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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 

Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum)  
kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en vrijwillige bijdragen  

van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

Teksten- coördinatie - layout 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

       Jan Ottink 
       Harry Jannink 

       Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
       Ria Jannink + BBB afwerkploeg 

      Tonnie Vossebeld 
      Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info en opgave foto’s 

kopij inlevering/BBBtjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 

telefoon BBB kamer 

3676435; email janottink@home.nl  
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 

3676582 
 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwartwit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven 2e halfjaar 2013; 18 december 

BBB uitgaven 1e halfjaar 2014 
22 jan. – 26 febr. – 26 mrt. – 23 apr. – 21 mei – 25 jun. 
 

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
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Jaargang                             Nummer 
 

35                                               10 
 
Kerstmis nadert met rasse schreden, de bomen zijn inmiddels ontdaan van 
een vracht aan bladeren, maar de winternatuur laat op zich wachten. 

Sneeuw, vorst en ijs is nog lang niet in het verschiet. Desalniettemin is met 
deze 10e uitgave van BBB de 37e jaargang afgerond. Een kerstnummer met 

40 pagina’s inhoud, waarin weer tal van dorpszaken onder de aandacht 
worden gebracht. Inderdaad lees het en u bent op de hoogte!!! 
 

 
Laatste Week Nieuws 
 

> Mooie tradities moet je handhaven; op 1 januari is in het Proggiehoes weer de 
Nieuwjaarsreceptie, aangeboden door de Stichting Zomerfeesten. Vanaf 15.30 uur 

kunnen alle Beckumers – en betrokken personen – Nieuwjaarwensen uitwisselen!... 
 
> Oliebollenactie dus; maandag 30 december is het D Day in Beckum met bakken 

en bezorgen van die overheerlijke bollen!... 
 
> De TVO handbaldames2 moesten in het topduel tegen Langeveen hun meerdere 

erkennen in ‘de struise’ tegenstanders, bij 18-14 stopte de teller. Ook dames1 konden 
het niet bolwerken tegen de nummer2, DOS2, maar hielden lang gelijke tred. Pas in 
het 2e deel kon DOS het verschil maken en uitlopen naar 32-21..Dames2 hadden bij 
de Tukkers niet veel te vertellen; 20 keer vissen en 7 keer scoren zegt voldoende… 

 
> TVO 5 voetbalde tegen Bentelo 6 en er werd volop gescoord. Met 6-4 haalde het 
5e een prima zege. TVO 1 ontving Wilhelminaschool, speelde gedisciplineerd en kwam 

op slag van rust op 2-0 dankzij Jorn en Tijn. Roy kopte 3-0 binnen. Na een tegengoal 
vd. gasten kwam de welkome 3-1 zege op het scorebord.. Nu de winterstop op een 
relatief veilige positie… 

 
> Kampioentje! De meisjes C1 zijn kampioen geworden na een 4-0 zege en Vasse 
kwam op doelsaldo tekort, proficiat meisjes!... 

 
 

DE BBB REDACTIE WENST IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR TOE! 
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Wat U Leest In Deze December BBB 
 

> Laatste week nieuws 
> Weer een jaar voorbij, Eric Lievers, Chantal Michorius, Stefan Wielens,  
   Janneke Leferink en Stefan De Wit doen hun verhaal 
> TVO kleedkamerbouw; de stand van zaken 
> B&W Hengelo was te gast in Beckum 
> Tevreden gezichten en lekkere karbonade; Pinksterfeestevaluatie 

> In Memoriam Johan Menkehorst 
> Oliebollenactie voor TVO Jeugd 
> Superformatie SSF timmerde 6-8 december aan de weg 

> Nieuw telefoonboekje in de maak voor Beckum-Oele-Stepelo 
> Evaluatie Stichting Druk voor Beckum 
> Wist u datjes… 

> Huldigingen tijdens Ceaciliafeest; vier dames en twee heren 
> Luk akkefietjes; ‘’t is weenter’ 
> ‘Mirreweenter op’t Plattelaand’ in Beckumer kerk 
> Duofietsen over brede(re) fietspaden in Stepelo 
> Bieb op School nieuws 

> Andere tijden, nieuwe kansen; wijzigingen weekendvieringen 
   in de H.Geest parochies 
> TVO tennis instuif op 4 januari 
> De Slingerbeurs 
> Stille nacht Heilige Nacht gaat niet verdwijnen, column Knitto 
> Ondernemersbijeenkomst OVBO; ‘boeiend en geslaagd’ 
> Handbal TVO actueel 
> Zwarte Doffer Beckum; tentoonstelling 12 januari 2014 
> Kerstmarkt Beckum vanavond! 
> TVO Kaartmarathon; zaterdag 15 februari 2014 
> De Zonnebloem bedankt! 
> KVO-nieuws; Koninklijk bezoek bij Ik hou van Holland 
> Parochienieuws; misvieringen januari 2014 
> Datumbank 
> Deze maand …in een volzin 

 
Weer een jaar voorbij… 
 

Een goede gewoonte krijgt een vervolg in deze BBB. Want ook nu 

geldt weer; december is een maand om een jaar te overzien, om 
een balans op te maken over een jaar waar iedereen persoonlijk 
andere ervaringen heeft opgedaan.  
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Een goede traditie willen we hierbij dus vervolgen en een aantal Beckumers/ 
bij Beckum betrokken personen‘aan de tand voelen’.  

Hoe was nu dit jaar 2013? 
 

Eric Lievers is de naam, 48 jaar en wethouder in de gemeente Hengelo 

voor oa. sportzaken. Hij haalde het afgelopen jaar geregeld de pers bij 
delicate en vooral actuele onderwerpen als de FBK Games versus FC Twente 
en andere Hengelose accommodaties. Bij diverse onderhandelingen toonde 

hij zich een zeer capabele vertegenwoordiger van de Hengelose 
gemeenteraad. Zogezegd een goede intermediair in de heikele FBK games 
kwestie. Met als uitkomst, dat de FBK games behouden blijven en ook FC 

Twente ‘binnenboord’ is gebleven! Ook in Beckum hebben we veel van doen 
gehad met deze actieve wethouder. Volgens betrokkenen (vooral bij TVO) 
was hij een vaardige onderhandelaar, die ‘enige ruis op het net’ vakkundig 

heeft weggepoetst. Denk dan aan de kleedkamerplannen voor TVO, die 
enkele keren nogal gefrustreerd werden. Maar die hobbels zijn nu genomen 
en we moeten vooruit zien; de voorbereidingen zijn gestart en komend jaar 

verrijzen die nieuwe kleedkamers op het sportcomplex. 
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De alles overheersende vaag; hoe kijkt u persoonlijk terug op het jaar 2013? 
2013 was een enerverend jaar voor mij waarbij een aantal lastige zaken 
uiteindelijke goed zijn opgelost. Bestuursproblemen bij de OSG, financiële 

problemen bij Primato, de discussie rondom de FBK waren lastige 
onderwerpen maar was gelukkig niet alleen kommer en kwel er waren ook 

veel positieve ontwikkelingen. Zo zijn we weer verder gekomen met de 
nieuwbouwplannen VMBO, zijn we gestart et de bouw van de nieuwe MFA 
Brede School Berflo Es, de nieuwe locatie van BWO is opgeleverd enz. enz..  

Een bewogen en succesvol jaar dus. 
 

Het kunstgrasveld voor (met name) TVO handbal kwam er na de nodige 
onderhandelingen, kunstgras speelveld voor de voetbal is niet haalbaar de 
komende tijd en nu dan de hoognodige nieuwe kleedkamerbouw. Beckumers 
zijn nogal sceptisch over de slagvaardigheid van de gemeente Hengelo in 
deze, maar dat kunt u ongetwijfeld weerleggen….? 
Met de beperkte financiële middelen van de gemeente stonden wij voor de 
keuzes om of een kunstgrasveld te realiseren of het geld te steken in een 

nieuwe accommodaties voor TVO. Gezamenlijk hebben we gekozen voor de 
accommodatie. Met een subsidie van de Provincie Overijssel en natuurlijk het 
nodige eigen werk van de Beckumers is het ons gelukt het geld bij elkaar te 

krijgen om de accommodatie te kunnen realiseren. We hebben de nodige 
hobbels moeten nemen met betrekking tot de financiën, de bouwtekeningen, 
de vergunningen, e.d. maar zijn steeds met elkaar in gesprek gebleven. 

Alleen zo kom je tot resultaten. Ik ben blij dat het ons gelukt is en trots op 
het bereikte resultaat, een prachtige accommodatie.  
 

Nog een keer over de FBK games en FC Twente; hoe moeilijk was het 
geweest om in het stadion een springbaan minder en dan wel een 
voetbalveld aan te leggen, zodat beider belangen gediend zijn? Of is dat 
‘lekenpraat’? 
We hebben uitgebreid (intern en extern) onderzoek gedaan naar de 

haalbaarheid van het combineren van voetbal en topatletiek in het FBK-
stadion. Aan beide sporten zijn bepaalde eisen verbonden, waar we rekening 
mee moesten houden. Zo moeten er voor een internationale wedstrijd als de 

FBK-Games minimaal 8 lanen aanwezig blijven, anders voldoet de 
accommodatie niet aan de eisen die de Internationale Atletiekunie stelt en 
kan de wedstrijd niet plaatsvinden. Ook de KNVB stelt natuurlijk de nodige 

eisen. Het bleek technisch uiteindelijk wel mogelijk om de beide sporten te 
combineren, maar vanwege de hoge kosten bleek deze oplossing niet 
haalbaar. Daarnaast gaven de betrokken partijen zelf ook aan dit geen 

haalbare oplossing te vinden. Uiteindelijk bleek het dus niet mogelijk om 
voetbal en atletiek te combineren in één stadion. Vandaar dat ik twee  
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alternatieve opties, atletiek- óf voetbalstadion, heb laten uitzoeken en aan de 
gemeenteraad heb voorgelegd. Uiteindelijk dus met als uitkomst dat het FBK-
stadion een exclusief atletiekstadion blijft. Die keuze hebben we pas kunnen 

maken nadat de FBK organisatie met een plan kwam waarbij de 
taakstellende  bezuinigingen van € 280.000,-- werd gehaald. Ook de 

jaarlijkse subsidie van € 100.000,-- zijn in het plan van de FBK niet meer 
nodig. Met het internationaal bedrijf Golazo is er bovendien zekerheid dat we 
tenminste 5 jaar verzekerd zijn van FBK games. Alles bij elkaar dus een plan 

waar wij geen nee tegen wilde zeggen. Met FC Twente ben ik nu in gesprek 
om te kijken hoe we hun ambities op een andere manier kunnen realiseren. 
 

Wat is uw mening over de wereldpolitiek; Europese invloed en 
samenwerking, Nederlands beleid, social media etc.? 
De wereld en dus ook onze samenleving is meer dan ooit in beweging. De 

verzorgingsstaat zoals we die tientallen jaren hebben gekend bestaat niet 
meer. Daarvoor hebben we de participatiesamenleving in de plaats gekregen. 
Een andere vorm van bestuur, een andere rol van de inwoner. Het is voor 

iedereen nieuw en een kwestie van uitproberen. De sociale media maakt 
alles daarbij direct zichtbaar. Ik sta er voor open en hoop daar ook een 
positieve rol in te kunnen blijven spelen als bestuurder! 
 

Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kribbe en 
kerstboom staan en we eten gezellig thuis met kinderen/familie of elders: 

Dit jaar hebben we een traditionele kerst. Op 1e kerstdag komen alle 
kinderen met aanhang, die ook blijven eten. 2e kerstdag gaan we onze 
ouders bezoeken. 
 

Chantal Michorius-Breukers woont aan de Ganzenbosdijk met Mark 
Michorius, is inmiddels moeder van drie kinderen (Mila 7, Scott 5 en Dani 

heet de jongste telg) en is er maar druk mee. Na haar actieve bemoeienissen 
met TVO handbal (wat ze op heeft gegeven door bekkenklachten), helpt ze 
waar kan met verschillende activiteiten voor kinderen in Beckum en runt 

Chantal (31 jaar) de laatste jaren een thuiscrèche naast het huis. De schuur 
werd omgebouwd tot een volledig ingerichte locatie voor zes kinderen 
variërend van 0 tot 4 jaar. Als straks alles een beetje zijn beloop heeft met 

haar gezin, gaat ze na haar zwangerschapsverlof in januari het werk weer 
oppakken. 
 

De alles overheersende vraag; hoe kijk je persoonlijk terug op het 2013? 
Het jaar 2013 was een bijzonder jaar voor ons gezin! Onverwacht, niet meer 

op durven hopen, dus heel erg gewenst, kwam Dani er 7 oktober bij!  
 Erg leuk dat mijn zussen en ik nu alle drie moeder zijn! Verder ben ik erg blij 
dat er geen nare ziektes of sterfgevallen nabij waren afgelopen jaar, dat is 

andere jaren nogal eens anders geweest.  
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Chantal met jongste telg Dani 
 
De functie van BBB; wat moet er meer of minder in vermeld worden? 
BBB is het boekje dat hoort bij Beckum zolang ik mij herinner en houdt de 
Beckummers op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Misschien mag er voor 
de balans wel wat minder TVO in en wat meer over de verschillende andere 

mensen uit het dorp; de ouderen, de school, de ondernemers en andere 
verenigingen. 
 

Wat is je mening over de wereldpolitiek; Europese invloed en samen-
werking, Nederlands beleid, social media etc.? 
Met wereldpolitiek houd ik me niet echt bezig, wel vind ik dat Nederland ook 

goed voor zijn eigen volk moet zorgen; veel geld gaat naar Europa en goede 
doelen in het buitenland, terwijl hier mensen naar de voedselbank moeten, 

veel mensen werkloos, ouderen die rond moeten komen van weinig, 
bijstandsmoeders, zorg die er flink op achteruit gaat en zo zijn er nog veel 
meer mensen die heel hard hulp kunnen gebruiken. Er wordt nu veel 

bezuinigd, wat ook wel nodig is, maar er wordt niet altijd even goed naar de 
gevolgen op langere termijn voor de toekomst en naar de kwetsbaren 
gekeken. 
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Hoe staat Beckum er voor; wat moet sneller/beter? 
Beckum is hard bezig om vooruitgang te boeken; de WOZOCO is eindelijk 
klaar waar ook al voorzieningen in zijn gekomen; een kleine markt; een 

bakker; de schoolbibliotheek is ook echt een aanwinst; veel jeugd is weer in 
Beckum komen wonen, wat ook erg positief is tegen de vergrijzing en het 

zou mooi zijn als de brede school er zou komen en indien haalbaar weer een 
kleine buurtsuper. Jammer dat de bus van het consultatiebureau niet meer 
komt, had misschien ook wel bij de wijkverpleegkundige in de WOZOCO 

gekund, maar ik ben van ons uit ook zo in Boekelo voor het bureau. 
 
We moeten ons vooral druk maken over; nieuwe snelweg N18 
(verkeersafname door Beckum / snel nieuwbouw in Beckum / nieuw 
kunstgrasveld /  bredere bestemming vd kerk. 
We moeten ons vooral eens wat minder druk maken, het is al jachtig 

genoeg; gezondheid, een warm thuiskomen, een baan en een goed leven 
met respect en zorg voor elkaar, zijn heel wat belangrijker. Dat wil niet 
zeggen dat er niks gedaan moet worden qua inzet voor het dorp; als 

iedereen een steentje bijdraagt aan het dorp op zijn of haar manier met 
ieders kwaliteiten voor welk doel dan ook, dan komen er wel oplossingen 
voor dergelijke issues. Dit zijn geen onderwerpen die mij erg liggen, vandaar 

dat ik me daarentegen, waar mogelijk, wel graag inzet met helpen op school 
en met andere activiteiten door het jaar heen voor kinderen in het dorp. Als 
ik dan een punt moet noemen wat voor Beckum prettig zou zijn qua 

leefbaarheid waar aan gewerkt mag worden dan is het toch wel de brede 
school. 

 
Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kribbe en 
kerstboom staan en we eten gezellig thuis met kinderen/familie of elders: 
Wij hebben een kerstboom met kribbe en zoals elk jaar gaan we op 
kerstavond bij ons thuis een feestelijke broodmaaltijd houden met mijn 
schoonouders en ons gezin en naar de kindermis in de kerk. Eerste kerstdag 

zijn we bij ons naast bij mijn schoonouders met familie en de tweede 
kerstdag gaan we naar mijn vader en zijn vriendin in Vilsteren met mijn 
zussen, zwagers, kinderen en de familie van mijn vader zijn vriendin. 

 
Stefan de Wit heeft zich met zijn gezin gesetteld vlakbij het blauwe pleintje 

van de Wildbaan. De 37 jarige geboren Hengeveldenaar speelde jarenlang in 
de hoofdmacht van WVV voor zijn verhuizing naar Beckum en dus TVO! In 
de nadagen van zijn carrière (is niet oneerbiedig bedoeld!) voetbalde hij in 

TVO2 met enkele keren als invaller bij het 1e. Maar lichamelijke ongemakken 
noopten hem tot stoppen, alhoewel Stefan al enkele keren in het 5e de draad 
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weer oppakte. Bij TVO was hij enkele jaren bestuurslid jeugdzaken en thans 
is hij coördinator/staflid voor materiële zaken bij TVO voetbal. 

 
Trotse vader Stefan tussen de tweeling Jip en Linn 

 
De alles overheersende vraag; hoe kijk je persoonlijk terug op het 2013? 
Ik kijk met een goed gevoel terug op het jaar 2013. Mijn gezin en de rest 

van de familie zijn gezond het jaar door gekomen. Ik ben dit jaar ook van 
baan veranderd. Na 15 jaar bedrijfsleider bij de WE heb ik de overstap 
gemaakt na Ziengs schoenen als Rayon Manager. Sportief gezien was het 

een slecht jaar. Weinig kunnen sporten door blessures en  Fc Twente waar ik 
al 15 jaar een seizoenkaart heb eindigde wederom op de 6e plaats. 

 
De functie van BBB voor ons dorp; wat moet er meer of minder in vermeld 
worden? 
Ik vind ondanks de vele informatie die je kunt krijgen via internet de BBB 
toch een functie hebben voor Beckum. Je blijft toch op de hoogte van alle 
verenigingen en wat er meer gaande is in Beckum. 

 
Wat is je mening over de wereldpolitiek; Europese invloed en samenwerking, 
Nederlands beleid, social media etc.? 
Ik hou mij niet bezig met de wereldpolitiek en Europese invloeden. Het beleid 
dat in Nederland gevoerd wordt is wel oke. Het communiceren via internet is 
zeer handig en lekker snel. Voor de toekomst alleen maar goed. Maar het is 

ook een bedreiging en het persoonlijke gaat er een beetje af. 
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Hoe staat Beckum er voor; wat moet sneller/beter? 
Wat moet sneller en beter is moeilijk te zeggen. We moeten namelijk niks. 

Sommige punten wil je wel sneller, maar dan ben je weer afhankelijk van 
andere partijen. Als we maar met z’n allen constant de schouders eronder 

zetten. Komt het wel vanzelf.  
 
We moeten ons vooral druk maken over; nieuwe snelweg N18 
(verkeersafname door Beckum / snel nieuwbouw in Beckum / nieuw 
kunstgrasveld /  bredere bestemming vd kerk. 
Als de nieuwe snelweg N18 komt zal er 25% minder verkeer door Beckum 

gaan maar voor de rest zal er niets veranderen. Kunstgras is geen optie op 
dit moment. Nieuw bouw in Beckum heeft vele voordelen voor de 
gemeenschap (verenigingen, scholen, ondernemers enz.) Zie buurt-

gemeenschappen Hengevelde en Bentelo. Laat de gemeente ook een keer 
Beckum aan de beurt komen. 
 

Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kribbe en 
kerstboom staan en we eten gezellig thuis met kinderen/familie of elders: 
We beginnen zaterdag 14 december ons blauwe pleintje kerstboom op te 

tuigen met de buurt. Dat gaat gepaard met een hapje en een drankje. Thuis 
komt er ook een te staan en deze wordt opgetuigd door Jip en Lynn. Eerste 
kerstdag worden de standaard familie bezoekjes afgelegd. Het zijn gezellige 

dagen met veel eten en drinken. Niets mis mee. 

 
Janneke Leferink-Kothuis (42 jaar) zet zich in voor de stuurgroep 
Beckum-Oele. Die heeft het DorpsplanPlus ism. de Gemeente Hengelo 
gestalte gegeven. Daartoe zijn een aantal werkgroepen geïnstalleerd, die 12 

agendapunten ter hand hebben genomen. Janneke woont aan de 
Flierveldsweg in Oele en vervult nu sinds zo’n twee jaar haar coördinerende 
rol bij twee werkgroepen uit het dorpsplan. Dat doet ze met enthousiasme 

en ook kundigheid, zo mag gezien de ervaringen vd. medebestuurders wel 
gesteld worden. 
 

De alles overheersende vraag; hoe kijk je persoonlijk terug op het jaar 
2013? 
Gezond en gelukkig. 2013 was het laatste jaar waarin onze zoon nog thuis 

is, voordat hij naar school mag. Dat maakt je extra bewust van het 
onbezorgde peuterleven. Met ons bedrijf Leferink Office Works en ICT Spirit 

gaat het ondanks het economisch tij naar tevredenheid. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 10, 2013 
pagina 11 

 
 
 

De functie van BBB voor ons dorp; wat moet er meer of minder in vermeld 
worden? 
Ik lees het met plezier en vind het belangrijk dat er een medium is die ons 
op de hoogte houdt van het wel en wee in Beckum en Oele. Vandaar ook dat 
wij als bedrijf dit al jaren ondersteunen met een advertentie. 
 

Wat is je mening over de wereldpolitiek; Europese invloed en samenwerking, 
Nederlands beleid, social media etc.? 
Social media helpt ons niet altijd socialer te worden. Dat is jammer, 
FaceBook laat alleen de mooie kant van het leven zien en er verschijnen 

teksten op Twitter die de vaak anonieme zender niet hardop zou zeggen. Ik 
maak me zorgen over de verharding in de maatschappij en koester daardoor 
des te meer het noaberschap dat we in Oele ervaren met elkaar. Behandel 

anderen zoals je zelf wil worden behandeld. Dan krijg je wat je geeft, daar 
vertrouw ik nog steeds op.  
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Hoe staat Beckum/Oele er voor; wat moet sneller/beter? 
We staat er goed voor. We wonen in een prachtig gebied. Op zondag zie ik 
veel fietsers voorbij komen. Die komen genieten van ons platteland waar wij 

elke dag mogen zijn. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat 
betekent voor Beckum en Oele dat we moeten zorgen dat we aan de bal 

blijven, zodat de toekomstplannen uit het Dorpsplan geen hinder 
ondervinden van wijzigingen die gepaard gaan met verkiezingen. We blijven 
het buitengebied van een stadsgemeente en hebben al mooie resultaten 

geboekt, daar mogen we best wat meer trots op zijn. 
 

We moeten ons vooral druk maken over; nieuwe snelweg N18 
(verkeersafname door Beckum / snel nieuwbouw in Beckum / nieuw 
kunstgrasveld /  bredere bestemming vd kerk. 
We moeten ons in Beckum en Oele druk maken over de leefbaarheid voor 

jongeren. Als het voor hen aantrekkelijk is hier te blijven wonen, waar ook 
faciliteiten als school, sport, glasvezel en kinderopvang bij horen, dan houden 
we de kartrekkers van de toekomst aan boord. Daarmee blijven 

verenigingen, volksfeesten en de saamhorigheid van het platteland 
behouden. Het noaberschap van de toekomst. 
 

Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kribbe en 
kerstboom staan en we eten gezellig thuis met kinderen/familie of elders: 
Met Kerst gaan we naar de Nachtmis, hebben we thuis een kerstboom en 

kribbe en zijn we samen met familie.  
 

Stefan Wielens (27 jaar) heeft zich vanaf vorig jaar gestort op het 

Pinksterfeestgebeuren in Beckum en nam zitting in het Zomerfeestbestuur. 
Als penningmeester van de Zomerfeest stichting had hij onlangs zijn 
vuurdoop bij de presentatie van de financiële cijfers over 2013. Dat was een 

examen, waarvoor hij volgens kenners met lof is geslaagd. De Beckumer 
gemeenschap mag trots zijn op deze betrokken persoon, die al volop plannen 
heeft om een megafestijn als de Pinksterfeesten verder te perfectioneren. 

Daarnaast doet hij deze maand in het bestuur vd. Dartclub Beckum een stap 
terug. Hij verrichte daar 10 jaar de nodige PR taken en was enkele jaren 

penningmeester. 
 
De alles overheersende vraag; hoe kijk je persoonlijk terug op 2013?  

Zowel qua werk als sociaal gezien kan ik terug kijken op een prima jaar. De 
Midwinterfeesten en de Pinksterfeesten zijn door de nodige voorbereidingen 
uitstekend verlopen. Daarnaast heb ik dit jaar het fiets kleding project van 

Fiets Club Beckum en het penningmeesterschap van Dart Club Beckum goed 
af kunnen ronden. 
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De functie van BBB voor ons dorp; wat moet er meer of minder in vermeld 
worden?  

De BBB is een prima informatief maandelijks blad dat ook nog eens voor alle 
Beckumer verenigingen, besturen en instellingen een platform biedt om hun 
nieuws te verspreiden. Sommigen van deze zouden hier wellicht wat meer en 

beter gebruik van kunnen maken. Zo hopen we aankomend jaar vanuit de PR 
van de Pinksterfeesten wat meer toe te kunnen voegen. Daarnaast zou de 
BBB inhoudelijk ietwat ‘verjongd’ kunnen worden zodat ook de jeugd en jong 

volwassenen beter aangesproken wordt. 
 

Wat is je mening over de wereldpolitiek; Europese invloed en samen-
werking, Nederlands beleid, social media etc.?  
Hoewel ik het nieuws mede door diverse social media dagelijks volg, kan ik 
me niet zo heel erg druk maken over (wereld) politiek. 
 

Hoe staat Beckum er voor; wat moet sneller/beter?  
Momenteel lopen wij qua ontwikkeling nog achter bij diverse omliggende 

dorpen. Via het Dorpsplan+ en de onlangs gehouden woningbouw enquête is 
er volgens mij een duidelijk beeld geschept over hoe men de leefbaarheid en 
continuïteit binnen Beckum wil verbeteren / stimuleren. Echter staat en valt 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 10 , 2013 
pagina 14 

alles met de uitvoering van deze plannen. Het zou dan ook mooi zijn als 
enkele van deze punten (bijv. woningbouw) binnen een afzienbare tijd 
gerealiseerd zouden kunnen worden. 
 

We moeten ons vooral druk maken over; nieuwe snelweg N18 
(verkeersafname door Beckum) / snel nieuwbouw in Beckum / nieuw 
kunstgrasveld /  bredere bestemming vd kerk. 
Dit zijn in mijn ogen allemaal vraagstukken die momenteel spelen en waar 
we ons druk over kunnen en misschien ook wel moeten maken. Nieuwbouw 

van goedkopere en/of starterwoningen is iets waarbij zowel ikzelf als mijn 
leeftijdsgenoten veel belang zouden kunnen hebben. Wat betreft een nieuw 

kunstgrasveld lijkt het me verstandig om eerst de nieuwe kleedkamers te 
realiseren. 
 

Met Kerstmis gaan we naar de kerk, hebben we thuis een kribbe en 
kerstboom staan en we eten gezellig thuis met kinderen/familie of elders: 
Met kerstmis staat bij ons thuis de kerstboom en gaan we met familie en 

vrienden gezellig wat eten en drinken. 
 

 

JeugdraadBeckum  
 

Op de 3e vrijdag van het nieuwe jaar organiseren wij een feestavond in ‘t 

Proggiehoes. Ieder jaar organiseren wij een feest om het Jeugdraad-jaar 
goed af te sluiten, of in dit geval, goed te beginnen. Dit jaar zal dit voor de 
3e keer plaatsvinden en zal er wederom een leuke band en drive-in aanwezig 

zijn. Be there; 17 januari! 

 
 
Dorpsraad voert vruchtbaar 
najaarsoverleg met B&W Hengelo 

 

Er mag wel gesteld worden dat er sprake is van een goede traditie. 
Op vrijdag 6 december bezochten ook dit jaar Burgemeester Sander 
Schelberg, de wethouders Jan Bron, Janneke Oude Alink en Wieger 

Mulder en WimJoost Licht (secretaris) ons dorp om een ochtend 
met elkaar te spreken over de ontwikkelingen en bijzonderheden in 
en rond Beckum. Helaas waren dit keer Mariska ten Heuw en Erik 

Lievers verhinderd.  
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Direct bij aanvang complimenteerde Janneke Oude Alink de dorpsraad met 
de manier waarop zij handelen, overleggen en participeren in een breed 
scala aan onderwerpen. Het invoeren van de stuurgroep en de gelegenheid 

om met het Dorpsplan+ aan de slag te gaan verdiend waardering. De 
overige collegeleden sloten daar unaniem bij aan. 

 
Omdat het dorpsplan+ veel actuele onderwerpen bevat is ook Paul ter  
Bekke uitgenodigd, als voorzitter van de stuurgroep, om de vorderingen van 

alle werkgroepen nader toe te lichten. Iedereen deelt de mening dat er tot 
nu toe gelukkig niet alleen papier is geproduceerd maar er daadwerkelijke 
resultaten zij behaald. Resultaten zoals de bibliotheek met een grote groep 

vrijwilligers, de enquête rond de dorpswinkel en de behoeftepeiling over 
(starters)woningen kwamen ruimschoots aan de orde. Zeker met betrekking 
tot de woningen wil de gemeente graag meedenken en is de behoefte de 

resultaten van de enquête snel te vertalen naar meetbare aanknopings-
punten die moeten leiden tot een gedegen aanpak.  
 

Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen betroffen de uitdagingen 
rond de AED werkgroep, de ontwikkelingen met betrekking tot de glasvezel 
en de voortgang aangaande N739. 

De AED werkgroep kampt al geruime tijd met de vraag hoe zij hun 
bedrijfsvoering rond moeten krijgen. Vrijwilligers voor de cursussen zijn niet 
zo zeer het probleem maar wel de financiering van het hele traject. Maar ook 

de bemensing van de werkgroep is een punt van aandacht, het zijn een paar 
mensen waar alles op neer komt, extra handjes is dus meer dan welkom. Dit 

onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van Janneke Oude Alink. Het 
idee dat tijdens het overleg is ontstaan omhelst een soort kennisdeel-
bijeenkomst van alle wijken in Hengelo waarbij de gemeente als intermediair 

fungeert en de wijken elkaar voorzien van hun succes (en vragen). Janneke 
heeft toegezegd een dergelijke bijeenkomst te gaan beleggen.  
 

Ten aanzien van de glasvezel zijn er meerdere acties gaande en komt het er 
vooralsnog op neer dat de kosten voor het buitengebeid erg oplopen en de 
leveranciers niet staan de popelen om hier aan te beginnen. Desalniettemin 

zijn de gemeente en de provincie druk om oplossingen te vinden in 
samenspraak moet die leveranciers. Het betreft wel de portefeuille van 
Mariska ten Heuw, die helaas niet aanwezig kon zijn. Toch is afgesproken dat 

we via Lars Harms kunnen aangeven wie er vanuit Beckum betrokken zijn bij 
dit onderwerp zodat de beschikbare informatie (diverse rapporten) ook naar 
Beckum komen.  

 
Herman Bunte licht nog toe dat de dorpsraad behoefte heeft aan een politiek 

forum. Hier zijn al enkele contacten over geweest met de griffie. Doel is om 
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met de verschillende politieke partijen te spreken over wat zij kunnen (willen) 
doen voor Beckum en waar Beckum in hun programma voor komt. Er zal nog 
een agenda opgesteld worden. De datum is al wel bepaald, namelijk 

donderdag 6 maart (in ’t Proggiehoes) 
 

Afsluitend is besloten ook voor 2014 weer een dergelijke afspraak te 

beleggen. De relatie met het college is de afgelopen jaren gegroeid naar een 
prettige en concrete samenwerking, en die wil iedereen graag verder 
uitbouwen.  

                                                                                   Rob van der Keur 

 
 

Kleedkamers TVO; de stand van zaken 
 

Er is volop gebrainstormd de laatste weken en overleg gevoerd 
tussen alle betrokkenen van TVO, gemeente, bouw/installatie-

bedrijven, locatieraad en mensen die de vrijwilligerstaken gaan 
coördineren.  
En er zijn ook bomen gerooid opzij van en achter de sportzaal, waar de 

kleedkamers gaan verrijzen. (zo ook foto hieronder). 
 

 
De achterkant van de Beckumer kerk nu in beeld; het hout is gekapt voor 

een bredere ingang tot het TVO sportcomplex 
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De bomen en struiken rechts van de ingang tot de Kruudnhof zijn door de 
BOP ploeg gekapt en opgeruimd, (resteren nog enkele bomen met een 
kapvergunning). Achter de sportzaal zijn de bomen gekapt door de gemeente 

En ook hier resteren nog enkele bomen/struiken, die verwijderd moeten 
worden. De grote boom midden op de parkeerplaats achter het fietsenhok 

bij de basisschool is drie weken terug bij de storm spontaan omgewaaid en 
kon mooi meteen door de gemeente worden verwijderd. 
 

Er is dus kortom voor en achter de schermen volop bedrijvigheid om de 

kleedkamerbouw te doen starten. In  de volgende BBB meer info! 

 
 

Tevreden gezichten en lekkere karbonade  
 

Alles was weer bij het oude in de Twickelzaal bij het Wapen van 
Beckum. Waar het Zomerfeestbestuur verslag deed van de 

jaarlijkse Pinksterfeesten.  
 
Afgevaardigden van Beckumer verenigingen en instanties druppelden binnen. In 

afwachting van de nabeschouwingen en financiële cijfers natuurlijk door het 
bestuur. En dat viel best mee in deze tijden van recessie, breed aanbod van 
feesten in de regio en ingewikkelde regelgeving bij de organisatie van zo’n 

megafeest.  
Nieuwe penningmeester Stefan Wielens presenteerde een degelijk financieel 
plaatje. Met alle plussen en minnen rolde er een relatief bescheiden, maar 

duidelijk positief batig saldo uit. Alle evenementen zijn min of meer goed 
verlopen en blijven grotendeels de basis vormen voor de Pinksterfeesten in 
2014. Kortom, alle meewerkende verenigingen en sociaal, culturele instanties 

kunnen weer een welkome donatie tegemoet zien over dit jaar.  
De feesten in vogelvlucht; 

De seniorenmiddag was weer prima dankzij Levenslust-inzet, de vrije gift ’s 
middags een goed initiatief. Kinderfeesten en vogelschieten zaterdags meer 
compact bij elkaar achter de tent was een goede zet. Het lunapark had zich 

middels positieve reacties vrij tevreden getoond. Ook al omdat Noaberrock 
ook voor de buitenattracties extra klandizie genereerde. Minder budget voor 
aansprekende muziekbands in de tent betekende weliswaar minder publiek ’s 

avonds, maar de omzet was navenant tevredenstellend. Gek in drek draaide 
(ondanks de regen later ’s middags) prima met weer meer publiek. 
Voor volgend jaar nieuwe ambities 

Vrijdags worden de seniorenmiddag en Beckumer feestavond in vrijwel 
eenzelfde opzet geprolongeerd. Ook zaterdags worden de kinderfeesten en 
het vogelschieten bij elkaar gehouden achter de tent, een goede combinatie. 
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’s Avonds moet nog een muziekkeuze worden gemaakt. De highlandgames 
gaan na 14 jaar verdwijnen en er komt een ander ‘vermaakevenement’ voor 
die liefhebbers.  

Het noaberrock festijn kende een prima primeur en wordt naar een hoger 
niveau getild met mogelijk meer regionaal talent. Zondagavond wordt de 

succesvolle band The Originals weer gecontracteerd. Het optreden van dit 
jaar smaakt naar meer. De fietstocht maandags en aansluitend het Gek in 
Drek evenement worden beter op elkaar afgestemd met oa. eerder 

openstelling van bars. En voor de Pinksterfeestafsluiting zal een muziekband 
gezocht worden, die met jaren ‘60-‘70 en ‘80 repertoire een breed publiek zal 
aanspreken. 

Mogelijke kostenvermindering bij de organisatie vd. Pinksterfeesten is 
misschien ook te realiseren door bij publicaties slimmer te werk te gaan. 
Wellicht is met de BBB publicatie eind mei een combinatie mogelijk met het 

Pinksterfeestprogramma in kleur. Wordt onderzocht. 
 

 
Anton Mentink wordt voor zijn jarenlange Pinksterfeesten inzet bedankt door 

Zomerfeestvoorzitter Ben ter Avest 
 

Er zijn enkele mutaties in het Zomerfeestbestuur; Anton Mentink treedt na 7 
jaar uit en Robert Vossebeld gaat na de midwinterfeesten 2015 stoppen. 

Nieuw bestuurslid wordt Michiel Jannink (na een stagejaar!) en Aaron van 
Laar ‘gaat nu alvast bij het bestuur meelopen’. Anton Mentink die als 
hoofdpakket de Gek in drek organisatie had, kreeg een attentie aangeboden 

en er waren bloemen voor zijn partner. 
                                                                                            Jan Ottink 
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In memoriam 
 

Na een lange strijd tegen zijn voortwoekerende ziekte is 30 november jl.  

Johan Menkehorst overleden op 76 jarige leeftijd. 
 

Het kon niet meer, hij wilde niet meer, het lichaam gaf de strijd op. 
 

Voor Beckum was Johan gaandeweg een actieve schakel op velerlei gebied. 

Na zijn indrukwekkende staat van dienst bij de vereniging Vogelvreugd was 
hij oa. bestuurslid en sociaal contactpersoon van TVO voetbal, lid van het 

TVO Gilde, ook lid vd. beheerdienst TVO zondagsmorgen en ex-voorzitter vd 
Stichting Druk voor Beckum. Bij het maandblad BBB werkte hij maandelijks 

ook mee bij de afwerkploeg.  

Tot voor enkele maanden speelde Johan nog recreatief tennis. 
Maar een jaar heeft Johan samen met Rie kunnen genieten van hun nieuwe 

woonplek in de Beukenhof. 
 

Rie en de verdere familie wordt met dit verlies alle sterkte toegewenst. 
 

TVO voetbalbestuur en Stichting Druk voor Beckum 
 

 
 
BBBtje 
Gevraagd; Schone kleding (kinderen en volwassenen) voor 

Kindertehuis in Polen. Opgave bij Bennie Koenderink tel.2665743 
 

 

 

OLIEBOLLENACTIE TVO JEUGD 
 

Afgelopen weken zijn de jeugdleden van TVO bij u aan de deur geweest om 
de bestelling van de oliebollen op te nemen. 
Hebt u uw bestelling nog niet opgegeven, dan kunt u ze telefonisch bestellen 

bij Marga Beltman [tel:2422153] of bij Renate Rupert [tel:3676125] 
Het bakken en bezorgen vind plaats op maandag 30 december. 

De opbrengst van deze actie komt weer geheel ten goede aan  
de TVO-jeugd!! 
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Stepelose Super Formatie pakte uit 
 

Vrijdag 6 december is de Stepelose Super Formatie weer van start gegaan. 
Ook dit jaar weer wegdraaiend vanaf 't Proggiehoes. Rond de klok van 

17.00 uur waren we te beluisteren op 97.0 FM. Dit was een behoorlijk risico 
aangezien het Agentschap Telecom per 1 november bij constatering van de 
eerste overtreding meteen een boete oplegt die in de duizenden euro's kan 

lopen.  
Het kon ons niet weerhouden van onze liefhebberij: plaatjes draaien. De eerste avond 
is in samenwerking met de Dart Club Beckum goed verlopen. Veel gezelligheid, 

biertjes, dartpijltjes en zwarte pannenkoeken. We hebben de gehele nacht 
doorgedraaid met als resultaat dat een trouwe luisteraar van geheime zenders en 
tevens bakker uit de Heurne ons zaterdagochtend heerlijke broodjes heeft 
gesponsord. Zaterdag overdag hebben collega-piraten ons behoorlijk gestoord helaas. 

Wij hebben netjes overlegd met de mede-piraatjes, maar helaas houdt niet iedereen 
zich aan deze ongeschreven regel.  
 

Zaterdags kon er vanaf 19.45 uur FC Twente op een groot scherm worden gekeken. 
Deze avond is ook zeer succesvol verlopen. Alleen was er 1 van ons die een beetje 
strijd ' ongelukje ' met een zakmes heeft gehad waardoor we ook nog een nachtelijk 

bezoekje aan het ziekenhuis hebben gebracht. Zondagochtend hebben we de zender 
even uit gezet. Het AT was nog niet geweest en dat wilden we graag zo houden. 
Zondag stonden er namelijk ook het optredens van de Roffels en Henk Wijngaard op 

het programma. Als het AT zou komen moesten we de mast e.d. verplaatsen en dat 
konden we niet redden qua voorbereiding op de mooie avond die komen zal. Zondag 
was net als vorig jaar een groot succes. 't Proggiehoes was goed vol, de optredens 

waren fantastisch en er was een gezellige sfeer. De maandag stond in het teken van 
schoonmaken en opruimen. 
De hele conclusie van dit verhaal: de trouwe beheerders van 't Proggiehoes kunnen 

weer een nieuwe hottub kopen, de enige vrouwelijke ssf'er wel heel zielig was 
aangezien ze de maandag ook nog moest werken, terwijl onze 'sloapoele' wederom 
de klok de ' rond' heeft geslapen, en de ander dit aan het schap probeerde. Vaatje 

beter in 't Proggiehoes kan blijven wonen, dat Flappie toch een stuk verstandiger is 
geworden nu hij ook taxibedrijven weet te bereiken, onze grootste medestrijder van 
de 3 meter band dit jaar niet naar huis is gelopen, de 'afzeiker' meer citroen 
brandewijn heeft gedronken dan bier (waardoor we minder vaten hebben dan vorig 

jaar) en dat we dankzij Knipjans de mast vlak van te voren nog 'even' moesten 
verplaatsen.  
Tot slot was er een kleine 'smet' op ons mooie weekend. Helaas hadden wij drie 

jongens uit Beckum die toch te luidruchtig naar huis gingen, waardoor wij een klacht 
kregen uit de buurt. Wij vinden dit heel vervelend omdat wij volgend jaar graag weer 
terug komen in 't Proggiehoes. We hopen dat die jongens toch nog hun excuses aan 

hebben geboden aan de betrokken buurtbewoners. Wij hebben in ieder gezorgd voor 
een kleine attentie voor alle naaste buren.  
We bedanken uiteraard nogmaals alle sponsoren voor hun bijdrage. Zonder jullie 

hadden we niet zo'n groot succes van kunnen maken.  
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De kern van SSF; met zelfvertrouwen zijn ze er klaar voor!! 

 

                                                     Graag tot volgend jaar! , groeten Station SSF 

 
 

Nieuwe uitgave telefoonboekje  
Beckum e.o. in de maak 
Medewerking gevraagd t.b.v. telefoonboekje 
 

Het veelgebruikte telefoonboekje is aan vernieuwing toe. 
De dorpsraad heeft een werkgroep samengesteld die een nieuwe 
uitgave van het telefoonboekje van Beckum, Oele en Stepelo wil 

gaan maken. 
 

Hiervoor hebben we uw hulp nodig zodat alle gegevens zo up to date 

mogelijk in het nieuwe boekje worden opgenomen. In deze uitgave van het 
BBB zit een mutatieformulier waar u wijzigingen en aanvullingen kunt 
doorgeven. Het formulier vindt u ook in het huidige telefoonboekje. U hoeft 

dit formulier niet in te vullen als uw gegevens kloppen of als u de wijzigingen 
al eerder heeft doorgegeven. 
Wilt u daarom z.s.m. controleren of uw gegevens nog actueel zijn en alle 

wijzigingen c.q. aanvullingen doorgeven via dit formulier. Ook gegevens van 
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uw buren, familie en vrienden graag controleren en indien nodig deze 
mensen hierop attenderen zodat wijzigingen doorgegeven kunnen worden.  
Ook willen we de contactgegevens van verenigingen en clubs updaten. Wilt u 

deze wijzigingen ook doorgeven via het mutatieformulier? 
 

Dus: 

Stap 1 Pak het telefoonboekje 
Stap 2 Controleer gegevens van uzelf 
Stap 3 Geef wijzigingen door op het mutatieformulier 
Stap 4 Controleer ook gegevens van anderen en maak hen attent op 
fouten/aanvullingen 
Stap 5 Doe het a.u.b NU zodat de werkgroep verder kan en er 
binnenkort een nieuw  telefoonboekje gepresenteerd kan worden. 
 

Dank voor uw medewerking! 
                                  Werkgroep telefoonboekje Beckum, Oele en Stepelo 
 
 

Het maandblad BBB bekeken; een evaluatie 
 

De Stichting Druk voor Beckum hield haar najaarsvergadering en 
besprak diverse zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn 
geweest.  

Met als hoofdmoot dus de exploitatie en voortgang van het maandblad BBB. 
De financiële situatie is gezond, er zijn een nieuwe printer en kleine(re) 
copier aangeschaft. De levering vd. nieuwe Canonprinter had enige voeten in 

de aarde, want de toegezegde foto- afdrukkwaliteit bleek niet te voldoen. 
Canon bood aan om de printer om te ruilen tegen een als nieuw gereviseerde 

kleurenprinter.  
 

Slechte fotoafdrukken doen afbreuk aan kwaliteitsblad BBB 
Maar toch; storend was vooral de slechte kwaliteit van fotoafdrukken in het 
oktober en november editie van BBB. Nu blijkt, dat monteurs bij een 
tussentijdse reparatie (zeer waarschijnlijk) enkele vitale machineafstellingen 

hadden veranderd, die resulteerden in die slechte fotoafdruk. Proefafdrukken 
met een nieuwe instelling/afstelling door Tonnie Vossebeld blijken wel een 
acceptabele fotokwaliteit te leveren. Hopelijk is dat vanaf de december BBB 

te zien, want zulke slechte fotoafdrukken doen flink afbreuk aan dit verder 
toch fraaie blad!! 
 

Advertentietarieven blijven ongewijzigd 
De tarieven van stadspost versus de aangeboden aantallen BBB’s worden 
bekeken. Voor de volgende jaargang zullen kosten voor de 
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kleurenadvertenties ongewijzigd blijven. Het huishoudelijk reglement wordt 
doorgenomen zonder inhoudelijk wijziging. Wel verlengen Ria Jannink en Jan 
Ottink 3 jaar hun lidmaatschap in het Stichtingsbestuur, terwijl Tonnie 

Vossebeld in maart 2015 formeel zijn functie gaat neerleggen. 
Een voorstel van het Zomerfeestbestuur omtrent de uitgifte van het 

Pinksterfeesten programmaboekje in combinatie met de BBB uitgifte van mei 
2014 werd positief besproken. Dit zal met de betrokkenen verder worden 
uitgewerkt. ‘Besparing van kosten- en werk door samenwerking versus extra 

service van de St. Druk voor Beckum is nooit weg’ is hierbij een goede 
motivering! 
Tenslotte werd het punt ‘de zwakste schakel’ weer besproken. Waarbij de 

functies van advertentiecoördinator en vooral die van eindredacteur ‘veilig 
gesteld’ dienen te worden. Want op enig moment zal vervanging van deze 
functionarissen aan de orde komen. Geschikte kandidaten zouden binnen 

afzienbare tijd ook al ingezet kunnen worden om deze taken te vervullen. 
‘Voelhorens’ zullen in deze alvast worden uitgestoken door voorzitter Egbert 
Pasman. 
 

Maar als personen met bedoelde kennis/creativiteit en Beckumer feeling zich 
alvast geroepen voelen en binnen afzienbare tijd mede dit mooie blad BBB 
willen maken? Meldt u aan, u bent welkom!! 
                                                                                             Jan Ottink 
 
 
 

Wist u datjes 
 
>TVOb1 ontving ATCb2 en liet er geen gras over groeien zogezegd. Na een 4-0 

ruststand was de eindscore een afgetekende 8-0. Het waren goede combinaties en 
dito doelpunten, waarin locomotief Teun, Jelle, Stefan, Cyriel (geleend van het 1e, 
maar nog speelgerechtigd in B!), en Jasper hun aandeel hadden… D1 beet diep in het 

stof bij Rood Zwart, 10-0 en C1 haalde de volle winst bij Noordijk/Haarle, 0-3. Het 
dappere E2 team weet wat vissen is; in een zware competitie al 104 goals tegen met 
de jongste nederlaag tegen WVV met 9-4… E1 daarentegen won van Wilh.school met 

5-2 en staat kranig 4e… F1 won netjes van Bentelo met 3-1 en F2 zit ook al enkele 
weken in een overwinningsroes,na Bornerbroek werd Delden F2 met 11-1 (zoiets!) 
naar huis gestuurd… 
 

> Barbaros3 op bezoek bij TVO3, de koploper versus de nummer laatst. Na een 
verassende voorsprong voor TVO, boog Barbaros de partij om tot 1-3. TVO was best 
kansrijk tegen de counterploeg, kwam tot 2-3, maar de incidenten namen toe. De 

licht ontvlambare gasten scholden er flink op los en 5 minuten voor tijd werd de partij 
gestaakt/afgefloten bij een massaal opstootje. Barbaros heeft nog steeds enkele 
opgefokte figuren’ in haar gelederen (schelden, bedreigen, spuwen), jammer…  
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> TVO handbal had een goed weekend (za.23 november). Het 1e wees SVBO 
gedecideerd terug, na een 14-8 ruststand kwam TVO verder op stoom en bij 26-14 
was de eindwinst een feit. Dames2 blijven koploper na de zege op EHC met 19-

11,maar dames3 moesten de punten aan WHC3 laten; 13-18 Ook opvallend,  TVOf1 
won van RSCf1 met 12-0; dat zijn duidelijke cijfers… 
Maar een week later was alles anders…. Dames 2 vonden hun Waterlo bij WHC2, de 

cijfers 21-9 spreken voor zich! Tja, je hebt soms van die dagen. Ook dames1 moesten 
een nederlaag slikken tegen het hooggeplaatste Bornerbroek. Na een bliksemstart 
van TVO brak de weerstand gaandeweg en bij 19-14 stopte de teller. 

 
>De TVOc jeugd versloeg knap de nummer 2 Ruurlo met 2-0 en b1 rekende flink af 
met BSC/Unisson b1. Een dame Zwarte Piet op rechtsvoor hielp de Boekeloërs ook al 

niet. (nog geen deuk in een pakje boter, zoiets).  
TVO6 (7tal) won bij Almelo (3-5) en staat weer florissant op de 2e plaats. Het 5e , 4e 
en 3e moesten nederig de volle buit inleveren tegen resp. Hoeve V3. Hector9 en 
Diepenheim met de cijfers 1-3, 3-9 en 4-0. TVO2 daaren- tegen had weinig te 

duchten van Hoeve V.2 en vergat de 2e helft dotten van kansen te verzilveren. Bij 
slechts 0-4 redden de gastheren de eer nog na een domme penalty in de 90e 
minuut… TVO1 dacht tegen Hector dat er wat te halen viel, maar verzandde te vaak  

in gebrei en slordige passing. ‘Prutsgoals’ uit een scrimmage en klutsbal betekenden 
0-2 en Hector kon relatief gemakkelijk de winst pakken… 
 

>De handbaldames1 deden tegen HCV90 goede zaken. Na voortdurend licht voordeel 
voor TVO, schakelden ‘onze dames’ nog een versnelling hoger, resulterend in een 
prima 32-25 zege. TVO6 moest met het 7tal naar koploper DSVD, haalde daar een 

benauwde 3-4 zege weg en is nu medekoploper!. Het 3e was onmachtig bij Bon.boys 
5-0 verlies, doch TVO2 boekte 2-1 winst bij Rekken2, dat was nog een magere 
afspiegeling van het betere TVO spel. TVO1 daarentegen moest bij GFC tweemaal 

een achterstand wegpoetsen, maar tegen 9 GFCers lukte dat in de slotfase, Roy 
tekende voor 2-2-… 

 

 
 

Huldigingen tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest 
 

Tijdens het Caeciliafeest op 23 november jl. in het Proggiehoes te Beckum 
hebben een zestal leden van het dames-herenkoor van de H. Blasius-

parochie te Beckum een onderscheiding ontvangen i.v.m. hun 12½, of zelfs 
40 jarig jubileum. 
Voor hun verdienste als koorzanger kreeg men naast een zilveren of gouden 

speld eveneens een oorkonde overhandigd als blijk van waardering ten 
behoeve van de parochie. 

Op de foto van links naar rechts: 
José Winters en  Marja Derkink (12 ½ jarig jubileum), Annie Ottink (40 jarig 
jubileum), Magda Pot, Bennie Roesink en Harry Markslag (eveneens 12 ½). 

We wensen hen in goede gezondheid nog jarenlang veel ‘zangplezier’ toe. 
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Op de foto van links naar rechts: José Winters en  Marja Derkink (12 ½ jarig 
jubileum), Annie Ottink (40 jarig jubileum), Magda Pot, Bennie Roesink en 

Harry Markslag (eveneens 12 ½). We wensen hen in goede gezondheid nog 
jarenlang veel ‘zangplezier’ toe. 
 
 

Luk akkefietjes… ‘weenter’ 
 

As ’t hemmels lech deur de boomtekke met snee hen glid 
En as ’n spoarzaam’n vöggel vertwiefeld zöch nor ’n köske stoet 

As ne kleuter op zien slee onhaandig deur’n snee hen snit 
En as ’n kachel opport wo’dt en hee gif ne warme vuurgloed 

Dan he’w weenter… 
 

As ’t rongbrood met spekschrömkes op ‘t fnüs suddert in de pan’ 
En as ’t ies van’ Eènsinkplas de boer’nknech op deurlopers kan hool’n 

As ok de eek’n in ’t Altena’s bos alle blaa hebt loat’n val’n, wet ie d’r van 
En as ie met peskoel bleut’n den boer snottert; merakels vekool’n 

Dan he’w weenter… 
 

As op ’n Kruudnhof de iespegels an de goollatte hangt 
En de watermöl’ in Eul’ d’r meespats teumig biesteet 

As ’n boer achter de schuur op de stappe ne dikke rotte vangt 
En as de wèè’n wiet in’ umtrek bunt bedekt met ‘n wit kleed 

Dan he’w weenter… 
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As de senioor’n op ’n Beukenhof ’t haantje op’n toor’n zeet kooldkleum’n 
En as ’t karkplein deur’n giesel wa lik op ne iesbaan 

As  de schoolkeender de haan deurstekt oonder de kale beum’ 
En bie de meeste leu ’n potkachel of’n heard volop geet braan’ 

Dan he’w weenter… 
                                                                         Hekselmesien’Harry 

 
 

Kerstverhaal in de H. Blasiuskerk te Beckum 

zondag 22 december a.s. 
 

“Mirreweenter op ut plattelaand”    “Brook duo kerkentour” 2013 

Het kerstverhaal  “mirreweenter op het plattelaand” wordt ook dit jaar weer 
in verschillende kerken in de regio  ten gehore gebracht, waaronder de H. 
Blasiuskerk te Beckum. 

“Mirreweenter op het plattelaand” duurt ongeveer 1,45 uur. Na afloop is er 
volop gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kop 
koffie en/of een glühwein. Dit alles zorgt voor een aangenaam verloop van 

de donkere dagen voor Kerst.  
Locatie: H. Blasiuskerk, Haaksbergerstraat 165 te Beckum 
(Hengelo) Aanvang: 14.30 uur. (let op, is half uur vervroegd!! 
 
Kaartverkoop a 5 euro: 22 december vanaf 13.30 uur in de kerk of in de 

voorverkoop op de volgende adressen: 
- dinsdag en donderdag; 14.00 -17.00 uur aan het secretariaat v Blasiuskerk 
-Yvonne’s bakkerswinkel, Past. Ossestraat 30 te Beckum tijdens  

  openingsuren (maandag, woensdagmiddag en zaterdagmiddag gesloten) 
- Jolande ten Thije, Voordtweg 7a te Haaksbergen. 
 

Gereserveerde kaarten vanaf 13.30 uur achterin de kerk af te halen. 

 
 

Duo-fietsen over de brede paden in Stepelo 
 

Het is nog fietsvriendelijker geworden in Stepelo eo. Vooral na de 

spontane actie die door de Stichting Rijwielpaden Haaksbergen is 
uitgevoerd. Na een voorstel van Marga Waanders van zorgboerderij 

Erve Knippert werd meteen actie genomen.  
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Wat was nou het geval? 
Erve Knippert had de duofietst geïntroduceerd en ouderen bij erve Knippert konden 
aldus door de mooie natuur van Stepelo fietsen. ‘Een prachtige belevenis’, was de 

ervaring. Maar er was een kleine hobbel zogezegd. Sommige deelnemers gaven aan 
de fietspaden te smal te vinden voor die duofiets van 1.10 meter breedte. Na het 
verzoek van Marga Waanders gingen vrijwilligers van genoemde stichting aan het 

werk en ontwierpen een soort ploegje achter de tractor, die de paden verbreedde. 
Een snelle, praktische oplossing was gerealiseerd binnen enkele weken en dat zeer 
tot voldoening van de erve Knippert uitbaters, die als dank zorgden voor traktaties 

voor die vrijwilligers olv. Frank van Duist en de duofietsers.  
De Schaddenweg, Hulstweg, Brandweg en Stepelerveldweg zijn inmiddels behandeld. 
‘In het komende voorjaar wordt de verbreding van deze paden van verharding 

voorzien’, meldde eind november de publicatie in Weekblad Rond Haaksbergen.  
Zo zie je maar weer, hoe noaberschap en vrijwilligersinzet positief kan werken. Want 
dat leidde toch weer mooi tot een fietstvriendelijke omgeving in Stepelo eo. 

                                                                                                      BBB redactie 

 

 
De duo fiets een aanwinst voor erve Knippert 

 
 
 

Bieb op school nieuws 
Eindelijk dan toch de uitslag van de kleurwedstrijd. Op de foto 3 blije 
gezichten van de winnaars. Dat zijn: Pien Rupert uit groep 6, Christel 
Scholten uit groep 5 en Jits ten Dolle uit groep 2. Marjo Wolbert van de 

Bibliotheek uit Hengelo had een aantal mooie boeken als prijs uitgezocht. 
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De prijswinnaars van de kleurwedstrijd zijn maar wat trots!! 
 

Inmiddels draaien we dus al een aantal maanden en de vrijwilligers gaan zich steeds 
meer betrokken voelen. Er borrelen ook al steeds meer  ideeën naar boven om er 
meer bekendheid aan te geven. Vooral bij de wat oudere inwoners. 

De kinderen zijn ontzettend enthousiast. Vooral wanneer ze weten dat de 
reserveringen binnen zijn. Ze hollen letterlijk het lokaal in. 
 
Wat kunnen we nu doen om de oudere lezer te bereiken? 
Neem bijvoorbeeld eens een proefabonnement van 3 maanden voor € 10,-. 
Of kom gewoon eens binnenlopen om een praatje te maken met een van de 
vrijwilligers. Koffie kan er inmiddels ook gezet worden. 

Wanneer deze BBB in de bus ligt is bij ons bekend wat de opbrengst voor school en 
Bieb is geweest. Hopelijk kunnen we er heel wat dingen mee doen die op ons 
verlanglijstje staan. 

Dan is José Breukers ook bij de Ouderensoos op bezoek geweest en daar zal ik de 
volgende keer dan wat over vertellen. 
                                                         Marijke Verholt, een van de 13 vrijwilligers 

 
 
Mededeling namens het pastorale team H. Geestparochie:  
 

Andere tijden, nieuwe kansen 
Per 01.01.2014 zullen er anderen kerktijden gaan gelden, het 
pastorale team wil u hierover graag een korte uitleg geven:  
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Allereerst willen we - ondanks het beperkte aantal priesters – proberen te 
garanderen, dat er op zondag op een vaste plek en op een vast tijdstip de 
Eucharistie gevierd kan worden . Daartoe zal er in de drie eucharistische 

centra van de parochies iedere zondagmorgen een eucharistieviering zal zijn. 
Daarom zullen de twee priesters die het pastoraal team met ingang van 1 

januari a.s. telt, ieder weekend vier eucharistievieringen gaan verzorgen: 
twee op de zaterdagavond en twee op de zondagmorgen. Hierdoor wordt het 
mogelijk om behalve in de drie eucharistische centra, telkens afwisselend 

met name op de zaterdagavond in nog vijf ander locaties de Eucharistie te 
vieren. 
Naast de priesters, zullen pastoraal werkers uit het team en emeriti inzetbaar 

zijn. Ook zal er een blijvend beroep worden gedaan op vrijwilligers die 
voorgaan in vieringen. We hopen zo een rooster te hebben samengesteld dat 
enige tijd mee kan gaan, zodat niet iedere wijziging in de personele bezetting 

moet leiden tot een wijziging van het rooster. 

 
Daarnaast hebben we een zo eerlijk mogelijke spreiding over de locaties 

willen bewerkstelligen en is er gekeken naar redelijke, vaste, aanvangstijden. 
De tijden voor de Heilige Geest parochie zijn als volgt: 
Hengevelde iedere zaterdagavond om 18.00 uur 

Beckum iedere zaterdagavond om 19.30 uur 
Bentelo iedere zaterdagavond om 19.30 uur 

St. Isidorushoeve iedere zaterdagavond om 19.30 uur 
Delden elke zondagmorgen om 09.30 uur  
Goor elke zondagmorgen om 11.00 uur. 

 
Op deze manier kan er zoveel mogelijk gevierd blijven worden in alle 
geloofsgemeenschappen en het pastorale team hoopt op begrip van uw kant 

voor deze wijzigingen.  

 
 
 

TVO TENNIS Nieuwjaarsinstuif 
Zaterdag 4 januari 2014 
 

Om het jaar sportief en feestelijk in te luiden is dit jaar 
een TVO Tennis Nieuwjaars Instuif georganiseerd. Een 
avond waarbij een ongedwongen potje tennis wordt 

gecombineerd met een hapje, drankje en veel 
gezelligheid. 
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Voor Wie?  
Voor alle Beckumers met veel sportieve voornemens. (Dus ook 

voor niet leden). 
 

Wanneer?  

Zaterdag 4 Januari, Vanaf 19:00 uur, 
 

Waar?  

Locatie: Tennishal Veldwijk Pruisische Veldweg 81 Hengelo 
(Voorbij het FBK Stadion)  
Heb je zin hebben in een sportieve en leuke avond, dan kun je aanmelden bij  

Ben Mentink: 0619916461,  
Of door een mailtje te sturen naar tvotennis@gmail.com  

                                                                   Hopelijk tot dan!  

 
 In de Veldwijk sporthal gaat het gebeuren! 

 

We bladerden weer in het archief;  
maandblad Zwart op Wit december 1978!! 
 

Het is wat, 35 jaar terugkijken in de Beckumer tijd! 
TVO secretaris Jan Ottink meldt dat hij het te druk heeft. Naast TVO 

Voetbalsecretaris, lid vh Zomerfeestbestuur en voor het maandblad schrijven 
is hij nu ook lid van de oudercommissie. Maw. een nieuwe TVO secretaris 
wordt gezocht. (ik meen dat dit Bennie Bunte toentertijd is geworden?!). 

Verder meldt de bestuurstafel; er zijn klachten over de matige verlichting 
vh. trainingsveld. Dit punt heeft bestuursaandacht, maar ‘de kostenfactor 
speelt een hoofdrol’, natuurlijk… 
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De Beckumer Ossens bestaan 10 jaar. dus volgt er een gala-avond op 27 
januari 1979 bij de residentie Annink Pot om 20 uur. Met een receptie voor 

genodigden vooraf tussen (let wel) 19 uur en 19.45 uur. (die gasten 
kwamen er dus bekaaid af!). Kaarten bestellen bij H. Pot Deelweg 9. 
 

Ook interessant; het jaarlijkse Kersttoernooi op de THT wordt al weer 
voor de 10e keer gehouden. TVO was ook present. Speler en verslaggever 
Harrie Rupert ’er werd hard gewerkt, eerst vaak te laat gewisseld en dus 

moe en technisch/tactisch was het wel eens matig’. Maar ook ’wat wel 
gezegd mag worden dat er de hele dag niet werd gezeurd of gekankerd’. 
TVO verloor 3x, won 2x en speelde 1x gelijk. ‘We waren wel versterkt met 

gastspelers G. Postma, E. Drenth, J. Pot en B. Wienk’. 
 

Nieuwe handballeider bij senioren2 werd Bertus van der Merwe uit 

Nijverdal, beroep opzichter gemeente Bathmen. In zijn team speelden oa. 
Elly Waanders, Ria Wijlens,  Ans Jannink, Margret ten Voorde, Elly ter Avest, 

Sinie Ottink-Tijhuis,Jose Mentink, Angela Pot en Yvonne ten Voorde. 
 

Aan 12 TVO voetbal- en handbalspelers werden enkele vragen voorgelegd 

over het jaar 1978. De antwoorden op; Hoogtepunten privé en bij TVO. 
 

De voetballerscore: 
Henk Morsink 1e, ‘privé; geen bijzonderheden, TVO; overwinning op 
Tubantia. 
Hermie Ross 2e, privé; uitgelopen vakantie wegens Franse staking, TVO; 

overwinning op Achilles4. 
Harry Busscher 3e, privé rijbewijs gehaald, TVO; de komst van de spelzaal. 
Johan Vossebeld 5e, privé; geen bijzonderheden, TVO; kampioenschap c2. 

Aloys Bunte,7e, privé; theorie in praktijk brengen; boer geworden, TVO; 
wedstrijden winnen met een goal verschil. 
Eduard Bos 8e, privé; geslaagde operatie zwager Jan, TVO; start bouw 

sportzaal en 1e punt TVO1. 
Alfons ter Avest 9e, privé; toffe vakantie gehad, verder niets bijzonders. 
TVO; ik speel met veel plezier in het negende elftal. 

Inderdaad opvallend; van TVO 4 en 6 in 1978 is geen persoon vermeld… 
 

De handballerscore: 
Wilmien Jannink 1e, privé niets bijzonders TVO kampioen zaal ‘1977/1978. 
Willy Hofstede 2e, privé; dat ik het rijbewijs mocht halen TVO; dat we op 

de 2e plaats zijn geëindigd bij de veldcompetitie. 
Carla Koster 3e, privé; ik ben aangenomen op de Losserhof en ik de oplei-
ding verpleegkundige-Z kon beginnen. TVO; nieuwe leider Hennie Michorius, 

andere trainer en ander elftal. 
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De Slingerbeurs 2014 
 

Je wilt net dat steentje extra bijdragen aan de samenleving, of je 
zoekt je weg naar het bedrijfsleven. Het evenement waar dit 
mogelijk is komt er weer aan. 
 

Op vrijdag 21 maart 2014 heten we u van harte welkom tijdens de 6e editie van de de 
Slingerbeurs in Hengelo. Vanaf 15.00 uur staan de deuren van het ROC van Twente 

(De Gieterij) voor u open. Op informele wijze kunt u hier als maatschappelijke 
organisatie of bedrijf contact leggen.  
 

Deelname is helemaal gratis, dus meld u uiterlijk 14 maart 2014 aan via onze 

website: www.deslingerhengelo.nl 
 

 
Gezellige drukte op de Slingerbeurs 2013 

 
 

Stille Nacht Heilige Nacht gaat niet verdwijnen 
                                                                                                                     Column 
 

Het is allemaal weer zo verwarrend. De zwarte Pieten van Sinterklaas zouden 
verboden moeten worden, althans in de huidige hoedanigheid. Dat pruttelde 

tenminste een wereldvreemd figuur met een vage functie bij de VN. 
Inderdaad kwam er even een volstrekt overbodige discussie los; de 
simplisten kropen snel terug in hun hol. Tja, het jaar 2013 kende de nodige 

opwinding. Waar Snowdon de wereld opnieuw in opschudding bracht met 

http://www.deslingerhengelo.nl/
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zijn internetpublicaties all over the world. En ach ja, we worden wereldbreed 
afgeluisterd, maar dat heeft een oorzaak van preventie, zullen we maar 
zeggen. Want de boze wereld heeft soms snode plannen… 
 

Van een heel andere orde is het beleid wat ze vanuit het Vaticaan aan de 
katholieke wereld willen opleggen. Met paus Franciscus de 1e leek een soort 

lentewind over die wereld te waaien. Nederigheid, toenadering, voorzichtig 
afbreken van starre tradities of in ieder geval bespreekbaar maken. De 
gelovige anno 2013 leek zich rijk te mogen rekenen. Maar ook daar in Rome 

heerst een conservatieve macht, die al eeuwen een strakke regie voert. De 
verkondigde waarden, het onvoorwaardelijke volgen van opgelegde tradities, 

daar mag niet aan getornd worden. Voortschrijdend inzicht is niet besteed 
aan die onbeweegbare machten in Rome.  
 

Dus paus Fransiscus verkondigt een haast kansloze boodschap. Een invloed-
rijke Roomse bobo zei het – vrij vertaald – onlangs treffend; ‘Wat de paus 
ook zegt, wij beslissen over de regelgeving vanuit het Vaticaan’. In dat kader 

was de recente boodschap weer een slag in het gezicht van de moderne 
gelovige. Kerstliederen als Stille Nacht en De herdertjes lagen bij nachte 
moeten uit de nieuwe geschriften verwijderd worden. Opnieuw bewijzen die 

dictaten, hoe ver de conservatieven afstaan van de denkwijzen van de 
moderne, huidige Katholieke volgers.  
Maar ik weet desondanks zeker, dat straks – en in de toekomst – met 

Kerstmis die liedjes helder, overtuigend en massaal zullen klinken. Deze 
nieuwe poging van de Roomse macht is gedoemd smadelijk te mislukken. 
                                                                                                    Knitto  
 
 

          

WETHOUDER OP WERKBEZOEK 
 

Mariska ten Heuw, wethouder economische zaken Gemeente 
Hengelo en Monique Göritzlehner, accountmanager bedrijven 
hebben op 27 november j.l. een werkbezoek aan Beckum en Oele 

gebracht.  
 

Hiermee heeft Ten Heuw haar belofte ingelost die ze tijdens haar onlangs 

gehouden spreekbeurt op de ondernemersbijeenkomst van de OVBO had 
gedaan. De leden van de OVBO konden kenbaar maken of ze een bezoek op 
prijs stelden. Voorzitter Rob ten Vregelaar ontving beide dames bij 

Aannemersbedrijf Mulder. Voorafgaande aan de enthousiaste bedrijfs-
presentatie van Bas ter Avest werden diverse thema’s besproken zoals de 
karakteristieken van ondernemerschap in de stad Hengelo, het dorp Beckum 
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en de buurtschap Oele. Instroom op de arbeidsmarkt van jonge gekwa-
lificeerde mensen, inhuur van gespecialiseerde bedrijven in plaats van inzet 
met eigen medewerkers en de veranderende bouwkolom kwamen ter sprake. 

Bas presenteerde de geschiedenis en de toekomst van het aannemersbedrijf 
Mulder, de visie  op innovatie en de (sociale) betrokkenheid met allerlei 

dorpse activiteiten. Zakelijk gezien vertelde Monique hoe het onderhoud en 
beheer van gemeentelijke gebouwen is georganiseerd en hoe lokale 
ondernemers hiervoor interesse kenbaar kunnen maken. Alwie gaf een 

toelichting op zijn betrokkenheid met duurzame energie en in bijzonder met 
het project van de bio vergisting op het bedrijvenpark XL te Almelo. Omdat 
Rob met zijn bedrijf Invence een demonstratie-installatie over domotica 

(woonhuis automatisering) bij Mulder in het gebouw heeft aangelegd werd 
ook hierover kort gesproken. Met name omdat senioren steeds langer 
zelfstandiger thuis blijven wonen en zich kunnen laten ondersteunen met 

domotica ligt er in dit segment een interessante toekomst in het verschiet. 
Op het gebied van energiebesparing en het comfortabel bedienen van allerlei 
apparaten biedt domotica ook mooie oplossingen.  
 

 
Rob ten Vregelaar, Mariska ten Heuw, Alwies Mulder, Monique Göritzlehner 

en Bas ter Avest bij de ondernemersbijeenkomst van de OVBO 
 

Om 13:00 uur werden we door Henk en Angela Morsink op Erve Het 

Wolfkotte ontvangen en getrakteerd op een heerlijke broodmaaltijd met 
soep. De totstandkoming van dit park was een langdurig, moeizaam en traag 
traject wat nog steeds niet voltooid is. Een kritische noot aan het bestuurlijk 

apparaat van de Gemeente Hengelo, doorspekt met teleurstellingen en 
tegenvallers, werden door Angela uitgesproken. Deze terugkoppeling kwam 
voor Mariska niet als een verrassing en Monique vertelde over haar 

werkzaamheden o.a. het tackelen van dit soort zaken tussen ondernemer en 
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gemeente. Vervolgens werden we rondgeleid over het park en natuurlijk 
werd de ouderlijke boerderij (Rijksmonument) niet overgeslagen.  
Het gezelschap toog vervolgens richting ”eenpitter” Paul ter Bekke die met 

zijn bedrijf De Consul interim management doet. Paul stond uitgebreid stil bij 
zijn interessante werkverleden en de opdrachten die hij voor diverse 

toonaangevende bedrijven heeft gedaan. En zoals Paul is, lekker 
commercieel dus, hengelde hij naar een mogelijk volgende opdracht binnen 
de Gemeente Hengelo. Ons laatste bezoek werd volbracht in Oele bij het 

bedrijf Contiplan van de gebroeders Martin en Ronald Hengelman. Uiteraard 
kwamen we alles te weten over kunststof kozijnen en beglazing. Er werd ons 
een interessante kijk gegeven in de wereld van de onderlinge samenwerking 

op de bouw tussen gespecialiseerde (lokale) ZZP-ers en met aannemers-
bedrijven. 
Elk bezocht bedrijf kreeg na afloop van Mariska twee boeken over de 

Techniekstad Hengelo en Het Huis van Hengelo. Mariska toonde zich als een 
betrokken wethouder met een brede kennis van zaken. Mariska en Monique 
vonden de werkbezoeken interessant en bedankten voor de ontvangsten, 

met andere woorden ”geslaagd en voor herhaling vatbaar”. 
 
                                                         Rob ten Vregelaar Voorzitter OVBO 

 
 

TVO Handbal actueel 
 

En er was weer hoop…….dames 3 heeft haar eerste wedstrijd gewonnen en 

hoe. Met een eindstand van 23-9 op het scorebord was de eerste 
overwinning een feit. De wedstrijd begon voortvarend tegen Avanti. Iedereen 

speelde lekker en scorend was men op dreef, wat resulteerde in een 
ruststand van 15-2. Dat mocht niet meer uit handen gegeven worden. De 
tweede helft begon wat minder maar al snel nam TVO het spel over en won 

het dus met overmacht. Ga zo door dames.  
Ook dames 1 won met duidelijke cijfers van HCV (32-25). Daarmee werd de 
wedstrijd van de onbenutte kansen (Bornebroek) vergeten. De D en de F 

jeugd wonnen ook overtuigend. Alleen de B-jeugd kwam er totaal niet aan 
de pas tegen de meiden van Bornebroek. Maar deze meiden trainen en 
spelen zelfs ook af toe met het eerste team mee. Dames 2 was vrij en kon 

even bijkomen van de totaal onverwacht dikke nederlaag tegen de dames 
van WHC. Dames 2 heeft titelaspiraties en kan zich dit soort nederlagen dus 
niet permitteren. Snel vergeten dus en met frisse moet de volgende wedstrijd 

tegemoet.  
Verder kunnen we met trots melden dat Marloes ten Dam en Karlijn Bloem 
zijn geslaagd voor hun scheidsrechters diploma. Gefeliciteerd dames en 
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succes met het fluiten. Als laatste nog even een oproep: We zijn nog op zoek 
naar een voorzitter voor de TC om Martine Wijlens op te volgen die er per 1 
januari 2014 mee stopt en er is nog een vacature voor eenTC-lid 

accommodatie en materialen. Kijk even op de site voor meer informatie ( 
www.tvohandbal.nl ). Want vele handen maken licht werk…oftewel TVO zijn 

we samen en samen staan we sterk!!  
Namens het bestuur van de afdeling handbal wensen we alle TVO-leden, 
vrijwilligers, toeschouwers, donateurs, overige betrokkenen bij TVO en alle 

overige BBB-lezers 

Prettige feestdagen en een sportief 2014 !!! 

 
 
 

POSTDUIVEN 
ZWARTE DOFFER BECKUM 

in ‘t Proggiehoes 
 

zondag 12 jan.2014 
vanaf 12.00 uur 

 
4-tallen tentoonstelling 

+ bonnenverkoop 
 
Ook kunnen uw duiven gekeurd worden! 
Inschrijven voor 27 december 2013 
Inlichtingen; tel.06-22049903 of 
Email; info@zwartedoffer.nl 

http://www.tvohandbal.nl/
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BBB Kerstmarktgroep 
Hallo Beckumers, 

Vandaag vanaf 17.30 uur de Kerstmarkt inBeckum. En wel op een nieuwe locatie bij 
het Wapen van Beckum, van 17.30-21.00 uur. Er is veel te doen en te koop met als 
goede doelen de Bibliotheek en basisschool de Bleek. Een nieuwtje is de mogelijkheid 

om voor 8,50 euro een stamppotbuffet bij Het Wapen van Beckum te nuttigen, in de 
Twickelzaal (heerlijk gemoedelijk). Ook al is iedereen nog volop in de kerstsferen, 
toch willen wij graag jullie aandacht vragen voor het volgende: 

GRAAG ALLE (KERST)SPULLEN DIE JE ZELF NIET MEER WENST TE GEBRUIKEN 
INLEVEREN BIJ SONJA, RIA, INE OF IRMA. HEBBEN WIJ NODIG VOOR VOLGEND 
JAAR! OOK GRAAG OUDE KAARSEN INLEVEREN 
Voor nu heel veel plezier en tot op de kerstmarkt in Beckum. 

                                                                                                     Cheers! Rita 

 
 

2e TVO kaart marathon,  Kruisjassen 
 

Zaterdag 15 februari  a.s. in kantine van ’t Geertman. Aanvang 10.00 uur, 
aanwezig 09.45 uur, einde om 22.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. 

Er wordt gezorgd voor de inwendige mens (maaltijden) in de middag en aan 

het begin van de avond. Inschrijfgeld inclusief prijzengeld en maaltijden  
€ 17,50  Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Dankzij de prijs-sponsoren zijn er weer leuke prijzen te winnen, geen 

verloting. 
Inschrijving staat open bij: 
Cor Koppelman  Wolfkaterweg 58  7554PM Beckum 
Tel. 074 – 3676314   Mobiel 06-53426502 
e-mail c.koppelman@planet.nl  Bank rek .nr. 104790407  
Aanmelden d.m.v. € 17,50 over te maken op bovenstaand bankrekening-nummer 

onder vermelding van marathonkaarten TVO en uw volledige voor– en achternaam, 
adres  en uw telefoonnummer. 
Daarnaast kunt u ook per e-mail of telefonisch informatie inwinnen bij bovenstaande 

organisator. 

 

DE ZONNEBLOEM BEDANKT! 
 

Hierbij wil de zonnebloem alle geefsters danken die een pakje hebben 

gemaakt voor de actie ZON IN DE SCHOORSTEEN. 
 

Jullie zijn hierbij niet meer weg te denken en we hopen volgend jaar weer een beroep 
op u te mogen doen. Ook wil ik namens alle gasten U bedanken voor het pakje wat 

ze hebben ontvangen, heel erg leuk. Dan wil ik nog even een opmerking maken , ook 
zijn er geefsters die dit jaar geen pakje hebben gemaakt, dit komt omdat we er 
geefsters bij hebben gekregen. Het is dan ook erg fijn, dat er veel mensen zijn die 
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aan deze actie mee doen, dus maak je niet ongerust, want iedereen komt weer aan 
de beurt,  
Wij willen ook die mensen bedanken, die een geldelijke bijdrage hebben geleverd op 

welke manier dan ook, zodat we ons zonnebloem voort kunnen zetten, want zonder 
geld en zonder U zijn we nergens. Dan willen de zonnebloem medewerksters U allen 
hele fijne feestdagen, en een gezond 2014 wensen. 

                                                                             Het Zonnebloem bestuur 

 
 

KVO Nieuws 
 

Op woensdag 11 december jl. stond weer de jaarlijkse december-
avond van de KVO op het programma. Dit keer tekende Stepelo 
voor de organisatie en in ’t Proggiehoes meldde zich hoog bezoek  
 

‘Willem-Alexander en Maxima’ waren aanwezig. Alle gasten werden hoogst-
persoonlijk door hen zelf ontvangen. Na koffie/thee met een oranjesoes en 

een door Stepelo zelf geschreven welkomstlied begonnen we aan het spel ‘Ik 
hou van Holland’. 
Na een spannende strijd met veel wisselende teamcaptains ging het team  

rood-wit-blauw met de hoofdprijs aan de haal. De dames van Stepelo waren 
geheel in de stijl van het thema van deze avond in rood-wit-blauw gekleed. 
Aan het eind van de avond werden we uitgezwaaid door ‘Willem-Alexander 

en Maxima’ en werd een ieder getrakteerd op een zakje bloembollen. Een 
zeer geslaagde avond, complimenten voor de organisatie! 
 

Tevens maken we graag van de gelegenheid gebruik om al onze leden 
Prettige Feestdagen en alle goeds voor 2014 toe te wensen! 
 

Onze volgende bijeenkomst: thema-avond: EHBO in het gezin  
dinsdag 21 januari a.s. 19.30 uur ’t Proggiehoes 
Graag tot dan !!                                                    Bestuur KVO Beckum 

 
 

PAROCHIENIEUWS  misvieringen januari 2014 
 

Wo.  1 jan.   GEEN VIERING  
Za.  4 jan. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING; Pastor 
                                              Nowara ( Dames- en herenkoor ) 

Za. 11 jan. 19.30 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING: Pastor 
                                             Ogink ( Dames- en herenkoor ) 
             Na de viering aanbieden cheques Kerstmarkt 

Za. 18 jan. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING: Pastoor  
                                             Oortman ( Spirit ) 
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Za. 25 jan. 19.30 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING: Pastor  
                                             Ogink ( Dames- en herenkoor ) 

 
 

Datumbank 
 

18 dec.  Kerstmarkt 
18 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

21 dec.  Oud Papier 
21 dec.  Kerstboomfeest bij café Halfweg 
22 dec.  Brook duo kerkentour 2013 met “Mirreweenter op het 

platteland”. Aanvang 15.00 uur in de R.K. Kerk te Beckum 
30 dec.  Oliebollenactie 

 7 jan. 2014 Ouderensoos 
 8 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 jan  Werkgroep Jeugd 

17 jan.  Jeugdraad; Feestavond in ’t Proggiehoes. 
18 jan.  Oud Papier 
21 jan.  KVO; EHBO in het gezin 

22 jan  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 4 febr.  Ouderensoos 
 5 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

8 en 9 febr.      Open dagen Stichting Historisch Archief Beckum eo 
15 febr.  TVO; kaartmarathon kruisjassen in ’t Geertman 
19 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

26 febr.  KVO; Creatieve avond in ‘t Proggiehoes 
 5 maart Werkgroep Jeugd 
11 mei  Jeugdraad; zeepkistenrace 

6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
20 t/m 22 juni   TVO; Jeugdkamp 2014 

30 juli t/m 4 aug. Muiterweek 2014  
 

************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 
23 dec. t/m 3 jan. 2014 Kerstvakantie 
24 t/m 28 febr.  Voorjaarsvakantie Bovenbouw 
24 febr. t/m 7 maart  Voorjaarsvakantie Onderbouw 

21 april   Pasen 
28 april t/m 9 mei  Meivakantie 
29 en 30 mei   Hemelvaart 

 9 juni    Pinksteren 
7 juli t/m 15 aug.  Zomervakantie 

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
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Spreekuren Gezondheidscentrum  

De Beukenhof “Op uw gezondheid” 
 

Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg)  
maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)  

donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490)  
vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430)  
 

Prikpost Medlon en trombosedienst  
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig  
 

Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen  
dinsdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur  
tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268)  

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 
postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo  
 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven  

dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak  
vrijdag 08.00 – 18.00 uur op afspraak tel. 06-15461170  
 

Podotherapie Oost Nederland  
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262  

 

 

OOK TVO VOETBAL WENST ALLE LEDEN EEN 

GELUKKIG, GEZOND EN SPORTIEF NIEUWJAAR TOE! 

 
 

DEZE MAAND… in één volzin 
 

Sinterklaas en de Pieten zijn ongeschonden teruggekeerd naar Spanje, de jongere 

jeugd haalt opgelucht adem en de kerstattributen staan en hangen al weer twee 
weken nadrukkelijk in elke stad en gehucht, terwijl intussen Mandela de geest heeft 
gegeven en de wereld met een weemoedig gevoel achterlaat waarbij de allesover-

heersende conclusie - in het Twents - is; ’t was toch ne heel bes’n keal, hetgeen niet 
gezegd kan worden van Jansen Steur, die zich in zijn leefwereld ver van elke 
empathie voor de buitenwereld hield met alle gevolgen van dien en in Beckum… is 

vanavond 18 december Kerstmarkt, 24 december om 21 uur de Nachtmis en verrijst 
achter de sportzaal een nieuw kleedkamercomplex… 


