers en een badkamer welke standaard is voorzien van 

Villeroy en Boch sanitair. Naast de uitgebreide basiswoning, kunt u kiezen uit diverse opties. 



Woonplezier is de basis
Gewoon!GOED

De basiswoning van Ter Steege is Gewoon!GOED. 
Een woning die van uw droom werkelijkheid maakt. 
Een Gewoon!GOED woning biedt u ontzettend veel 
woonplezier tegen een scherpe prijs zonder dat 
u consessies hoeft te doen aan de basis van uw 
woonwensen. 

Hoekkeuken met  
5 inbouwapparaten

Een ruime en 
tuingerichte keuken

Luxe sanitair voorzien van Villeroy en 
Boch sanitair met o.a. wandclosetten

Alle ruimte om uw 
spullen op te bergen in 
de standaard trapkast

Royale woonkamer

Begane grond

Plattegrond Veldbeek type I
afm. 5.97 x 10.80

Garage 
in de basis

DEBLEEKERIJ.NL
De gevelindeling van de Leef!STIJL plattegronden kunnen afwijken van het ontwerp.



Eerste verdieping Tweede verdieping

Luxe sanitair en tegelwerk. Liever een 
inloopdouche? Alles is mogelijk

Drie royale slaapkamers

Vaste trap naar de 2e verdieping waar 
u een zee van ruimte heeft om alle 
spullen op te bergen

Altijd al gedroomd van een 
inloopkast? Hier kan het!

Met deze afmetingen zijn er veel 
indelingen mogelijk

Ruimte voor inbouwkasten
Extra slaapkamer of werkruimte? 
Door de ruimte op te splitsen in 
twee kamers creëer je extra kamers

Plattegrond Veldbeek type I
afm. 5.97 x 10.80

De gevelindeling van de Leef!STIJL plattegronden kunnen afwijken van het ontwerp.



Veldbeek type I
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Dit woningtype is gelegen op royale kavels en is in de basis breder dan type I. Ook is de woning 

standaard voorzien van aangebouwde gemetselde garage en dakkapel aan de voorzijde. 

Dankzij vele opties die dit huis biedt, kunt u uw woning geheel in eigen stijl perfectioneren.  

Juist door die keuzemogelijkheden creëert u een uniek huis dat naar uw smaak wordt 

gebouwd. Voor ons zijn uw wensen het belangrijkste uitgangspunt. 

Veldbeek type II



Garage in de basis

Hoekkeuken met  
5 inbouwapparaten

Een ruime en 
tuingerichte keuken

Luxe sanitair voorzien van Villeroy en 
Boch sanitair met o.a. wandclosetten

Alle ruimte om uw 
spullen op te bergen in 
de standaard trapkast

Royale woonkamer

Begane grond

Plattegrond Veldbeek type II
afm. 6.27 x 10.80
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Eerste verdieping Tweede verdieping

Luxe sanitair en tegelwerk. Liever een 
inloopdouche? Alles is mogelijk

Drie royale slaapkamers

Vaste trap naar de 2e verdieping waar 
u een zee van ruimte heeft om alle 

spullen op te bergen

Altijd al gedroomd van een 
inloopkast? Hier kan het!

Met deze afmetingen zijn er veel 
indelingen mogelijk

Ruimte voor inbouwkasten Extra slaapkamer of werkruimte? 
Door de ruimte op te splitsen in 
twee kamers creëer je exrta kamers

Plattegrond Veldbeek type II
afm. 6.27 x 10.80

De gevelindeling van de Leef!STIJL plattegronden kunnen afwijken van het ontwerp.
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De woning die u graag wilt 

Wie droomt er niet van een eigen woning die echt 
bij u past? Het liefst een huis met de mogelijkheid 
voor een eigen lievelingsplek? Voor de een is 
dat de indeling met een woonkeuken, voor de 
ander een plek in huis waar u helemaal uzelf kunt 
zijn. Bij iedereen speelt zijn of haar persoonlijke 
belevingswereld een belangrijke rol. Bij het gezin 
zijn de kinderen het meest kostbare bezit, maar 
ook werk en ambitie kunnen een sterke drijfveer 
zijn om u gelukkig te voelen. 

Deskundigen staan aan de basis

Onze architecten en interieurdesigners hebben 
zich verdiept in de leefstijlen van groepen mensen. 
De leefstijlen zijn dan ook het uitgangspunt voor de 
Leefstijl Planner om vindingrijke woonpakketten 
samen te stellen. Uit deze pakketten kunt u 
bepalen welk pakket het beste past bij uw 
specifieke leefstijl. Voor dit project hebben wij 
gekozen voor de leefstijlen Koken, Kinderen en 
Carrière.

Uw eigen lievelingsplek

Op de website www.veldbeek.woonformat.nl staat 
de Leefstijl Planner van Ter Steege waarmee u 
uw eigen ideale woning kunt samenstellen. De 
Leefstijl Planner is een belangrijk hulpmiddel, dat 
de verschillende opties in de plattegrond direct 
zichtbaar maakt. Een realistische artist impression 
brengt de woning tot ‘leven’. Prettig is ook dat u  
á la minute kunt zien of u binnen het door u gestelde 
budget blijft. 

De woning die u graag wilt 
leefstijl leefstijl leefstijl
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Een luxe keuken als  
middelpunt van de woning



Lekker en creatief bezig zijn in de keuken; dat 
is ontspanning! U droomt van een huis met een 
grote keuken als middelpunt. Bij Leefstijl Koken is 
de leefkeuken een échte ontmoetingsplek. Door 
de tuingerichte indeling geniet u in uw mooie 
keuken bovendien van een ontspannend binnen/
buitengevoel.

Kokenleefstijl

Deur van berging 
of bijkeuken naar 
leefkeuken

De berging 
isoleren en de 2 
ruimtes opdelen 
in bijkeuken en 
berging

Ruime woonkamer

Tuindeuren met zijlichten

Uitbouw 1200 mm keuken 
begane grond

Afsluitbare inloopkast

Separaat toilet op 
de verdieping

2 grote slaapkamers waarvan 
een aansluitend met een 
inloopkast

Ruime badkamer Verhoging voor 
wasmachine en droger

Een extra slaapkamer met 
twee Velux dakramen aan 
de voorzijde

DEBLEEKERIJ.NL
De gevelindeling van de Leef!STIJL plattegronden kunnen afwijken van het ontwerp.



Kindvriendelijk staat voorop



Uw gezin is uw meest waardevolle bezit. Dit 
huis biedt uw kinderen de ruimte om zich te 
ontwikkelen, maar ook om gewoon kind te zijn. Bij 
Leefstijl Kinderen staat het gezinsleven centraal 
en is er speciale aandacht voor veiligheid en 
kindvriendelijke opties. Naast volop ruimte voor 
de kinderen, biedt deze woning natuurlijk ook een 
fijne plek voor uzelf.

Kinderenleefstijl

Ruime, lichte en 
gezellige leefkeuken, 
op de tuin gericht

Uitbouw 1200 mm 
begane grond

Dichte trappen 
in de gehele 
woning

Kindvriendelijke 
wandcontactdozen, traphekjes 
en dubbele trapleuning

Woonkamer en keuken zijn af te sluiten 
middels een wand met schuifdeur

Een handige 
berging voor de 
fietsen en het (tuin) 
gereedschap

Extra slaapkamer met 
twee Velux dakramen

Separaat toilet 
op 1e verdieping

Separate 
wasruimte

Ligbad en ruime 
inloopdouche

Ruimte voor 
inbouwkasten
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De gevelindeling van de Leef!STIJL plattegronden kunnen afwijken van het ontwerp.



Werk en ambitie als drijfveer



Carrière

U bent ambitieus en uw werk is voor u een 
belangrijke drijfveer. Leefstijl Carrière voorziet 
in een aparte, lichte ruimte waar u rustig en 
geconcentreerd thuis kunt werken. Daarnaast is 
het volop genieten van alle luxe die deze nieuwe 
woning biedt. Dit huis heeft een verrassende 
indeling en opvallende details.

leefstijl

Uitbouw 1200 mm 
begane grond

Afsluitbare werkplek en 
woonkamer door middel van een 
schuifdeur

Tuindeuren met zijlichten 
zorgen voor veel licht.

Afsluitbare inloopkast

Royale zolderkamer met twee 
Velux dakramen of dakkapel

Separaat toilet 
op 1e verdieping

Uitgebouwde entree  
(mogelijk bij een stolkap) 
zorgt voor een separate 
wasruimte of toilet  
(1e verdieping)

Luxe ingerichte badkamer 
met dubbele inloopdouche 
en badmeubel
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Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.



Kiest u voor een woning in Boekelo? Dan kiest u voor een woning die al volledig is uitgedacht. De ruimte is dusdanig 
ingedeeld dat u er maximaal van profiteert. Het voorwerk is dus gedaan en u kunt zich helemaal richten op de leuke details. 
Uw persoonlijke kopersbegeleider zorgt voor deskundige begeleiding, zodat u zeker weet dat u de juiste keuzes maakt. 

Ter Steege Bouw Vastgoed is aangesloten bij Woningborg. Dit geeft u als kopers de garantie op onder meer een water-
dicht koop-/aannemingsovereenkomst, een afbouwgarantie indien de bouwer onverhoopt zijn financiële verplichtingen 
niet na zou kunnen komen, normen met betrekking tot kwaliteit, toegepaste materialen en installaties en garantietermijnen 
en arbitrage bij eventuele geschillen. 

Persoonlijke begeleiding
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www.debleekerij.nlVolg ons op social media

Tel. 053 850 60 70
TenHag.nl

Tel. 053 485 22 22 
SnelderZijlstra.nl

Tel. 053 434 00 38 
ThomaPost.nl 

Tel. 0548 53 00 00
tsbouwvastgoed.nl

ONTWIKKELING & REALISATIE VERKOOP


