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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen een 

post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en vrijwillige 
bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 
teksten 
opinietekst/druk 

vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 

verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 
Jan Busscher 

Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 

Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info layout 
info en opgavefoto’s 

kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven van januari t/m juni 2013 
23 januari – 20 februari – 27 maart – 24 april – 29 mei – 26 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:bert.vandijk@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:janottink@home.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 2, 2013 
pagina 2 

Jaargang                             Nummer 
 

35                                               02 
 

Laatste Week Nieuws 
> We hadden al opgepikt, dat Levenslust in maart weer met een blijspel op 
de Proggiehoes-planken komt. Zie het artikel verderop in deze BBB. Hun 
kopij kwam dit keer iets te laat binnen, vandaar… 
 

> De TVO handbaldames hebben bij de senioren een goed weekend gehad. 
Dames 1-2-3 smaakten het genoegen van een overwinning. TVO 1 heeft nu 

iets afstand genomen van Actief Kl. (knappe 16-20 winst daar in 
Klazienaveen via sterke TVO eindspurt!). TVO lijkt nu met WHC en Actief te 
moeten uitmaken wie er degradeert…  

 
>Bericht van de werkgroep AED. Rondom de fondsenwerving voor behoud 

van de AED’s in Beckum is van alles te melden. Kopij hieromtrent kwam ruim te laat 

binnen, we willen echter enkele hoofdpunten hieruit vermelden. 
- Een aantal bedrijven heeft een eenmalige of jaarlijkse toezegging gedaan. 
- In december werden we met een bedrag van €1000 verrast. Dit was de (gedeelde) 

opbrengst van de kerstmarkt 
- Marianne Wielens is per februari 2013 gestopt met haar werkzaamheden voor de 
werkgroep AED. Een vervanger voor haar hebben we nog niet gevonden. Wie is 

bereid ons hiermee te helpen? 
- Op de jaarvergadering van de dorpsraad (10 april) wordt u uitgebreider 
geïnformeerd over de financiën ea. 

                               Christel Pelle,Thea Lintsen, Ellis Bunte, Rita Temmink 
 

Werkgroep jeugd seizoen 2012/13 
Er werd geopend met  de eerste kennismaking met de nieuwkomers van het vorige 

schooljaar in oktober. Er werd een speurtocht uitgezet, er werden groepjes gemaakt 

en met mobiel en de nodige overleggen kwam iedereen weer veilig terug. Na wat 

drinken en na kletsen mocht iedereen weer naar huis. In november werd het afscheid 

gevierd van de oudsten van vorig jaar. Voor ieder nog een afscheidscadeautje en blij 

verrast. Ook werd die avond Kitty verrast door ons met een leuk presentje. We vieren 

met z’n allen gezellig sinterklaas, ook werd er nog gewandeld door het donkerste 

duister richting de kattenköppe, Het nieuwe jaar werd ingeluid met een avondje 

zelfverdediging. Het voorjaar luiden we weer in met meer leuke invullingen en gaan 

we meer naar  buiten. We hopen, alle jongens en meisjes dat jullie er weer zin in 

hebben.Gr.  Team werkgroep jeugd Beckum  
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Wat u allemaal leest in deze Februari BBB 
> Laatste week nieuws 

> TVO bestuurinfo 
> Dorpsplan Beckum-Oele gepresenteerd in de kerk 
> Medlon; bloedprikken nu ook in Beckum 

> Activiteitenwijzer SWOH & Carintreggeland 
> Alzheimercafé Hengelo 
> Extra foto’s Midwinterfeest 

> Koningin Beatrix was ook in Beckum 
> Luk akkefietjes 
> Geslaagde kaartmarathon in TVO kantine 

> Onderscheidingen bij koor Spirit 
> Muziekvereniging Unisson Boekelo 
> Aanbiedingen op transfermarkt 

> Ait Vedan; toneelvoorstellingen St.Is.hoeve 
> 3e Editie Voice of TVO geslaagd 

> Stuurgroep Beckum-Oele; werk aan de winkel 
> Gehoord en gelezen: In de wandelgangen 
> De ervaringen van de jongste pupillen 

> De doelen voor 2012; wat is ervan geworden? 
> Hoop voor migranten; vastenactie 2013 
> Zonnebloem Beckum; twee berichten 

> Gezondheidscentrum Beckum; de spreekuren 
> In gesprek met nieuwe omnivoorzitter a.i. sv TVO 
> BBB-tje >Nieuw blijspel van Levenslust! > Wist u datjes… 

> Dorpsraad Beckum jaarvergadering > Paasvuur Beckum 
> Folkloremiddag Twentsche Leu > Clinic Nordic Walking Boekelo 
> Eenzaam in de massa, column > Wie helpt de Jeugdraad? 

> Parochienieuws   > Datumbank 
> Werkgroep recreatie en toerisme > Deze maand in een volzin 
 
 

Bericht aan alle leden en ouders van de jeugd 

van TVO Volleybal 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor een extra ledenvergadering op 

dinsdag 26 februari a.s. om 20:00 uur in de kantine van ’t Geertman. 
We zijn bezig om een nieuw beleidsplan op te zetten. Wij willen deze nieuwe 
plannen aan jullie presenteren en samen met jullie de mogelijkheden en 

gevolgen hiervan bespreken. Daarom is het belangrijk dat iedereen probeert 
hierbij aanwezig te zijn. We willen het nieuwe beleidsplan graag gaan 

invoeren maar niet zonder jullie toestemming! Hoop jullie allen te zien in de 
kantine.                                                          Het TVO Volleybal bestuur 
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Dorpsplan in kerk gepresenteerd 
Het was wel apart, het was even wennen. De presentatie van het 
Dorpsplan Beckum - Oele in de Blasiuskerk in Beckum. Waar een 

grote afvaardiging van diverse betrokken instanties uit Beckum, Oele, 
Provincie en gemeente Hengelo naast plaatselijke belang-stellenden 
aanwezig waren. 
 

Het begon achterin de kerk, waar koffie klaar stond, met een koekje 
natuurlijk. Begroetingen over en weer, handen werden geschud en men ging 

vervolgens voor in de kerk plaatsnemen; ruin 120 belangstellenden. Het idee 
om deze manifestatie in de kerk te houden was zo gek nog niet. Temeer 
omdat al een tijd het project ‘Kerk in de steigers’ loopt. Waarin de geesten 

bij parochies warm moeten lopen voor het idee, dat multifunctioneel, zeg 
maar nevengebruik van de kerk bittere noodzaak wordt om te kunnen 
overleven. De stuurgroep Beckum-Oele heeft ‘onder de regie’ van’ Hélène 

Meelissen die namens het Oversticht het Dorpsplan stuurde, binnen 1 ½ jaar 
een gedegen plan ontwikkeld, waarin alle knelpunten voor Beckum en Oele 
zijn geïnventariseerd. De gemeente praatte mee en ook de bevolking had 

een nuttige inbreng. Aldus is een Dorpsplan ontstaan met 12 agendapunten, 
die binnen 4 jaar moeten zijn uitgevoerd, dan wel in bewerking zijn. 

Allereerst gaan de werkgroepen van die agendapunten natuurlijk de 
financiële aspecten op haalbaarheid toetsen. 
 

 
Met de cheque van € 10.000, overhandigd door wethouder Janneke Oude Alink, 

kan stuurgroepvoorzitter Paul ter Bekke ‘even uit de voeten’ 
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Na de opening van de bijeenkomst door Stuurgroep voorzitter Paul ter Bekke 
werd het convenant getekend door wethouder Janneke Oude Alink, 
dorpsraadvoorzitter Wim Brunnekreef en werkgroep Oele voorzitter Harry 

Markslag. De wethouder deelde vervolgens een cheque van 10.000 euro uit 
aan stuurgroepvoorzitter ter Bekke. Daarmee kunnen de werkgroepen aan de 

slag met hun speerpunten. De wethouder roemde de gedrevenheid en 
uitstraling van de Beckumers en Oelenaren, ‘die altijd op veel fronten 
belangeloos voor hun gemeenschap opkomen’. 
 

Werkgroepen al volop bezig met hun agendapunt 
Enkele werkgroepvertegenwoordigers gooiden al een balletje op over zaken 

die aan de orde komen/zijn inzake hun agendapunt. 
Mark Wijlens sprak over de voorbereidingen tot realisering van klein-
schalige woningbouw. ’De eerst contacten met de gemeente zijn positief. We 

moeten de concrete behoefte in beeld brengen, ook op welke termijn men 
eventueel wil bouwen. Dan zullen verdere gesprekken volgen. Het hele 
traject zal tijd nodig hebben’. 

Wim Brunnekreef is met zijn werkgroep bezig met veiligheids 
verbeteringen op de N739 (Haaksbergen-Hengelo). ‘Er zijn contacten met de 
Provincie die groot onderhoud gaat plegen en onze wensen (verbetering 

fietspaden, op- en afritten) worden meegenomen. Ook bij de toekomstige 
N18 aanleg houden we de afgesproken plannen in de gaten, waarbij Beckum 
qua verkeersintensiteit ontlast gaat worden’. En zich richtend tot de 

aanwezigen; ‘Nieuwe ideeën zijn trouwens altijd welkom’. 
Rob van der Keur memoreerde dat voor een verbeterde, meer 

aantrekkelijke inrichting van het gebied rondom de rotonde gesprekken zijn 
geweest met aanwonende betrokkenen. Ontwerpen worden gemaakt en op 
haalbaarheid getoetst. Een eerste concept is reeds binnen. 

Lars Harms meldde als gemeentelijk contactpersoon positieve berichten 
inzake het verlopen proces tot nu toe. ‘De contacten en ontwikkelingen die 
tot dit mooie Dorsplan hebben geleid, waren altijd constructief. Het was fijn 

samenwerken met de stuurgroep Beckum-Oele en dan vooral met de 
contactpersonen Alwie Mulder en Janneke Leferink’. 
Auke Doornbosch voerde namens Milieuzaken Hengelo het woord om de 

afvalscheidingsplannen te stimuleren en over de aanleg van een Milieueiland 
in Beckum na te denken. Er is letterlijk veel geld te verdienen bij een verdere 
scheiding en recycling van afval (plastic). Beckumers en Oelenaren worden 

uitgedaagd om mee te denken in dit project. (En inmiddels hebben zich al 
een vijftal aangemeld om actief over deze materie mee te denken, JO). 
Tenslotte werd op deze bijeenkomst nog gememoreerd, dat de Dorpsraad 

vacatures heeft en Beckumers worden aangespoord om zich voor een functie 

binnen die raad te melden. 
                                                                             Jan Ottink 
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Het nieuwe dorpsplan Beckum-Oele, door Hélène Meelissen gepresenteerd,  

werd overhandigd aan de wethouder, Wim Brunnekreef en Harry Markslag 

 
 

 
 

 
 

Bloedprikken in Beckum! 
Op 4 februari vestigt Medlon zich met een nieuwe prikpost in het 
gebouw “De Beukenhof”, Appelhof 4 in Beckum. Iedere dinsdag  

kunnen patiënten voor bloedafname maar ook voor de 
Trombosedienst terecht van 08.15 uur - 08.45 uur. 
Medlon BV is opgericht uit de beide laboratoria van de ziekenhuizen MST en 

ZGT. Voor u als patiënt  is de naam Medlon nog enigszins onbekend, maar in 
feite is er weinig zichtbaars verandert, u ziet nog steeds dezelfde gezichten. 
Een groot voordeel voor u is dat u op alle locaties van MST en ZGT terecht 

kunnen voor bloedafname! Ook als u voor onze Trombosedienst komt kunt u 
op steeds meer punten terecht, zie ook www.medlon.nl. 
Het maakt niet uit of u in behandeling bent bij uw huisarts of bij een 
specialist in MST of in ZGT, namelijk alle uitslagen komen in hetzelfde 
computersysteem terecht en zijn zichtbaar voor de juiste aanvragende arts. 

Een groter gebied met een groter aanbod van prikposten betekent: dichterbij 
en dus makkelijker voor  u! 
 

Huisartsen 
Trombosediensten 
Ziekenhuizen 

http://www.medlon.nl/
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Meer informatie 
We hebben al onze priklocaties op plaatsnaam verzameld op onze nieuwe 
website die dit jaar geleidelijk aan wordt uitgebreid met meer informatie voor 

u: www.medlon.nl 
 
 

Nieuwe Activiteitenwijzer van de  Sociëteiten  

en ontmoetingsruimten in Hengelo 

Welzijn Ouderen Hengelo heeft een nieuwe brochure uitgebracht met 

een overzicht van alle sociëteiten en de ontmoetingsruimten van 
SWOH en Carintreggeland in Hengelo. 
In deze vernieuwde brochure vindt u een uitgebreid overzicht van alle 

activiteiten die in deze sociëteiten en de ontmoetingsruimten in Hengelo 
plaatsvinden. Nieuw is dat er ook in overzicht staat vermeld van de 
eetpunten in de Hengelo. Deze brochure is af te halen bij de sociëteiten en 

ontmoetingsruimten de bibliotheek en bij het Zorgloket. Daarnaast kunt u de 
brochure bekijken of downloaden op onze website. www.swohengelo.nl. 
Wist u dat u op onze website heel veel informatie kunt vinden over allerlei 

onderwerpen, programma’s , organisaties etc. 
Kijk u gerust eens, mist u informatie of klopt er volgens u iets niet laat het 
ons dan weten via mail: info@swo hengelo.nl of per telefoon SWOH/ 

Zorgloket 074-245-91 31 
 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met 
dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast 
contact is er ook ruimte voor informatie.  
Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het  Alzheimer 
Café Hengelo. Plaats: Tuindorphotel ’t Lansink, CT Storkstraat 18, Hengelo. 
Zaal open: 19.00 uur. Aanvang programma: 19.30 uur. 

Inlichtingen: Swoh/zorgloket, tel. 074 – 245 91 31.  
 

Programma Alzheimer Café Hengelo februari  t/m juni 2013 
26 februari Rondom levenseinde 
We staan stil bij de vraag hoe je als dementerende en als familie de regie in 
eigen hand kunt houden, ook in deze laatste fase van de ziekte. Tot hoe lang 

gaan medische handelingen door? Voor welke dilemma’s kun je komen te 
staan? Een avond die bedoeld is om te bedenken dát u over de laatste 
levensfase mag nadenken en er iets van mag vinden. 

Geestelijk verzorger van Carintreggeland vertelt over haar ervaringen en zij 
gaat met ons in gesprek. Ook vertelt iemand uit eigen ervaring hoe hij en 
zijn vrouw samen vorm gegeven hebben aan haar laatste levensfase. 
 

http://www.medlon.nl/prikposten.html
http://www.swohengelo.nl/
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26 maart Kunnen mensen met dementie nog iets nieuws leren? 
Ruud Dirkse is schrijver van een boek dat over dit thema gaat. Het blijkt dat, 
tegen wat de algemene verwachting in, mensen met een dementie in staat 

zijn om (nieuwe) dingen aan te leren. Langdurig wetenschappelijk onderzoek 
leert dat het hierbij vooral gaat om hóe je iemand iets wil leren. Welke 

hersengebieden spreek je aan. Waarom werkt het op ene manier wel en op 
een andere manier niet of  minder? Dhr. Dirkse laat aan de hand van fimpjes 
voorbeelden zien en hij geeft veel nuttige handreikingen. Ook is zijn boek 

deze avond te koop. 
23 april:   Hoe beleeft iemand die dementeert de ziekte? 
Twee medewerkers van Mediant (geestelijke gezondheidszorg) vertellen over 

de wijze waarop een dementerende de ziekte beleeft. Welk ziektebesef is? 
Wat betekent dat voor dementerende en hoe ondergaat hij of zij dat en hoe 
kun je daar als partner of mantelzorger mee om gaan?  

(let op, deze datum wijkt af van het reguliere patroon ivm met 
Koninginnedag) 
28 mei:  Dagvoorzieningen 

Als de ziekte vordert is het soms erg fijn om gebruik te kunnen maken van 
een dagvoorziening. Wanneer kan iemand daar gebruik van maken? Hoe ziet 
een dag op de dagopvang eruit? Hoe zit het met de kosten? Levert het ook 

iets op voor de mantelzorger? 
Allemaal vragen die deze avond aan bod komen in gesprek met medewerkers 
van dagvoorzieningen in Hengelo. 

25 juni;  Levensboek 
De laatste avond van het seizoen, met in elk geval aandacht voor het 

Levensboek. 
                                Over alle artikelen nadere info; www.swohengelo.nl 
 

 

Toneelveniging Levenslust speelt blijspel 
 

‘Pas op voor de buren’ 
 

op 8–9–10 en 15-16-17 maart a.s. 
zaal open 19 uur, aanvang 20 uur, toegangsprijs € 7,- 

 

Over een wat groter plattelandsdorp met een doktersechtpaar en 
bevriende buren. Over een feestcommissie nav. het 25 jarig jubileum 

vd. huisarts en over een aangeboden vakantiereis, maar ook over een 
onverwacht kastekort van 1500 euro. Veel verwikkelingen, veel plezier!! 

Proggiehoes Beckum, kaarten bij fam.Ottink tel.074-3676442. 
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Tent op het Poolgebied van Antartica? Nee bij de midwinterfeesten Beckum! 

 
Nog even het Midwinterfeest in Beckum; de menigte uit het dak bij Jovink & the 
Voederbietels. Op deze foto zie je Gijs Jolink (inderdaad, zoon van...) het publiek 

opzwepen door tussen het podium en de banners te gaan hangen. 

 
 

Luk akkefietjes 
Dee oalderwetse weenters, woar at oe de snotterbel’n oonder’n neuse 
bevroar’n, dat har wisse wal wat. Met törf, brikett’n, koll’n, ne boeskemiete 
vol snipperhoold  en hooltblökke ko’j vrooger ‘m kachel in de vüürkamer en ’t 

fnüs veur op de delle wa an’t braan’ hooln in de weenterdag. Sommige leu 
had’n ne petrölliekachel, d’ofvoerpiepe was mangs lek en dan stoonk ‘t 
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merakels. Mer eamgood bleef ie in de kök’n zitt’n, want ’t was t’r teminsen 
waarm, dat was’t… In de vüürkamer zat ’n ool’n opa te trommel’n op’n 
gemakstool vlak bie’n kachel, den gleuj’n as de sodemieter. Hee heul de 

kloompe zó kot bie’n kachel dat ’n smog deur de kamer walm’n en hee rook’n 
tegeliek ne piepe met den steenktabak. ‘Opa, doot dee rotpiepe nou is ne 

kear oet’, was oons bescheet’. Mer dan hee keek oons minachend an, lach’n 
voel ziene dree broene taane bloot, trok nog is ne kear stievig an de piep en 
rook’n röstig verdan. Het was in dee tied soams ene dikke rookmist in de 

kamer. Mer opa is wal 96 wod’n…  
Op de radio lüster’n wie nor ’n hoorspel, dat krakend oet dat oale toostel 
kwaamp; spande avontuur’n. Wie zaat’n op ’n divan en kreeng’ glèèske ranja, 

nou ja ranja; ’t water was anne lengt met ‘n paa dröppel siroop, aans kon’n 
broen’’t nig trekk’n. Teeng tien uur laag’n wie in de bedstea, want smons 
was’t zo wear zes uur en mos t’r molken won’n. 

Boet’n lag zowat ne halm’ meter snee, meespats mos ie loop’n nor ’t doarp 
de easte daang’n. Met ne weangschaave wön’ ‘n dag later ’n snee van de 
voarweg schaaft en kon de melkboer met peard en waage de boer’n bereik’n. 

De vaa har zölf ne schoeve maakt met zo’n dreetip veuran, woar aj op gung 
zitt’n en met oons peard d’rveur wön ’t fietspad langs de voarweg 
groot’ndeels sneevrie’j emaakt. Dan ko’j wear gewon’n met dee oale, iets te 

grote fietse – met blökke op de pedaal’n aans koj nig bie de trappers kom’n – 
nor schoole hen fiets’n. Dat ko’j. 
                                                                              HekselmesienHarry 
 
 

BBB-tje 
Voor iemand die het kan passen: Een uitstekend uitziend bureau, zwart 
stalen poten met beuken blad. 

Afmeting: 1,20 m x 0,80 m. GRATIS AF TE HALEN. 
Henk ter Braak, Appelhof 26, Beckum Tel. 06 53 37 48 00 / 074 2504527  
 

 

Koningin Beatrix bezocht Beckum 
Heel Holland lag in rep en roer vlak voor de verjaardag van onze 
Koningin. Maandag 28 januari tegen 17.00 uur werden we massaal 
wakker geschud. ‘Onze koningin houdt om 19.00 uur een 

persconferentie’. 
Zo maar uit het niets, pats, ineens kwam zij uit haar Koninklijke schulp 

gekropen. Koningin Beatrix kondigde dus haar terugtreden af. Met weinig 
tierlantijnen, respectvol en op niveau. Na Wilhelmina, de kordate, Juliana, 
het moedertje was Beatrix de 3e koningin van Oranje na het Willem I, II en 

II tijdperk. Zij is in die 33 jaar minstens tweemaal in Beckum op bezoek 
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geweest. Tijdens werkbezoeken in 1963 en een brunch bij het Wapen van 
Beckum in 1985, waar ze ook Beckumer ‘notabelen’ ontmoette. 
 

Ze zal wel gedacht hebben, net terug van het statiebezoek aan die 
weelderige, gouden tempels en onmetelijke rijkdom van die oliestaten; na 

bijna 33 jaar heb ik genoeg mijn vaderland gediend en toneel gespeeld. Een 
prestatie op zich natuurlijk. Want ieder hobbeltje in haar leven en dat van 
haar naasten werd in die periode uitvergroot. Intieme zaken, geluk, verdriet, 

pech en politieke strubbelingen passeerden ook bij haar de revue. Daarbij 
toonde ze kennis van zaken en was soms emotioneel betrokken bij 
persoonlijke gebeurtenissen of drama’s. De gordijnen waren zeker niet altijd 

dicht. Ze stond, op haar eigen wijze, dichtbij het volk en dat volk leed mee of 
deelde in haar vreugde. Een koningin van niveau dus. Daar zijn de vele 
aanhangers van Oranje, maar ook republikeinen het wel over eens. 

Nu gaan we dus over naar het Koningschap van Willem Alexander straks eind 
april. Met Koningin Maxima aan zijn zijde zal dat vast goed komen! 
 

 
Hoog bezoek in Beckum op 26 september 1963. Prinses Beatrix in de 

stromende regen voor café Mentink. De prinses wordt gastvrij ontvangen 

door de Beckumer boerendansgroep De Heidekneuters. Links oa. Siny ter 
Boo en Jan Derkink. (foto Historisch Archief Beckum e.o.) 

 

                                                                                        Jan Ottink 
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Zeer geslaagde eerste kaartmarathon  
in de TVO kantine 
Op zaterdag 2 februari werd de eerste kaartmarathon van TVO gehouden. 

De spelsoort was deze eerste keer uitsluitend kruisjassen.  
Negenentwintig enthousiaste deelnemers uit Beckum/Oele, maar ook uit 
Hengelo, Haaksbergen, Rekken en Sint Isidorushoeve begonnen die zaterdag 

om 10.00 uur aan wat uiteindelijk 184 potjes kruisjassen bleken te worden. 
Op een groot scherm konden de tussenstanden voortdurend gevolgd 
worden. Tussendoor was er een goed verzorgde lunch en om 18.00 uur een 

heerlijke stamppotmaaltijd. Om half tien ‘s avonds werden de laatste kaarten 
neergelegd en om 22.00 uur volgde de bekendmaking van de prijzen. 
Dankzij de volgende prijs sponsoren waren er leuke prijzen te winnen voor 

de deelnemers: 
Plafond en wandsystemen Eijssink, Restaurant Boenders, Restaurant Fleur de 
Sel,  Slagerij Nijboer, Cafe Halfweg, Restaurant King Wok, Restaurant De 

Zevenster, Cafe ’t Stuupke, G.O.H , Cafe De Biester, Beautysalon Irma, Ben 
ter Avest Klauwbekapper, Studio Monique pedicure en meer, SV TVO. 

 
Uitslagen: 
3e prijs Gerard Papenborg Rekken, 2e prijs, Paul Sak uit Haaksbergen, hij had 

bijna de hele dag de gele trui maar werd in de laatste twee etappes 22 en 23 
ingehaald door de eindwinnaar. En dus de 1e prijs voor, onze internationale 
deelnemer. Hij kwam van ver maar zag en overwon, Herman Jannink uit 

Wittmarchen. 
De deelnemers waren enthousiast en ondanks de marathontijd vloog de tijd 
voorbij en een flink aantal deelnemers bleef nog enige uurtjes “nakaarten”. 

We denken dat dit voor herhaling vatbaar is, waarbij we wat lessen uit deze 
eerste organisatie meenemen. 
 

Volledige uitslaglijst Marathonkaarten TVO Beckum  
  PL Naam punten gem. PL Naam punten gem. 

1 Herman Jannink 15177 660 16 Geert Asbreuk 14023 610 

2 Paul Sak 14905 648 17 Henk Tettero 13929 606 

3 Gerard Papenborg 14886 647 18 Marietje Waanders 13897 604 

4 Cor Koppelman 14819 644 19 Jan Raanhuis 13882 604 

5 Frans Wijlens 14564 633 20 Johan Analbers  13863 603 

6 Alwies Derkink 14361 624 21 Henk van der Kuil 13770 599 

7 Arend ten Barge 14346 624 22 Henk Nijhuis 13709 596 

8 Jan Derkink 14276 621 23 Frans Bauhuis 13645 593 

9 Oeke van der Sloep 14254 620 24 Henk Exterkate 13628 593 
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10 Marinus Wielens 14235 619 25 Fons Jannink 13612 592 

10 Jan Asbroek 14235 619 26 Freek Hamhuis 13508 587 

12 Johan Bouwman 14227 619 27 Rinus v h Bolscher 13434 584 

13 Nick Lamaker  14201 617 28 Lucy ten Barge 13520 588 

14 Bertus Grooters 14158 616 29 Harrie Nijhof 13165 572 

15 Hennie Wijlens 14139 615 

   

  

 
Namens de organisatie alle deelnemers, kantinehulpen, wedstrijd-secretariaat 
en sponsoren bedankt. 

 

 
Winnaars marathonkaarten, vooraan; Paul Sak, 2e , Herman Jannink 1e,  
en Gerard Papenborg 3e . Achteraan de organisatie; Arend ten Barge en 
Cor Koppelman 

                                                                                     Cor en Arend 
 

Wist u datjes… 
>TVO1 handbal leek tegen RSC op een overwinning af te koersen, maar na 
de 13-8 ruststand zette RSC een offensief in en TVO moest terug. Zelf een 

remise ging vlak voor tijd in rook op; 23-24 eindstand, heel jammer. Het 2e 
(op titelkoers!) en 3e wonnen wel; TVO2-EHC 20-15, TVO3-RSC13-11. De 
Bjeugd kreeg een pak slaag van Combinatie met 10-32, verder opvallende 

uitslag Cjeugd2 tegen RSC 0-22. Tja…. 
> TVO1 voetbal oefende na HSC2 tegen Enschedese boys. De gastheren 

waren op hun kunstgras beter bedreven. De partij (met een uitstekende 
junior scheidsrechter) eindigde in een 4-3 zege voor de gastheren…  TVO2 
(met heel grote inbreng van TVO A1)  oefende in Delden tegen Bentelo2. 
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Deze koploper in de competitie opende sterk, TVO liet steken vallen en stond 
na 14 minuten al met 2-0 achter. Maar TVO rechtte de rug en counterde 
sterk naar een 3-2 voorsprong. Na de Deldense thee bleef Bentelo een licht 

overwicht houden, een gemakkelijk gegeven penalty bracht TVO echter op 4-
2 en via 4-3 werd door Barilett de 5-3 eindstand aangetekend. Nuttige, 

sportieve pot voor beide teams… 
> TVO4 speelde competitie tegen Neede 6 en was succesvol. Met 4-1 
werden de gasten naar huis gestuurd. Het 3e evenwel werd morst diep 

buigen voor en bij TVC6, bij 10-4 stopte de teller. De 3e spelers werden dus 
ook puntloos naar huis gestuurd… TVOB1 maakte gehakt van RuurloB3 en in 
Ruurlo was bij 2-12 de honger gestild… 

> Dan de handbaldames; en weer moest TVO1 een nederlaag slikken. Eerst 
leek Stevo gemakkelijk de zege te behalen, maar het energieke TVO kwam 
later dichtbij. Pas in de slotfase werd de Stevo zege een feit; 23-26. Het 2e 

maakte geen fout tegen Olympia, 26-10 winst, maar het 3e moest wel heel 
vaak vissen tegen Stevo, getuige de 8-27 eindstand… 
 

 

Reeks onderscheidingen bij Spirit 
Het leek die zaterdagavond 2 februari een gewone viering te worden in de 
Blasiuskerk met het koor Spirit, dat de laatste jaren danig aan de weg 
timmert. Het (vroegere) jongerenkoor dus, bestaande uit damesleden van 

Beckum en St.Isidorushoeve.  
Maar de leiding, lees dirigente Marriet Waanders en pastor Escher hadden na 
afloop een verassing in petto. Marriet riep achtereenvolgens vijf dames naar 

voren, die onderscheiden werden vanwege hun jubileum bij het koor. 
Het spits werd afgebeten door Wilmien Wielens, vanaf 1985 koorlid. Zij is 
tevens actief als koster en bereid regelmatig de vieringen voor in de kerk. 

‘De St. Gregorius vereniging heeft het behaagd om haar te onderscheiden  
(formeel 25 jaar lid) met de zilveren speld’,meldde pastor Escher. Tevens 
ontving ze een oorkonde.  

Ook Sandra Nales, vanaf 1997 lid, mede actief met  voorbereidingen bij de 
diensten en lezingen, kreeg een huldiging in de vorm van een bronzen speld 
en oorkonde. Eenzelfde eer was er weggelegd voor Yvonne Asbroek, vanaf 

1996 lid en Bianca Klaver, ook vanaf 1996 lid. Tenslotte was ook voor 
AnneMarie ter Avest, vanaf 1995 lid en ’enthousiast, positief en gedreven’, 

een bronzen speld en oorkonde. Een waarderend applaus van de 
kerkgangers met een spontaan  
‘Lang zullen ze leven’ was het slotakkoord van deze serie huldigingen. De 

koffie nadien achter in de kerk smaakte prima en daar waren veel 
kerkgangers het over eens! 
                                                                                         Jan Ottink 
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Jubilarissen Spirit vlnr Annemarie ter Avest, Sandra Nales, Bianca Klaver, 

Yvonne Asbroek, Wilmien Wielens 
 

 
Er zit volop muziek in het koor Spirit van Beckum-Isidorushoeve 
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De website van MV Unisson 

www.mvunisson.nl 

Met trots presenteren wij vanaf heden de vernieuwde website van muziekvereniging 
Unisson Boekelo. Ook ons logo heeft een nieuwe uitstraling gekregen! 

 
 

Op onze website vindt u alle informatie over de vereniging. Over de lessen, 

de repetities, de dirigent/instructeur en natuurlijk onze komende activiteiten! 
Ook vind u het laatste nieuws, waaronder de data voor de oud papier 

inzameling. 

 
In de nazomer hebben wij een fotoshoot gedaan met Carolien Abbink en deze frisse 

en sprankelende foto’s zijn gebruikt op de website. Waarvoor onze dank! 
 

Tevens zullen wij u op de hoogte houden via social media. 

 
 

http://www.mvunisson.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 2, 2013 
pagina 17 

Aanbiedingen op de Transfermarkt 
De befaamde transfermarkt in de profvoetbalwereld was 31 januari 

gesloten. Het aanbieden en verhandelen van spelers is al zo oud als 
de weg naar Rome. In de BBB archieven (1988!) vonden we  een 
fraaie lijst van wat er op de spelersmarkt zo al aangeboden werd… 

- Eenvoudige, lieve spits zkm. brave club, andere spelers geen 
bezwaar, brieven onder nummer 0011. 

- Een eiïge tweeling, dol op het middenveld, zkm. wat oudere 

vereniging, bij voorkeur in het bezit van eigen middenveld. 
Brieven met 2 foto’s onder nummer 0012. 

- Welke vereniging durft het met mij aan? Ik ben een jonge, niet 
geheel onaantrekkelijke voorstopper, gek op koppen en 
opruimen. Brieven onder nummer 0013. 

- Jonge, aantrekkelijke libero zoekt langs deze, hem 
onsympathieke weg kennism. met leuk elftal om samen iets op te 
bouwen. Brieven met foto van de kantine naar dit blad onder 

nummer 0014, foto onder erewoord retour. 
- Leuke vleugelverdediger ibv. eigen voetbalschoenen zoekt 

middenmoter, bij voorkeur met eigen stadion, zijlijnen en 

aantrekkelijke bardame. Reservespelers geen bezwaar en brieven 
onder nummer 0015. 

- Subtopper vraagt met spoed symp. centrumspits of iemand die 

hiervoor opgeleid wil worden. Liefst met een signatuur van 
vierkante schouders en schipperspoten zonder scheendekkers. 
Brieven onder nummer 0016. 

- Bza. onzekere, kleine doelman die van vissen houdt, maar een 
degradatiekandidaat met betonnen defensie geniet wel de 

voorkeur. Brieven onder nummer 0017. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Binnenkort zal “Ait Vedan” weer een aantal opvoeringen op de planken 
brengen.  Dit jaar wordt de klucht gespeeld: “Kouwe kak en tatoeage”. 
Toneel in de Hoeve op: Donderdag, 28 februari 2013 

   Vrijdag,        1 maart 2013 
   Zaterdag,     2 maart 2013 
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Korte inhoud van het stuk: 
Zondagochtend in huize Van Stoetenweg. 
Het lijkt een rustige dag te worden, maar dat verandert wanneer de heer des huizes, 

Eugène van Stoetenweg, tussen de reclamefolders een brief uit België vindt, die daar 
per ongeluk tussen moet zijn gekomen. De brief is afkomstig van Sjef Bruinsma, een 
zeer verre neef van Eugène. Sjef schrijft dat hij binnenkort zijn familie met een 

bezoek zal vereren en aangezien hij geen achternaam, adres, of telefoonnummer 
heeft vermeld, is het voor de familie niet mogelijk hem te vragen het bezoek uit te 
stellen. Dit i.v.m. de op handen zijnde verloving van hun dochter Marie-Claire met 

Willem Jan. Op deze zondagochtend staat Sjef onverwacht met vrouw en zoon op de 
sjieke stoep van huize Van Stoetenweg. Dat deze familie niet zeer gelukkig is met dit 
bezoek, ontgaat de zwaksociale Sjef volkomen. Als hij dan ook nog terloops laat 

weten veertien dagen te zullen blijven, raken de Van Stoetenwegs lichtelijk in paniek. 
De regie is in handen van Jan Rikkerink. 
U kunt het stuk zien op bovenvermelde datums in de sportzaal van “t Meuken” 
Kaarten à € 7,50 ( voor 65+ €6,50), inclusief 1 kop koffie of thee in de pauze,  kunt U 

telefonisch bestellen vanaf: 12 februari dagelijks na 13:00 uur bij: 
fam. Temmink tel 074-3575460 

Op de avond van de opvoering zijn de kaarten vanaf 19:00 uur af te halen in 

de kantine van: ’t Mêuken, Beckummerweg 11, St. Isidorushoeve de zaal is 
open om 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. 
                                                                                      C. Temmink, Ait Vedan 

 
 

Stuurgroep Beckum & Oele  

< Werk aan de Winkel > 
De werkgroepen  voor de 12 voornaamste agenda-speerpunten van 

het dorpsplan zijn gestart. Er is veel in beweging gezet via het 
DorpsplanPlus project.  
Met steun van de Provincie, Oversticht en gemeente Hengelo kreeg dit 
dorpsplan daadwerkelijk handen en voeten. Enkele voortgangspunten: 

 De werkgroep Kleinschalige woningbouw houdt een onderzoek onder 

jongeren naar de behoeften aan nieuwbouw – op korte en langere 
termijn – en mogelijkheden om hierin eventueel te voorzien. 

 Ook een betere inrichting en aanzien van het gebied rond King’sWok 
is in studie en plannen worden verder besproken. 

 Bij de andere agendapunten zijn door werkgroepen in studie 

genomen en waar nodig zal de stuurgroep eea. toelichten en 
stimuleren. 

 Het eerste gezamenlijke overleg tussen de stuurgroep en leden vd. 
werkgroepen is gepland op ma. 22 april om 19.30 uur in het 

Proggiehoes. Dan hopen de werkgroepen verslag te kunnen doen 
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van de vorderingen, knelpunten en vervolgstappen bij hun 
agendapunt. Concrete uitnodigingen volgen tzt. 

 

 

The Voice of TVO 
Het was best gezellig en druk in de TVO kantine bij de nieuwe aflevering van 
the Voice of TVO. Pascal en Stef tekenden weer voor de organisatie, op het 
podium traden de ‘artiesten’ van de TVO senioren – en A1 – teams op. 

Jammer was dat niet alle teams (5e en 6e) de –kleine- moeite hadden 
genomen om een act te verzorgen… De jury kon na wikken en wegen TVO3, 
in de persoon van Mart Nales, tot winnaar uitroepen met een imitatie van 

Gers Pardoel. (Voor de toekomst; een bredere opzet van dit amusante TVO 
evenement werd wel eens besproken, maar als het bekende puntje bij 
paaltje kwam, bleek er weinig animo bij de andere afdelingen te zijn tot nu 

toe. Benieuwd of iemand op gaat staan om zo’n TVO ontspanningsavond 
nieuw leven in te blazen. Voor een winterstop-teambuilding van heel sv. TVO 

is zo’n avond toch altijd nuttig, red.) 
 

 
De acteurs van TVO2 Dennis en Ruben (betere, andere foto’s niet beschikbaar) 

 

                                                                                      BBB redactie 
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Gehoord en gelezen… …in de wandelgangen 
 

- De situatie van het wegdek Haaksbergerstraat centrum 
Beckum is belabberd in januari- februari. De straat was onlangs 
nog geheel opnieuw geasfalteerd, maar er vielen op beide stroken 

gaten in het asfalt. De Provincie deed pogingen - evenals 2 weken 
later een bekend wegenbedrijf - om het wegdek te repareren. Het 
lijkt erop dat door de haast(?) en later de flinke vorst er zo weer 

gaten invallen, ook op andere plaatsen. 
Want binnen een week was het weer mis; provisorisch gedichte 
gaten plus nieuwe gaten gaven een trieste aanblik. En qua verkeer 

werd het gevaarlijk, naast het gebonk dag en nacht. Een nieuwe 
restauratiepoging volgde op vrijdag 1 februari. ’s Avonds bleek dat 
nog diverse gaten in het asfalt zaten… Door het intensieve verkeer 

lijken de gaten groter te worden en komen nieuwe slijtageplekken. 
Een bedenkelijke zaak, benieuwd hoelang eea nog blijft duren… 
Echter, een week later komt Provincie weer in actie; van de straat 

wordt de bovenste laag asfalt ‘gefreesd’.  
‘Komende zomer wordt het hele traject van Haaksbergen tot Hengelo 

geheel nieuw geasfalteerd’, meldt een Provinciale medewerker, die 
donderdags toevallig een visje kwam eten op de Beckumer markt!!!  

- Volleytoernooi TVO afgeblazen. Zondag 27 januari zou het 

jaarlijkse volleytoernooi voor vrienden-bekenden-buren etc. in de 
sportzaal gehouden worden. Was maar mondjesmaat bekend 
gemaakt, slechts 3 teams waren ingeschreven. Dus annuleren was 

de enigste oplossing, jammer. 
- En weer haalde het zomerhuisje aan de Huttenveldsweg de pers. 

Waar eerder een discussie was of dat huisje nou in de gemeente Hof 

van Twente of gemeente Hengelo stond. Toen de aanvraag voor 
nieuwbouw was ingediend. Thans is de kwestie, dat die vergunning 
geweigerd wordt. Beperkende normen in het bestemmingsplan 

(kuubinhoud) en omgevingsvergunning versus andere beweerde 
feiten van de belanghebbende. Een advies vd. bezwarencommissie 
wordt afgewacht; veel wijsheid, heren…. 

- Carnaval, ook door Beckumers gevierd. Met bussen naar 
Oldenzaal of elders optochten bekijken. Maar natuurlijk ook door de 
jongere jeugd met het vermaarde foekepotten op Rosen-montag. 

Vroeger kregen de kinderen dan een kwartje, appel, snoepjes of stuk 
worst. ‘Foekepotterij, foekepotterij, geen mij een centje dan ga ik 

weer voorbij.’k Heb geen geld om snoep te kopen daarom ga ik met 
de foekepotte lopen, (zo ongeveer…). Maar die foekepotte zag je 
niet meer, wel leuk verklede kinderen, die in de vrieskou deur aan 

deur rondliepen… 
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Van de dorpsraad Beckum 
“Besturen & besturen” 
Tijdens een onlangs gehouden dorpsraadvergadering kwam het 
thema ‘besturen en besturen’ aan de orde. “Wat bedoelen ze daar nu 

mee” zult u zich als lezer afvragen. Het gaat in dit geval om het 
werkwoord besturen als ook om het zelfstandig naamwoord.  
Als werkwoord ligt het accent op de wijze waarop verenigingen en 

stichtingen hun werkzaamheden verrichten. En we hebben er wat binnen 
Beckum. En al die verenigingen en stichtingen doen voor een deel dezelfde 
dingen. Kan dat niet efficiënter en slimmer zonder aan de autonomie van 

deze organisaties afbreuk te doen? Een interessante vraag die de dorpsraad 
graag nader wil onderzoeken. Maar het gaat ook over het zelfstandig 
naamwoord ‘besturen’. Anders gezegd, hoe krijgen de verenigingen en 

stichtingen elk jaar weer nieuwe bestuursleden in hun besturen als er sprake 
is van roulatie / wisseling. In toenemende mate ontvangt de dorpsraad 

signalen over de moeizame weg die verenigingen en stichtingen moeten 
gaan om hun bestuursfuncties gevuld te krijgen. Met het grote aantal actieve 
mensen is het lastig nieuwe bestuursleden te vinden. Vaak zijn het ook 

dezelfde personen die meerdere taken en werkzaamheden verrichten voor 
één of meer organisaties. Hoe kan dat eventueel anders? 
Het beantwoorden van deze twee actuele vragen wil de dorpsraad graag 

samen met de inwoners oppakken. Daarom zal dit onderwerp op de 
jaarvergadering aan de orde komen en hopen we dat velen van u aan de 
discussie willen meedoen. Met name de huidige bestuurders nodigen we van 

harte uit aanwezig te zijn. Alle verenigingen en stichting in Beckum krijgen 
hiervoor nog een uitnodiging toegestuurd.  
Noteer wel alvast de datum voor deze interessante jaarvergadering, 

woensdag 10 april vanaf 20.00 uur in het Proggiehoes.  
                                                                        Dorpsraad Beckum 
 

Jaarvergadering Dorpsraad Beckum 
Ook dit jaar organiseert de dorpsraad Beckum een jaarvergadering. 

Uiteraard dient deze bijeenkomst ter verantwoording aan u, als 
inwoners van Beckum. 
We geven inzicht in onze activiteiten en financiën. Maar meer nog wil de 

dorpsraad in contact komen en blijven met de inwoners die zij mogen 
vertegenwoordigen. Uit die waardevolle contacten komen vaak nieuwe 
ideeën naar voren en kan de dorpsraad daar gevolg aan geven. Dit jaar zal 

dan ook zo kort mogelijk stil gestaan worden bij de ‘verplichte onderdelen’ en 
willen we weer naar een interactieve agenda. Uw inbreng en bijdrage wordt 

zeer gewaardeerd, daarom nodig we iedereen van harte uit aan te schuiven. 
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Onderwerpen waar we het graag met u over willen hebben zijn 1) de 
ontwikkelingen rond de Dorpsplan + en de hieraan gekoppelde 12 
werkgroepen, 2)  Ontwikkelingen en terugkoppeling werkgroep Milieu en 3) 

het thema ‘besturen en besturen’. (Zie artikel hierboven). Uiteraard staat het 
iedereen vrij nog andere onderwerpen aan te dragen.  

De jaarvergadering zal plaats vinden op woensdag 10 april, in het 
Proggiehoes. Aanvang is 20.00 uur. Graag tot dan. 
                                                                              Dorpsraad Beckum 
 
 

HOOP GEVEN AAN MIGRANTEN 
Vastenaktie 2013 

Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden 
we extra aandacht aan migranten uit Honduras. 
Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de 
uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar het 

“Beloofde Land” de Verenigde Staten van Amerika. De reis naar de VS is 
letterlijk levensgevaarlijk, een kwart van de migranten raakt gewond, invalide 
of overleeft de tocht niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, 

bedrogen, bedreigd. Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden 
opgepakt en op het vliegtuig gezet terug naar Honduras. 
Het campagneproject is het werk van de zusters Scalabrinianas. Zij trekken 

zich het lot aan van de migranten en hun achterblijvende gezinnen. Met hun 
medewerkers en vrijwilligers zetten de zusters kleine projecten op. Daarmee 
willen ze migranten kinderen van de straat krijgen en behoeden voor een 

leven van lijmsnuiven en geweld. De zusters helpen de vrouwen het geld te 
beheren, dat hun mannen naar huis sturen, zodat ze er een toekomst mee 
kunnen opbouwen voor zichzelf en de kinderen. Migranten, die berooid en 

gedesillusioneerd terugkeren, zijn extra gevoelig voor de verleidingen van de 
straat, voor misdaad en straatbendes. Voor hen werken de zusters 

Scalabrinianas samen met vrijwilligers in de parochies aan opvang, 
beroepsopleidingen en sociale integratie. Met uw steun en uw bijdrage 
kunnen wij deze migranten helpen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

                                        Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede 
 
 

De eerste ervaringen van de jongste pupillen 
Het is voor de kinderen zelf, maar ook voor ouders een bijzondere 
gebeurtenis. Voor het eerst op het veld of in de zaal tegen die bal 

trappen met een heuse tegenstander, een doel om te verdedigen en 
een doel om zelf te scoren bij de tegenstander. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 2, 2013 
pagina 23 

Nou ja, tegenstander. In het team waar je tegen speelt, zitten ook 
jongens/meisjes die spelenderwijze rondrennen en veelal tegen dat balletje 
trappen zonder enig benul welke richting die bal gaat. De (bege)leiders 

trachten er enige lijn aan te geven, te beginnen met het shirt, broek en 
schoenen aantrekken en de veters te strikken. (Nog maar 5-6 jaar is dat 

jonge spul). Daarna in het veld; ‘die kant op met de bal, daar is het doel 
waarop je moet mikken, goed zo, probeer je medespeler de bal te geven, 
hou de bal tegen’. Het competitie element is eerst nog niet zo belangrijk, dat 

komt later wel. Eerst het plezier met elkaar, het samenspelen, het vallen en 
opstaan. TVO F3 speelde voor het eerst in de sporthal van Hengevelde. Trost 
gekleed in het mooie zwart-wit TVO tenue. Leuke potjes, rennen, soms 

dromen, de bal raken, veters soms los, kijken naar de ouders die 
aanmoedigden en leiders die aanwijzingen gaven. Ballen gingen per ongeluk 
in het doel, voor en tegen, er werd gejuicht. Kortom een leerzame morgen, 

het was hun eerste toernooitje. 
 

 
De jongste pupillen ‘bij de aftrap van een mogelijke voetbalcarrière’ 

 

                                                                                                               BBB redactie 
 

TVO F2 speelde in hun 2e seizoen ook een toernooitje op twee zaterdagen. Al 

meer gericht op het voetbalspelletje zelf. En dat ging best goed, getuige het 
verslag van een vd. moeders. 
 

Knappe overwinningen F2 
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Zaterdag 19 januari de 1e ronde vh. HJVF toernooi, er stonden maar 5 
jongens klaar, zagen we tot onze grote schrik. Dus werd er 5 tegen 5 
gespeeld. Het ging gelijkop, tot de laatste minuut de 1-0 voor TVO op het 

scorebord verscheen. Na snel rondbellen hadden we 8 spelers bij elkaar voor 
de volgende partijen. Die werden op een na allemaal gewonnen, dus op naar 

de 2e ronde! Tot grote vreugde vd. jongens na een tegenvallende 
veldcompetitie. De 2e ronde was in Borne op 2 februari, Owen en Kay gingen 
ook mee en dat ging heel goed! Op een partij na werd alles gewonnen, dus 

weer de de 1e plaats. Tijd voor een vreugderonde door Beckum met de grote 
beker. Door de leiders Jarno en Ronnie en moeder Doreke werd bij Bennie 
patat met een frikandel aangeboden. Het feest was compleet voor F2; Jelte, 

Marijn, Alex, Finn, Bram, Gijs, Victor, Lars, en hulp van Kay, Owen en Jorik. 
                                                                                             Moeder Chantal  
 

 
Verdiende winnaars na twee toernooien en blijdschap bij de F2 spelers 

 
 

We schreven in januari 2012 de volgende wensenlijst 

De doelen voor 2012 
Veertien nobele fantasieën en wensen aan het begin van het jaar. 

In de januari BBB was gepland om per voorspelde stelling de realiteit 
te schetsen. Door een overvolle januari BBB agenda wordt nu in deze 

uitgave bekeken en – ludiek – per punt becommen-tarieerd ‘wat ervan 
terecht is gekomen’!!! 
1. 

Dit jaar wordt het kleedkamerplan definitief ter hand genomen en 
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gestart met de bouw achterlangs de sportzaal 
Wat een heel realistisch streven was van TVO na het financieel groene licht 
vd. gemeente in augustus, werd door gemeentelijke bobo’s uit een andere 
hoek getraineerd. Uit arren moede ging TVO maar akkoord met gewijzigde 
ontwerpvoorstellen. Intussen zijn maanden verloren, moesten nieuwe 
onderhandelingen komen na de (noodgedwongen) overeengekomen knip vd. 
kleedkamers. Toch houden Beckumer betrokkenen de moed erin met ‘veel  
geduld en begrip’. Dat is heel knap!!! 
2. 
Dit jaar wordt de bouw van het zorgcomplex de Beukenhof afgerond 
Ook hier een lange voorgeschiedenis door meerdere oorzaken. Maar de vlag 
kon in top en afgelopen najaar was de bouw voltooid en werden de 
appartementen betrokken. Ook de medische voorzieningen posten zijn 
ingericht. Beckum mag trots zijn op het geheel. 
3. 
Dit jaar worden de wanden van de fiets/voetgangerstunnel schoongemaakt 
en voorzien van passende beschilderingen met daar overheen een coating-

laag. 
Blijft vooralsnog een nobel streven. Zou een mooi project kunnen worden 
met inbreng van creatieve Beckumers ism. en met steun van daarvoor 
aangewezen (culturele, educatieve) instanties. Wie gaat dat eventueel 
oppakken, is natuurlijk de vraag… 
4. 

Dit jaar wordt de steeds terugkerende wateroverlast bij het begin van de 
Beckumerkerkweg hoek Haaksbergerstraat (naast de kerk) opgelost. 

Er was lang ergernis omtrent de waterplas ter plaatse. Momenteel lijkt toch, 
dat het euvel verholpen is. De laatste maanden is ook bij stevige regenval op 
die plek tenminste geen overlast meer.. 
5. 
Dit jaar wordt het schrijven van een historisch boek over Beckum in de 20e 
eeuw afgerond en in december gepubliceerd. 

Het loopt, kost veel speuren naar juiste data, afweging juiste balans en tijd 
van de vrijwilligers. Maar die uitgave ‘zit in de pen’, zonder nu een tijd/datum 
te kunnen noemen. 
6. 
Dit jaar wordt FC Twente olv. Steve McLaren (ad interim) weer 2e in de 
competitie, Janko en Douglas worden verkocht zodat oa. de afkoopsom van 

Adriaanse betaald kan worden en Ajax krijgt de Televizier ring vanwege de 
beste soap in 2011 en 2012. 
Deze ludieke stelling kan jaarlijks met andere namen/clubs etc. herhaald 
worden 
7. 
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John de Mol introduceert The Choice of Holland, waarin Geert Wilders door 
twitteraars in zijn gebleekte hemd wordt gezet, van Dion Graus zijn Mozart 
kapsel wordt afgeschoren en Henk Bleker kaartjesverkoper bij PSV wordt 

(met een 28 jaar jongere assistente!) 
Eenmalig fantasieverhaal zonder verdere consequenties. 
8. 
Op de Olympische Spelen haalt Usian Bolt 3x goud; op de 100, 200 meter en 
als showvedette in het Heineken House, waar hij geridderd wordt door 

Willem Alexander 
Is vrijwel uitgekomen op eerste punten, maar Bolt is in het Heineken House 
vlg. mij niet gesignaleerd. 
9. 
Het Nederlands elftal behaald eremetaal op de EK voetbal in Oekraïne/Polen, 
maar vooralsnog is ongewis of het een gouden, zilveren, bronzen of blikken 

medaille wordt  
De plank werd flink misgeslagen na 3 groepsnederlagen. Misplaatste 
Hollandse arrogantie, los zand, geen ballen na een tegenslag bij de formatie 
zonder topvorm. 
10. 
De honden- en paardenpoep problematiek in Beckum wordt opgelost door 

interventie van de animal cops, die dag en nacht patrouilleren in het centrum 
en buitengebied. 
Was een ludieke hint met die gesuggereerde oplossing. Hopelijk dat ééns 
deze gevoelige materie tot aller tevredenheid wordt opgelost. 
11. 

Een leuk plan om op de twee resterende (diepe/onaantrekkelijke) 
bouwkavels aan de Past.Eppinkstraat een soort starters appartementen te 
realiseren stuit op bezwaren van omwonenden, die daarmee hun leefkwaliteit 

zien afbrokkelen. 
Was gewoon een voorschot op een mogelijke oplossing, waarbij  de zg. 
bezwaren nog niet hardop zijn uitgesproken. Maar inmid-dels zou het zo 
maar kunnen dat in 2013 een soort invulling komt/ van start gaat. 
(afhankelijk van financ. haalbaarheid etc.). Daarmee komt een logische, 
snelle oplossing (ten gunste van starters) in beeld... 
12. 
Maar; dit jaar worden potentiële kandidaten voor nieuwbouw benaderd en 
mogelijke plannen gemaakt tot de start van die nieuwbouw in Beckum op de 

locatie tussen Wolfkaterweg-Past.Eppinkstraat (3-5 huizen per jaar) 
Deze stelling was nogal opportunistisch (zie vorige punt), maar staat als 
basis nu wel als hoog actiepunt op de agenda van het Dorpsplan de 
komende jaren. 
13. 
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Dit jaar wordt de haalbaarheid van - en locatie voor - een buurtwinkel in het 
dorp weer onderzocht, maar alleen ‘vergeetboodschappen’ door potentiële 
klanten blijkt definitief de nekslag te zijn voor dit nobele plan 

Zou best kunnen in 2013, maar zie nog weer eens die laatste 
veronderstelling. Dit agendapunt wordt in het Dorpsplan wel weer 
opgenomen. Misschien dat nieuwe inzichten/openingen – met externe steun 
en middelen – soulaas bieden. We zullen zien. 
14. 

Dit jaar gaat TVO 1 voetbal (na 10 jaar) weer promoveren naar de 4e klasse 
Is inderdaad goed voorspeld dankzij goede laatste competitiefase van TVO1 
met veel doelpunten. En nu dan maar handhaven; wordt dus nog een flinke 
klus…. 
 
 

De Zonnebloem afdeling Beckum 
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en 

hulpbehoevende ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het 
maatschappelijke leven niet vanzelfsprekend. 
De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke 

vrijwilligersorganisatie voor alle gezindten, die daar wat aan probeert te 
doen. Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de Zonnebloem. 
We zijn daar met 16 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en het 

organiseren van diverse activiteiten. We proberen altijd op een zo integer 
mogelijke wijze te achterhalen welke inwoners van Beckum hier behoefte aan 
hebben en tot onze doelgroep behoren. Maar ook Beckum groeit. Er komen 

nieuwe inwoners en zodoende kunnen we wel eens mensen over het hoofd 
zien. Om echter niemand te vergeten willen we een beroep doen op u die 
dichtbij/naast  desbetreffende persoon staat. Geef het ons alstublieft door. 

Misschien behoort hij/zij tot onze doelgroep en kunnen we iets voor 
hem/haar betekenen. U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid 

bezoekwerk: 
Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290  Email: erikkleinsman@planet.nl 
 

Zonnebloem boottochten 2013 
georganiseerd door Regio ZONNEHOF 
Dit jaar gaan we de dag boottocht van de regio Zonnehof, varen op het 

Twentekanaal op woensdag 26 juni 2013. We kunnen later vertrekken dan 
andere jaren omdat we niet eerst met de bus hoeven, de opstapplaats is 

namelijk Goor. Ook zal er dit jaar een rondvaart in Amsterdam plaatsvinden, 
en wel op woensdag 4 september. Nader bericht volgt over beide 
boottochten. Voor meer informatie of aanmelden, kunt u bellen met ; 

                                                                      Els Harink, 074 3676574 
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Paasvuur Beckum 
Op zondag 31 maart is er weer het jaarlijkse paasvuur in Beckum. Dit jaar op 
het land van Harry Scholten, gelegen links van de  tennisvelden. U kunt uw 
snoeihout brengen (geen stomm's, palen of andere rotzooi) op de volgende 

zaterdagen: 23 februari, 9 maart en 23 maart van 10.00 t/m 16.00 uur. Op 
zaterdag 30 maart kunt u nog snoeihout brengen tot 12.00 uur. U kunt de 
locatie bereiken via het pad dat naast de kleuterschool ligt. Het terrein is 

buiten deze zaterdagen afgesloten. Mocht u tussendoor toch hout willen 
brengen dan kunt u contact opnemen met Frans Scholten op nr. 06-
23155004 of 074-3676483. 

 
 

Folkloremiddag van de Twentsche Leu 

Deze wordt gehouden op 03 maart a.s. in het Wapen van Beckum, aanvang 
13.30 uur. Toegang is vrij. In de pauze is er een verloting. Naast het 

optreden van de Twentsche Leu hebben we de dansgroep 't AOLE VOLK uit 
Emmen uitgenodigd die ook diverse dansen zullen laten zien. Iedereen wordt 
bij deze van harte uitgenodigd. Bij voorbaat DANK. 

                                               Gerry Bandel-Rikken, secr.Twentsche Leu 
 
 
IN BOEKELO: CLINIC NORDIC WALKING 
Op vrijdag 22 februari a.s. start de clinic Nordic Walking voor beginners 
door loopgroep de ‘Boekelopers’ van de Boekelose omnisportvereniging BSC 
Unisson. Gezond en sportief bewegen in het mooie buitengebied van 
Boekelo! Een clinic van 6 ochtenden onder leiding van onze ervaren trainer 
Don Oosterkamp. Vertrek om 10.30 uur vanaf Sportpark De Grobbe 

Tijdens deze clinic wordt er o.a. aandacht besteed aan techniek, coördinatie, 
balans, lichaamshouding, gebruik poles. Locatie: Sportpark De Grobbe, Oude 
Deldenerweg 320, Boekelo,.Aanvang clinic: 10.30 uur. Kosten: € 45,-. (incl. 

koffie/thee, gebruik van poles). Aanmelden via lopers@bscunisson.nl onder 
vermelding van je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en 

geboortedatum. Zie ook www.bscunisson.nl, afd. Lopers: nieuws. 
Inlichtingen: Don Oosterkamp: 06 30878734  
Nordic walking komt uit Finland. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van de 
benen, maar ook de armen en de rug. Speciaal ontwikkelde wandelstokken 
(poles) zorgen er in combinatie met sportief wandelen voor dat alle 
spiergroepen in het lichaam intensiever gebruikt worden. Nordic walking 
wordt geroemd om zijn weldadige effect op nek, schouders en bovenrug. Het 
lichaam verbrandt al gauw 400 kcal. bij nordic walking, tegen 280 kcal. bij 
sportief wandelen. 

mailto:lopers@bscunisson.nl
http://www.bscunisson.nl/
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Eenzaam in de massa                     column 
Ineens had ik de goede zin te pakken. ‘Eenzaam in de massa’. Het is 

de laatste decennia zo gegroeid, je doet er niets aan, de jeugd is ons 
steeds verder voor in de nieuwe tijd. 
Je stapt in de bus en waar je vroeger altijd per afstand een bedrag cash 

betaalde in guldens en centen en tegelijk een kort sociaal praatje met de 
chauffeur hield, hou je nu stilzwijgend een van de gangbare pasjes of kaart 
voor de neus van de chauffeur. Snel, snel. Of je roetsjt met een chipkaart 

langs zo’n apparaatje, kan ook. Maar je houd wel je mond… Je gaat zitten, 
als het even kan apart, niet naast een medepassagier. Je duikt in je kraag, 

diept een Smart Phone of daarop gelijkend tabletje uit je zakken en gaat 
ermee bezig. Wat dat ook moge zijn. Maar elk contact met anderen is uit den 
boze. In de regel stap je bij de gewenste stopplaats zonder enig (oog)contact 

of groet uit de bus. Als je een ‘tot ziens hoort’ denk je; hé, dat is apart. Op 
het eindstation is het een lopen en draven van de massa, die veelal zwijgend 
een plaats van bestemming zal krijgen. 
 

De terugweg is een kopie. Mensen schuiven naar het bushokje, wachtend op 
die bus. Er wordt een flesje leeggedronken, een ander twittert nog even, een 

derde zuigt nog snel twee sigaretten weg in drie minuten. Er wordt geen 
woord gezegd en aha, daar komt de bus. Bij het instappen hetzelfde ritueel; 
pasje/kaartje langs het apparaat schuiven of stilzwijgend tonen en op een - 

liefst – aparte plaats gaan zitten. Waarna de Smart Phone weer opduikt. 
Eenzaam in de massa. De social media hype zegeviert; geen contact met 
anderen, ieder voor zich. Of dit een aanklacht is tegen deze sociale armoede? 

Oh nee, gewoon een constatering…. 
                                                                                               Knitto 
 

 

Johan Vossebeld wil de TVO-kar graag trekken 
Interview met interim voorzitter omni-bestuur 
 

Hij voetbalde in Boekelo, handbalde in Goor en tenniste in Beckum tot 

een schouderblessure hem dwong te stoppen. Volleyballen vormt 
echter geen probleem. En daarmee heeft Johan Vossebeld, interim 
voorzitter van het omni-bestuur, gesnuffeld aan alle takken van sport 

die TVO te bieden heeft. 
 

“Is dat niet wat veur oe?” Met die vraag richtte Arend ten Barge zich enige 
tijd geleden tot Johan Vossebeld (61). Daarmee doelde Arend niet op het 
opknappen van een woning of een oude auto, maar op het voorzitterschap 
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van het omni-bestuur van TVO. “Daar moest ik toch even over nadenken”, 
erkent Johan. “Praatjes heb ik namelijk wel, maar praten in het openbaar? 
Nee dank je.” 

Toch hield de vraag hem bezig en na het inzien van de statuten was hij om. 
“Het is wel een uitdaging. En mogelijk kan ik als neutraal persoon een 

objectief besluit nemen. En hoe het ook zij, een vereniging moet toch een 
voorzitter hebben die tijd, een netwerk en kennis van zaken heeft. Dat 
laatste is er nog niet op alle fronten, maar dat kan ik zeker leren.” 

Sinds hij drie jaar geleden zijn zaak in Hengelo heeft verkocht, heeft Johan 
aan tijd geen gebrek. Jarenlang was hij eigenaar van de ABTB aan de 
Drienerstraat en dat leverde hem een flink netwerk op. “Daarnaast was ik 

bestuurslid van de winkeliersvereniging VSH en van carnavalsvereniging de 
Weidemennekes en heb zo ook de nodige bestuurlijke ervaringen opgedaan”, 
vertelt Johan in zijn woonkamer aan de Beckumerschoolweg als hij naar 

buiten kijkt en zwaait. “Kijk, daar gaat mijn oudste broer.” 
 

Geboren in 1951 is Johan de tweede uit een gezin van negen kinderen. Een 

tweede kind dat twee maanden te vroeg ter wereld kwam en twee keer een 
nooddoping ontving. “Voor het geval dat. Ik ben zelfs een derde keer 
gedoopt, officieel in de kerk. Wat dat betreft heb ik voldoende zegeningen 

gehad.” Dat hij na de basisschool naar de kostschool in Zenderen ging, was 
volgens hem echter niet het gevolg van al dat heilig water. Een opgedrongen 
roeping, noemt Johan zijn tijd in het seminar. “Ik was misdienaar en werd 

door mijn opa en de pastoor een bepaalde richting opgeduwd. Ach, ik was in 
die tijd nog wat schaapachtig, maar na drieënhalf jaar had ik het er wel 
gezien en ging mijn eigen weg.” Johan maakte de overstap naar de 

Landbouwschool en verdiende zijn eerste geld met het nemen van 
melkmonsters. “In de vakanties en voor en na schooltijd ging ik op mijn 

brommertje de boer op.” Na de Landbouwschool wilde Johan naar de Hogere 
Bosbouwschool in Arnhem. Het toelatingsexamen had hij gehaald, maar de 
oproep tot dienstplicht strooide roet in het eten.  

In 1971 werd Johan opgeroepen voor de opleiding tot onderofficier in Ede, 
hij werd echter ingedeeld bij de Militaire Inlichtingendienst. “Daar werden 
toen voornamelijk berichten van het Russische leger onderschept. Een 

dienstmaat en ik moesten die gecodeerde berichten, afzonderlijk van elkaar, 
ontcijferen en er een verhaal van maken. We moesten zien te achterhalen 
hoeveel mannen waar waren gelegerd en hoeveel en welk materiaal zij bij 

zich hadden. Het moraal van de Russische soldaten was in die tijd heel 
slecht. Kregen ze hun soldij te laat uitgekeerd of hadden ze weer een 
oefening gehad, dan flapten ze er tijdens gecodeerde telefoongesprekken 

van alles uit. Die telefoongesprekken werden door ons, het MID, 
onderschept. De manier waarop dat toen ging is niet te vergelijken met de 
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methodes van nu. In het veld moesten we de telefoon zelfs nog 
aanslingeren.” Even lacht Johan om de herinneringen aan zijn diensttijd.  
Een lach die al snel verdwijnt. De herinnering aan zijn dienstperiode is voor 

hem namelijk onlosmakelijk verbonden met de herinnering aan zijn broer 
Alfons die op 15-jarige leeftijd overleed. “Hij nam tijdens mijn dienstplicht het 

nemen van melkmonsters over. Hij stapte op het brommertje en reed zo de 
weg op. Die auto heeft hij niet gezien.” Johan slaat zijn armen over elkaar en 
kijkt even naar buiten als hij vertelt over het verdriet dat toesloeg in zijn 

familie. Verdriet dat er nog altijd zit. “Het gemis blijft. Als ik niet in dienst 
was gegaan…” 
 

Johan was 21 toen zijn dienstperiode erop zat. Op de Hogere 
Landbouwschool in Arnhem kon hij niet meer terecht en toen hem een baan 
werd aangeboden als vertegenwoordiger van landbouwmachines, nam hij die 

aan. Inmiddels had hij drie jaar verkering met Willemien en het stel wilde 
gaan samenwonen in Goor. Bij de woningbouwvereniging kregen ze echter te 
horen dat ze nog veel te jong waren. “En toen liep ik tegen een koophuis 

aan. Dat was begin ’73, eind ’73 zijn we getrouwd.” Drie jaar later 
verhuisden Johan en Willemien naar Borne waar vijftien jaar later de 
verhuisdozen opnieuw werden ingepakt. “De recessie van 1974 sloeg hard 

toe bij boeren, landbouwmachines werden amper verkocht en ik moest op 
zoek naar ander werk.” Na allerlei omzwervingen kwam Johan terecht bij de 
ABTB, waar hij als bedrijfsleider aan het werk kon. In 1989 werd hij eigenaar 

van de winkel en drie jaar later kon hij het pand, inclusief bovenwoning 
kopen. Jarenlang werkte hij samen met Willemien met veel plezier in zijn 
zaak, tot hij de boel drie jaar geleden verkocht. “Dat was een beetje 

noodgedwongen. Ik kreeg last van een tennisarm en een pijnlijke schouder. 
Bovendien had ik zwaar eczeem aan mijn handen. Ik was nog geen jaar uit 

de zaak, of het was over. Moet je nagaan, daar heb ik jaren voor bij de 
dermatoloog gelopen. Het is vast iets van een allergie geweest.” 
 

En opnieuw kwamen de verhuisdozen voor de dag: het voormalige Rabobank 
kantoor in Beckum, dat hij in drie jaar tijd had omgetoverd tot Engels 
landhuis, was klaar om bewoond te worden. “Mijn opa was een van de 

oprichters van de Rabobank in Beckum. Dat was in 1937”, verklaart Johan 
zijn liefde voor het pand. “Eerst werd er bank gehouden bij tante Paula 
(Vossebeld red.) en later in de meesterswoning hiernaast. In 1960 werd dit 

pand gebouwd. De plaquette die destijds bij de opening is onthuld heb ik 
nog. Mijn vader was toen lid van de raad van toezicht, zijn naam staat op die 
plaquette. En uiteraard die van opa, als een van de oprichters.” Hoewel die 

plaquette inmiddels, goed ingepakt, is verhuisd naar de kelder, heeft een 
ander erg belangrijk onderdeel van de toenmalige bank zijn prominente plek 
in het pand behouden: de kluis. Op de plek waar eens het grote geld lag, 
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staat tegenwoordig Johans bureau. Veilig opgeborgen achter een dikke deur. 
Althans, zo lijkt het. Want wie goed kijkt, ziet dat in de zware scharnieren 
niet een centimeters dikke, stalen kluisdeur is opgehangen, maar een 

standaard houten binnendeur die voorzien van het originele logo en codeslot 
niet voor een echte kluisdeur onderdoet. “En hier zat de nachtkluis”, vertelt 

Johan als hij tijdens een rondleiding een deur openzwaait. “Nu is het ons 
toilet. En zo wordt er nog dagelijks gestort.” 
 

De bouw van zijn woning zit erop, een bouw die met smart op zich laat 

wachten is volgens Johan die van de nieuwe kleedkamers voor TVO. “Dat 
had jaren geleden al gemoeten, de huidige ruimte is zwaar verouderd. De 

bouwploeg staat klaar en het geld is er. Nu de vergunning nog.” Sinds 8 
januari is Johan interim voorzitter van het omni-bestuur waarmee hij de 
functie van Arend ten Barge overneemt. Alle zaken met betrekking tot de 

nieuwe kleedkamers worden echter nog door Arend afgehandeld. “Hij zit zo 
goed in de materie dat niemand dat beter kan dan hij. Bovendien is hij 
tekenbevoegd”, meldt Johan om nogmaals te benadrukken dat hij interim 

voorzitter is. “Tijdens de algemene ledenvergadering stemmen de leden over 
mijn voordracht. Normaal gesproken vindt die vergadering in het najaar 
plaats, maar vanwege de kleedkamers en mijn voordracht wordt de 

vergadering mogelijk eerder gehouden.” Stemmen de TVO-leden in met de 
benoeming, dan is de ledenaanwas een van de eerste zaken waar Johan zich 
op stort. “Er worden minder kinderen geboren waardoor er bij TVO geen 

aanwas meer is van jonge leden. Om een club levend te houden heb je jeugd 
nodig. Nu zien we nog geen problemen, maar hoe gaat dat over een paar 
jaar? Kunnen we dan bijvoorbeeld nog voldoende teams samenstellen? En zo 

nee, wat is er dan nodig om dat probleem te verhelpen?” Vragen die volgens 
Johan de komende tijd prioriteit krijgen. Evenals het vinden van bestuurs-

leden voor de handbal en de volleybal. “Want al is er een omni-bestuur, die 
takken van sport hebben toch ook hun eigen bestuur nodig.” 
 

Daarnaast ziet Johan het als zijn taak om de gelden die binnen TVO 
beschikbaar zijn zo te verdelen dat iedereen zijn of haar sport op niveau kan 
uitvoeren. “Want TVO staat niet alleen voor handbal, voetbal, volleybal of 

tennis, maar voor al die sporten samen. Die moeten we zo goed mogelijk 
draaiende houden. En dat is waarom er een omni-bestuur in het leven is 
geroepen. Dat bestuur denkt in het belang van al die takken van sport in 

Beckum. Daarin staat het omni-bestuur gelukkig niet alleen. Ook de 
Dorpsraad, St Zomerfeesten en andere maatschappelijke instanties  zetten 
zich voor ons algemeen belang in. Als de leden van TVO zien dat ook ik dat 

gezamenlijk belang voor ogen heb, dan zal ik mij inspannen om voor hen die 
kar de komende jaren te trekken.” 
Esther Rouwenhorst – tekstschrijver – freelance jounalist info@estherrouwenhorst.nl 

mailto:info@estherrouwenhorst.nl
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Johan Vossebeld heeft er zin in bij de sv TVO 
 

PALMPASENOPTOCHT BECKUM 
Net als voorafgaande jaren willen we dit jaar weer een palmpasenoptocht 

organiseren voor de kinderen. Dit zal plaats vinden op: PALMZONDAG 24 
maart. We beginnen dan ‘s morgens om 9.00 uur met een gezinsviering in de 
kerk. Na afloop van de mis zal de drumfanfare uit Delden ons begeleiden 

tijdens de optocht door Beckum. Daarna is er koffie bij de kerk voor de 
ouders. Voor de kinderen is er drinken en iets lekkers. Het is wel de 
bedoeling dat iedereen zelfvoor een palmpasenstok zorgt. Wij hopen er 

samen een mooie morgen van te maken. Tot 24 maart! 
                                                     Namens De Kindernevendienst, Diane 
 

Wie helpt de Jeugdraad? 
In deze tijd van bezuinigingen moet ook de Jeugdraad eraan geloven: er komt steeds 
minder subsidie vanuit de gemeente om leuke activiteiten te organiseren voor de 

jeugd in en rondom Beckum. Wij hebben onlangs het bericht gekregen dat wij vanaf 
2013 aanzienlijk minder geld hebben te besteden. Dit betekent dat wij mogelijk 
minder activiteiten kunnen organiseren voor de jeugd.  
Echter is hulp van sponsoren onmisbaar om deze activiteiten te organiseren. Wij 

zoeken dan ook mensen die activiteiten zoals de Zeepkistenrace en informatieve en 
leuke workshops willen sponsoren in de vorm van materialen, materieel, diensten en 
geld. Wij hopen dat er mensen zijn die graag wat willen betekenen voor onze 

gemeenschap en de Jeugdraad hierbij willen helpen en mogelijk in een oude sok nog 
wat centen hebben bewaard om de Jeugdraad te sponseren. Wat krijgt u als sponsor 
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hier voor terug? Een dankbare jeugd en naamsbekendheid aangezien u reclame mag 
maken tijdens bovenstaande activiteiten. Wie helpt de jeugdraad blijven te bestaan? 
Graag contact opnemen via jeugdraadbeckum@gmail.com,.  

Met vriendelijke groet, Jeugdraad Beckum 
Mark Busscher` Rik Lansink Aaron Leferink Nando Scharenborg 
Jessy Vijn Jeroen Wijlens Nel Waanders 

 
 

Oproep aan iedereen die een relatie heeft met 
RECREATIE en TOERISME in BECKUM en OELE 
Namens de werkgroep Recreatie en Toerisme Beckum en Oele  

(voortkomend uit het Dorpsplan+) nodigen we iedereen uit die een  
relatie heeft met recreatie en toerisme om zich aan te melden. 
Heeft u een horecabedrijf, een pension, B&B, (mini)camping, speeltuin, musea, 

manege, bied u workshops aan, produceert/verkoopt u streek-producten, bent u 
beheerder van een bezienswaardigheid of heeft u anderszins een relatie met recreatie 
en toerisme in Beckum en Oele, dan komen wij graag met u in contact. Eén van onze 

doelen is om Beckum en Oele recreatief en toeristisch beter op de kaart te zetten, en 
daardoor zowel inwoners als toeristen goed te informeren over al het goeds en moois 
waarover Beckum en Oele beschikt. Dit kan o.a. via de site van Bureau Hengelo en de 

site van Beckum.nl. In eerste instantie willen we alle bedrijven en particuliere 
initiatieven inventariseren. 
Daarvoor vragen wij u om te reageren via het mailadres 

 info@ervewolfkotte.nl. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. 
Wilt u meer informatie, u kunt contact opnemen met de  
Werkgroep Recreatie en Toerisme Beckum en Oele  
via het mailadres info@ervewolfkotte.nl  
of door te bellen met Angela Morsink, 074-2503419 of 06–52778295. 

 
 

Spreekuren van het Gezondheidscentrum op 

De Beukenhof “Op uw gezondheid”  
Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 

Maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel.  074-2555340) 
Donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel.  074-2555490) 
Vrijdag  16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel.  074-2555340) 

Prikpost Medlon en trombosedienst 
Dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 
Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen 

Dinsdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur,t/m april alleen even 
weken 

Vrijdag  11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
mailto:info@ervewolfkotte.nl
mailto:info@ervewolfkotte.nl
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tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268) 
tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000  
Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 

Dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 
Vrijdag  08.00 – 18.00 uur op afspraak 

tel. 06-15461170 
 

Parochienieuws 
VIERINGEN MAART 
Za.  2 mrt. 19.00 uur:  PRESENTATIEVIERING 

COMMUNIECANTJES     Pastor Saris. 

Zo.  3 mrt.  9.00 uur: GEEN VIERING 
Za.  9 mrt. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 10 mrt.  9.00 uur: EUCHARISTIEVIERING: pastor Escher 

Za. 16 mrt. 19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING: Pastor v. Breemen 
Zo. 17 mrt.  9.00 uur: GEEN VIERING 
Za. 23 mrt. 19.00 uur: GEEN VIERING 

Zo. 24 mrt.  9.00 uur:  PALMPASEN: Pastor van Breemen 
Di. 26 mrt: 19.00 uur: BOETEVIERING IN ST.ISIDORUSHOEVE: 

Pastor Saris 

Do. 28 mrt. 19.00 uur: WITTE DONDERDAGVIERING IN DELDEN 
EN GOOR 

Vr. 29 mrt. 15.00 uur: KRUISWEG: R.Temmink en T.ter Avest 

  19.00 uur:  GOEDE VRIJDAGVIERING IN DELDEN EN 
GOOR 

Za. 30 mrt.  21.30 uur: PAASWAKE IN ST.ISIDORUSHOEVE: 
Pastores v.Breemen en Saris 

Zo. 31 mrt.  9.00 uur: EERSTE PAASDAG: EUCHARISTIEVIERING 
    Pastor Hoogland 
Ma.  1 apr.  9.00 uur: TWEEDE PAASDAG: WOORD- EN 

COMMUNIEVIERING T. ter Avest 

 
 

Datumbank 
26 febr.  KVO; Rondleiding ROC Hengelo 

27 febr . Werkgroep Jeugd. Aanvang 19.00 uur 
27 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 1 maart Vrijwilligersavond Parochie H. Blasius 
12 maart Ouderensoos 

13 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 maart Oud Papier 
19 maart KVO; Thea Kroese in ’t Proggiehoes. “rituelen rond Pasen” 

27 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 5 april  Jeugdraad; jeugd darttoernooi 
 9 april  Ouderensoos 

10 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
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10 april  Jaarvergadering Dorpsraad. 
Aanvang 20.00 uur in ’t Proggiehoes 

13 april  GEWOON BECKUM LIVE 

20 april  TVO; Vrijwilligersavond 
20 april  Oud Papier 
21 april  1e H. Communie 

24 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
24 april  KVO; Informatieavond over een actueel onderwerp “Artrose” 
17 t/m 20 mei Pinksterfeesten 

 4 juni  Jaarvergadering Parochie H. Blasius 
 4 juni  KVO; Grote fietstocht 
7 t/m 9 juni TVO; Jeugdkamp 

16 juni  Jeugdraad; zeepkistenrace 
31 juli t/m 5 aug.Muiterweek bij café Halfweg 
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Voorjaarsvakantie11 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Onderbouw 
   18 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Bovenbouw 
Meivakantie  29 april 2013 t/m 10 mei 2013 
Zomervakantie  8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

Deze maand… in een volzin 
Toch wel een beetje zielig, hoe het domijn van de Deurninger zonnekoning Snellers 
afgebrokkeld is na het vermeende miljoenen gesjoemel jaren geleden, want bij elke 
vorm van onderzoek of rechtszitting  is meneertje weer ziek of misselijk en advocaat - 
en kleiduivenschutter - Robert Speijdel wringt zich ook in allerlei bochten om recht te 

praten wat duidelijk krom is, maar ondertussen is het hek van de dam bij de politiek, 
waar ene Henk Knol met veel bravoure  de 50plussers paait en binnenhaalt, waarbij 
‘het paard van Troje’ gezegde opgeld doet maar nadat we door de bomen het bos 

niet meer zagen, gaat paus Benedictus ook binnenkort nog aftreden en in 
Beckum…..is het kleedkamerplan voor velen bijkans een hoofdpijn-dossier geworden 
doch de moed wordt erin gehouden door ‘de noeste bouwpioniers’. 

 

Zaterdag 9 maart a.s.  Compost/Potgrondactie 
‘s Morgens om 09.30 uur starten we de tractoren en komen we ook weer bij u langs. 

De kosten bedragen per zak: COMPOST 50 Liter € 4,50, POTGROND 40 Liter € 4,00 
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de jeugdafdelingen van omni TVO. 
Kunnen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? 
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

TIJHUIS TUINEN Groener leven 
 

ontwerp-aanleg-onderhoud 
Pastoor Geertmanstraat 14 Beckum 

T : 074-2670050 E: info@tijhuis-tuinen.nl 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl

