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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  

VRIJWILLIGEBIJDRAGEN V D. LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v.  

’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
 

Teksten-coördinatie-lay-out 

Teksten  
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

Esther Rouwenhorst 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Marscha Pot 
Jan Ottink 

  

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBB tjes 

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 zwart-wit: ‘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 in 2e halfjaar 2015 en 1e halfjaar 2016; 
25 nov–23 dec–27 jan–24 feb-23 mrt–20 apr-25 mei–22 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         Kerstnummer 
 
 

 

37……………………………………10 
 

Op de rand van het nieuwe jaar 2016. Wat gebeurde er allemaal om ons heen? 

De moderne (social) media lieten snel en soms indringend allerlei zaken zien 

die op ons netvlies staan gebrand. Daar wordt je niet altijd vrolijk van. Maar 
het leven gaat verder in deze lenteachtige laatste decemberdagen! 

In dit BBB nummer dus veel Beckumers aan het woord en dat leverde boeiende 
leesstof op! Veel plaatsgenoten hebben zich druk gemaakt over een belangrijk 

item dat hier leeft; de gewenste woningbouw in Beckum. De redactie geeft 

achterin deze BBB in een beschouwing de teleurstelling weer die breed leeft bij 
de bevolking.  Desondanks…  

We wensen u prettige feestdagen en een gezond nieuw jaar toe!! 
 

Laatste week nieuws… 
 

 ERGERNIS PAARDENPOEP 
Op fietspaden en in de tunnel ligt de laatste jaren geregeld 
paardenpoep tot ergernis van veel bewoners.  Maar… twee weken 

geleden werd een juffrouw gesignaleerd, die met een schep de poep 
opruimde. ‘Als je als ruiter gebruik maakt van de tunnel, dien je ook 

de eventuele poepoverlast op te ruimen’. Ze vond het dus een 

logische plicht. Hulde aan haar!! 
 

 KAARTMARATHON VOLGEBOEKT!!!  
 Voor de kaartmarathon kruisjassen op 13 februari in de TVO kantine 

zijn een maximaal aantal van 52 deelnemers aangemeld. (zie artikel 
op pag. 15  in deze BBB) Dus geen opgaven meer!! 

 

CARNAVAL IN BECKUM! 
 Het was zondag jl. een zoete inval aan de Past.Eppinkstraat ten huize 

van Prins Tim 1evd. nieuwe Beckumer Ossens. Raad van Elf, noa-
bers, fans en familie maakten er een gezellige open-huis-party van!!! 

  

 TVO HANDBAL STOOMT DOOROok tegen HBS wist TVO1 op 

karakter te winnen. Na de 15-12 ruststand werd HBS sterker, maar 

TVO hield het hoofd koel in de slotfase; prima 23-20 zege dus!... 
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Wat  U  leest  in  deze  december  BBB 2015 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave  
 BBB al 37 jaargangen goed geoliede machine 
 Persoonlijk Noah en Mitch geboren 
 Terugblik op 2015 door aantal Beckumers 
 Jubilarissen dames-herenkoor Diny en Anny 
 De Bieb in Beckum actueel nieuws 
 BBBtjekerstbomen 
 Zelfverdediging Werkgroep Jeugd leerzame avond 

 TVO kaartmarathon 13 februari in de kantine 
 Vier kampioenenbij TVO Volleybal 
 Volle Polle schenkt 750 euro aan jubilerend Beckum 
 Oliebollenactie TVO weer tbv. de jeugd 
 Wist u datjes actuele sportflitsen 
 Zijlijn de feestdagen 
 750 jaar Beckum 1e glas BoB op Nieuwjaarsreceptie 
 Zonnebloem zon in de schoorsteen 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Hoe gaat het nu met…? Joop Kesler 
 Vrouw actie Beckum mooie berichten 

 Oliebollenactie bestellingen alsnog opgeven 
 Bandavond Jeugdraad met prijsuitreiking BeckumGames 
 Alles over de Kerstmarkt 16 december 
 Sportnota Hengelo visie TVO voetbal 
 Misvieringen parochie Beckum jan.-feb.2016 
 Datumbank dorpsagenda 
 BeckumerOssensnieuwe prins carnaval Tim 1e 
 Spreekuren gezondheidscentrum 
 Vertraging woningbouwplan en wat nu? 
  
 GEEN EXTRA MIDDENBLAD DORPSPLAN DEZE KEER 

De stuurgroep wenst u wel fijne feestdagen, dank voor alle 
gelegenheden voor communicatie met de BBB lezers en de 
prima samenwerking het afgelopen jaar. Tot in 2016!  
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BBB al 37 jaargangen een  
goed geoliede machine 
 

De stichting Druk voor Beckum heeft de zaakjes goed voor elkaar. 
Het najaarsoverleg eind november leverde geen moeilijke 

discussiepunten op.  
Het kopieerapparaat functioneert prima met goede tekst- en fotoafdrukken. De 

organisatie bij de BBB exploitatie loopt soepel en er is een batig saldo. Er was 

een lichte stijging van de vrijwillige lezersbijdrage BBB.  
De maandelijkse BBB uitgifte met de redactie, afwerkploeg en bezorgers staat 

als een huis. Net die middag, 25 november, was het decembernummer 
vervaardigd, waarbij de van een ziekte herstelde Gerda Blanken weer 

verwelkomd werd. Evenals Corrie Koppelman, die de plaats van Minie 
overneemt in de ploeg. Dat zijn mooie zaken die de mens goed doen! 

Jan Busscher heeft het secretariaat van Ria Jannink overgenomen binnen de 

Stichting. Marscha Pot nam de taak advertentiecoördinator van Tonnie 
Vossebeld over in het redactieteam BBB. Eea. is zeer tot tevredenheid 

verlopen. 
Enkele belangrijke punten voor 2016; 

- Het 750 jarig jubileum van Beckum zal maandelijks op het BBB 

voorblad zichtbaar gemaakt worden met wisselende afbeeldingen. 
- De vaste tarieven voor kleuradvertenties blijven ongewijzigd (ingang 

per maart 2016, mutaties in jan-feb. doorgeven). 
- De in 2015 gelanceerde rubriek ‘Hoe gaat het nu met…’ (bevindingen 

van oud-Beckumers die vroeger iets voor onze gemeenschap betekent 
hebben), wordt periodiek vervolgd. (Overleg/afstemming door de BBB-

redacteuren). 

- Zoals reeds enkele keren gememoreerd, is het noodzakelijk dat het 
takenpakket vd eindredacteur verlicht wordt. Met name het leeuwen-

deel van de teksten schrijven met daarnaast ook de hele lay out 
verzorgen ‘trekt een te zware wissel’. Binnenkort hoopt de BBB 

redactie hiervoor een kundige persoon te vinden die handig is met lay 

out werk. Oftewel in samenspraak BBB maandelijks kan opmaken, 
gereed voor kopiëren.  

- Inmiddels kunnen we u melden dat Bernadette Morskieft zich bereid 
heeft verklaard deze job op te willen pakken. Dat is een mooi bericht! 

                                                                                               Jan Ottink 
 

Persoonlijk 
geboren;Noah, zoon van Barillett Ottink en Stephanie Langezaal 

          Mitch, zoon van Ruben Kokhuis en Denise Kruit 
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Hoe het jaar 2015 aan ons voorbij ging 
 

We leven in een wondere wereld, was ooit de stelregel van wijlen 
ChrietTitulaer, de eerdere sterrenkundige/presentator. En zo is het 
maar net.  
Het is eind december 2015, het is tijd om het jaar te overzien. En dat doen 

we volgens geldende traditie met een aantal Beckumers. Die een oordeel 

hebben over alle grote en kleine dingen des levens die dit jaar de revue zijn 
gepasseerd in onze wondere wereld; dichtbij en veraf. Hoogtepunten, 

dieptepunten, zorgelijke en blijde zaken en wat er nog te wensen is. Leest u 
mee! 

 

EVERT EN LIESBETH KNOL 
Ze kwamen zo’n 5 jaar geleden in Beckum wonen aan de Wolfkaterweg en 

zijn 2 jaar geleden naar Stepelo getrokken, waar ze geneuglijk ‘in het 
buitengebied’ aan de Deelweg wonen. We hebben het over Evert en 

Liesbeth Knol, die de laatste jaren steeds meer bij TVO betrokken raken. Ze 
volgen vaak beiden de verrichtingen van hun kleinkinderen zaterdags op het 

veld. Daarnaast is Evert al een aantal jaren trouw lid van de 

accommodatiewerkgroep van TVO. Elke maandagmorgen is hij present op 
de Kruudnhof, rustig en overwogen doet hij zijn werk, immer goed te pas. 

Dit echtpaar dat zich snel in Beckum heeft ingeburgerd, heeft afgelopen 
zomer de taken van het kantinebeheer van de sv TVO overgenomen van 

Fons en Coby Pot. Voorwaar een hele klus en ze verdienen alle steun van de 

TVO afdelingen- en leden om deze taken tot ieders tevredenheid te kunnen 
vervullen. 

 
De alles overheersende vraag, hoe kijk je persoonlijk terug op 2015?   
Wij  kijken positief terug op 2015.   
  
Welke gebeurtenis maakte de meeste indruk op je; in/de wereld?    
De aanslagen in de wereld en vooral daar in Parijs. 
  
Wat vond je een absoluut hoogte- en dieptepunt dit jaar?    
Wij  hebben eigenlijk  geen hoogtepunt  in 2015  te noemen. Dieptepuntje 

was dat wij onze bouvier na tien jaar moesten laten inslapen. 
  
Kantinegebeuren runnen, hoe gaat het tot nu toe?     
Nou eerlijk in het begin dachten we;  oh jee, waar zijn we aan begonnen. 
Het was denk ik ook zoals iedereen aan ons moest wennen,  moesten wij dat 

eigenlijk ook. Maar nu gaat het steeds beter en het is leuk om te doen.  Ook 

met dank aan de vrijwilligers en onze jeugd-hulpjes, petje af. 
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Woning nieuwbouw in Beckum stagneert nu, hoe vind je dat?   
Gewoon jammer. 
  
We hebben het in Beckum verder goed voor elkaar, maar….:  
Een  supermarktje zou fijn zijn, maar ja daar is al zo veel over geschreven… 
  
Geef je persoonlijke prioriteiten aan: aanleg nieuwe N18 (verkeersafname 
Beckum) / bredere bestemming kerk / snel nieuwbouw Beckum / 
kunstgrasveld Beckum, om de reden:  
N18 betekent afname van verkeer en kunstgrasveld Beckum,  zodat je altijd 
je wedstrijden kan spelen.  
  

Kerstmis vieren we traditioneel met nachtmis, kerstboom, kribbe, lekker eten 
het gezin/familie of…….  
Kerstboom, lekker eten met onze kinderen en vooral kleinkinderen. 

 
MANON DE LANGE 
Manon de Lange, wie kent haar niet in en rond Beckum. Was in haar jeugd 

actief bij TVO handbal en heeft ook en tijdje getennist. Maar haar studie tot 

kapster met ongeregelde werktijden etc. noopten haar al vroeg om hiermee 
te stoppen. In het voetspoor van haar moeder was ze enkele jaren lid van 

het jongerenkoor. Met haar heldere, zuivere stem blonk ze uit en was solo 
veelgevraagd. Ook buiten het koor trad (en treedt) ze bij tijd en wijle op bij 

een band. Geheel in navolging van haar veel te vroeg overleden vader Gertie 

de Lange heeft ze zich ook toegelegd op het trimlopen in de natuur. Naast de 
bezoeken aan de sportschool in Delden (waar ze ook woont) doet ze 

wekelijks aan hardlopen, variërend van 10 tot pakweg 15 kilometer. Met haar 
maat en broer Remond is ze onlangs nog naar Ameland geweest voor een 

wadden/duinenloop. Ondertussen beoefent ze haar beroep van ‘knippenenzo’ 
in de regio. Onverstoorbaar, eerlijk en sociaal betrokken. 

 

Hoe ik persoonlijk terugkijk op 2015? 
Persoonlijk kijk ik wel positief terug op dit jaar , het was een bewogen jaar 

met ups en downs. Maar ook zowel persoonlijk als zakelijk erg leerzaam. 
  

Welke gebeurtenis maakte het meeste invloed op mij? 
Dat mijn vader is overleden maakte grote indruk op mij zo plotseling iemand 
verliezen is heftig. Ik mis hem nog elke dag. 

  
Mijn absolute hoogtepunt en dieptepunt? 

Hoogtepunt van dit jaar is: Dat ik mezelf beter heb leren kennen en dat ik 

gegroeid ben zowel persoonlijk als in de muziek. Dieptepunt is;de wereld zo 
veranderd is en dat het zo onrustig is voorbeeld : alle aanslagen enz. 
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Woning nieuwbouw? 
Dat de nieuwbouw in Beckum stagneert is natuurlijk erg jammer voor de 

gemeenschap, het is wel belangrijk 

dat erg groei blijft. Maar ik woon niet 
meer in Beckum dus ik ondervindt 

daar niet zoveel hinder van. 
In Delden vind ik het erg fijn om te 

wonen, het heeft iets meer te bieden. 

  
Ambities met zangtalent? 

 De manier waarop ik nu muziek maak 
is erg leuk en ongedwongen. Maar ik 

zeg nooit,.. nooit, wie weet komt er 
nog wel meer op mijn pad. 

  

Kerstmis vieren? 
 Ik vier Kerstmis met mijn familie, 

alleen ik moet erg wennen om 
Kerstmis te vieren, als je als familie 

niet helemaal meer compleet bent. 

Kerstmis is een feest om samen te 
vieren en dat is niet voor iedereen 

weggelegd , er zijn ook genoeg mensen die alleen zijn met de Kerst. Maar 
wij zijn als familie samen, lekker eten , relaxen, spelletjes, wandelen, dus 

gewoon samen zijn.   
  

TRUUS TER AVEST 
We kennen haar allemaal als lector van de misvieringen in de Blasiuskerk van 
Beckum. Ook bij avondwaken en andere themavieringen is zij een uiterst 

gepaste voorgangster. Waardig, bescheiden en sociaal betrokken. Zij woont 
met Bennie en Hennie ter Avest (haar echtgenoot) ‘op ’t Ooldershoes’ aan de 

Wolfkaterweg. Ze leiden daar een rustig leven in de ‘hobbyboerderij’ met 

enkele schapen. Truus ter Avestis een tijd nog werkzaam gewerkt als 
verpleegkundige in de wijk –thuiszorg. 
Het is in deze tijd van gestage achteruitgang vh. kerkbezoek en derhalve 
mindere betrokkenheid altijd weer een bemoedigende situatie, dat mensen 

zich –tegen heug en meug – blijven inzetten voor de parochie. Gelukkig is 

Truus er daar nog een van. Hoe de toekomst er ook uit mag zien, Beckum 
mag zich gelukkig prijzen met haar. 
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Hoe ik persoonlijk  terug kijk op 2015? 
Wel erg wisselend, aan het begin van het nieuwe jaar denk je wel eens, wat 
staat mij allemaal te wachten en wat gaat er gebeuren? Gelukkig dat we dat 

niet van te voren weten. Als ik dan nu zo terug kijk, is het jaar voor mij veel 

te snel voorbij gegaan. 
 
Truus tijdens een modeshow bij 
Vrouw Actie Beckum! 
 

Gebeurtenissen in de wereld? 
De grote stroom vluchtelingen 

is soms beangstigend en de 

terreuraanslagen, oorlog in 
vele landen. 

  
Belangrijke zaken in Beckum: 
Jammer dat de woningbouw 

stagneert,wel gehoord en 
gelezen dat er wel belang-

stelling voor is. Als de 
jongeren weg trekken, dan is 

het hart uit Beckum weg, 

Heb al gehoord dat er minder 
kinderen op school zijn, etc. 

 

Over de aanleg van de nieuwe N 18; als dat klaar is zal dan zeker de 

verkeersafname in Beckumgoed te merken zijn door de vele vrachtwagens  
die nu door Beckum rijden. 

  

Bestemming/toekomst van de kerk zal je zorgen baren: 
Ik hoop  dat de kerk nog lang open blijft en welke bestemming de kerk dan 

moet krijgen vind ik erg moeilijk, daar wordt veel over gepraat. 
 over bekend. 
  

Kerstmis vieren: 
Wel traditioneel bij ons. Kerstavond zing ik in Oldenzaal,  zit al 35 jaar bij dit 

koor. Dit jaar in de Antonius kerk, voorganger Pastor Joop Huisman. 
We hebben elk jaar een kerstboom  met een kerststal met mooie beelden die 

al zeer oud zijn. We gaan niet uit eten maar koken zelf en dan wat extra,s. 

1e Kerstdag  gaan we op ‘s avonds op bezoek naar mijn schoonzus en 
zwager. 
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EGBERT-JAN PASMAN 

Docent Civiele Techniek bij Saxion in Enschede staat op het cv van  
Egbert-Jan Pasman. En daar kun je mee thuiskomen. Maar hij woont aan 

de Past. Geertmanstraat in Beckum alwaar hij uitkijkt op een nostalgische 

slootwal en aanliggende weilanden. In zijn jeugdtijd probeerde hij zich de 
voetbalsport eigen te maken, maar dat werd een kansloze missie. ‘En as ter 

nig inzit, mo’jnig moeilijk doen’, zei ook vader Egbert Pasman. Egbert-Jan 
Pasman jr. is al zo’n 15 jaar betrokken bij plaatselijke ontwikkelingen inzake 

toekomstplannen en leefbaarheid. Zo schreef hij als lid van de Dorpsraad 

Beckum samen met de leden een lijfelijk rapport over kansen en 
mogelijkheden in Beckum richting gemeente Hengelo. En op dit moment zit 

hij in de werkgroep Verkeer N739. Daarbij zet hij zich in voor het leefbaarder 
maken van Beckum door de inpassing van de Haaksbergerstraat in het dorp 

te verbeteren. De verfraaiing van de entrees maken daar onderdeel van uit en 
de aanleg valt mooi samen met het 750 jaar bestaan van Beckum in 2016. 

Kortom Egbert-Jan heeft duidelijk zijn inbreng bij de ontwikkelingen voor een 

veiliger en meer leefbaar  Beckum. 
 

De alles overheersende vraag, hoe kijk je persoonlijk terug op 2015? 
Als het jaar dat mijn leven ingrijpend veranderde. De geboorte van onze 

Marije zette ons leven op zijn kop, van de een op de andere dag. Wat een 
wonder, elke dag weer. We hebben jaren naar haar uitgekeken, maar de 

mogelijkheid leek aan ons voorbij te gaan. En ineens was ze daar, op die 

sneeuwwitte 24ste januari. En natuurlijk inclusief alle onzekerheid die bij zo'n 
wonder hoort. Geen handleiding, allemaal goedbedoelde tips, het zelf graag 

goed willen doen en uiteindelijk gewoon maar samen je draai erin vinden. En 
zij? Onverminderd vrolijk gaat ze door het leven. 
 

Welke gebeurtenis maakte de meeste indruk op je; in Beckum/de wereld? 

De massale uittocht van vluchtelingen uit de instabiele landen ten zuiden van 

Europa. En hoe moeilijk we het vinden om daarin ons hart te volgen. Nog niet 
zo lang geleden sloegen Nederlanders op de vlucht en werden ze opgevangen 

toen het nodig was. En nu het in Nederland bijzonder goed gaat en de rollen 
zijn omgedraaid, lijken we bang voor elke vluchteling. Alsof we van alles en 

nog wat moeten inleveren! De media vergroot onze angst en daar kijken wij 
weer graag naar, want het bevestigd ons angstbeeld en dat geeft weer een 

verzekerd gevoel. Verhalen over moedige Nederlanders, succesvolle 

inburgering, etc. horen we minder, want die trekken geen kijkcijfers omdat wij 
liever iets anders willen horen. En dus laten we ons steeds weer bang maken. 

Daardoor verslapt de (politieke) daadkracht. Nu je het vraagt, maakt hoe wij 
naar deze vluchtelingenmigratie kijken bijna net zoveel indruk op me. 
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Wat vond je een absoluut hoogte- en dieptepunt dit jaar? 

Hoogtepunt is wel duidelijk he!? Dieptepunt heb ik niet beleefd. Triest vond ik 
wel het overlijden van mijn buurvrouw Minie Koppelman. Iemand met een 

zichtbaar gouden hart en weinig oordeel in haar doen en laten. Dit soort wijze 

mensen lijken in deze tijd zeldzaam... 
 

 De nieuwbouw in Beckum stagneert nu, hoe vind je dat? 
Jammer voor de vrijwilligers, de geïnteresseerden en ook voor het dorp. De 

reden van de stagnatie is niet nieuw. Dat we met onze beste bedoeling het 
accent wellicht teveel op expansie in plaats van inbreiding hebben gelegd, 

maakt het extra teleurstellend. Wat ik nog niet heb gezien is 'de wil' van 
betrokkenen om er samen uit te komen. We hebben oude panden, 

leegstaande kavels en nog wat meer kansen om iets moois te realiseren 

binnen die rode (bouw-)contour. Zodra de belanghebbenden elkaar vinden, 
met elkaars belang durven mee te denken EN allemaal een beetje water bij de 

wijn willen doen, komen de kansen binnen de rode (bouw-)contour in een 
stroomversnelling. Belangrijk is dat als we wat bouwen voor jongeren, dit ook 

voor jongeren blijft. Een woningcorporatie als opdrachtgever die met koop/-

huurconstructies durft te werken is volgens mij een voorwaarde. 
 

We hebben het in Beckum verder goed voor elkaar, maar: 
Geen",maar...". We leven in een rijk dorp. En soms kunnen we verrassend 

goed zeuren en afgeven op een ander. Ik zie het als een luxe probleem.  
 

 Geef je persoonlijke prioriteiten aan: aanleg nieuwe N18 (verkeersafname 
Beckum) / bredere bestemming kerk / snel nieuwbouw Beckum / 
kunstgrasveld TVO; 
In de komende periode zijn voor Beckum een duurzaam woonperspectief voor 

jongeren en het anders inrichten van 

onze voorzieningen volgens mij de 
belangrijkste onderwerpen. De 

vergrijzing gaat sneller effect op het 
dorp hebben dan we verwachten. Ik 

bewonder hoe onder andere de 

Stichting Zomerfeesten een andere 
zomerfeestinvulling ter discussie stelt 

en hoe het dorp nadenkt over andere 
invullingen van de kerkgebouwen. En 

misschien vragen onze sportactiv-
iteiten wel om een accentverschuiving 

naar een oudere doelgroep, wie zal 

het zeggen.Maar persoonlijk geef ik de 
prioriteit aan iets anders: op de 

achtergrond piano spelen en coaching 
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(van onder andere studenten) hebben op een laag pitje gestaan. Er ontstaat 

nu weer ruimte om me daarvoor in te zetten en daar heb ik zin in. Zingen en 
spelen op een podium met Bigband New Edition mis ik ontzettend, maar het 

was even niet te combineren. Dingen 'laten' hoort ook bij prioriteren. 
 

Kerstmis vieren we traditioneel met nachtmis kerstboom kribbe, lekker eten 
het gezin/familie of…….. 
Kerstavond eten we met de familie bij ons thuis. De dagen daarna zijn we 

lekker thuis, verblijven we bij goede vrienden en prutsen/niksen we. De 
collectieve hectiek maakt elk jaar meer plaats voor iets anders, wat 

bij mij past. De kersttijd komt daarmee steeds meer in het teken van de 
symboliek van het donker naar het licht. De winter en de naderende kersttijd 

lenen zich daar goed voor, waarbij ik mezelf een natuurlijker tempo gun. Dit 

naar binnen keren doet me goed. Ik ben dit jaar gevraagd om op deze manier 
een kerstviering muzikaal te begeleiden. Het wordt een nieuwe ervaring en 

een intieme viering, ik kijk er naar uit. De kersttijd blijft de geboorte van 
nieuwe mogelijkheden. 

 
MAAIKE TER AVEST 

In de schaduw van haar vader is ze al jaren als bestuurslid actief bij de 
Stichting Zomerfeesten Beckum. Bij TVO beoefent ze al heel wat jaren 

handbal, maar kan niet terugzien op een lange succesvolle carrière. Dat 
vormde echter geen enkel probleem voor haar, andere zaken hadden 

prioriteit. De naam is Maaike ter Avest en ze woont in Bentelo. Bij de 
Stichting Zomerfeesten vervult ze al bijna tien jaar de taken, die met muziek 

en aanverwante zaken te maken hebben. Overigens samen met andere 

personen binnen een commissie. En het muziekpakket is nou net een 
Pinksterfeestonderdeel, dat nogal eens aan kritiek onderhevig is. Vooral van 

mensen die een beetje op afstand de zaak volgen en niet goed beseffen wat 
de financiële consequenties zijn als je tegenwoordig een topper in huis wilt 

halen. Voeg daaraan toe dat het grote publiek niet meer zo warm loopt naar 

de zomerfeesten in de regio plus de strengere regelgeving daarbij en de 
hogere moeilijkheidsfactor is verklaard! 

Desondanks zal Maaike ter Avest met haar kompanen ook in 2016 wel weer 
een aantrekkelijk, gevarieerd muziekpakket naar de Pinksterfeesten halen… 
 

 De alles overheersende vraag, hoe kijk je persoonlijk terug op 2015? 
Ik kan tevreden terugkijken op het jaar 2015. Eind 2014 ben ik trotse 

moeder geworden van een dochter, genaamd Fayèn en afgelopen jaar heeft 
veelal in het teken gestaan van de veranderingen die dit met zich meebrengt 

op privé- en werkgebied. Een hele verrijking waar we ontzettend blij mee 
zijn.  
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Welke gebeurtenis maakte de meeste indruk op je; in Beckum/de wereld? 
Het zeer geslaagde pinksterweekend is mij erg bijgebleven. Na enkele 
moeilijke jaren hebben we het, met de invulling van het programma 

(muziek/evenementen/aankleding), over een andere boeg gegooid wat 

geresulteerd heeft in een gezellig/sfeervol feestweekend met vele positieve 
reacties en niet onbelangrijk: positieve cijfers onderaan de streep.  

 

Wat vond je een absoluut hoogte- en 
dieptepunt dit jaar? 
Ik heb het afgelopen jaar geen echte 

hoogte- en dieptepunten meegemaakt. 

Ik ben een tevreden mens en heb 
plezier in het leven. Wat ik wel erg 

jammer vind is dat we, met een voetbal 
land als Nederland met kwalitatief 

goede spelers, aankomend zomer niet 

zullen deelnemen aan het EK van 2016.  
 

Woning nieuwbouw in Beckum 
stagneert nu, hoe vind je dat? 
Dat vind ik persoonlijk erg jammer. Op 
deze manier krijgt de jongere generatie 

van Beckum geen kans om hier te 
blijven wonen. Een mix van jong en oud 

is naar mijn mening essentieel voor het 

voorbestaan van het dorpsleven. Denk 
hierbij aan de school, de sport, het verenigingsleven etc.   

  
Voor de komende Pinksterfeesten kan het publiek weer een gevarieerd 
muziekaanbod verwachten: 
Afgelopen jaar hebben we een goede basis gelegd voor de komende 
pinksterfeesten.  Ook dit jaar zal het programma zeer aantrekkelijk zijn voor 

alle doelgroepen; van 60+’ers tot jonge gezinnen met kleine kinderen. De 
doorlopende evenementen met een daarop afgestemd muziekprogramma 

staat centraal op de agenda. Echter topartiesten zijn niet meer aan de orde:  

de muziek moet kwalitatief goed zijn en dient zowel jong als oud te kunnen 
amuseren. Een topartiest op zich maakt geen sfeer, dat zijn de bezoekers 

zelf! 
 

We hebben het in Beckum verder goed voor elkaar, maar….: 
Ik kan zo geen voorbeeld noemen. Ik denk dat we het in Beckum, voor een 

dorp met ca. 1000 inwoners, over het algemeen prima voor elkaar hebben. 

Uiteraard zijn er altijd toekomstwensen, maar ik denk dat we ook blij moeten 
zijn met wat we wel hebben.  
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Geef je persoonlijke prioriteiten aan: aanleg nieuwe N18 (verkeersafname 
Beckum) / bredere bestemming kerk / snel nieuwbouw Beckum / 
kunstgrasveld Beckum, om de reden: 
Als ik moet kiezen, dan geef ik prioriteit aan snel nieuwbouw Beckum. Al zijn 

het enkele woningen per jaar, maar zoals hier boven al genoemd naar mijn 
mening essentieel voor het voorbestaan van het dorpsleven.  

  
Kerstmis vieren we traditioneel met nachtmis kerstboom kribbe, lekker eten 
het gezin/familie of…….. 
De december maand vind ik met de feestdagen een erg gezellige maand en 
wij vieren dit ook altijd traditioneel met de familie. Gezelligheid, een borrel 

en lekker eten vormen de hoofdlijn van deze dagen.  
                                                                                             Jan Ottink 
 
 

Jubilarissen Dames en Herenkoor  
Heilige Blasius Beckum 
Tijdens het Caeciliafeest zijn er enkele jubilarissen gehuldigd. 

Diny Vonder, 40 jaar lid, Anny Wijlens, 12,5 jaar lid. 
 

 
 

De dames ontvingen het Gregorius speldje, een oorkondeen uiteraard een 
mooie bos bloemen van de voorzitster Magda Pot. 

Dames-herenkoor Beckum 
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Nieuws van de Bieb 
Donderdag 19 november j.l. zaten we weer eens als groep vrijwilligers bij 

elkaar. Juf. Ineke en Marjo Wolbert van de Bieb Hengelo waren er ook bij. 
Er waren een paar belangrijke punten te bespreken. 

Het thema was “Hoe nu verder?” 
 

Waarom deze vraag?. We vinden het toch wel erg rustig in de Bieb. Zeker op 

de donderdagavond. Hiervan dachten we dat het een avond voor de 
volwassen leners zou zijn. Té vaak zitten de vrijwilligers er met z’n tweeën 

voor niets. Wel gezellig te kletsen natuurlijk, maar niet aan het werk. 
Ook op de andere openingstijden is er weinig te doen. 

Er gaat dus iets veranderen! 

Het kan zijn dat de boeken voor volwassenen per 1 januari 2016 gaan 
verdwijnen. Dit gaat in overleg met de Dorpsraad. Die heeft er zich destijds 

sterk voor gemaakt om hier een volwassenafdeling te krijgen. 
Er is ook nog iets veranderd aan het uitleensysteem. Er waren nogal wat 

technische problemen iedere keer. Hengelo heeft toen besloten om over te 

gaan op “Schoolwise”. De schoolbibliotheken zijn er allemaal op aangesloten. 
Volwassenen die dat willen kunnen hier ook aan worden toegevoegd. Dat 

kan via Hengelo. Ze kunnen dan nog steeds gereserveerde boeken hier 
ophalen en weer inleveren. 

 
Op “Schoolwise” is alleen de kindercollectie te zien. 

Toen ik er op een maandagmiddag was werd duidelijk dat de kinderen er al 

goed mee overweg kunnen. Er stonden een paar jongetjes giechelend naar 
een bepaald boek te zoeken. Dat bleek “De Poepfabriek” te zijn. Vrolijke 

versjes over dieren van spugende kamelen tot de olifant als poepfabriek. 
Geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder. Met fraaie illustraties 

van Ivan en Ilia. Zeer tot de verbeelding sprekend. Dit was hét voorleesboek 

van de Kinderboekenweek 2015. 
Goed nieuws!!! Er komen heel veel nieuwe kinderboeken bij, begin volgend 

jaar. Wel 300! Marjo Wolbert komt er tegen die tijd weer over vertellen op 
school. En dan hopen we natuurlijk ook weer op een grotere toeloop van 

jeugdige lezers.Om het nog gezelliger te maken willen we een bijzondere 

kinderhoek in de Bieb realiseren. Een mooi plekje waar bijvoorbeeld ook kan 
worden voorgelezen. Het geld daarvoor hebben we nog. 

Dit was het weer even over de Bieb. 
Bij deze wil ik iedereen nog fijne feestdagen toewensen en een goede 

jaarwisseling. 
Marijke 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 10, 2015 
pagina 15 

 

 
Een leerzame avond bij de Werkgroep Jeugd in het Proggiehoes. 

Zelfverdediging was het thema (foto Facebook) 

 
 

4e TVO kaart marathon  Kruisjassen 
Zaterdag 13 februari  a.s. in kantine ’t Geertman 

Beckumerkerkweg 27 Beckum. 

Aanvang 10.00 uur, aanwezig om 09.45 uur en einde om ca. 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 € 20,-. Consumpties zijn voor 

eigen rekening.Dankzij de prijssponsoren zijn er weer mooie en leuke prijzen 
te winnen, geen verloting.  
 

Inschrijving staat open tot een maximum van 52 deelnemers bij: 
Cor Koppelman  Wolfkaterweg 58  7554PM Beckum 
Tel. 074 – 3676314   Mobiel 06-53426502 
e-mail c.koppelman@planet.nl Bank rek .nr. NL49RABO 0104790407  
 
Aanmelden d.m.v. € 20,-- 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 of zich aanmelden als prijssponsor. 
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De eerste kampioenen bij 
TVO volley dit seizoen! 

 

 
 

 

Achereenvolgens; 
1e foto =  N3-1 team 

2e foto =  N6 team 

3e foto =  N4 team 
4e foto =  N3-2 team 

 
Prima prestatie meisjes, proficiat!(eigen foto’s Marly) 
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Gift van 750 euro van Volle Polle 
 
 
 

 
 
Dankzij de wel heel gulle gift van 750 euro van Volle Polle hebben wij een prachtig 
startkapitaal en kunnen we vol energie verder met het organiseren van activiteiten in 
het jubileumjaar. Namens het bestuur van Stichting Beckum 750 jaar, maar 
waarschijnlijk ook namens alle Beckumers: ontzettend bedankt voor dit fantastische 
bedrag!!! 
Wil jij net als Volle Polle een financiële bijdrage leveren aan de jubileumactiviteiten in 

2016? Stichting Beckum 750 jaar heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat 
giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje 
naar 750jaarbeckum@gmail.com. 

 

wist u datjes… 
 

TVO c1 doet het boven verwachting knap in de 2e klasse, maar leed tegen 

Rigtersbleek een 3-0 nederlaag. Als enkele van de talenten niet kunnen 
meedoen, is dat een onvermijdelijke aderlating. Toch is de koppositie (eind 

november) nog in beeld. TVO b1 heeft het wel zwaar in die 2e klasse, alhoewel 

daar ook best talenten in zitten. TVO a1 daarentegen is bezig met een sterke 
serie en heeft –met nog een inhaalduel- de kop in zicht. Van Hengelo a1 werd 

netjes met 4-0 gewonnen. Jasper kopte en schoot fraai 2 treffers binnen en 
ook Stefan en Rinze vonden het net… Merkte een toeschouwer op de tribune, 
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bij het zien van een lichte, tengere TVO speler die balverlies leed op; ‘den mag 

ok nog wa ne zier spek extra ett’n’… 
 

TVO 1 handbal heeft de smaak te pakken, van OBW werd weer gewonnen en 
coach Bart van Rossum heeft met zijn enthousiaste team de smaak te pakken 

in deze zware hoofdklasse B. Voor veel publiek werd in Hengevelde met de 

cijfers 27-23 afgerekend met de OBW ploeg, zodat TVO deze opponent voorbij 
steekt in de competitie! Vervolgens werd tegen LHC knap remise gespeeld. Na 

een 8-11 voorsprong bij rust kwam LHC langszij en zelfs op voorsprong. Maar 
op karakter kon 1 minuut voor tijd Lieke de 21-20 aantekenen en uit een 

break-out scoorde Britt 12 seconden voor tijd de gelijkmaker, 21-21 klasse dus! 
 

Het regenweer zorgde 29 november voor veel afgelastingen bij de voetbal. 

Maar TVO1 kon op het kunstgrasveld bij Hoeve Vooruit wel aantreden. Enkele 
blessures vooraf en snel uitvallen van de doelman Twan betekende ad hoc 

maatregelen. Met Aaron als vervanger in doel liep TVO geen schade op. De 
beide Jornen scoorden elk 2x en met 1-4 (plus aan weerszijden kaarten van de 

‘strooi-Piet’ -lees arbiter!) nam TVO de volle buit mee. Rietmolen verloor van 

Erix, dus 6 december in Beckum de topper TVO-Rietmolen!!... 
 

TVOa1 maakte geen fout bij Achilles, won met 0-7 en heeft de najaarstitel 
binnen bereik! Het 5e won koeltjes met 5-0 van Ruurlo en het 4e wees WVV6 

terug. Na de 2-0 ruststand snel een 3-0 stand, maar WVV toonde veerkracht 
en was nauwelijks minder dan TVO. Uiteindelijk kwam dan toch de 5-2 

endstand op het (denkbeeldige) scorebord. Het 3e had het lastig bij Bon.boys 

maar haalde de 3-4 zege binnen en TVO2 wist met een krappe 0-1 de volle 
buit bij Lochem3 weg te halen. TVO4 blijft op titelkoers en wees Hoeve V5 

terug met 6-3 en het 5e deelde geneuglijk de punten met Avanti, 6-6. 
TVO1 kon bij Bentelo de volle buit niet binnenhalen. Voetballend was TVO 

eerst bovenliggend, maar op karakter knokte de thuisclub zich langszij. Jorn 
v.Laar en Luuk Horstink tekenden voor de TVO treffers; 2-2-… 

 

 
 

 

750 JAAR BECKUM,  
DE STAND VAN ZAKEN 
 

Jubileumjaar inluiden met eerste glas 
BoBOerpils tijdens Nieuwjaarsreceptie 
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Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het daar: Bier oet Beckum, ook wel 

BoB. De bierlijn die is gemaakt in het kader van 750 jaar Beckum. BoB komt 
in twee smaken. Allereerst is daar BoBOerpils, traditioneel gebrouwen van 

het beste graan volgens een eeuwenoud receptuur. Ambachtelijk van kleur 

met een prachtige schuimkraag en een aangename smaak. Pils zoals pils 
bedoeld is, van de tap en uit een flesje. BoB Amber is een heel ander, maar 

minstens zo smakelijk biertje, dat alleen in fles verkrijgbaar is. Vol en 
lichtbitter van smaak met een fruitig tintje, dankzij een uitgebalanceerde 

combinatie van diverse mout-soorten 

en hoogwaardige hop. Prach=tig 
robijnkleurig bier dat dankzij het lage 

alcoho-percentage (6,5%) fijn en 
goed doordrinkbaaris. Beide bieren 

zijn verpakt in een stijlvolle 
houten kist en vanaf 1 januari 

tegen contante en gepaste 

betaling te koop bij Het Wapen 
van Beckum. 

 
 

Het etiket voor BoBOerpils en BoB 

Amber is gemaakt door Sem 
Vossebeld. Eerder dit jaar heeft de 

Stichting Beckum 750 jaar een ontwerpwedstrijd voor het BoB-etiket 
uitgeschreven en daarop zijn veel reacties binnengekomen. Het was dan ook 

niet eenvoudig om de winnende etiketten te kiezen. Maar nu het resultaat er 
is, zijn wij ervan overtuigd dat de het beste ontwerp de flesjes sieren. Sem 

heeft in zijn ontwerp de historie van Beckum prachtig verbeeld, het logo van 

het 750-jarig bestaan heeft een prominente plek gekregen en de kleurstelling 
van zijn ontwerpen sluiten wel heel goed aan bij de biersoorten Oerpils en 

Amber.  
 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in ’t Proggiehoes wordt Sem nog eens in het 

zonnetje gezet. Dan wordt ook het eerste vat Oerpils aangeslagen, als 
officiële aftrap van het jubileumjaar. Graag heffen wij daar het schuimende 

glas met (oud-)Beckumers op 750 jaar Beckum. Via deze weg nodigen wij u 
dan ook uit hierbij aanwezig te zijn. Ook de jongste Beckumers zijn hierbij 

van harte welkom, in de grote zaal van ’t Proggiehoes is er vermaak voor de 

kinderen. De Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 1 januari begint om 15.30 uur. 
Graag tot dan! 

 
                                                                       Stichting Beckum 750 jaar 
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ZIJLIJN 
De feestdagen 

 

Hoe het U vergaat weet ik natuurlijk niet maar ik behoor tot diegene die 
vooral de kerstdagen behalve gezellig, ook tijdrovend vind. Bedenk maar, de 

kerstboom optuigen, wel of geen kribbe, het huis versieren, kaarten 
versturen en wat al nog meer. En dat voor 14 dagen! Vroeger maakte ik zelf 

ook kerst-bakjes maar dat kunnen anderen veel beter dan ik. De dames 

Trudy en José Mentink maken er voor mij een paar en in ruil daarvoor kook 
ik een pan bonensoep. 
 

Toen Johan nog leefde kwamen de kinderen een van beide kerstdagen bij 

ons eten. Toen vond ik dat leuk, bijzondere gerechten klaar maken en wat 
daar nog meer bij komt en nu vind ik fijn om bij hen uitgenodigd te worden 

voor het diner. Mijn oudste broer Harrie zei onlangs dat hij zichzelf er op 

betrapte dat hij lui werd. Ik vraag me af of dat bij mij ook van toepassing is. 
Gemakzucht?  

Hoe dan ook, het wordt evengoed wel 2016. Fijne feestdagen! 
Rie Menkehorst 
 
 

 

 

Zonnebloem bedankt! 
 

Hierbij wil alle Zonnebloem 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 erg fijn dat we veel mensen hebben die een pakje willen 
maken, dus maak je niet ongerust, want iedereen komt weer aan de beurt, 
We  willen ook jullie bedanken die een geldelijke bijdrage hebben geleverd 
op welke manier dan ook, zodat we ons Zonnebloem werk 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 2016 toewensen!!!!!!! 
Anny Ottink 
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HOE IS HET NOU MET…?JOOP KESLER 
 

De krant lezen in een makkelijke stoel. Zo begint Joop Kesler (79) al 
jaren zijn dag. Maar niet na eerst samen met zijn vrouw Engelien te 

hebben genoten van een goed ontbijt.  
 

Vijftig jaar woont het echtpaar al in Hengelo. De jaren daarvoor bracht Joop 

door bij de familie Breukers. “Anderhalf was ik toen ik naar Beckum kwam. Ik 
kon onder tafel doorlopen zonder mijn kop te stoten.” Het was bij Café 

Mentink dat de toen negenjarige Joop voor het eerst kennismaakte met 
toneel. “Ik heb de eerste opvoering ‘Als ma aan de touwtjes trekt’ tussen de 

schuifdeuren van het café door kunnen zien. Ik was nog zo’n snotterlip, maar 

was meteen verkocht.” Die liefde voor het toneel, specifiek voor Levenslust is 
er nog altijd. En al is hij niet langer actief als toneelspeler, regisseur of 

bestuurslid van de toneelvereniging, er gaat geen voorstelling voorbij of Joop 
brengt weer een bezoek aan zijn dorp. 
 

Je was anderhalf toen je als pleegkind werd opgenomen in een 
Beckums gezin, hoe is dat gegaan? 
“Mijn ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet, dan zegt genoeg hè? Ik was 
één jaar toen ik naar het Sint Antonius in Denekamp ben gebracht en 

anderhalf toen ik naar Beckum ging. Samen met mijn broers, maar we 
kenden elkaar helemaal niet.” Ook op de basisschool had Joop er geen flauw 

idee van dat hij met een van zijn broers speelde. “Nee, ik was er gewoon een 
van de Poete. Mijn broers zaten bij de Pepper en Koning in Stepelo en bij 

Engelbert. Mijn biologische broer Hennie kwam wel eens spelen, maar we 

hadden geen idee.” Dat veranderde toen Joops biologische moeder elf jaar 
later hertrouwde. “Met één die al zeven kinderen had en toen wilde ze ons 

terug.” Zijn broers gingen. Joop moest ook, maar wilde niet. “De Breukers, 
dat waren mijn ouders. Gerrit Jan, de schaapherder met zijn tweehonderd 

schapen, hij was mijn vader. En Gertrude, zij was mijn moeder. 
 

Samen hadden ze al tien kinderen en toch namen ze mij er als elfde bij.” 

Joop heeft mooie en warme herinneringen aan zijn tijd als ‘de jongste van de 
Poete’. Van zijn biologische broers die terug zijn gegaan naar hun moeder is 

niet zo heel veel terecht gekomen, stelt Joop. Dankzij de Breukers en zijn 
voogd meester Alink pakte zijn toekomst anders uit. “Het deed mijn 

pleegouders pijn dat ik terug moest. Meester Alink vertelde hen ‘geef die 

jongen geld mee en laat hem gaan, ik zorg dat hij terugkomt’. Daar kwam 
een proces aan te pas, maar het is hem gelukt. En toen was ik echt een 

Beckumer.” 
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En als Beckumer werd je lid van Levenslust… 
“Nee, eerst sloot ik me aan bij de Kajotters, de Katholieke Arbeidersjongeren. 
Daar heb ik een revue geschreven en opgevoerd over Beckumse 

aangelegenheden en zo ben ik bij Levenslust gekomen. Al ging dat niet 

zomaar. Pastoor Kempers maakte toen nog de dienst uit over het toneel en 
hij moest zijn goedkeuring geven. En ja, daar was ik toen wel benauwd 

voor.” Joop lacht als hij terugdenkt aan zijn ontmoetingen met de pastoor. “’s 
Winters gingen we schaatsen bij Pots Plas, waar wel eens wat te vrijen was 

op de wal en dan liep de pastoor langs…” Of Kempers het gevrij niet heeft 

gezien of met zijn hand over het hart heeft gestreken, Joop mocht bij het 
toneel en zette zich daar maar liefst 24 jaar actief voor in. Van toneelspeler 

en coulissebouwer tot voorzitter en regisseur. Vooral dat laatste beviel hem 
zo goed dat hij als regisseur aan de slag ging voor het toneel in De Hoeve, 

Delden, Enschede en uiteindelijk Usselo, waar hij zes jaar de regie voerde 
over het openluchtspel. “En toen ging het kriebelen. Ik wilde wat anders.” 

 

Niet langer actief voor het toneel dus, wat ging je doen? 
“Men wilde in de Hengelose Es een nieuw wijkcentrum oprichten. Omdat ik 

ook al jaren vrijwilligers was voor de culture raad in Overijssel ben ik 
gevraagd of ik wilde helpen om dat wijkcentrum op te zetten. Daar gaf ik 

mijzelf vijf jaar de tijd voor. Zou het dan niet staan, dan zou ik iets niet goed 

doen. Maar het stond er en het is nog altijd het beste wijkcentrum van 
Hengelo.” Joop haast zich te zeggen dat hem dat in zijn eentje nooit was 

gelukt. “Als mensen zich niet gezamenlijk inzetten dan krijg je dingen niet 
gedaan. Dan had Levenslust bijvoorbeeld er ook niet zo gestaan en dat is wel 

de beste toneelvereniging van Overijssel, ik zeg wel eens de beste van 
Nederland.” Toen de termijn van vijf jaar voor het opzetten van het 

wijkcentrum er bijna op zat, lag Joop in een ziekenhuisbed. Daar herinnerde 

hij zich dat hij ooit had verteld dat hij zich vanaf zijn 65e, na zijn werkzame 
periode als bouwkundige, wilde inzetten voor de zorg. “Dus toen ik 

opgeknapt was ging ik terug naar het ziekenhuis. Ik was er klaar voor.”  
 

Twee jaar lang ving hij patiënten op na een slechtnieuwsgesprek, een taak 
waarin hij zich als vrijwilliger had gespecialiseerd, totdat een nieuwe manier 

van werken in het ziekenhuis niet langer viel te combineren met het 

vrijwilligerswerk. “In het ziekenhuis gaven ze toen aan dat ze me geschikt 
vonden voor vrijwilligerswerk in een hospice. Sinds die tijd ben ik vrijwilliger 

stervensbegeleiding bij het Roparun Hospice van TriviumMeulenbeltZorg hier 
in Hengelo. Dat doe ik nu vijftien jaar, waarvan ik ook twaalf jaar vrijwilliger 

ben op de afdeling psychogeriatrie.” Mooi en dankbaar werk, noemt Joop zijn 

vrijwilligerswerk dat volgens hem allemaal draait om luisteren. “Als ik dan 
hoor dat iemand graag nog eens naar een plek wil die veel voor hem 

betekent, dan pak ik de auto en laat ik hem die herinnering beleven.” In juni 
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van dit jaar moest Joop zijn werk even neerleggen. Echtgenote 

Engelienkreeg een nieuwe heup en kon zijn hulp goed gebruiken tijdens het 
revalidatieproces. Dat verloopt voorspoedig, binnenkort legt Joop zijn oor 

dan ook weer te luister bij dementerende en stervende mensen.  

 
Je bent toch ook bestuurslid geweest van de Hart en Vaatgroep in 
Hengelo? 

“Dat was ik bijna ver-

geten. Ik ben inderdaad 

voorzitter geweest van 
die groep, een functie 

waarvoor ik het hele 
land door reisde.” Toen 

hij aantrad telde de 
groep drie leden, bij zijn 

vertrek in september van 

dit jaar negentien. “In 
drie jaar hebben we 

ervoor gezorgd dat de 
Hengelose groep een 

voorbeeld was voor de 

andere groepen in het 
land, maar het werd me 

te veel. Al die vergaderingen en al dat reizen. En zo zijn we in vogelvlucht 
door mijn leven gegaan hè. Al die jaren ben ik lid geweest van Levenslust. Ik 

speel of regisseer niet meer, maar ik geniet nog altijd van die club en de 
mooie uitvoeringen.” Niet alleen het toneel, ook familiebezoek brengt Joop 

nog regelmatig naar het dorp, waar hem na vijftig jaar nog altijd een warm 

ontvangst wacht. “Je bouwt toch een band op met het dorp en de bewoners 
en dat blijft hè.” Joop, die zeker van plan is volgend jaar enkele 

jubileumactiviteiten te bezoeken, heeft dan ook een hartelijk advies voor het 
dorp en al haar inwoners. “Blief saam’n de oetstralinghool’ndee jullie al 

honderd joar’n hebt. Want doar heb ik altijd van genoot’n.” 

Esther Rouwenhorst freelance journalist 
 
 

luk akkefietjes  
 

Het pesvoar is in de koele, de blaarebuntopperümd, de eekel van de beume en 

vroogerzol ie ok zeng’; ’t heu’j en de rogge zit an de miete. Sunterkloas is ok 

wear hoog en breed trug nor Spanje. Met gewone zwattepiet’n natuurlijk… Dee 
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nuilpeters van meenderzwat en aander gedram kriegt gin poot an’ trapper, dat 

kriegt ze nig… Jammer dat in’tniej’s dat genuil nog andachkrig.  
Keenderbuntwear gruwelijk veur’n gek ehool’n natuurlijk met Kloas, mer as 

deekedootjesoetwotte pakt is aln’sweargood. Bie ’n buurman had’n ze wat 

niejsoettedach. De keender, zeum’n in getal (joawoar heur ie’j dat rechtevoard 
nog…) moch’n twee kear ’n schoon zett’n veur ’n schosteen.  
 

Mer den jongsen, nen slim smiestert, har veur de daadekear zien 

kloompeoonder bie ’n schosteen zat. Ie wet ma nooit, zalledach hem’. Merdoar 
kwam nog ginnepeppernötte in, dat dear’tnig. Dat kealtje hef - lelk in’ kop - ’t 

stro veur ’n oawerjeurigen schimmel van Sunterkloasoet’nkloomp haalt en in 

pearestalteruggesmett’n, dat heffe. En ton zienebreurs en zusters ‘m 
oetlach’nwön e katsstreuns in’ kop. Hee jakker’n met den kloomp in de knüste 

achter ‘n een ajongsenan, kreeg ’m achter de waang’looze te pakk’n en hef ’m 
doarmerakelsoffegaddert.  

Merdeeklikspeune van keender hebt dat an’ oolnverteelt, dat hebt ze.  

Mer ton was’theu’j van’ zoolder; wat Krisselbeas’nKareltje veur hef heffe neet 
achter. Dee helligezönne kreeg mie doar’ngatmuiltjevan’ooln en mos de hele 

wekke veur straf umzeum uur nor berre… 
Noe wee’j d’r wear van, beste leu, potleu en stömpkes! 

HekselmesienHarry 
 
 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
Topamusement van de Wildbaan! 
 

Nadat we begin november onze jaarlijkse creatieve avond op het progamma 
hadden staan –er zijn erg mooie etagères gemaakt-  was het op 11 

december jl. weer tijd voor de feestelijke decemberavond. De 
organisatie lag dit jaar in handen van ‘de Wildbaan’. En wat was 

het een topavond! Ontvangst met gluhwein, heerlijke 

zoetigheden op tafel en dan de optredens: prinses Beatrix was 
aanwezig, Flappie in levende lijve, Dorus kwam voorbij, een 

flitsend optreden van Queen en Sister Act, zelfs het 
Zwanenmeer hebben we gezien. Tussendoor hebben we nog 

het spel ‘raad het plaatje’ gedaan en werden we verrast met een super leuke 

bruidsmodeshow.  
 

Tel daar nog bij dat er met regelmaat heerlijke hapjes voorbij kwamen, dan 
zal iedereen het met ons eens zijn dat het een topavond was in ‘t 

Proggiehoes!  

Dames van ‘de Wildbaan’ dank voor jullie inzet en enthousiasme, super 
gedaan!! 
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Op 26 januari a.s. gaan we 
naar theater Kamak in 
Hengelo. Mensen met een 
verstandelijke beperking 
spelen een voorstelling. Er 
zijn 80 zitplaatsen voor ons 
gereserveerd. Leden 
kunnen zich opgeven tot 8 
januari a.s. 
 
 
 
 

Opgave via vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bellen met 074-3676445) 
de eigen bijdrage is € 8,- p.p. Als er na 8 januari nog ruimte is kunnen er ook 
introducés mee, zij betalen € 12,50 p.p. incl. koffie en na afloop een 
consumptie. Wij houden u op de hoogte.  
We vertrekken om 19.00 uur bij de kerk.  
 

‘2015 is bijna vervlogen, 2016 staat reeds voor de deur.  
Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur.  

Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar. 
Aandacht voor de naaste, het wordt een prachtig jaar’.  

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe 
jaar! 

Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 

 

Oliebollenactie TVO jeugd 

Hebt u al oliebollen besteld? 
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 de volgende personen. 
 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Danny Ottink 0647442526 
Robert Wielens 0627088546 
Arjan Annink  0633830579 
Via www.beckum.nl  online bestellen kan ook!! 
Het bakken en bezorgen vindt plaats op woensdag 30 december. 
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de TVO-jeugd. 

Alvast bedankt. Groetjes Renate Rupert 
 

Bandavond Jeugdraad Beckum 
Op vrijdag 20 november 

was het alweer de vijfde 

editie van onze jaarlijkse 
bandavond in ’t Proggie-

hoes. Dit maal stonden de 
Cooling Crystals uit Bentelo 

op het podium.  Tijdens de 

bandavond stond ook de 
prijsuitreiking van de 

Beckum Games centraal. 
De winnaars van het FIFA 

Toernooi, Tour de keet, 
waterskiën en de pokeravond namen het tegen elkaar op in een luchtgitaar 

battle. Uiteindelijk was Ties Mulder de beste en nam de beker en eeuwige 

roem mee naar huis. We kijken tevreden terug op ons laatste activiteit van 
2015 momenteel zijn we al weer druk bezig met nieuwe activiteiten voor 

volgend jaar hierover later meer. Jeugdraad Beckum 

 
 

TVO A1 KAMPIOEN 

 
TVO a1 haalde na eclatante zege bij Avanti a3 de titel. Na een 0—6 ruststand was de 
partij gespeeld, eindstand 0-8. Een prima teamprestatie, waarin o.a. Stefan, Rinze, 

Jasper en Daan scoorden. Proficiat mannen! 

http://www.beckum.nl/
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Kerstm arkt 2015 
 

Het was even spannend met het weer maar gelukkig konden de 
kraampjes , de tent en alle spullen toch naar buiten. 

Het zag er gezellig uit rond de fontein bij Boenders , mooie kraampjes,  een 

levensgroot paard met originele arrenslee  compleet met bellen, 
dennenbomen met lichtjes en de mooie entourage maakte het geheel 

compleet. 
Door de  kniepertjesdames werd een heerlijke geur verspreid , in dezelfde 

kraam verkochten de  koffiedames ook gluhwein en chocomelk. 
Snert , broodje warm vlees en drank buiten in de tent en binnen een 

stamppotbuffet zorgden voor de innerlijke mens.    

De nieuwe opzet van carnavalsvereniging De BeckumerOssens zorgden voor 
een ludieke actie waar je de nieuwe prins kon raden,  de spanning blijft erin 

tot het kerstboomfeest bij Bennie  ,  inmiddels bekend als de BBB uitkomt.    
De opbrengst gaat naar de goede doelen750 jaar Beckum , die 

reclameartikelen verkocht en als verrassing het volkslied van Beckum ten 

gehore bracht.  De werkgroep N739 was paraat om uitleg te geven over de 
plannenin 2016.  Zij hadden een ludieke actie met stenen. Breiwerkjes te 

kust en te keur,  mutsen, sjaals, voor de kids lekkere warme slofjes. 
De Tukkerij was er met eigen gemaakte artikelen en je kon van de nieuw 

opgezette bakhoeve allerlei lekkers proeven,  ook hun opbrengst gaat bij het 
goede doel.  
 

De bloemendames waren weer druk in de weer geweest met allemaal 
ingebrachte spullen door Beckumers die het thuis niet meer gebruiken.  De 

bakjes , groen , de ballen etc  krijgen allemaal een plekje in de prachtige 
kerststukken die er weer van worden gemaakt. Dat deze stukje alom bekend  

en geliefd zijn blijkt want de kraam was in korte tijd al half verkocht. 
Er was een opruimingskraam met spullen van de afgelopen jaren die je voor 

een prikkie kon kopen,  voor de kinderen was er schmink, nagels lakken en 

je kon je haren prachtig laten doen,  je kon meedoen met een dobbelspel.   
Ook was er een woonaccesoires kraam en van allerlei leuke spullen voor in 

en om het huis.    
Nieuw dit jaar was de veiling, met Cilia en Alfons als veilingmeester en een 

Timmerman die tot notaris werd gedoopt. Na eerst een borrel te proosten 

met Ine , Irma, Ria en Sonja van de kerstmarkt groep kon het van start 
gaan.   Er werd druk gezwaaid en met de hamer geslagen en de opbrengst 

zal prachtig zijn…………….hoeveel ………dat laten we als verrassing tot in het 
nieuwe jaar.    

Wordt vervolgd in januari 2016  
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Mooie sfeerimpressie vlak voor het begin van de Kerstmarkt, (foto van de 
toevallig passerende Tubantia journalist Dolf Ruesink) 

 
De veiling van diverse artikelen en ludieke diensten was een voltreffer.  De 

biedingen zorgden voor veel hilariteit en een recordopbrengst (foto facebook) 
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Kerstmarkt Kruimels 
- Het was gaandeweg druk, heel druk op de markt. Zowel binnen 

(stamppotbuffet) als buiten. Er werd goede zaken gedaan bij de 
kraampjes. Ook de creatief vervaardigde bakjes en snuisterijen 
vonden gretig aftrek. 

- De befaamde kniepertjes schenen om 19.45 uur al uitverkocht te 
zijn, terwijl er vooraf toch ruim 1000 ‘gerold’ waren door nijvere 
dames en meisjes! 

- De naam vd nieuwe prins vd.BeckumerOssens kon ook geraden 
worden; ruim 300 lieten een naam noteren, enkelen waren goed! 

- De veiling was een doorslaand succes. Aangeboden artikelen en 
ludieke diensten werden bij opbod verkocht. ‘Een uiltje van Alfons’ 
en fles Grand Marnier werd een groots opbodgevecht tussen Harry J. 
en Mathilde P.  

 

 

JUBILARISSEN BIJ SPIRIT 
Wat maakt Spirit zo uniek? De passie die de koorzangers hebben voor 

zingen, samen zingen. Het maakt niet uit waar of wanneer: in vieringen in 

Beckum of Sint Isidorushoeve, in Kevelaer of tijdens de dodenherdenking in 
Haaksbergen.  

Dat passie bindt en verbindt, was duidelijk tijdens de viering op 15 november 
2015. In deze viering werden 4 koorleden van het koor gehuldigd, omdat zij 

al 25 jaren zingen in het koor. 

Ina Blanckenborg, Dianne Asbroek, Irene Hofstede en Karin Vossebeld zijn 
ieder op eigen wijze van onschatbare waarde voor Spirit. Enthousiast, 

inspirerend, betrokken: bronnen van muzikaliteit voor het koor, de pianist en 
dirigent. Gerie Scholten is al 25 jaren als pianist aan het koor verbonden en 

hij zorgt voor de zeer muzikale begeleiding van het koor. 
                                                                    Info site H.Geestparochie 
 

 

FINANCIERING SPORT IN HENGELO 

Gelijke monniken gelijke kappen  
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst over de aanstaande sportnota 

van weth. Lukas Schoonhoven, wil het bestuur van TVO Voetbal 

onderstaande met U delen. 
Er is dinsdag 15 december voorbereidend gesproken met de belang-

hebbenden over aanstaande wijzigingen m.b.t. de financiering van sport. 
Omni voorzitter Johan Vossebeld, voetbalbestuurslid John Frongink en 

ondergetekende waren daar bij.  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 10, 2015 
pagina 30 

Wat we missen in Hengelo op gebied van sportfinanciering is de stip aan de 

horizon; waar willen we naar toe met het sportbudget.  Dat is een belangrijk 
punt voor veel verenigingen. Er zit bij velen een brok onverwerkt verleden 

waarin wellicht gelden scheef zijn verdeeld over de sport. Vanuit de 

ondoorzichtige methode van verdelen van gelden is dat ook logisch, niemand 
bij de verenigingen kan vertellen hoe en waarom het zo gebeurt. Men kan al 

snel het idee krijgen, tekort gedaan te zijn. 
 

Een van de voorstellen van de wethouder, stroomschema's toepassen zodat 

duidelijker wordt hoe een beslissing tot stand komt, gaat wat ons betreft 
geen verbetering opleveren. Het wordt daardoor kwestie van vooraan staan 

op het moment dat er nog gelden zijn. Is de pot leeg, kan het stroomschema 
nog steeds aangeven dat je in aanmerking komt voor gemeentelijk sportgeld, 

je krijgt het echter niet want de middelen zijn op. Dat blijft dus meer van 
hetzelfde, alleen nu met een frustrerend stroomschema. 

TVO staat een andere eerlijker manier van verdelen voor. In Beckum en Oele 

zijn we de laatste jaren gewend samen te werken met de gemeente in het 
Dorpsplan. Daarin zit veel initiatief vanuit de bevolking en vinden er 

constructieve gesprekken plaats met de gemeente. Er worden stappen gezet 
die er toe doen. Dit zouden we in Hengelo ook met zijn allen, als 

sportverenigingen sámen kunnen bereiken, o.a. op het gebied van verdelen 

van de beschikbare gelden. 
 

Dat gaat niet van de een op andere dag. Daarvoor is die stip aan de horizon 
nodig. De stip die helder maakt waar we naar toe gaan. Die stip die zorgt 

voor meer begrip, transparante geldstromen en meer zelfredzaamheid 
binnen de verenigingen, iets wat de politiek zou moeten omarmen. Er zijn 

talloze bezwaren vanuit het heden te bedenken op deze andere en eerlijker 

manier van verdelen, echter het is de kunst om het gemeenschappelijk 
belang te zien met zijn allen, dus inclusief politiek en te gaan voor beter. 

Indien er een wil is kunnen we met elkaar verrassende resultaten bereiken. 
Wij als TVO gaan daar voor en hebben inmiddels van het CDA een vraag 

ontvangen om dit nader toe te lichten. Dat gaan we uiteraard doen. 

 
Rest ons U allen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2016 toe te 

wensen! 
                                 Gerard Lansink Rotgerink, secretaris TVO Voetbal 

 

Voetbalbestuur TVO bedankt bij deze alle vrijwilligers 

voor hun inzet . 

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 
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BECKUMS VOLKSLIED! 

 

In het kader van het jubileum werd het tijd voor een 
Beckums volkslied nu Beckum in 2016 750 jaar bestaat. Het moest een kort 

lied worden en een echte meezinger met een bekende melodie. 

Samen met Hans de Jong is de tekst gemaakt en Rikie Vossebeld heeft het 
vertaald in Twents. Toen heeft Martin Veldhuis een aantal mannen benaderd 

uit elke buurtschap van Beckum die het lied mee wouden zingen. 
Hennie Assink - Cor Koppelman - Martin Veldhuis- Hans de Jong en Tijmen 

Spit dus. Met deze 5 heren zijn ze naar Sem Vossebeld (Beernink) gegaan die 

heeft hun muzikaal heeft begeleid om te repeteren . 
Na een paar uur repeteren waren ze er klaar voor om naar de muziekstudio 

te gaan bij John Gaasbeek (bekend van Teach-in en De Buffoons) voor een 
opname. Een bijdrage van Intratuin Enschede maakte dit mede mogelijk!). 

Voor degene die het lied graag wil horen kan het via de mail op mpr3 aan 
vragen bij Martin Veldhuis m-a-veldhuis@hetnet.nl 

  

 
 

MISVIERINGEN  BLASIUSKERK BECKUM   
 

WEEKENDVIERINGEN   2016 
JANUARI 

Zo. 03 jan. 09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
Pastor v.Breemen/dames-en herenkoor 

Zo. 10 jan. 09.30 uur NIEUWJAARSVIERING / parochieviering 
    pastoraal team/dames-en herenkoor/Spirit 

Zo. 17 jan. 09.30 uur GELEZEN EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Hoogland 
Za. 23 jan. 18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    T. ter Avest/dames-en herenkoor 
Zo. 31 jan. 09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

    pastor Escher/dames-en herenkoor 

 
FEBRUARI 

Za. 06 febr. 18.30 uur EUCHARISTIEVIERING  
    pastoor Oortman/dames-en herenkoor 

    KINDERNEVENDIENST 
Wo. 10 febr. 18.30 uur ASWOENSDAG in H. Blasius te Delden 

Zo. 14 febr. 09.30 uur GEEN VIERING 

mailto:m-a-veldhuis@hetnet.nl
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Za. 20 febr. 18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    pastor Timmerman/dames-en herenkoor 
Zo. 28 febr. 09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    T. ter Avest/dames-en herenkoor 

 

DATUMBANK 
 

30 dec.  TVO; Oliebollen bakken 
  1 jan. 2016 Aftrap 750 jaar Beckum Nieuwjaarsreceptie en BoB!! 

  5 jan.  Ouderensoos 
  6 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  8 jan.  TVO; kaartavond 

  9 jan.  TVO Tennis; Nieuwjaars Instuif voor alle tennissers (ook niet 
leden).Tennishal Veldwijk. Aanvang 19.00 uur 

16 jan.  Oud Papier 
20 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

22 jan.  TVO; kaartavond 
26 jan.  Vrouw Actief Beckum; Theatervoorstelling van Kamak 

  3 febr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  5 febr.  TVO; kaartavond 
13-14 febr.  Open Dagen St. Historisch Archief Beckum eo 

13 febr.  4e TVO Kaartmarathon in ’t Geertman. Aanvang 10.00 uur 
16 febr.  Ouderensoos 

17 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

19 febr.  TVO; Kaartavond 
20 febr.  Oud Papier 

24 febr.  Vrouw Actief Beckum; Thema avond – Dementie 
22 maart Vrouw Actief Beckum; Ladies Night 

22 april  Koningsspelen Basisschool de Bleek 
27 april  Koningsdag 

13 t/m 16 mei  Pinksterfeesten 

28 mei  TVO Beachsoccertournooi 2016 
29 mei  SPORTACTIVITEITEN bij TVO ihkv 750 jaar Beckum 

  3 juni  Creamarkt basisschool de Bleek. 18.00-20.00 uur 
17 t/m 19 juni TVO Jeugdkamp 2016 

12 juli  Afscheidmusical groep 8 basisschool de Bleek. 19.30-22.00 u.  

10 t/m 15 aug.  Muiterweek 
11 sept. Blasiusfestival 
************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016 

21 december t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie 

29 februari t/m 4 maart  Voorjaarsvakantie 
25 maart t/m 28 maart  Paasweekend 
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22 april     oningsspelen 
25 april t/m 6 mei   Meivakantie 
15 juni t/m 17 juni   Kamp groep 8 
18 juli t/m 26 augustus   Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

Beckum.nl ván en vóór Beckum. 

De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 

echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig.Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het 

contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt 
ook meegenomen in  de agenda van de BBB 

 
 

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) 
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

Wijkverpleegkundig consulent MariëlLammersen 
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-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

spreekuur acupuncturist 
behandeling volgens afspraak; 06 27560378, mailinfo@taiyin.nl 

 

 

 

 

Voor de grote Beckumer feestavond/reünie op Pinkstervrijdag worden 
ihkv. 750 jaar Beckum ook alle oud-Beckumers weer uitgenodigd! 
Gelieve in uw familie- en kennissenkring alle adresmutaties vd. laatste 
jaren op te vragen, te noteren en door te geven aan Ria Jannink 
Beckum. 
Email adresr.jannink1@kpnplanet.nl of  tel.074-3676430 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:info@taiyin.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Ook door de sv TVO wordt passend aandacht besteed 

aan het jubileumjaar750 jaar Beckum 
 

Zaterdag 28 mei staat Beachsoccer toernooi gepland in Beckum en 
zondag 29 mei is de ultieme dag, dat heel Beckum ‘in de been komt’. 
Voor jong en ook oud zijn er sportieve activiteiten. 
Houdt in ieder geval het weekend 28-29 mei vast,  
DAN GEET GEBEUR’N OP EN BIE ’N KRUUDNHOF. 
 

 

Wat we gemist hebben? Of net niet… 
 We dachten nadere info te kunnen geven over de vogelshow van  

Vogelvreugd, die 6-7 november plaatsvond in het Proggiehoes. Op 

de site echter stond tot 20 november geen info hierover. Wel over de 
oktober tentoonstelling in Almen. Waar Wim Spit, Hermanno 

Scharenborg, Harrie Scholten, Gerrit in den Nieuwenkamp, Bennie 

Doornhegge en Jan Lammers hebben we deelgenomen en dik in de 
prijzen vielen. Ook mooi, gefeliciteerd! 

 
 En dan het SSF muziekspektakel op 4-5-6 december. Plaatjes 

draaien, gezelligheid alom en live muziek op zondag. ’t Schijnt ‘dat ze 

gepakt zijn’ met de piratenmuziek uitzending. Maar voor die 
vaststelling dient hoor en wederhoor gepleegd te worden…  

 

 Info bij de SSF organisatie leverde het volgende verslag op. 

‘De SSF editie 6 is weer als vanouds goed verlopen. Op zaterdag 

hebben we wel bezoek van het AT, maar ook daar waren we op 
voorbereid. Nadat we even uit de lucht waren geweest was het 

resterende gedeelte van het weekend de muziek van de SSF weer via 
de 97.3 fm te beluisteren. Vrijdagavond heeft de SSF weer in 

samenwerking met de DCB een darttoernooi georganiseerd. Zaterdag 

kon er Twente op een schoot scherm gekeken worden en zondag 
waren er twee optreden van de Nathalie en de Classics. Zondag was 

het weer een mooie vol bak en hebben we wederom genoten van 
een gezellige afsluiting. 

Tot volgend jaar. 

                                                                   Groeten Station SSF 
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Nog even voor de volledigheid;  
bij de foto’s volleykampioenen op pagina 16 zijn de namen van het team 

N6door een attente moeder doorgegeven. 

 
Bij deze nogmaals het complete team met vlnr. trainster Merel Grashof, 

Benthe van der Schouw; Lot Beltman, Eva Meulenkamp, Megan Verberne  

en Daphne Scholten 

 

 

Bouwen in Beckum; moed niet opgeven… 
We worden danig op de proef gesteld door de opstelling van met name de 

Provincie inzake de woningbouw. Termen als herstructurering en inbreiding –
dus vertraging van nieuwbouwplannen – worden gebezigd. Maar laten voor 

veel betrokkenen een bittere smaak in de mond na. De opwindende 
overlegronden van de laatste maanden werden in het novembernummer van 

BBB nog mild beschreven. Vertraging, niet opgeven, zoeken naar adequate 
oplossingen en alternatieven, kwestie van lange adem etc. Maar de gemiddelde 

Beckumer en Oelenaar blijft onbegrip houden. waarom niet gewoon - zonder 

mitsen en maren – gáán voor dit nieuwbouwplan? Waar bij buurtdorpen relatief 
voortvarend wel nieuwbouw gepleegd wordt, moet Beckum door die gewijzigde 

visie van ‘de bureaucraten vd. Provincie’ zich maar schikken. Laten we hopen 
dat in het vervolg van dit proces de betreffende werkgroep binnen het 

Dorpsplan – samen met betrokken instanties (en bouwkandidaten) de motivatie 

blijft houden en daadkrachtig kan opereren om tot een acceptabele oplossing 
te komen. Bouwen in Beckum met als doel een leefbare gemeenschap 
voor de toekomst!! 
                                                                                    Eindredactie BBB 
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Daar zijn ze dan, de vertolkers van het Beckumer Volkslied! 

Vlnr. Hennie Assink, Tijmen Spit, Cor Koppelman, Martin Veldhuis en Hans de Jong 

(Foto Sem Vossebeld) 

 

 

OPTREDEN BROOKS DUO 
Afgelopen zondag waren er honderden belangstellende bij het optreden van 
het bekende Brooks duo in onze kerk. Het werd weer een mooie voorstelling 

met een kerstverhaal, afgewisseld met stemmige liedjes.  

 

 

 

daar gaan we volgend jaar voor…. 
 

 

Beckum 750 jaar 
 
 

 

 
 

De januari BBB verschijnt wo. 27 januari as. kopij 19 jan. binnen! 


