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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 abonnement nemen op BBB à 25 euro per jaar. 
Info/opgave: G. Lansink - (074) 36 76 282. 
 

R E D A C T I E T E A M en de B L A D M A K E R S 
teksten & coördinatie Jan Ottink 
tekstverwerking Marga Wijlens, Julisca Temmink, Diny Annink 
vormgeving & layout Bert van Dijk, Jan Ottink 
foto’s Harry Jannink 
kopiedruk Tonnie Vossebeld, Leo van ’t Bolscher 
verzending & distributie Johan Menkehorst + BBB afwerkploeg 
BBB-tjes & advertenties Gerrie Lansink 
technische adviezen Tonnie Vossebeld 
 eindredactie Jan Ottink
TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij: 
info tekstverwerking: 
info layout: 
info en opgave foto’s: 
kopij inlevering: 
 
BBB-tjes en advertenties 
opmaak advertenties: 
vragen over verzending: 
telefoon BBB kamer: 

3676435; email: Hjanottink@home.nl 

l
3676445-3676356-3676284 
3676119; email: Hbert.vandijk@home.n  
3676430; email: Hr.jannink1@kpnplanet.nl 
kopybus BBB in sportzaal of email: 
Hjanottink@home.nl 
3676282; email: Hgerrylansink@hotmail.com 
3676475; email: Hinfo@aipack.nl 
J. Menkehorst 3676590 
3676601 

 
Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; bankrekeningnr. 91.67.32.975, 
St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’. 
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave. 
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. G. Lansink tel. 36 76 282. 
 
BBB-uitgaven 1e halfjaar 2010: 
27 januari-24 februari-24 maart- 21 april-19 mei-23 juni 
 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 



Jaargang                           Nummer 
 
32                                              02 
 
Maandagmorgen; de wereld draait door na alle sportieve en politieke  
opwinding van het weekend, het leven gaat z’n gangetje en BBB wordt 
afgerond. Deze februari uitgave bericht weer over allerhande kleine en 
grote Beckumer gebeurtenissen die ons allemaal raken. Veel leesplezier.  
 
 

LAATSTE WEEK NIEUWS 
> TVO1 handbal wees na enige moeite SVBO terug met 21-20 en TVO1 
voetbal oefende tegen NEO2. In Borne startte TVO goed maar liet in de 
latere fase de controle wegglippen. Na een 0-2 voorsprong en wisselingen 
kwam de 5-2 eindstand op het scorebord. Hopelijk is bij de competitie 
herstart het 1e weer compleet. TVO2 verloor op kunstgras in Goor nipt van 
WVV2 met 2-1… 
> Voortgang handbalveld: ‘Een multifunctioneel sportveld wordt 
aangelegd naast de tennisbanen. Geschikt voor handbal, tennissen en als 
voetbal trapveld. Dit is het resultaat van gesprekken tussen de werkgroep 
handbalveld, gemeente Hengelo en bureau ASC.  
De planning; Op korte termijn worden de werkzaamheden aanbesteed en 
in april begonnen met de aanleg’. Aldus meldde de werkgroep handbalveld 
op de valreep. In de maart BBB meer over dit nieuwe handbalveld… 
 

Lezers-Reactie-Rubriek 
Ondanks aanmoedigingen richting lezers werden deze maand geen 
ingezonden reacties genoteerd van BBB lezers! 

 
Deze maand … in één volzin 
In de politieke mallemolen is het nu vooral richting gemeenteraadverkiezingen 
muggenziften ten top door de kopstukken en plaatselijke notabelen om de mensen 
over te halen toch maar naar de stembus te gaan en dan te kiezen voor de juiste 
partij maar het Irak debat, Haïti, Uruzgan, Olympische Spelen met kneusdweil-
machines en Sjalali-sjalala houden de gemoederen meer bezig terwijl de 
natuurwereld al meer dan 2 maanden stilstaat bij deze ongekende winter die 
inmiddels wel van de aanvankelijke romantiek is ontdaan, maar inmiddels is de dooi 
ingetreden, ook nog eens het kabinet gevallen en zijn 3 gouden plakken in 
Vancouver behaald. 
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Wat u allemaal leest in deze februari BBB 
> Laatste weeknieuws > Zwart op Wit mei 1977! 
> Dorpsraad actueel    > Mijmeringen 
> Nieuwe Proggiehoes beheerder  > Zonnebloem 
> Afscheid-welkom beheerders   > Levenslust nieuws 
> Open dagen Hist. Archief   > Maatschappelijke stage 
> Persoonlijk: Bedankt    > Rudolf Breteler en de  
> N18 ontwikkelingen in goede handen     TVO tennisbanen 
> Recept Tante Annie soep   > Compostactie TVO jeugd 
> Over Hengelose wijken&kranten  > De jeugd sociaal actief 
> Gewoon Beckum live    > Kinderfeesten 
> Luk akkefietjes    > Zijlijn; Foekepotten 
> Paasvuur Hoonhook    > Eieractie handbal TVO 
> Opdracht volbracht    > F1 kampioen 
> Goede voornemens, column   > Sportmiddag TVO jeugd 
> Wist u datjes     > De grenzen van Beckum 
> Aait verdan, toneel Hoeve   > Midvasten wandeling 
> Pinksterfeestprogramma   > Parochienieuws/data 

 
Dorpsraad nieuws 
Waar de tijd alweer lekker richting het voorjaar gaat, wil het met het weer nog niet 
echt vlotten. Het nieuwe van het jaar 2010 is er wel weer af, dus is ieder weer over 
tot de orde van de dag. Ook de dorpsraad heeft weer verschillende lopende en 
nieuwe zaken onderhanden waarover wij u graag willen berichten. 
Commissie Jeugd.  
Portefeuille:  Onderwijs-Welzijn-Jeugd en Ouderenzorg. 
Contactpersoon: Marga Waanders. 
Op maandag  1 februari kwam voor het eerst in het parochiehoes de 
Jeugdraad Beckum bijeen. De Jeugdraad Beckum is een commissie van de 
dorpsraad. Ze worden nog een aantal vergaderingen onder-steund door de 
Jeugd Jongerenwerker Hr. Roy Prins van Scala uit Hengelo.  De jeugdraad 
zal een aantal keren per jaar bij elkaar komen. Ze proberen er te zijn voor 
de jeugd van 15 tot 25. Allereerst willen ze nadenken/uitvoeren over wat 
activiteiten/gezellige avond. De eerstvolgende bijeenkomst gaan ze met 
enkele leden van de leiding van Werkgroep Jeugd en afgevaardigden van 
het Neutje om tafel zitten. Dit voor advies en eventuele ondersteuning. 
Daarnaast kan de dorpsraad, maar ook jeugd uit het dorp, een beroep op 
de jeugdraad doen wanneer er zaken zijn die de jeugd aangaat. Mocht er 
wat zijn, laat je stem aan hen horen! De dorpsraad is verheugd dat jullie 
de jeugdraad vorm willen gaan geven en wensen  Rik Lansink, Nando 
Scharenborg, Jeroen Wijlens, Carmen Spanjer, Nel Waanders en (Marlies 
Bunte per juni 2010) heel veel succes toe! 



 
Op de foto van links naar rechts: Roy, Rik, Jeroen, Nel en Nando. Carmen 

en Marlies ontbreken op de foto. 
 
Vrijkomen plaats in de Dorpsraad. 
Portefeuille:  Secretariaat 
Contactpersoon: Rob van der Keur 
Volgens afspraken binnen de dorpsraad om met een duidelijk roulatie-
schema te werken zal Jan Beltman m.i.v. de jaarvergadering op 21 April 
a.s. zijn functie in de Dorpsraad beëindigen. Jan blijft nog wel via 
verschillende commissies zijn kennis en contacten ter beschikking stellen 
aan de Dorpsraad. 
De dorpsraad roep een ieder op die met ons mee wil werken aan de 
leefbaarheid en de toekomst van Beckum om zich aan te melden bij het 
secretariaat om de Dorpsraad te versterken. Heel graag willen wij de 
jongeren binnen Beckum vragen om te reageren…… jullie zijn uiteindelijk 
de toekomst van Beckum. 
Misschien overbodig, de positie binnen de dorpsraad komt vrij, de rol 
en taak is niet persoonsgebonden, er zal weer opnieuw gekeken 
worden naar de portefeuilleverdelingen om een ieder op een zo 
goed mogelijk passende plek te krijgen. 
Geïnteresseerd….. meld je aan bij het secretariaat van de dorpsraad 
telefonisch 074- 8507460 of via dorpsraad@beckum.nl  
Politiek Hengelo en Beckum 
Portefeuille:  Algemeen. 
Contactpersoon: Jan Beltman. 
Politiek reageert positief op acties dorpsraad 
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Zoals reeds eerder gemeld heeft de dorpsraad de afgelopen periode 
inspanning verricht om de Hengelose politiek warm te maken voor een  
aantal belangrijke zaken voor Beckum. Zo werden de verschillende fracties 
uitgenodigd op een informatiemiddag op 18 november jl. Hierbij werden 
door een aantal portefeuillehouders de belangrijkste thema’s naar voren 
gebracht, gevolgd door een discussie over deze onderwerpen. In BBB is 
hierover reeds eerder geschreven. Ook werd  door gebruik te maken van 
de spreekuren van de raadsfracties  een aantal keren met name nader 
ingegaan op de mogelijkheden van beperking van de verkeersintensiteit in 
Beckum als de nieuwe N18 een feit wordt. Hierdoor ontstaat er de 
mogelijkheid om de kern van Beckum weer als een echt dorpsplein in te 
richten, waarmee de huidige scheiding wordt opgeheven. 
De verschillende fracties hebben deze boodschap goed begrepen en 
hebben de wens om de Haaksbergerstraat af te waarderen tot een 60 km 
weg en mogelijk in de kern van Beckum tot 30 km in hun verkiezings-
programma’s voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. De 
meeste fracties hebben daarnaast ook mondeling toegezegd dit streven te 
ondersteunen. Daarnaast krijgen we ook diverse reacties van raadsleden 
op punten uit de notulen van de dorpsraadsvergaderingen, hetgeen er op 
wijst dat men wel degelijk bij de zaken in Beckum betrokken wil worden. 
Uiteraard is de realisatie van deze ontwikkeling een zaak van lange adem. 
Er zijn dit jaar nog geen duidelijke stappen op dit punt te verwachten.  
Maar de toekomst van Beckum is meer gebaad bij een zorgvuldige aanpak 
, dan bij snelle (minder doordachte) acties. Belangrijk wordt het nu dat dit 
thema ook in het nieuwe coalitieprogramma na de verkiezingen een plaats 
krijgt. 
De dorpsraad zal de vinger aan de pols houden en de nieuwe raadsleden 
(en wethouders) na de verkiezingen op hun verantwoordelijkheid voor 
Beckum blijven wijzen. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 
Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen? Of bent u benieuwd naar 
de standpunten van de partijen? 
Kijk op de site van de Gemeente Hengelo wat de verschillende lokale 
politieke partijen voor Beckum kunnen en willen betekenen. Via de 
gemeente site: www.hengelo.nl kunt u naar de stemwijzer voor de 
Gemeente Hengelo surfen en kijken wat het beste bij u past. 
 
Jaarvergadering Dorpsraad Beckum 
Om alvast in uw agenda te noteren, op Maandag 19 april a.s. is de 
jaarvergadering van de dorpsraad. Namens de Dorpsraad 
                         Marianne ter Bekke-Morskieft: Portefeuille: Communicatie 
 

http://www.hengelo.nl/
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Nieuwe Proggiehoesbeheerder: Harry van Bemmelen 
Het was echt geen toeval, want de BBB redactie had al een tijdje 
deze nieuwe beheerder vh. Proggiehoes in de peiling voor een 
nadere kennismaking in BBB. 
Zijn werkzaamheden en hobby’s zijn zo divers, dat dit een mooi verhaal in 
BBB zou kunnen opleveren. Deze info hebben we weer van een insider die 
in Beckum personen naspeurt met een bijzondere interesse of die dan wel 
aparte bezigheden uitoefenen. Een willekeurige greep uit de activiteiten van 
onze BBB man van deze maand. Overledene-verzorger bij uitvaarten, 
ontwikkelen en bemiddelen bij vliegengordijnen verkoop, krantendepots ’s 
nachts bezorgen, schapen scheren en route- tijdopname-organisator bij 
grote autorally’s. Wel iets aparts in de ogen van de gemiddelde Beckumer. 
Daarom ook zijn nominatie voor BBB. Hij haast zich te zeggen: ”Maar Ingrid 
en ik deden het altijd samen en in goed overleg op alle gebied”. Maar dan 
ineens; Harry van Bemmelen gooit het roer drastisch om (om in rallytermen 
te blijven). Samen met zijn -al even creatieve- vrouw Ingrid gaat hij het 
beheer van het Proggiehoes overnemen. Heel andere kost dus. 
Even bijpraten op de open dagen vh. Historisch Archief Beckum eo waar 
Harrie en Ingrid ‘hun eerste grote evenement’ in het Proggiehoes hebben. 
En waar het zaterdagmiddag gezellig druk is met (veelal) oudere Beckumers 
en oud-Beckumers. De fotogalerie wordt intensief bekeken, boeken worden 
nageslagen, er wordt driftig gediscussieerd over jaartallen en 
geconcludeerd; ‘wat was die goede oude tijd toch mooi’. Vooral de labtop 
met een diaserie van historische foto’s werd massaal bekeken. Harry 
serveert koffie voor enkele gasten in de kleine zaal en dat gaat hem goed 
af! Hij maakt even tijd vrij en Ingrid komt ook even langs wippen.  
 
De bekende vraag; hoe is het zo gekomen? 
In september al heeft Gerrit Ottink mij gevraagd. Eerst heb ik de boot 
afgehouden, ook Ingrid zag het aanvankelijk niet zo zitten. Toen later een 
advertentie geplaatst werd dacht ik tja, het zou toch het beste zijn als een 
Beckumer dat beheer op zich neemt. Meer betrokkenheid en zo. 
Vervolgens zijn we na enkele gesprekken her en der overstag gegaan en 
ik raakte langzamerhand enthousiast om samen die job op te pakken. 
 
Heb je genoeg informatie gekregen over de veelheid aan taken bij een 
Proggiehoes beheer? 
Jazeker, via Gerrit en ook Fons (Jannink red.) ben ik goed ingelicht. En ik 
kan ook rekenen op hulp in voorkomende gevallen. Voor de eerstvolgende 
toneelvoorstellingen heeft Fons al toegezegd bij te willen springen, mooi 
toch? 
 
Zijn die andere bezigheden nu verleden tijd? 
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Dacht het niet, ik probeer -waar mogelijk- die andere werkzaamheden 
erbij te houden. Alleen bij die autorally sport zal ik soms minder actief zijn, 
dat kost wel eens weekenden. Ook Ingrid blijft gewoon bij Trivium werken 
en haar eigen creatieve dingetjes doen. Tja, en ik ga enkele maanden op 
cursus voor het horeca diploma (vakbekwaamheid cafébedrijf). 
 
De beheertaken zijn goed verdeeld? 
(Lachend) Dat komt helemaal in orde. Ingrid gaat de zaak schoonhouden 
en ik bemoei me vooral met de organisatie, bestellingen, boekingen etc. 
 
Wat zijn in jouw ogen de voornaamste doelstellingen van het Proggiehoes 
beheer? 
Zoveel mogelijk de huidige sfeer handhaven. De aantrekkelijkheid, de 
uitstraling van het Proggiehoes moet blijven zoals die nu is. Gastvrijheid 
en gemoedelijkheid zijn de voornaamste pluspunten en daar willen we aan 
blijven werken. En zoals gezegd, we kunnen daarbij rekenen op hulp van 
oud-beheerders en andere Beckumers. 
Aldus Harry van Bemmelen (48 jaar), die met Ingrid (46 jaar) vol goede 
moed en motivatie de klus van Proggiehoes beheer op zich neemt. Dat zit 
wel snor voor Beckum! 
Nog even de informatiegegevens; email info@proggiehoes.nl 
Tel. 06-38262050 of 074-3676539 
                                                                                         Jan Ottink 
 
Harry en Ingrid van Bemmelen willen graag vermelden: 
Er liggen nog een aantal jassen, petten, sjaals en regenpakken in het 
Proggiehoes . Deze zullen over een paar weken worden weggedaan als ze 
niet worden opgehaald. Waarvan acte! 
 
Afscheid en welkom beheerdersechtpaar Proggiehoes 
Zoals al vermeld in de vorige BBB heeft Fons Jannink zijn 
werkzaamheden als beheerder van het Proggiehoes overgedragen 
aan Harry en Ingrid van Bemmelen. 
Ruim 11 jaar hebben Fons en Margret zich met volle overgave ingezet voor 
het Proggiehoes. Door hun aanwezigheid en goede zorgen is het 
Proggiehoes voor veel Beckummers en daarbuiten een goed thuiskomen 
geweest. Iedereen die een feestje houdt vind dat heel speciaal en door het 
te vieren in het Proggiehoes, wist men ook direct dat het door Fons en 
Margret ook zo behandeld werd. En als een van beide door 
omstandigheden niet kon, waren Tom en Loes niet beroerd om die avond 
te helpen, zodat toch alles goed verliep. De ziekte en onvermijdelijk 
overlijden van Margret heeft heel Beckum in de greep gehouden. Zelf 
stond ze altijd voor iedereen klaar en nu moest iedereen machteloos 

mailto:info@proggiehoes.nl


toezien hoe de kanker toesloeg en hoeveel pijn en verdriet dit de familie 
Jannink deed en doet. Tijdens haar ziekte en na haar overlijden, bleef Fons 
de schouders eronder zetten, mede met hulp van vrienden en bekenden. 
Het is een hele klus om zoiets alleen voort te zetten en Fons heeft dan ook 
besloten om hiermee te stoppen. Wij zijn als Locatieraad van de H. Blasius 
Fons en Margret heel veel dank verschuldigd voor de goede zorgen. Wij 
nemen op gepaste wijze afscheid van Fons en we wensen hem en zijn 
gezin heel veel geluk, gezondheid en succes toe.  
Bij dit afscheid hoort ook een welkom. De Locatieraad (en eigenlijk heel 
Beckum) is bijzonder blij dat er weer een beheerders echtpaar uit Beckum 
gevonden is. Wij zijn blij en enthousiast dat Harry en Ingrid van Bemmelen 
dit avontuur aangaan en zijn ervan overtuigd dat het Proggiehoes diezelfde 
warmte houdt die het al die jaren gehad heeft. De Locatieraad wensen 
Harry en Ingrid heel veel succes toe bij deze uitdagende, maar zware taak. 
                                                                             Locatieraad H. Blasius Beckum 
 

 
Alfons (links) en nieuwe beheerders Ingrid en Harry (rechts) ontvangen 

bloemen van Bernadette namens de Locatieraad 
 

Bedankt 
We willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven dat we hebben 
ontvangen na het overlijden van onze vader en opa Johan Vossebeld. Bedankt 
voor uw betrokkenheid, aanwezigheid bij de avondwake en/of begrafenis, voor uw 
kaart, bloemen, telefoontjes, hulp of steunbetuiging in welke vorm dan ook.  
Dit hebben we bijzonder op prijs gesteld. 
                                                                                   Fam. Vossebeld 
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Historisch Archief Beckum eo. 
Grote belangstelling bij de open dagen in het Proggiehoes 

 
De diaserie op de labtop werd massaal bekeken 

 
Kijk, daar is MentinkMarie met dochters Lidy en Trudy 

 
Honderden bekeken de vele kostbare, historische stukken 
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N18 ontwikkelingen in goede handen 
De perikelen rond de geplande aanleg vd. N18 gaan verder. De Vrienden 
van Twickel en de dorpsraad Beckum volgen de ontwikkelingen nauwgezet. 
Zo lezen we in de regionale pers. Waar mogelijke ontlasting van de 
Haaksbergerstraat te Beckum in de nabije toekomst een gewenste en 
haalbare optie blijft. ‘Want de planning van de afrit bij Stepelo houdt in dat 
sluipverkeer richting Beckum en Hengelo onaantrekkelijk wordt. Ook al 
door te nemen verkeersremmende maatregelen op de N739 in de toekomst 
door gemeenten, regio Twente en de Provincie’. Zoals het er momenteel 
voorstaat, houden de deskundigen van de Beckumer belangen ons ‘netjes 
uit de wind’! 
                                                                                        BBB redactie 
 

Binnengekomen recept voor smulpapen! 
Hier nog een lekker receptje voor ‘de koks in beckum’. 
Het is een oud recept en kan hier en daar aangepast worden. De tijd en de 
hoeveelheid. Maar het is heel erg lekker, een keer wat anders dan snert. 
‘Recept van Juliska’  TANTE ANNIE SOEP 
#  2 pakjes tomatensaus a375ml (Heinz) 
#  1 kilo rundergehakt 
#  1 liter water 
#  3 rundvlees bouillonblokken 
#  4 grote uien 
#  1 pak boeren soepgroente 
#  2 blikken bruine bonen 
#  1 paprika 
Breng de tomatensaus en het water samen met de bouillonblokken aan de 
kook. Snij de 4 uien fijn en braad (rul) het gehakt samen met ui en 
paprika. Maal de bruine bonen fijn met de mixer en voeg samen met het 
gehakt. Breng de soep aan de kook en laat de soep in  
3 uurtjes zachtjes gaar koken. (Lage stand )en roer deze om het kwartier 
goed door. Lekker met een stokbroodje …… 
Tot slot       EET SMAKELIJK                                                          Joke 
 

Paasvuur Hoonhook 
Op 4 april a.s. houden wij ons traditionele paasvuur wederom op het land 
tegenover de Fam. Scholten, Kerkpad nr. 6. U kunt elke zaterdag snoeihout 
komen brengen. Gaarne even melden bij de Fam. Scholten of bellen op 06-
34656362. Mocht het land onbegaanbaar of modderig worden, wordt het 
afgesloten met hekken. 
                                        Groet, Wendie Vossebeld Stichting Hoonhook 
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Over Hengelose wijkbewoners- en kranten 
Scoren in de wijk, het prestigieuze project van FC Twente in 
Hengelo, werd op 30 januari nog eens toegelicht. Alle wijk-
vertegenwoordigers -en van de wijkkranten- uit Hengelo gaven acte 
de présence.  
Samen met gemeentelijke vertegenwoordigers en FC Twente functio-
narissen  vormden ze een gezelschap van plm 150 personen die in de 
Grolsch Veste bijeen was. Voor een rondleiding door de stadion ruimten en 
een workshop. Om met een smaakvol buffet de interessante middag af te 
ronden.  Indrukwekkend was de entourage van het prachtige stadion met 
royale ruimten, kleedkamers en luxe sponsor sky boxen, waarbij bedragen 
van € 100.000 tot € 275.000 genoemd werden (maar dan heb je ook wat!). 
 

‘Bewoners initiatieven blijven stimuleren’ 
Wethouder Janneke Oude Alink van Hengelo heette vooraf iedereen 
welkom en refereerde aan; “FCTwente wil noaber zijn van de wijken 
rondom hun trainingscomplex in Hengelo, mn. de Berflo Es”. Op sociaal, 
cultureel en sportief gebied worden daartoe geregeld activiteiten ontplooid 
met ondersteuning van de profclub. Daarnaast onderstreepte de wethouder 
de waarde van alle wijkbewoners cq. vertegenwoordigers in Hengelo. “Alle 
initiatieven dragen bij tot een beter sociaal functioneren en betere 
leefbaarheid in iedere wijk.” Tijdens de workshop werd een film vertoond 
over de activiteiten van FC Twente in de wijk en (verbeterde) school- en 
leefsituaties in de wijk zelf geschetst. 
In de vragenronde vroeg de BBB redactie ondermeer, of het project ‘scoren 
in de wijk’ ook voor Beckum zou kunnen gelden als daar behoefte aan zou 
zijn. Dat blijkt in principe niet onmogelijk, alhoewel het project zich in 
eerste instantie toespitst op de aanliggende wijken in Hengelo. Verder 
werd de (te lange) termijn tot realisering van het zorgcomplex in Beckum 
aangetipt. Plaatsing van een voetbalkooi voor de jeugd in relatie tot 
bezwaren/klachten van omwonenden was ook punt van discussie. 
(Bekende kost dus!). 
 

Beckum Beter Bekeken oogstte weer lof 
In een aparte workshop werden de wijkorganen (kranten, bulletins 
dorpsbladen) van Hengelo onder de loep genomen. Met name over inhoud, 
kansen van bestaan, uitvoering en kwaliteit werd gesproken.  
Uit eerste informatie hoorden we, dat ons Beckumer maandblad BBB prima 
scoort in Hengelo. De organisatie van deze bewonersmeeting zal in maart 
een volledig verslag aan de BBB redactie sturen. Wij zullen u dan nader 
informeren over hun indrukken. 
                                                                                        BBB redactie 
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Gewoon Beckum Live !! 
Op zaterdag 27 maart 2010 bij het Wapen van Beckum. Een 
geweldig muziekspektakel in een intieme gezellige sfeer.  
In navolging op het grandioze succes van voorgaande jaren zal er opnieuw 
een muziekfeest gehouden worden bij het Wapen van Beckum. Er zullen nu 
twee zalen geopend zijn. Discotheek Blacklight zal tussen de optredens 
door in beide zalen de muziek verzorgen. Er zullen optredens zijn van 
Lasgo, de superformatie Melrose en de enige echte U2 coverband 
U2NL. U2NL zal optreden in de Twickel zaal van het Wapen van Beckum. 
Kortom een mooi muziekfeest voor jong en oud uit Beckum en omstreken! 
 
Er zijn kaarten a € 10,- beschikbaar bij de welbekende voorverkoop-
adressen; o.a. restaurant het Wapen van Beckum, café Halfweg, Assink, 
Dwars, de Biester, Spoolder, de Buren en Smithy’s. Voor verdere informatie 
kijk op www.gewoonbeckumlive.nl 
Daarnaast zijn de kaarten vanaf nu ook te bestellen bij; 
A.van Laar, 06-51756669 
R. Horstink, 06-50201847 
S. Dijkstra, 06-51744662 
D. Ottink, 06-51676603 
Tot zaterdagavond 27 maart, mis het niet!! 
 

Luk akkefietjes 
Helligen Hendrik zol zeng’ noa zien gloedvolle, sacherijnige betoog; bááh. 
En doarbie kaan’k ‘m dit kear duftig geliek in geem’n. Want vergang’ wekke 
ha’w wear dat ofschrikwekkende gedoo met Valentijnsdag. Heremetied nog 
is an too, wat ’n zeepnzaatjes, watte natte snotterdeuke, wat een gezeik 
doar achter in de beeste gruppe in aal’n keelder. ’t Volk wod’t kats gek 
emaakt, dat wod’t. Zeemel’n vüür en achter in de kraante en op’t schaarm. 
Oh joa, wie mot gek wean met meka, kedootjes geem’n en met gedich’n 
geveulens loaten blieken. ’t Is dat’ boeten al zo koold is de leste wekke, 
mer noe groezelt ’t mie extra oaver de hoete hen, dat döt…  
Mö’j heur’n,ik bun’ beroerdsen ok nig en wil nog één kear metdoon met dat 
circus. Ik heb in ne balorige böj’ met mie bölleke potlood luk verzeensels 
op ’t kladblok ezat en dit is’t resultaat… 
Al bö’j drok met pesvoar bleut’n of sprokkelhoolt bie de boeskemiet’n 
D’r is aaj’t tied um de noasten ’n buske bloom’n nor de oarn te smiet’n 
Nog eene; 
Hoge beume valt had nor daalten net as de knolpear’n kwestig wod’t 
Mer de motte kik oe bliej’ an, aj luk extra stro smiet in’t varkensschot. 
                                                                             HekselmesienHarrie 
 

http://www.gewoonbeckumlive.nl/


Een opdracht volbracht 
We berichtten er in de januari BBB al over. De ‘schaatsexpeditie’ op de 
Plansee in Oostenrijk werd succesvol volbracht door Harrie Wielens en zijn 
vier makkers. Voldaan en met gekneusde arm, vingers en heup deed hij 
maandags erop kort zijn verslag. “Een geweldige belevenis voor ons, de 
voorbereiding, de heen- en terugweg en de hele tocht. Ook fijne mensen in 
het gezelschap en goede begeleiding. Na 150 kilometer zat ik even in een 
dip, met enkele maten schaatste ik verder en 2 ronden voor het einde 
dacht ik in tijdnood te zitten. Maar het lukte, de hele 200 kilometer 
uitgereden in ruim 10.30 uur. Samen met mijn vrouw Rikie werd dat direct 
na de finish intens beleefd. Ik deed het voor Ron, de opdracht was 
volbracht”! Om vervolgens op RTV Oost (vol verse emotie) nog even na te 
genieten van de gedenkwaardige prestatie daar in Oostenrijk. Zijn maten 
Gerard, Frans (50 kilometer), Clemens en Dinant (100 kilometer) zorgden 
voor een geweldig totaal succes. 
 

 
De start van de barre tocht over de Plansee om 7 uur 

 
Beckumer spandoek voor Clemens, Frans Dinant, Gerard en Harrie 
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\ 
Korte pauze voor Harrie Wielens, nog 3 ronden te gaan… 

 

 
De feestavond nadien met links Frans en Yvonne Wielens, rechts Harrie en Rikie 

Wielens (niet zichtbaar) (foto’s Carlo ter Ellen TC Tubantia) 
 

Wist u datjes… 
> TVO1 handbal zette de goede reeks voort in januari. Na WVV en DSVD2 
werd ook De Lutte met lege handen huiswaarts gestuurd. Na een bedaarde 
start en 8-6 voorsprong voor TVO kwam voortdurend op voordeel maar zag 
de Luttenaren ineens langszij komen bij een 16-16 stand. Doch TVO zette 
een tandje bij en eindigde met een prima 22-18 score. TVO2 smaakte 
eindelijk ook het genoegen van volle winst. Hacol werd met 23-11 
verslagen.. 
> Maar het is niet altijd hosanna. Na verlies tegen Bornerbroek liep het 2e 
weer averij op bij Borhave (33-26 verlies). Handbaldames1 verkeken zich 
tegen V&S2 en gingen met 17-14 kopje onder. Na een prima start 
verzandde TVO en miste ook nog strafworpen in een cruciale fase...  
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Goede voornemens en nu de praktijk   column 
Goede voornemens zijn er begin dit jaar weer volop gemaakt. Het moet 
dit jaar allemaal beter, te beginnen met onszelf. Want wereldproblemen 
oplossen kunnen we al helemaal niet alleen, laat staan de politieke leiders 
van deze planeet. De logica van de volgorde is hier omgedraaid. Zolang 
als Nobelprijzen voor de vrede als symbolisch gebaar worden uitgereikt 
aan leiders, die zich bezigen met veel wapengekletter en opvoeren van 
troepenmachten in den vreemde, is dat een utopie. Je kunt je vol 
verontwaardiging richten op de bron van het kwaad of vermeende 
terroristische cellen, maar het ene geweld lokt het andere uit.  
Laten we het daarom klein houden, overzichtelijk en dichtbij huis. We 
gaan dit jaar (weer) stoppen met roken, ook in de horeca. We laten ons 
niet verleiden tot de geneugten des levens die ons nadrukkelijk – en 
binnen handbereik – omringen. We realiseren ons, dat gezondheid een 
groot goed is en koesteren dat bezit. Daarom ook hijsen we ons in een 
sporttenue, gaan frequenter bewegen en pakken minder snel de auto.  We 
negeren het onbeperkte medium van netwerken via de modernste 
speeltjes, nemen de tijd en brengen gewoon weer een bezoek aan 
minderbedeelden of lotgenoten. Om ons heen zien we mensen ziek 
worden, ouder worden met alle sociale beperkingen, eenzaamheid en 
medische consequenties van dien. Daar hebben we meer oog en oor voor 
en maken tijd vrij om betrokkenheid te tonen. Al deze zaken vormen een 
twee sporen gedrag, waarbij jezelf de gever bent en je medemens de 
dankbare ontvanger. Dat zou je al een grote winst kunnen noemen in de 
huidige consumptiemaatschappij. Goede voornemens allemaal, maar nu 
de praktijk nog.                                                                          Knitto 
 
Maandblad Zwart op Wit van 26 mei 1977 
Veel nostalgie… even nagelezen… leest u mee??? 
 

Te koop aangeboden 
zgan. Gele helm+scherm, te bevragen bij A. Harink Oele. 
 

Misser van de maand; Henk Bijkerk,  
TVO8-TVO9 eindstand 1-0. Een vriendschappelijke wedstrijd op het oude veld olv. 
scheidsrechter Hennie Vaanhold. In de stromende regen was Henk na 20 minuten 
spelen de hele verdediging vh. 8e te snel af. Hij had de bal vrij voor zich op 15 
meter van de goal, waar Rob Eijsink als keeper stond te wachten o een geweldige 
uithaal… en deze kwam dan ook, de bal kwam bij de cornervlag terecht. De veters 
gaan dientengevolge naar Henk Bijkerk, proficiat!  

Geboren 
Remco Bastiaan zoon van Harrie en Truus Koenderink. 



KAMPIOEN!! 
TVO1 heeft net voor de tweede achtereenvolgende keer het kam-
pioenschap behaald. In ‘het Gelderse’ werd TVO kampioen van de vierde 
klasse en acteert komend seizoen in de 3e klasse. Da’s klasse!  
In Zwart op Wit daarover;’we zijn met z’n allen in alle staten van 
blijdschap. Was de promotie vorig jaar een droom, het kampioenschap van 
nu moeten de meesten toch als een sprookje ervaren hebben’. En dan 
volgt een lofzang over alle harde en stille werkers binnen TVO, die eea. 
bewerkstelligd hebben. 

 
TVO1 na de 0-0 bij Dinxperlo toch kampioen!  Boven vlnr. Leo Leferink, 
Henk Morsink, speler/trainer Gerrit Postma, Marcel Mentink, Tonnie 
Alferink, Jan Waanders, Theo Scholten, verz. Henk Eijsink. Onder vlnr. 
grensr. Jan ter Avest, Hennie Leferink, Martin Waanders, Harrie 
Koenderink, Harrie Wielens, Frans Ros, Harrie Jannink 
 

Programma zomerfeesten 10-11-12 juni 1977 
Boerenbruiloft-kinderfeest-vogelschieten-kleiduivenschieten lunapark 
ARTIESTENGALA met oa. CISKA PETERS, RINY VD LEE, BIG MOUTH & 
LITTLE EVE, ARNE JANSEN en LES CIGALES 
 

Van de bestuurstafel 
Veel goodwill heeft TVO gekweekt, gewoon met beide benen op de grond 
blijven staan, dan kunnen we profijt hebben van deze titel. Veel 
gelukwensen en gaven bij de receptie, ontzettend bedankt. Accommodatie; 
op korte termijn wordt het handbalveld van een nieuwe deklaag voorzien 
en tegelijkertijd willen we een verharding achter het veld aanbrengen dat 
dienst zal doen als fietsenstalling. Minipupillen; op de ouderavond is dit 
punt aangekaart. Mevr.Truus Vossebeld wil proberen enkele moeders te 
charteren, die de leiding over deze groep zullen hebben. 
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Wedstrijd van de maand; handbal, Boekelo 1-TVO 1 3-5 
Op 8 mei 1977 moesten onze dames aantreden tegen medekoploper 
Boekelo. Beide teams waren nog ongeslagen. TVO nam het initiatief en na 
3 minuten scoorde Ellie Waanders 0-1 .Boekelo bood goed tegenspel, maar 
Marianne Wielens bracht de stand op 0-2 in de 7e minuut. Boekelo scoorde 
tegen maar meteen bracht Marianne de marge weer op 2 goals. Trudy 
Wielens werd vol op de kin geraakt en enige tijd uitgeschakeld. Agnes 
Scholten ging als stoorzender fungeren en tekende 1-4 aan. Henriette 
Wielens stopte nog fraai een 7-meter voor de rust. Ellie Waanders bracht 
de TVO aanhang tot juichen; 1-5 en Boekelo wist in de laatste fase nog 2 
keer het net te vinden. Maar de prima winst was binnen voor TVO, klasse. 
 

Afscheid Truus Ellenbroek  
Henk Timmer keek in Zwart op Wit kort terug op haar activiteiten voor TVO 
handbal. “Als jong meisje was ze al nauw betrokken bij TVO omdat vader 
Ellenbroek op het oude veld de zaken in handen had. Truus ging dan mee 
het veld speelklaar te maken,lijnen te trekken en thee te zetten (volgens 
pa wel 5000 kopjes al die tijd). De eerste doelnetten voor de 
handbaldoelen kwamen van Veldwijk. Ze moesten er dubbel achter 
gehangen worden anders gingen de ballen er doorheen! Na haar actieve 
handballoopbaan werd ze jeugdleidster en heeft later de hele 
administratieve rompslomp overgenomen Truus heeft ook het plan opgevat 
om een oliebollenactie te houden om aan geld te komen voor nieuwe 
ballen”. Die eerste opbrengst was 520 gulden, in die tijd een geweldig 
bedrag. Henk Timmer is door Truus met TVO in contact gebracht. Timmer 
woonde zomers op camping Annink Pot en Truus stond geregeld achter de 
bar bij Annink Pot om bier te tappen. 
 

Maand in maand uit op de laatste pagina 
Met aankondiging voor sportdag-mixtoernooi op 6-7 augustus (Toen ook 
al) illustere namen voor de mixtoernooi ploegen, oa. poelepetaten, 
miechèèmpjes, joegoevogels en meu meu united. 
Harry Sentker won de reuzenposter vh 1e elftal. ‘Je krijgt hem op 
spaanderplaat bezorgd’!  
Ook niet onbelangrijk; adverteerders waren toentertijd;  
tankstation Markink, J.B. Ezendam, drukkerij Hofmeijer, drive in Paradiso, 
A.F. Ottink brood, café het Woolde, warme bakker Pot, loonbedrijf B.J. 
Roosen, mimimarkt Johan Pot 
 

Mijmeringen 
Jarenlang heb ik formulieren ingevuld waarop je o.a de vraag werd gesteld, 
geloof of religie of geloofsovertuiging ?  Waarop ik altijd, zonder daarbij te 



hoeven nadenken, vol overtuiging, uit volle borst R.K. heb gezegd. De 
laatste jaren komt het niet meer voor dat me die vraag wordt gesteld. Dat 
zal wel aan m`n leeftijd liggen, maar dat doet er niet toe. Ik heb me die 
vraag zelf laatst een keer gesteld, naar aanleiding van het misbruik van 
kinderen door priesters van de orde van Jezuïeten in Duitsland. Dat 
misbruik maken en met name van kinderen, dat is al niet te vergeven, 
maar bijna nog erger vind ik, dat priesters hoger in die orde, daarvan 
wisten en daar niets aan deden. Dat noemen ze, geloof ik, bedekken met 
de mantel der liefde of op z`n Twents “ Dat is der ene van d’oonze, doar 
kuj nig wat van zegn”. In Ierland is hetzelfde gebeurd. Gelukkig is het daar 
voor de wereldlijke rechtbank geweest en is de Kerk veroordeeld tot hoge 
boetes. Ook daar is er door de kerkelijke overheid niet ingegrepen ondanks 
dat die misdaden bekend waren bij de leiding. Over Noord-Amerika 
herinner ik me dezelfde verhalen, ook met hoge boete`s en falende 
kerkelijke overheid en veroordeling door de wereldlijke rechtbank. Oh, de 
kerk heeft mij ook een heleboel spreekwoorden en gezegdes bijgebracht 
over hoe ik dat en nog veel meer goed kan praten. Maar ik ben er voor 
mezelf nog niet uit of ik nog wel bij die club wil horen en R.K. zeg, als me 
die vraag nog eens gesteld. 
                                                                               Johan Menkehorst 
 

Mededeling van de zonnebloem jaarlijkse boottocht 
Donderdag 15 april 2010 is de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem. We 
vertrekken vanuit de haven in Deventer, waar we met de bus naar toe 
gaan. De boot vaart op de IJssel. Het is altijd een mooie en gezellige dag. 
De kosten, incl. de bus naar Deventer zijn € 35,00 per persoon. 
(Koffie/thee, drankjes en warm eten zijn inbegrepen.) Heeft u zin om een 
dagje mee te gaan? Geef u dan op vóór 26 maart bij: 
Els Harink  074 3676574. Ook voor meer informatie kunt u haar bellen. 
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Nieuwe serie voorstellingen Levenslust 
‘De drie marietjes’ 
Voor de levenslustenaren zijn de schaatsen al lang weer in het vet. Wel of 
niet zout gestrooid, de weg naar het Proggiehoes wordt twee keer in de 
week gevonden in verband met de (extra) repetities. Dit alles om het 
komende blijspel - De drie Marietjes -  weer zo fraai mogelijk voor het 
voetlicht te brengen. Nee, geen tijd om ’s nachts naar het schaatsen op de 
Olympische Spelen te kijken, iedereen moet uitgeslapen, met tekst- en 
rolkennis, op de repetitie verschijnen.  
 
En het resultaat mag er zijn. Het decor is gereed, we zitten in het stadium 
van het “fijnslijpen” van het spel en de tekst. Sven Kramer heeft per slot 
van rekening ook geslepen schaatsen nodig en moet ook op zijn techniek 
letten. Op 5 maart (door omstandigheden wat vroegen dan u van ons 
gewend bent) moet alles “staan”. Weliswaar gaan we niet voor goud of 
voor de eeuwige roem, wel proberen we onze bezoekers een leuke avond 
te bezorgen.  
 
Het blijspel De drie Marietjes speelt zich af op een na zomerse dag in de 
huidige tijd. In een vrijstaande woning gelegen in een Twentse gegoede 
buurt. Hier woont de familie de Munter en wel oma Marie-Louise, de 
dochter Marie-José en de kleindochter Marie-Antoinet. Het is de dag dat de 
65ste verjaardag van oma wordt gevierd met een uitgebreid diner. Geen 
van de dames is getrouwd 
en ze hebben geen van drieën een relatie. Om de feestvreugde te 
vergroten hebben de dames op eigen initiatief een heer uitgenodigd om de 
ander of zichzelf te verrassen. De heren zijn Jesper Kasparek, de heer van 
Binsbergen de heer Izaak Teerling. Ook een bloemist dient zich nog aan. 
Alle ingrediënten zijn aanwezig om aan een rijk gevulde tafel gezellig te 
dineren. Maar een blijspel zou geen blijspel zijn als de personages zouden 
passen als puzzelstukjes. De uitgenodigde heren zijn vanuit de 
correspondentie wel bekend bij de dames, maar niet van gezicht. Als de 
uiterlijk onbekende gasten dan aangediend worden door Coba, de niet al te 
slimme huishoudelijke hulp en kok die snel voorbarige conclusies trekt, 
ontstaat er een situatie die zo ondoorzichtig is als een pan snert. 
De speeldata zijn 5-6-12-13-14 maart 2010.  
De kaartverkoop is inmiddels gestart, het Olympisch Proggiehoes is nog 
niet uitverkocht. We zien u graag tijdens en na de voorstellingen in ’t 
Proggiehoes. U kunt uw kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie 
Ottink, telefoonnummer 074 – 3676442. Zoals bekend kunt u  op 
www.levenslust.com zien op welke data nog kaarten beschikbaar zijn.  
                                                       Namens Levenslust, Arjan Lammers 
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Maatschappelijke stage 
Met ingang van schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen die dat jaar 
instromen in het voortgezet onderwijs verplicht Maatschappelijke Stage 
lopen in hun schoolloopbaan. Doel van de stage is om leerlingen kennis te 
laten maken met het vrijwilligerswerk om hun zo te laten ervaren hoe het 
is om belangeloos iets voor een ander te doen. ‘Maatschappelijke stage is 
een nieuwe manier van leren en kennismaking met de samenleving’, weet 
het Servicepunt vrijwilligerswerk te melden. In Beckum wordt binnenkort 
over alle facetten hiervan door verenigingsvertegenwoordigers 
gebrainstormd. Want maatschappelijke stage, dit kan onder andere bij een 
sport-vereniging zijn. TVO-handbal wil hiervoor in principe stageplekken 
beschikbaar stellen. Inmiddels is hierover contact geweest met het 
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Ook andere Beckumer (sport) 
afdelingen cq. verenigingen kunnen hierin wellicht een aandeel nemen. 
Misschien iets voor Beckum Beter Bekeken? 
Het zou dus zeer wel mogelijk zijn om leerlingen in het voortgezet 
onderwijs te integreren in het proces van de totstandkoming van ons 
Beckumer maandblad BBB.  Dat zou – al naar gelang van de vaardig-heden 
van de stagiair – kunnen zijn op het gebied van interviews opnemen en 
uitwerken, coördineren/plannen van inhoud/artikelen relevante foto’s 
aanleveren (via Internet) en wellicht meedraaien bij kopieerronden en 
afwerking. Dat laatste vooral om inzicht- en feeling te krijgen met de BBB 
vrijwilligers, mn. omtrent de motivatie en het sociaal contact. Zodat de 
leerlingen een goed beeld krijgen van het grote belang van 
vrijwilligerswerk voor een gemeenschap. 
Hoe dan ook, begin maart wisselen een aantal Beckumers van gedachten 
over mogelijke invulling van Maatschappelijke Stage-plaatsen in Beckum 
voor leerlingen vh. voortgezet onderwijs.                              BBB redactie 
 

Even noteren!!!! Zaterdag 27 maart a.s. 
De vrijwilligers van TVO Handbal komen weer bij u langs. 
Net als voorgaande jaren worden er weer verse eieren verkocht! 
Steun met deze actie de handbal in Beckum !!  
Tot dan!!  
 

Rudolf Breteler , de man van de TVO tennisbanen 
Hij komt oorspronkelijk uit Oele maar woont al 26 jaar in Beckum Achter de 
school ‘in de wei van Ketels’ waar vroeger Volksfeestactiviteiten gehouden 
werden, zoals ondermeer motor- en autocross in de 60er jaren. Rudolf 
Breteler (bijna 90 jaar!) heeft zich de laatste 10 jaar dienstbaar gemaakt 
voor Beckum. Met bezigheden die precies op zijn pad liggen. Want Rudolf 
is liefhebber van het buitenleven, van de natuur. Op een steenworp 



afstand van zijn huis ligt het TVO tenniscomplex. En daar heeft Breteler 
zich de laatste 10 jaar ingezet voor het accommodatiewerk. “Eerst samen 
met Alfons Wielens en later met anderen, oa. Harry te Woerd en Cor 
Koppelman. “En och, soms bij verhindering was ik wel eens alleen op het 
complex. Wat de werkzaamheden zo waren? De banen en lijnen 
schoonvegen, er omheen schoonhouden, struiken en planten periodiek 
bijknippen, schoffelen, harken in de perken etc”.  
 

Mooi werk, met plezier gedaan 
Hij mocht altijd wekelijks met plezier naar de banen gaan, beleefde veel 
voldoening aan zijn werk. “De samenwerking met ‘het tennisvolk’ ging 
prima. Met deze lange, strenge winter is het de laatste tijd  rustig 
natuurlijk. 
Kijk, ik wordt over enkele weken 90 jaar en dan is het mooi geweest. Ja, ik 
kreeg vorige week een uitnodiging voorde TVO tennis jaarvergadering en 
daar ga ik wel heen. Er zal wel een dankwoordje komen, maar och, dat 
hoeft voor mij niet zo, ik heb het graag gedaan”. 
Rudolf Breteler die ook in de BOP ploeg zit voor maandelijks onderhoud bij 
kerk en kerkhof tenslotte: ”Is dit gesprek voor BBB? Ook dat nog… 
trouwens ik lees dat blad maandelijks trouw van A tot Z, mooi voor 
Beckumers”. Binnenkort gaat hij de sleutels van het tenniscomplex 
inleveren bij het bestuur. Het is goed geweest, dank Rudolf, ook namens 
TVO tennis. 
                                                                                           Jan Ottink 
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Boven; Rudolf Breteler stopt met accommodatiewerk en onder; Hennie 

Vossebeld legt TVO tennis bestuursfunctie neer. Bloemen voor beide heren 
van tennisvoorzitter René Vijn. 

 

De jeugd sociaal actief en doop dankviering 
In het derde weekend van november is er altijd een DiaconAction 
weekend, dit gaat uit van het Bisdom en houdt in de jongeren uit de eerste 
en tweede brugklas vrijwillig iets gaan doen voor de medemens. 
In onze parochie gingen de jongeren (van werkgroep jeugd) op vrijdag 20 
november naar zorgboerderij "Erve Knippert" om daar allerlei karweitjes te 
doen, die de ouderen die daar komen niet kunnen doen. Dan denken we 
aan bomen snoeien, ramen zemen, bloembollen poten en helpen bij het 
voeren van de koeien. We hadden een goede opkomst,het ging er heel 
gezellig aan toe, na het harde werken hadden Marga en Wim een heerlijk 
drankje en Chips klaar staan. Marga en Wim bedankt voor de gastvrijheid, 
we komen graag nog eens terug.  
                                                   Diny Lansink namens werkgroep jeugd 
 
Op zondag 17 januari was er een "doop dank viering", hier in de H Blasius 
in Beckum het was een mooie viering met zang van de Blasiuskids. In deze 
viering werden nogmaals de namen van de dopelingen van de afgelopen 
twee jaar nogmaals genoemd, na het noemen van de naam konden de 
ouders het "doopduifje" voor in de kerk ophalen. Diegene die niet in de 
viering aanwezig waren kunnen het duifje op dinsdag van 8.30.u tot 
12.30.u of 13.30.u tot 17.00.u of op donderdag van 13.30.u tot 17.00.u 
ophalen bij Ine op de pastorie. 
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Kinderfeesten Beckum 
Wat doen wij en wat is ons doel 
We zijn een actieve groep mensen die ervoor zorgen dat de Kinderfeesten 
Beckum elk jaar weer onvergetelijk zijn voor de doelgroep. Dit zijn alle 
kinderen die in Beckum wonen of hun activiteiten in Beckum doorbrengen. 
Rond de tijd van Pinksterfeesten en rond Sinterklaas zorgen wij ervoor dat 
er evenementen plaatsvinden voor alle kinderen in de leeftijdsgroep van 2 
t/m 14 jaar. Dit vraagt enige voorbereiding en dankzij een grote groep 
vrijwilligers lukt het elk jaar weer om er iets leuks van te maken. De kosten 
die hiervoor gemaakt worden financieren wij uit de jaarlijkse collecte die 
we in het voorjaar houden, een Zomerfeestbijdrage en vrije giften en 
gunsten die we nog altijd mogen ontvangen van enthousiaste ouders. 
Nieuwe voorzitter, wie wil??? 
Ons bestuur bestaat uit een drietal mensen, die er -samen met vrijwilligers- 
voor zorgen dat alles goed verloopt. Maar helaas.. onze huidige voorzitter 
neemt afscheid en zou graag het stokje overdragen aan een ander! Welke 
enthousiaste ouder zou willen deelnemen aan deze groep en actief willen 
meedenken om de jaarlijkse feesten goed te doen verlopen? 
Graag willen wij u verder informeren, bel ons gerust. 
074-3676605 of 3676375 
                                                             Vr.groet, Bestuur Kinderfeesten 
 

AIT VEDAN toneel op St.Isidorushoeve 
Binnenkort zal Ait Vedan weer een aantal opvoeringen op de planken 
brengen. Het toneelstuk ‘Koestukken 7’ wordt gespeeld op 

- donderdag 4 maart 
- vrijdag 5 maart 
- zaterdag 6 maart 

Het verhaal speelt zich af op een boerderij van de familie Scholten, waar 
Anna de boerderij draaiende probeert te houden met hulp van de ietwat 
onnozele zoon Loeks, die maar weinig fatsoen heeft meegekregen en 
dochter Alida die erg haar best doe om een dametje te zijn. Verder heeft 
Anna de zorg voor ‘moe’ (oud dementerend mensje) en de starre 
conservatieve en principiële oom Hendrik, die lijdt aan de slaapziekte. En 
dan komt die nieuwsgierige buurvrouw Wenningh regelmatig langs om de 
boel in de gaten te houden… Tenslotte grijpt zuster van der Zwil, een 
haaibaai van een wijk-verpleegster, in.  
De voorstellingen zijn in de sportzaal van ’t Meuken, kaarten vanaf 19 uur 
af te halen in de kantine, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.- uur. 
Kaarten à € 7,50 (65+ € 6,50) incl.kop koffie/thee in de pauze telef. 
dagelijks te bestellen na 13.00 uur bij fam. Temmink 074 3575460. 
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Zijlijn Carnaval 
Carnaval, een feest voorafgaand aan de zes weken vasten naar Pasen toe. 
Voor ons kinderen vroeger bestond dat vasten er vooral uit dat er geen 
lekkere dingen en geen snoepjes gegeten mochten worden. Niet dat we 
daar normaal zoveel van kregen, maar toch! 
Ieder van ons had een eigen trommeltje en daar werden de snoepjes van 
de thuiswinkeliers en wat er verder binnen kwam over verdeeld. Ik 
herinner me nog dat we op Paaszaterdag om twaalf uur s`middags 
stonden te luisteren of de torenklok nog niet luidde en als dat gebeurde 
werd het trommeltje geopend en mochten we snoepen. 
 
Nu, zestig jaar later, gaat dat hier in Beckum heel anders. Gisteren was het 
Rozenmontag en gisterenavond kwamen heel veel groepjes verkleedde 
kinderen aan de deur om hun foekepotliedje te zingen in ruil voor een paar 
snoepjes. Het was koud en toen ik tegen één van de jongetjes zei dat hij 
z`n jasje beter dicht moest doen, was z`antwoord: “Ik heb m`n 
voetbalpak er wel onder”. 
Er kwamen heel wat verschillende kinderen langs. De meesten waren 
beleefd en wachten geduldig hun beurt af om wat uit de trommels te 
pakken, maar bij sommige groepen waren er brutaaltjes bij die anderen 
aan de kant duwden om maar het eerst wat te kunnen grijpen. Die 
moeten, bij mij, tot het laatst wachten. Ik had overigens niet de indruk dat 
ze daar echt mee zaten. Een als cowboys verkleedde groep had wat anders 
bedacht dan zingen. Ze hielden hun revolvers in de aanslag en riepen: 
“Snoep of ik schiet !” Voor hen en voor ons hoop ik, dat het volgend jaar 
op Vastenavond minder koud is. 
                                                                                    Rie Menkehorst 
 

TVO F1 Kampioen ! 
Zaterdag 31 januari j.l . was het eindelijk zover……nadat de wedstrijd al 
sinds half november steeds werd afgelast en het weer nu weer roet in het 
eten dreigde te gooien gingen we voor het zekere voor het onzekere en 
speelden een wedstrijd in de zaal . 
 
Voor de wedstrijd werden er al diverse spandoeken opgehangen en het 
publiek kwam ons luid toeterend en juichend aan moedigen . We wonnen 
uiteindelijk met 7-3 !! Alle spanning was eraf en we konden eindelijk die 
mooie medailles omhangen die we van TVO kregen , voor trainer Gerard 
en leidster Linda waren er mooie bloemen. 
Nadat we al een feestje gebouwd hadden in de kleedkamer , gingen we 
naar de kantine waar alle ouders ,broertjes , zusjes, opa’s en oma’s op ons 
wachten en ons toezongen . De meisjes hadden lekkere patat voor ons 
gebakken en onze trainer en leidster hadden echte ( kinder ) champagne . 



Maar de grootste verrassing was toch de rondrit door Beckum ……. in een 
limousine! Dat was echt „vet cool” , alle ouders reden achter de limousine 
aan en toeterden heel Beckum wakker om te laten zien dat we kampioen 
waren.  Na de rondrit was het feestje alweer ten einde en gingen we naar 
huis. 
                                                          Groetjes van F1 , Gerard en Linda 

 
De TVO f1 kampioenen na de 7-3 winst met links trainer Gerard en 

rechts leidster Linda 
(De meest gehoorde kreet van de jongens in de limousine was „WAUW, dit 
is echt de mooiste dag van mijn leven… ” . Bij deze willen we dan ook 
graag Benno en Jolande Bellers bedanken voor hun medewerking.) 
 

Sport- en spelmiddag TVO jeugd 
U herinnert zich vast nog wel de sport- en spelmiddag voor de TVO jeugd 
welke in het kader van het 75 jarig bestaan van TVO in de zomer van 2008 
werd gehouden. Prima weer, goede organisatie, enthousiaste deelname en 
leuke reacties hebben het TVO OMNI jeugdbestuur doen besluiten om van 
deze middag een 2 jaarlijkse wederkerend evenement te maken.  De 
datum die we hiervoor ingepland hebben is zaterdag 12 juni as. De 
activiteiten zullen plaatsvinden op het hoofdveld van TVO. 
Uiteraard worden alle jeugdleden van TVO weer uitgenodigd om aan deze 
happening deel te nemen. In een van de komende uitgaven van BBB volgt 
nadere informatie over de invulling van deze middag, maar noteer nu 
alvast de datum in uw agenda. 
                                                                        TVO Omni jeugdbestuur 
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Beckum grenzenloos? 
Grenzen en scheidingen in en om Beckum 
Wat is Beckum, wat hoort tot Beckum? Waar liggen de grenzen? Dat is een 
goeie vraag. Want als je die stelt zul je verschillende antwoorden krijgen. 
Het dorp Beckum behoort tot de gemeente Hengelo. Maar tot het 
“kerkdorp Beckum” of beter gezegd het werkgebied van de kerk, waar ook 
de dorpsraad voor staat, hoort ook een deel van de gemeente 
Haaksbergen, Enschede èn Hof van Twente. In deze rubriek wil ik in 
samenwerking met en met hulp van anderen de komende tijd wat meer 
informatie geven. Te beginnen met hoe het honderden jaren geleden was 
toen dit gebied grotendeels nog ongerepte natuur was en voor de 
ontginning in zogenaamde marken werd ingedeeld. Men sprak toen echter 
niet van ontginnen, maar van “ontwikkelen” en “ontwikkelingsgebieden”.  
Tijdens de toenmalige markebijeenkomsten met belanghebbende boeren 
werden markestukken toegewezen en om geen ruzie te krijgen over de 
grenzen werden palen in de grond geslagen. Bepaalde erven en families 
hebben hun naam daaraan ontleend. Bijv. Markslag, Slag, Slagveld, Sluiter 
of Sluter, Sluitersveld. Sluiter is in dit verband de “hekkensluiter” van de 
marke. De buitenste van het ontwikkelingsgebied. 
Grenspalen, markepalen en –stenen 
Een tijd geleden hebben wij, René Breukers, Jan Busscher en Tonnie 
Vossebeld, besproken een keer de grenspalen, markepalen en stenen in en 
rond Beckum op te sporen. Daarmee gaan wij nu van start. In hoeverre 
zijn deze nog aanwezig, hoe zien ze er daadwerkelijk uit en is er misschien 
een verhaal bij? Wij hebben al enige plattegronden en kaarten, maar 
houden ons zeer aanbevolen bij degenen die ons verder willen helpen met 
zoeken, aanwijzen en verstrekken van informatie. 
Menigeen heeft wel gehoord van bijv. de Grevenpaal en de 
Grondhuttenpaal. Weinigen hebben deze op een foto gezien, laat staan in 
werkelijkheid. Wat te denken van de minder bekende palen, zoals de 
Derkingspaal, Brakerspaal, Sluiterspaal, Asbroekersteen en de Heddesteen? 
Verder zijn er palen en stenen die alleen maar een nummer hebben, maar 
wel van belang waren voor bijvoorbeeld de vroegere marke-indeling in en 
rond Beckum.  
Het is de bedoeling dat wij zoveel mogelijk alles wat we tegenkomen in 
ieder geval zullen vastleggen voor het Beckums historisch archief. De 
objecten staan echter veelal op privégrond en niet openbaar toegankelijk. 
Dat moet gerespecteerd worden. Om u toch te informeren zullen wij met 
toestemming van de eigenaren foto’s maken van de betreffende plekken en 
als het interessant lijkt voor de lezers van Beckum Beter Bekeken opnemen 
in dit blad.  
Wordt vervolgd.                                                          Tonnie Vossebeld 
 



Midvastenwandeling 2010 
Samen op weg naar Pasen  

Voor wie:  alle belangstellenden uit Beckum, Bentelo, 
Isidorushoeve, Hengevelde,  
Delden, Goor, Markelo en Diepenheim 
Wanneer: Zondagmiddag 7 maart 2010 
Waar: ‘n Hengeler Hook (voormalig schooltje Kerspel 
Goor)  Haaksbergerweg 3a.  
Hoe laat: Ontvangst vanaf 14.00 uur en 14.30 uur vertrek  

 
Evenals vorig jaar  nodigen we u uit voor een midvastenwandeling.  
Dit keer zal die gehouden worden in de mooie omgeving van kasteel 
Wegdam. De lengte bedraagt zo’n 5 kilometer.  
De middag zal weer in het teken staan van ontmoeting en verdieping.   
Vanaf 14.00 uur wordt u verwacht in het voormalig schooltje van Kerspel 
Goor, dat zich bevindt tussen Goor en Hengevelde (adres: zie boven).  
Om 14.30 uur start de wandeling (wandelschoenen zijn aanbevolen). 
De middag wordt afgesloten met een solidariteitsmaaltijd.  
Tegen 16.45 uur gaan we weer huiswaarts.   
Doet u mee? Wij zien uit naar uw komst!  
Mede namens de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige 
Geest parochie                                    Christianne Saris, pastoraal werker 
 

De dorpsraad stelt zich voor (6): Marianne ter Bekke 
Deze keer aan mij de eer om mij aan u voor te 
stellen. Hoewel de meesten van u mij wel zullen 
kennen toch even het wie, wat,  waar en waarom. 
Ik ben Marianne ter Bekke-Morskieft, ruim 40 jaar 
geleden in Oele geboren en alweer bijna 18 jaar in 
Beckum (op de plek waar vroeger de boerderij van 
Ketels stond) woonachtig.  Samen met mijn man 
Paul en onze kinderen Remco, Thijs en Maureen 
hebben we het erg naar onze zin hier. Buiten de 
huishoudelijke beslommeringen om werk ik 20 uur 
per week  als office manager in een bedrijfs-
verzamelgebouw in Hengelo. Naast mijn gezin en 

mijn werk ben ik als vrijwilliger zeer betrokken bij het wel en wee van onze 
parochiegemeenschap. Samen met een enthousiaste groep mensen zijn we 
verantwoordelijk voor de gezinsvieringen en ook aan het nieuwe 
parochieblad ‘Geestig’ lever ik een maandelijkse bijdrage. Verder probeer ik 
in Beckum waar mogelijk hand en span diensten te verlenen, of dit nu is op 
school, de kerk, tijdens de zomerfeesten of bij de Volle Polle als ik kan help 
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ik mee. Binnen de dorpsraad houd ik me bezig met de portefeuille 
Communicatie. Hierbij valt vooral te denken aan de communicatie vanuit 
de dorpsraad richting de Beckumse bewoners. De doelstelling is om zoveel 
mogelijk informatie in Beckum te krijgen zodat mensen nog meer 
betrokken worden bij hun eigen leefgemeenschap. D.m.v. het beschikbaar 
stellen van de notulen van de vergaderingen via internet en via een 
mailmerge kunnen de inwoners en belangstellende zich al een redelijk 
beeld vormen van hoe het er in Beckum toegaat. Op dit moment zijn we 
met een aantal mensen druk doende om een eigen website te ontwerpen 
zodat ook achtergrond informatie voor een ieder beschikbaar komt. Ik ben 
niet echt een sporter, maar ik hou er wel van om als de tijd en het weer 
het toelaat een lekker stuk te wandelen of te zwemmen. Ook een goed 
boek of een mooie film kan me erg boeien, hoewel het lezen er nog wel 
eens bij in schiet.  
 
Nieuws v.d. Blasiusparochie 
Het schema v.d. vieringen voor de maand Maart. 
Za. 6 Mrt. 19.30 uur: 3e Weekend i.d.40 dagentijd. 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Huisman. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo. 7 Mrt. 09.00 uur: Géén viering. 
Za.13 Mrt. 19.30 uur: 4e Weekend i.d.40 dagentijd. 
    Gebedsviering.Prezentatie-viering 

v.d.Eerste communiecantjes 
    en doopviering van Ids Ottink. 
    Voorganger:Pastor Ogink. 
    Zang: Blasiuskids. 
Zo.14 Mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering. 
    Voorganger:Pastor Hoogland. 
Za.20 Mrt. 19.30 uur: 5e Weekend i.d. 40 dagentijd. 
    Eucharistieviering. 
    Voorganger: Pastor Huisman. 
    Zang: Dames-en Herenkoor. 
Zo.21 Mrt. 09.00 uur: Géén Viering. 
      14.00 uur:Concert MIX uit Zenderen. 
Za.27 Mrt. 19.30 uur: Palmpasen,Beginv.d.Goede Week. 
    Géén viering. 
Zo.28 Mrt. 09.00 uur: Palmzondag-Palmpasenviering. 
    Gebedsviering. 
    Voorganger: Pastor Saris. 
    Zang: Blasiuskids. Ná de viering: 

Palmpasen-optocht door Beckum.  
Wijzigingen voorbehouden. 
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Mededelingen 
Op Zondagmiddag 21 Maart is er ’s middags om 14 uur een concert door 
“Mix”uit Zenderen, hier in Beckum. Iedereen is uitgenodigd! 
Op 28 Maart Palmpasen  is er ná de viering de Palm-pasen-optocht door 
Beckum,met de muziek uit Delden. Ná de optocht is er koffie –en drinken 
voor de kinderen bij de kerk. 
Voor verdere mededelingen : Zie in het parochieblad “Onder Ons”. 
                                                                         Riky Temmink. 
 

Datumbank 
22 t/m 26 febr.  School; Voorjaarsvakantie 
 2 maart  Soosmiddag 
 3 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 5 – 6 maart  Toneeluitvoering “Levenslust” in ’t Proggiehoes  
12-13-14 maart  Toneeluitvoering “Levenslust”in ‘t Proggiehoes 
8 t/m 12 maart  Rheumafondscollecte 
17 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 maart  KVO; Pastor v.d. Sman. Lezing over Sri Lanka 
19 maart Zonnebloem; 60 jaar jubileum – 

theatertournooishow  in Go Planet te Enschede 
20 maart  Oud Papier 
20 maart  Oud IJzer Aktie 
31 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 4 april   Paasvuur Hoonhook 
 6 april   Soosmiddag 
10 april   H. Vormsel 
13 april   KVO; Kleine fietstocht 
14 april   Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 april   Zonnebloem; jaarlijkse boottocht 
17 april   Oud Papier 
17 april   Vrijwilligersfeest TVO 
21 april   Dorpsraad Jaarvergadering 
25 april   1e H. Communie 
1 en 2 mei  Volle Polle 
15 mei   Oud Papier 
21 t/m 24 mei  Zomerfeesten Beckum 
28 t/m 30 mei  Jeugdkamp TVO 
 9 juni   KVO; Op reis 
4 t/m 10 aug.  Muiterweek Beckum 
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Vakantiedata schooljaar 2009-2010 
per regio en onderwijstype 
Vakantieperiode  Onderwijstype 
22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 
2 april t/m 5 april  Paasweekend 
30 april t/m 14 mei  Meivakantie 
22 t/m 24 mei   Pinksterweekend 
26 mei    Extra vrije dag de Bleek 
 
 

Nog eens; Beckumer Avond 21 mei 2010 
Over een paar maanden is het weer zover, dan zijn de Pinksterfeesten Beckum! 
Dit jaar zullen we op vrijdag 21 mei, de Beckumer avond, een dart c.q. quizvond 
organiseren. We willen graag een spelelement houden op de avond zodat mensen 
gezamenlijk naar de tent kunnen komen om actief deel te nemen en de strijd 
met elkaar aan te gaan. Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen! 
Een team zal bestaan uit ‘ervaren’ darters en minder ervaren darters. Het is de 
bedoeling om gezamenlijk een aantal rondes te darten waarna de ‘beste’ darters 
door zullen gaan met het darttoernooi. De mensen die afvallen zullen deel gaan 
nemen aan de quiz. De punten van het darttoernooi en de quiz worden bij elkaar 
opgeteld waarna het winnende team bekend zal worden. De avond draait dus niet 
alleen om het darten maar ook om de ‘Beckumse’ kennis! De exacte plekken 
voor opgave volgen zo spoedig mogelijk. We hopen dat jullie je t.z.t. allemaal op 
zullen geven. We rekenen op jullie deelname aan dit leuke evenement! 
                                                                                       Organisatiecommissie 
 
 

PINKSTERFEESTEN BECKUM  21 – 24 mei 2010 
Vr. Seniorenmiddag – Beckumer avond – Hillstreet band 
Za. Beckum’s got talent – keizerschieten – Crystal Dream – 
Frans Duijts met liveband 
Zo. Highlandgames – Fietstocht – Plork e.d. Aannemers – 
Broadway – Wesley – the Hot Studs 
Ma. As’n gek in drek – Piratenfestival - Fred Llorett & the 
Copacabana’s 
Alle dagen disco Blacklight+groot lunapark op het Ossenveeld 
 
 
Uitgave volgende BBB 24 maart, kopij binnen 17 maart as. 
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