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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 V D. LEZERS op IBAN nummer;  NL73 RBRB 0958 3943 18  

t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

Teksten- coördinatie - layout 
teksten 

foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

       Jan Ottink 
       Esther Rouwenhorst 

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

      Tonnie Vossebeld 
      Jan Ottink 

 
  

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

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

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

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

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

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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


In Memoriam Gertie de Lange 

 

Op 11 februari j.l. is onze dierbare loopmaat Gertie de Lange na een 

te zware operatie overleden. Zijn laatste "finish". 
Dankbaar zijn wij voor de vele duizenden kilometers die wij in de loop der 
jaren samen mochten trotseren. Nooit begon de stemming onderweg en 
na afloop te vervelen. Ondanks vele fysieke tegenslagen die deze 
pechvogel in zijn leven trof was de dinsdagavond hem heilig om samen 
met ons te sporten en na te praten. Het doet daarom extra pijn onze 
Gertie nu definitief te moeten missen.  
Voor Mathilde, Manon, Remond, Jessica en Alex is het intense verdriet om 
het overlijden van Gertie natuurlijk des te groter en wij wensen hen 
daarom heel veel sterkte toe dit verlies te verwerken. 
 

Gertie, 

Zul je ons opwachten bij de "finish"? 

Marinus, Leo, Jan, Tonnie, Laurens en Stephan. 
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Jaargang                             Nummer 
 

36                                                2 
 
Bijna eind februari; op twee-drie vorstjes na is de winter tot op heden 
weggebleven. En sneeuw hebben we hier al helemaal niet gezien… 
Het leven ijlt voort, Sochi is achter de rug en de krokussen (en ander vroeg 
spul) staan al in een voorzichtige bloei.  
Deze februari BBB is weer uw gids voor een breed informatiepakket dat 
vanuit de gemeenschap is binnengekomen! 

 
 

 

Laatste Week Nieuws 
 

KVO NIEUWS, KAARTMARATHON  EN GEWOONBECKUMLIVE  
kwam op de valreep binnen. Staat niet in de inhoudsopgave, maar wel 

achterin deze uitgave vermeld!! 
 

Het TVO Gilde kent twee tussentijdse mutaties. Er kunnen dus 2 nieuwe 

Gildeleden ingeschreven worden. Wie meldt zich? 
Voor de goede orde; de jaarlijkse TVO Gilde brochure wordt de volgende 

maand verstuurt aan de leden! 
 

Het sv TVO vrijwilligersfeest is zaterdag 12 april, komt allen!! 

 

Enkele TVO resultaten afgelopen weekend.  
TVO1 handbaldames draaien als een lier, Bornerbroek werd duidelijk 

weggezet met 28-17 waar de russtand maar liefst 15-5 was! TVO5 en 4 
voetbal wonnen met resp. 4-0 en6-3 van Rekken en Bon.Boys, waar TVO6 
nipt verloor van het lastige Vosta.TVO2 liep bij Bon.Boys4 averij op, de 

counters waren scherp vd gastheren. Waar het 2e na de thee tevergeefs 
drukte en met 3-1 dus verloor. 
 

TVO1 verviel in de oude fout en stond binnen 3 minuten al op achterstand. 
Het liep allemaal niet, het oogde futloos en bij 0-3 stopte de teller. Verdiende 
winst derhalve voor de bezoekers; Twenthe Goor. 
 
 

De volgende BBB verschijnt woensdag 26 maart as. Kopij 19 mrt. binnen 
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Wat  u  leest  in  deze  februari  BBB 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten opgetekend 
 Nieuwe kleedkamers TVO; we gaan beginnen! 
 Glasvezel in Beckum-Oele?; actueel thema? 
 Kerstmarkt december 2013; de donaties 

 Zijlijn column 

 Wist u datjes… sportkruimels door de maand 
 Twintig –mega – Voorzetten op Frank Appelman 

 Speelboerderij; activiteiten kinderopvang 
 NL doet het in 2014; Jeugdraad doet ook weer mee 

 TVO handbal dankt TVO Gilde; schenking shirts 

 Imkercursus 2014; bijen belangrijk voor de natuur 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 

 Toneelvoorstellingen; Aait Vedan St.Isidorushoeve 
 Persoonlijk,bedankje Joke Groothuis 
 Voorleesdagen Bibliotheek Beckum 
 Team Carpe Diem; sponsoren gezocht 
 Oproep; romannetjes gezocht 
 Zonnebloem; ontmoetingsdag 26 maart 
 Wat is’t Wat; aparte rubriek met uw mening! 
 Uitblinker bij TVO handbal; Britt Veldhuis 

 Historisch Archief Beckum eo.; boeiende tentoonstelling 
 In memoriam; Gertie de Lange 

 AED Beckum; de stand van zaken 
 Jeugdraad Beckum met haar activiteiten 

 Zelfverdediging; actie werkgroep Jeugd 

 Nieuw toneelstuk Levenslust, 14-15-16 en 21-22-23 maart as. 
 Kookkunst vd Zwarte Doffer leden, tapas bereiden 
 Jaarvergadering OVBO; bloeiende ondernemervereniging 
 Parochie Beckum; Misvieringen maart-april 2014 
 Rolstoelen voor Beckum, de Zonnebloem 
 Datumbank, deze maand in een volzin 

 

 

      De TVO bouwcommissie meldt: 

Nieuwbouw kleedkamers,  

                 we gaan beginnen!! 
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Om de kosten beheersbaar te houden gaan we een deel van de 
werkzaamheden uitvoeren met behulp van vrijwilligers. 
We gaan jullie hiervoor benaderen of misschien is dat al gebeurd inmiddels. 

Als lid, maar ook als oud-lid of omdat je op een andere manier betrokken 
bent bij TVO, kun je je steentje bijdragen.  

We kunnen alle hulp gebruiken! 
Voor de week van 10 maart zoeken we meerdere vrijwilligers die samen de 

fundering kunnen metselen. Voor meer informatie (ook voor de uitvoering 
van eventuele andere werkzaamheden) of om je aan te melden, kun je 

bellen met Alfons Harink 06-23 49 88 18 of Marco Ottink 06-125 428 85. 

 
 
Glasvezel in Beckum en Oele, Hoezo? 
 

Het aanleggen van glasvezel (breedband internet) verbindingen in de 
grond is op dit moment een actueel thema. Dat komt omdat de 
hoeveelheid dataverkeer sterk is toegenomen. Denk alleen maar eens aan 

internet, e-mail maar ook aan digitaal TV kijken, het afnemen van film en 
muziekdiensten enzovoorts. 
 

Als er geen glasvezelverbinding zou zijn en we 
zouden het moeten blijven doen met de 
aanwezige verbindingen, dan zou het veel te 
druk worden met opstoppingen en 

vertragingen als gevolg, vergelijkbaar met het 
verkeer op de weg. Heel irritant voor de 
gebruikers, mogelijk jullie zelf. 
 

Glasvezel is dus echt nodig. De bedrijven die 
dit aanleggen staan niet te springen om kleine kernen zoals Beckum en Oele van 

glasvezel te voorzien, de aanleg is voor hen financieel niet rendabel. Om deze reden 
zijn plattelandsgebieden voor hun niet interessant. Daarmee blijven Beckum en Oele 
verstoken van deze digitale snelweg.  

Is dat erg? Wij denken van wel.  
Het digitale contact met elkaar neemt snel toe en het is niet tegen te houden, of je 
nu wilt of niet. Denk maar aan digitaal leren, binnen het onderwijs wordt steeds 

meer geleerd op afstand, thuis en in bedrijf. De digitale gezondheidszorg, het langer 
zelfstandig thuis wonen, contact met de zorginstelling en de dokter. Digitaal kopen 
via webshops. Digitaal factureren, offertes en bijlagen versturen. Maar ook het 
contact met de overheid zoals gemeente en politie via het digiloket neemt toe. En 

dan niet te vergeten, de opslag van digitale bestanden in een datacentrum dit in 
plaats van op onze computer. Via het inloggen in een datacentrum kunnen we er 
altijd bij, waar we ook zijn. Redenen genoeg om niet stil te blijven staan!!! 
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Er zijn nu kansen 
De provincie wil de zogenaamde "onrendabele gebieden” helpen met het realiseren 
van de digitale snelweg. Ze hebben hiervoor financiële tegemoetkomingen 

beschikbaar, o.a. subsidie. Hierover heeft u kunnen lezen in de Twentsche Courant 
Tubantia van 21 januari j.l. Er liggen dus kansen om de digitale snelweg in Beckum 
en Oele te realiseren! 

Om deze kans te benutten is er contact gelegd tussen de Gemeente Hengelo, de 
dorpsraad en de ondernemersvereniging OVBO. Hiertoe is in december 2013 de 
Breedband Werkgroep opgericht die is vertegenwoordigd door Gerard Lansink 

Rotgerink, Angela Morsink, Rob van der Keur en Rob ten Vregelaar. 
In de derde week van januari is er op bestuurlijk niveau tussen Gemeente en 
Provincie overleg. Zodra er nieuws is wordt dit wederom via de BBB en op 

www.beckum.nl kenbaar gemaakt.  
Mochten jullie toch nog nadere informatie wensen of hebben neem dan contact op 
met een van de leden van de werkgroep of kijk op de sitewww.beckum.nl 

Namens de Werkgroep Breedband, 
Rob ten Vregelaar rob@robridge.nl 

 

 

De Kerstmarkt de viering, prijswinnaars + donaties 
 

 
Hierboven van  links naar rechts :  Megan en Bente met de wens voor school, Leon 
en Indy als prijswinnaars van de prijsvraag over Scrooge, John Frongink als winnaar 

van de prijsvraag over de Rally van Louis en Mark, Marijke neemt de cheque voor de 
Bibliotheek in ontvangst en deed een woordje namens de bieb. Helemaal rechts is 

meneer Dick van de basisschool die zijn woordje voor school heeft gedaan. 
 

http://www.beckum.nl/
http://www.beckum.nl/
mailto:rob@robridge.nl
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Ook skelters voor de basisschool werden aangeboden in de kerk 

 

In de maart BBB komt nog een laatste verslag en skelter actiefoto op de 
speelplaats bij de basisschool! 

 
 

ZIJLIJN 
Zonder beroep……………. 
 

Veel vrouwen van mijn leeftijd, 73 jaar, zullen dat vaak hebben ingevuld. Uit 
een soort rebellie heb ik later op die plek huisvrouw geschreven. Ik heb er 

nooit geen reactie op gehad. Ik wil proberen hier te beschrijven hoeveel 
beroepen ik heb gehad.  
Als oudste van 13 kinderen was ik vaak oppas en de meest 

verantwoordelijke. Toen ik 12 jaar was, kwam het hoofd van de school bij 
ons thuis om ervoor te pleiten dat ik toch zeker naar de mulo zou kunnen 
maar het antwoord was; “meester, straks hebben we 14 jaar een “meid” 

moeten betalen”. De huishoudschool duurt 2 jaar dus 4 jaren mulo gaan niet 
door. Van mijn 14e, totdat ik getrouwd ben, op 21 jarige leeftijd, heb ik 
gepoetst, kinderen helpen verzorgen, verpleegd, genaaid en was er knecht 

op het land.  
Met 21 jaar werd ik de vrouw van ……., en nog steeds zonder beroep. 
We kregen kinderen en pleegkinderen. Op school zat ik in werkgroepen en 

klaar-over werd ik. Ook reisde ik met een maatschappelijk werker door de 
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regio om aan aspirant pleegouders te vertellen hoe wij het ervaren om met 
pleegkinderen om te gaan. 
Tussendoor poetste ik bij anderen om het huishoudgeld wat aan te vullen. 

Nog later +/- 40 jaar werd ik weer leerling. Eerst de open school daarna de 
z.g.n. moeder-mavo. Ik ben geslaagd en daarna zijn we naar Beckum 

verhuisd. Binnen de kortste keren werd ik gepromoveerd tot handbal-
secretaresse. Mijn broer Harrie had aan Jan Wijlens verteld dat ik vast wel 
wat voor Beckum zou willen doen. Ik had nog nooit gesport, Annie Mentink 

(van Laurens) heeft me de kneepjes van het secretariaat bijgebracht. Op die 
manier leer je wel mensen kennen en hebben we fijne jaren gehad. 
Maar wat betekend zonder beroep………? 

                                                                                      Rie Menkehorst 
 
 

Wist u datjes… 
 

>De TVO handbaldames1 speelden tegen koploper de Tukkers een knappe 
partij. Met fris handbal werden de Albergse dames onder druk gezet. Als 
TVO voorin iets meer scherpte had getoond, was een remise best mogelijk 

geweest. Nu werden open scoringskansen alsmede een viertal strafworpen 
jammerlijk gemist. Na de 13-15 ruststand kwam met 23-25 een nipte 
nederlaag op het scorebord voor TVO. Een prima pot gespeeld en er zit nog 

volop potentie in!.. Wat heet; een week later op bezoek bij het laag-
geplaatste Actief Kl. werd de volle buit gepakt. Na aanvankelijke achterstand 
sneed de TVO formatie soepel door de stugge Actief defensie en zat 

halverwege de 2e helft op rozen bij een 27-20 voorsprong. Een beetje 
nonchalance tenslotte, maar bij 24-28 werd afgefloten/de zege genoteerd… 
 

>TVO1 voetbal toog naar Lochem om zich te revancheren op de povere pot 
tegen Born.broek (0-1 verlies). En dat lukte wonderwel, wat weer eens 
bewees dat optimale instelling, dosis inzet en teamgeest tot resultaat kan 

leiden. TVO dekte kort, Lochem mocht meer balbezit hebben, maar was 
zelden gevaarlijk. Maar in de 36e minuut werd de TVO defensie toch 
afgebluft, 1-0. Na het staken (blessure arbiter) werd de laatste 40 minuten 

uitgespeeld. TVO bleef karakter tonen en kreeg kansen. Vlak voor tijd werd 
die instelling beloond. Martijn schoot hard in, de Lochem keeper weerde half 
af en Roy beloonde via een lepe kopbal ‘zijn’ TVO met een remise… 

 
>Ook DSVD2, de nr.3 vd ranglijst, ondervond de gegroeide dynamiek van de 

TVO1 handbalsters. Na de 13-9 ruststand kwam de formatie van trainer 
Gerard Hilbrink, die zijn contract met TVO verlengd heeft, niet meer in de 
problemen. Na de riante 22-13 voorsprong werd bij 24-18 afgefloten. 

Dames2 blijven na winst met 23-15 op het vinkentouw, oftewel een prima 2e 
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plaats… Ook een weekend later positieve resultaten; TVO 1-2-3 handbal 
boekten volle winst; het 1e kon bij hekkensluiter SVBO niet imponeren, maar 
won wel met 17-20. Juist, de punten, daar gaat het om… 

TVO voetbal moest bij Bentelo aan de bak, eerst TVO4 ’s morgens en dat 
werd een regelmatige 1-4 zege op Bentelo5. Bentelo1-TVO1 ’s middags 

werd een stevige pot; na de snelle 0-1 van Aaron kwam Bentelo op een 2-1 
voorsprong. Luuk raakte na een forse charge geblesseerd in de 2e helft en 
Barilett zorgde voor gerechtigheid door een strafschop te benutten, 2-2. 

 
 
 

Twintig Voorzetten …                 op Frank Appelman 
 

Een indrukwekkend ‘diepteverhaal’ over hardlopen, vliegen, fotograferen, 
caravan toeren, zingen en politiewerk!  
 

De kijker is in deze rubriek dit keer gericht op een man, die in het 

verleden bij menige activiteit in Beckum betrokken was. Maar zich 
ook nadien nadrukkelijk heeft gemanifesteerd met sportieve, 

culturele en muzikale bezigheden.  
Maar dan meer op het persoonlijke vlak. Bij navraag blijkt dat deze 
Beckumer een boeiend, doch afwisselend verhaal kan vertellen over de 

diverse activiteiten in zijn leven. Kortom een prima en welkome bijdrage 
voor deze BBB rubriek. Een overzicht van zijn rijke curriculum vitae, (deftig 
woord voor; ‘wat hij zoal bij de hakken heeft gehad’!). Inderdaad, de zoon 

van de vroegere Proggiehoes beheerder en handbalchauffeur Wim 

Appelman. Frank Appelman vertelt in deze Twintig Voorzetten.  
 

Toneel 
‘Actief lid van Levenslust; aantal jaren penningmeester geweest en een 
aantal jaren voorzitter, alsmede meegespeeld in een aantal toneel-

opvoeringen. Ook de oprichter van het toneelmaandblad Talent. Het logo 
TLB zelf getekend en voor veel kopij gezorgd. 
 

Sport 
Verdienstelijk lid van TVO, inmiddels meer dan 40 jaar. Tijdens de 
jeugdjaren hoofdzakelijk gekeept waarna een paar seizoenen bij de 

senioren. Een wedstrijd gekeept in het eerste (Centrum-TVO). Veel getraind 
met Leo Leferink en Bennie Wigger. Destijds ook nog een paar seizoenen 
een jeugdelftal getraind. Sportief is het nu allemaal minder. Ik heb nog een 

aantal jaren hardgelopen oa, twee keer de halve marathon van Enschede. 
Toch weer de racefiets gepakt en vorig jaar meegedaan met Join4Energy, 
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beklimming van de Mont Ventoux. Thans alleen nog woon werkverkeer op 
de fiets naar Almelo. Iedere dag 40 km.  
 
Zingen 
Ruim 28 jaar zanger geweest in het Politiekoor Twente, destijds het 

Enschede’s Politie Mannenkoor. Ook in dat koor meer dan 25 jaar 
bestuurservaring. Veel hoogtepunten zoals een concertreis naar Riga en 
Moskou, vele plaatsen in Duitsland en Plymouth in Zuidwest Engeland. Nu 

zanger en bestuurslid bij MiXX in Hengevelde waar Inge ook zingt. 
 
Fotograaf 
Naast mijn baan bij de politie ben ik freelance fotograaf, waarbij de nadruk 
ligt op reportagefotografie. Huwelijksvoltrekkingen, recepties, verjaardagen 
en een enkele keer een begrafenis en crematie, ook dat hoort er bij en geeft 

veel voldoening en eer van je werk. De scancoverytrial is gewoon mooi om 
te volgen. De eerste keer dat Louis Ezendam meereed vroeg hij of ik kon 
fungeren als Backoffice. Aangezien Inge en ik inmiddels heel veel ervaring 

hadden opgedaan in m’n Noorwegen en Zweden en zelfs een paar seizoenen 
Noorse les hadden gevolgd. Ook dit jaar heb ik op afstand de verrichtingen 
van de Beckumse teams gevolgd en van advies gediend. 
 

Caravan  
Een andere hobby is de caravan. De toertochten door Scandinavië hebben 

we wel een beetje gehad en hebben nu het vizier meer gericht op Zuid 
Frankrijk, Oostenrijk en Italië, maar ook Engeland vinden we prachtig. 
Noorwegen zullen we zeker nog een keer aandoen temeer omdat we daar 

nog hele goede vrienden hebben wonen’. 
 

De Twintig Voorzetten 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
59 jaar/gehuwd met Inge, twee zoons Koos en Pim respectievelijk 33 en 31. 

Opa van Bram en Milou/senior rechercheur bij de Eenheid Oost Nederland, 
nu werkzaam als casescreener en werkvoorbereider in Almelo/ Hobby’s zijn 
zingen, wandelen en fotograferen.……………………… 
 

Het hoogtepunt in de sportcarrière:  
Die ene wedstrijd in het eerste elftal van TVO tegen Centrum te Glanerbrug. 

Het was een zeer tumultueuze wedstrijd met hard voetbal en helaas 
verloren. Ik herinner me ook de winst bij het Oranjetoernooi op sportpark ’t 
Wilbert. Gewonnen na penaltyschieten en dan heb je als keeper natuurlijk 

een fantastische dag. De eerste halve marathon was ook een hoogtepunt.  
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Frank Appelman in zijn element in de bergen (eigen foto) 

 
 

Wanneer kreeg je het toneelvirus bij Levenslust en wie vormden 

toentertijd de hechte basis?  
Ik kan me dat niet meer exact herinneren. Vaste basis toen waren Grada, 
André Weernink, Annie Mentink, Gerda Pot, Albert Waanders, Ben Nijenhuis, 

Joop & Engelien Kesler, Ivonne Franken, Ans Post en Linda Morssinkhof, 
Tonnie Alferink, Gerrie Lansink, Jan Welberg, Jan Roetgerink, Van der 
Zwaan ? en wat later Alfons Harink, Cilia Hofstede, Eddy Drenth, Bernard 

Wienk, etc. Destijds was het ( en is het nu nog) een superclub. Een warm 
nest, waar we heel veel mooie dingen hebben beleefd.  
 

Het blad Talent ging op in BBB of toen nog Zwart op Wit, de reden? 
Dat zou ik niet weten. Misschien wel omdat ik gestopt was bij Levenslust, ik 
kan het me niet meer herinneren. 
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Na het voetballen, keepen kreeg je dus het hardloop virus. Welke 
tijd haalde je op de ½ marathon? 
Een echt virus was het niet. Ik had Inge met de fiets begeleid op haar eerste 

halve marathon. Toen ik er zo fietste, om me heen keek, en zag wie er zo 
allemaal meeliepen dacht ik: “dat moet ik ook kunnen”. De eerste liep ik in 

2.11 en de tweede in 2.14 uur. 
 

De loopbaan bij de politie, hoe verliep die?  
In 1976 naar school, 3 dagen nadat ik mijn militaire dienst bij de Koninklijke 

Luchtmacht (wing operations vliegbasis Twente) er op had zitten. Veel 
ervaring opgedaan in de noodhulp, bureau Glanerbrug, Technische 

opsporingsdienst en daarna 13 jaar wijkagent in Twekkelerveld. Toen ik dat 
wel had gezien kreeg ik de kans om 3 jaar naar Jeugd en Zeden te gaan en 
dat was voor mij een hele leerzame periode waar ik met heel veel 

voldoening op terug kijk. Vervolgens 11 jaar Woninginbraken team en toen 
naar de coördinatie van de afdeling veel voorkomende criminaliteit in 
Enschede Centrum. Sinds juli 2012 werkzaam bij het Bureau Kwaliteit Advies 

en Ondersteuning. Hier kan ik mijn ervaring in met name de opsporing heel 
goed inzetten. 
 

Ben je niet begonnen met zingen in het jongerenkoor Beckum 
eindjaren ’60? Wat geeft de meeste voldoening bij de koorzang? 
Dat klopt. Ik zong in het kerkkoor olv Rinus Luttinkhuis. Ik kan me nog 

herinneren dat ik het toen geweldig vond om voor al die “oude mannen” 
staan en om er af en toe ook eens tussen te gaan staan zingen. Wim en 
Jaquelien hebben in het kinderkoor gezongen en hebben destijds 

meegedaan aan het kindersongfestival in de Singerconcertzaal in Laren. Ik 
was er toen waarschijnlijk al net iets te groot voor. 
 

De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten en… 
Toiletteren, aankleden, hond uit laten, kopje koffie en de krant, vervolgens 

op de fiets richting Almelo. 
 

Vind je het ook zo erg van dat sjoemelen en graaien bij de banken 

of vind je dat de ver-van-mijn-bed-show?  
Als je werkzaam bent in de “opsporing” en dagelijks ziet hoeveel fraude er 
wordt gepleegd dan besef je hoe dicht de graaicultuur van topfunctio-

narissen en de criminaliteit tegen elkaar aan liggen. Er zijn in onze 
samenleving nogal wat individuen die heel hebberig zijn en daarbij over 

lijken gaan. Het is eveneens frustrerend om te zien dat “toppers” die een 
wanprestatie hebben geleverd nog voor hun gedrag worden beloond. Dat 
kan naar mijn mening echt niet meer! 
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Wat is de ultieme wens die je ooit nog eens gerealiseerd zou willen 
zien?  
M’n eerste vliegles. Ik heb iets met vliegen. Ik heb de hele range gehad; 

ballonvaart, zweefvlucht, sportvliegtuig, passagiersvliegtuig, helikopter en 
straaljager. 
 

’t Proggiehoes is qua nostalgie de mooiste locatie voor Levenslust 
uitvoeringen en andere culturele evenementen:  
Dat is het zeker. Het is een dubbeltje op z’n kant geweest toen de discussie 

over de nieuwe sporthal speelde. Gelukkig hebben we toen vastgehouden 
aan het Proggiehoes. Dat is nu een hele luxe situatie waar Beckum en 

Levenslust bijzonder trots op mogen zijn. 
 

Voetbalkeeper, lange afstand lopen en beklimming van de Mont 

Ventoux; wat is de beste prestatie/gaf de meeste voldoening:  
De beklimming van de Mont Ventoux. 
 

Fotografie en reizen met de caravan; hoe ontstaat zo’n passie?  
In onze familie zeggen we wel eens dat mijn moeder “zigeunerbloed” had. 
Mijn ouders gingen vroeger met ons op vakantie met het Volkswagenbusje 

van groenteboer Rekveldt uit Delden. Zo kwamen we op Camping St. 
Maartenzee terecht, een plek die nog steeds door ons bezocht wordt. Ze 
gingen naar Noorwegen, waar een neef van mijn vader woonde. Zo zijn ook 

wij helemaal verliefd geraakt op Noorwegen. Je kon er vrij kamperen, je 
waande je op een onbewoond eiland. Toen onze kinderen nog klein waren 
bleven we in Nederland. Later werd dat België en Frankrijk. Sinds begin 

2000 ontdekten we de Limburgse heuvels en komen nu nog ieder jaar terug 
op camping De Oosterberg in Epen. Fotograferen doe ik al vanaf mijn 18 de 
en heb dat verder ontwikkeld. Ik heb een paar goede opleidingen gehad en 

daar veel voordeel uit gehaald. In de reportagefotografie is het heel 
belangrijk dat er een “klik” is met de opdrachtgever. Niet iedereen is het 
gegeven om voor de camera te poseren en als je dan zo iemand er mooi op 

krijgt geeft dat een extra stimulans. Naast vakkennis is sociale vaardigheid 
heel belangrijk voor een goed eindproduct. Een goede bruidsreportage 
maken is meer dan alleen “plaatjes”schieten. 
 

De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor mijn ouders. Met een minimaal 

inkomen speelden ze het klaar om vijf kinderen te laten studeren en ook nog 
eens mee te nemen op vakantie. 

Ik heb een hekel aan mensen die een uitgesproken mening hebben over 
anderen, terwijl ze die helemaal niet kennen en andersdenkenden absoluut 
geen ruimte laten om hun visie te geven. 
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Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Pasta ! 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….:   
Finkers ! 
 

Favoriete tv programma’s:  
Nederland van Boven. Floortje Dessing die de meest afgelegen plekken op 
de wereld bezoekt en daar enige tijd verlijft bij de bewoners. The Voice; 

ongelooflijk wat een zangtalent is er in ons land. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar ….  

Eigenlijk niet. In Europa is zoveel moois te zien. Ik houd niet van 
massatoerisme. Mijn ultieme vakantiegevoel krijg ik in de bergen, of het nou 
Noorwegen of Oostenrijk is, daar kijk ik altijd naar uit. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:  
Laat mij maar lekker slapen. 

  
Blessuretijd; een laatste boodschap:  

Als je niet tegen een “biertje “ kunt blijf er dan af. Mensen kunnen door 
drank en drugs veranderen in beesten en verliezen alle besef. Heb respect 
voor de hulpverleners en mijn collega’s die in de horecanachten hun werk 

doen en zich inzetten voor veilig uitgaan van ons en onze kinderen. 
 
 

 

Hallo Allemaal,  
 

Thema winter staan deze weken op de planning. We hebben het bos 

bezocht, op ijs gestaan, scheerschuim gevoeld, sneeuwpoppen geknutseld, 
winter kleding gemaakt.  Helaas hebben we nog geen sneeuw gezien! Wie 
weet dat het nog komt, of we slaan het gewoon over dit jaar. Voor de 

kinderen zou het mooi zijn als er wel nog even sneeuw zou komen. Dan 
kunnen we weer sneeuwpoppen maken, sneeuwballen gevecht houden, met 
de slee door de sneeuw, maar ook als de sneeuwvlokken vallen staan wij 

weer voor de ramen om te kijken.  
Voor de allerjongsten in ons midden, die nog nooit sneeuw hebben gezien, 

is de aller eerste keer sneeuw natuurlijk wel heel bijzonder.  
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Ook willen wij even iemand voorstellen. Wij willen voorstellen: PUK. Puk is 
sinds januari bij ons gekomen. Puk is de pop die centraal staat bij ons 
'nieuwe' programma, waarover wij een cursus volgen:  

de cursus Uk en Puk. Dit is een cursus die gebaseerd 
is op VVE trainingen. Uk en Puk richt zich op de  

brede ontwikkeling van kinderen.  
 
Voor meer informatie of wil je een keer een kijkje  

komen nemen bij ons, De koffie staat klaar !!  
 
Kinderopvang De Speelboerderij 
Ellenbroekweg12 
7482 PJ St.Isidorushoeve  
06-234-88-268 
info@de-speelboerderij.nl  
 
 

 
 
 

 

NL Doet 2014:  
Ook de Jeugdraad doet weer mee 
 

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014, samen met 
duizenden organisaties in het land, NL doet; de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert 

iedereen om een dag de handen uit de mouwen te steken.  
Ook de Jeugdraad doet voor het derde jaar op rij weer mee. Vorig jaar is er 
nieuwe vloerbedekking gelegd in ‘t Proggiehoes. Het jaar daarvoor zijn de 

muren en kozijnen voorzien van een nieuw likje verf om alle ruimten weer 
lekker op te frissen. 
 

Wij gaan dit jaar op zondag 9 maart aan de slag in plaats van 
bovengenoemde officiële data, in verband met de toneelvoorstellingen die 
op 21 en 22 maart nog bezig zijn. Dit jaar gaan wij een deel van het dak 

repareren en zal de bekleding van de stoelen schoon worden gemaakt. Wij 
verwachten dat het ook dit jaar weer een gezellige dag gaat worden, waarbij 

wij samen met Harry en Ingrid van Bemmelen de handen uit de mouwen 
steken om een steentje bij te dragen aan het onderhoud van ’t Proggiehoes.  
 

                                                                         De Jeugdraad Beckum  

mailto:info@de-speelboerderij.nl
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TVO handbal dankt het TVO Gilde 
 

De TVO Gildeleden hebben afgelopen najaar voor twee grote donaties gestemd. 
Naast een nieuwe elektrische pomp tbv. de sproeiinstallatie vd. velden kreeg de 

handbalafdeling de kosten van een serie speciale shirts voor leidsters, 
scheidsrechters etc. vergoed. Het Gilde bestuur kreeg bij de uitreiking aan de 
handbalstafleden bloemen als waardering en dank van het handbalbestuur. Dat werd 

zeer op prijs gesteld! 

 
Handbaldames danken TVO Gildevoorzitter voor nieuwe shirts 

 
 

Imkerscursus 2014 
 

Door de vele berichtgevingen in de media over bijen, zijn er steeds 
meer mensen die iets voor de bijen en of de natuur willen doen. 
 

Ook zijn er veel mensen die in het kader van de SEH(Streekeigen Huis en Erf 
subsidie) regeling, fruitbomen hebben gepland, en deze graag bestoven 
willen hebben. Naast de bestuiving van planten heb je onder normale 

weersomstandigheden al het eerste jaar je eigen honing om van te 
genieten. De Imkersbond ABTB Midden Twente begint vanaf medio maart 
met de beginnerscursus bijenhouden.  

De cursus bestaat uit 3 theorie avonden en 7 praktijkavonden waarin alle 
noodzakelijke vaardigheden om zelf bijen te houden aan de orde komen.  De 

kosten zijn 125 euro inclusief cursusboek. Iedereen die graag imker wil 
worden of interesse heeft in de natuur kan contact opnemen met Sylvia 
Wielens 06-21220826 of met Arjan Oosterdijk 06-10387781.  

De praktijklessen worden gegeven aan de  Geurdsweg in Beckum. 
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Luk akkefietjes 
 

Willem van de Flöötpiepe hef’t good bekekk’n; hee geet in de poletiek dat 
dötte. In de vergang’n vear joar heffe proef e dreij’t in’ de schaduwpertieje 
van Boeskemiet’nBenaads en ton konne van kotbie bekiek’n. hoo d’r dat an 

toogeet in’ gemeenteroad. Noe snap ik nig woerumme dat ’n 
schaduwpertieje heet, want a’j in scha zit oonder de beume hei’j gin las van 
de zunne. En hef nor miene mening niks van doon met poletiek, dat hef’t 

nig. Mar ala, Boeskemiet’nBenaads zal ‘m wa wegwies heb’n emaakt in dat 
gekoonkel in’ gemeenteraod. Doarbie kon Willem lekker profitear’n van de 
moandelijkse biedrage as ankommend roadslid. Want dat verdeend nog wal 

’n pa stüüver mear as ne wekke melkmoonster’n smons um zes uur.  
Merre Willem hef grote plann’n. Want hee wil dat er ne frisse weend geet 
waaij’n in road, met de deur’n wietwaang’s los dus. Rech veur de raap nie’j 

beleid voer’n, gin uur’nlang genuil oawer en wear an de taofel, gin 
interpellasies of amandementen. En ok gin kemissies dee’t apart goat 

bestudea’n of de leefbaarheid van ’t doarp in’t geding is en op haalbaarheid 
goat toets’n. Bu’j gek, dat kost ollemoal heupe geeld en de gewone man 
möt het mar opbreng’n.  

Nee Willem van de Flöötpiepe hef – in’ scha van Boeskemiet’n Benaads – 
zeene, dat het völ better kan. Want de pertieje WNW, Wöt Nooit Wat, dear 
mear an ofbraakpoletiek. En met frisse weend en kiek’n nor de toekomst 

geet hee ne optimistische visie propagear’n met de zelfstaandige pertieje 
NKN, oftewal Noe Kan’t Nog. Zal mie beniej’n of Willem genog anhangers 
krig tmet in meart. Merre… miene stemme heffe alvaste, dat heffe…. 

                                                                                HekselmesienHarry             
 
 

 
 
 

 
 

Dit jaar wordt de komedie gespeeld: “Verhuizen, ja of nee?” 
 

Toneel in de Hoeve op: Donderdag     6 maart 2014 

   Vrijdag     7 maart 2014 
   Zaterdag    8 maart 2014 
Korte inhoud van het stuk: 

Richard en Dorris Koenen kopen een herenhuis met praktijkruimte en een prachtige 
tuin. Bij het eerste bezoek ervaart Dorris direct een aantal vreemde verschijnselen, 
maar volgens Richard kan dat niet en zal ze zich wel vergist hebben.  
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De overbuurvrouw, Cornelia Zijtveld, komt op bezoek en vertelt in geuren en kleuren 
dat de vorige eigenaar zijn vrouw heeft vermoord en er zich sindsdien vreemde 
verschijnselen voordoen in het huis. Het wordt een drukte van belang als:  

- Koos en Bets Verhage, familie, komen helpen met de verhuizing;  
- Ruud en Sjaak, de verhuizers, in de pauzes de verhuiswagen leegmaken; 
- een KPN monteur de telefoons komt aansluiten, enz. enz.  

De regie is in handen van André Temmink. 
 

U kunt het stuk zien op bovenvermelde datums in de sportzaal van 

Gemeenschapshuis “t Meuken” 
Kaarten à € 8,00 ( voor 65+ €7,00), inclusief 1 kop koffie of thee in de pauze,  kunt 
U telefonisch bestellen vanaf: 18 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 

 

 

PERSOONLIJK 
Bedankt allemaal 
 

Graag wil ik U allen ontzettend bedanken dat U met zo velen aanwezig was 

bij de avondwake/uitvaartdienst om JOHAN de laatste eer te bewijzen. Het 
voelde voor mij als een warme deken me zo gesteund te weten door zo 
velen, het zal me sterken en steunen bij het verder gaan met mijn leven. 
 

Tevens wil ik ook iedereen bedanken voor de bezoekjes, de kaartjes, 
telefoontjes,de lieve ondersteunde woorden en het stukje in Beckum Beter 

Bekeken tijdens het half jaar dat Johan ziek was. Het heeft hem en mij goed 
gedaan. Lieve mensen, ik zal hem ontzettend gaan missen en mijn weg 
moeten vinden, maar ik put er kracht en sterkte uit dat ik me omringd voel 

met zoveel fijne mensen om me heen. Dat zal me dat zeker helpen om mijn 
weg te vinden, nogmaals DANK U WEL 
                                                                     Joke Groothuis – Ankersmid 
 
 

NATIONALE VOORLEESDAGEN BIBLIOTHEEK BECKUM 
Woensdag 29 jan. waren de peuters met leidsters en de ouders 
uitgenodigd voor een voorleesmorgen. 

Marjo Wolbert voorlees consulent van de bieb Hengelo dus ook onze Bieb. 
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Zij heeft het verhaal de krrrrrokodil voor gelezen. De peuters luisterden met 
volle aandacht, net als hun papa’s en mama’s en de juffen. Ook met de 
liedjes werd goed meegedaan. 

Marjo vertelde na afloop over het belang van voorlezen en dat je daar op 
jonge leeftijd de tijd voor moet nemen. Het levert in een korte tijd  een 

enorme woordenschat op , waar ze hun hele leven plezier van hebben.  
Dus kom papa’s, mama’s , opa’s en oma’s laat de kids zien hoe leuk lezen is 
en kom ook eens een kijkje nemen in onze mooie eigen Beckumer 

bibliotheek. 
 

 
 

Hebt u ideeën over wat de bibliotheek nog meer voor Beckum kan 
betekenen of  hebt u opmerkingen over de openingstijden of andere 

praktische zaken dan horen wij dat graag van u.  
Contactadres: Marianne ter  Bekke. 
Telefoon       :074 3676677 e-mail           :marianneterbekke@home.nl 

 
Hier nogmaals de openingstijden. 
Maandag 15.30-17.00 uur 
Woensdag 10.30-12.00 uur 
Donderdag 18.30-20.00 uur 
 

 

mailto:marianneterbekke@home.nl
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Team Carpe Diem! fietst voor ALS 
 

ALS een genadeloze ziekte. ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) 

is een zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel, waardoor de 
zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam 

afsterven. De gemiddelde levensduur is 3 jaar nadat de diagnose 
hiervan gesteld is. 
 

De oorzaak is onbekend. ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan 
en komt in alle landen voor. Hetzelfde geldt voor PSMA (Progressieve 
Spinale Musculaire Atrofie, een aan ALS verwante spierziekte). Wereldwijd 

lijden 350.000 mensen aan ALS/PSMA.  
Nederland telt ca. 1500 ALS-patiënten. Ieder jaar overlijden er 500 mensen 
en komen er ook weer zo’n 500 patiënten bij. Er bestaan, tot op de dag van 

vandaag, geen medicijnen of therapie om deze vreselijke ziekte te kunnen 
behandelen of te genezen. 
 

Tour du ALS zamelt geld in door het organiseren van een jaarlijks 
terugkerend fietsevenement. ALS-patiënten, familie, vrienden en andere 
sportievelingen met het hart op de juiste plaats, zetten op bijzondere wijze 

hun onmacht om in een positieve bijdrage tegen de genadeloze ziekte ALS. 
Het doel is om met elkaar ALS de wereld uit te trappen. 

 
Wij, Pem, Dianne en Eric Groothuis doen samen met Maud en Evelien 
Siegerink en Sem Hobert, allen uit Bentelo, mee aan dit fietsevenement 

onder de teamnaam CARPE DIEM!Wij hebben de afgelopen jaren,  en 
ook nu nog, van heel dichtbij gezien wat deze ziekte doet, in onze familie en 
in onze kennissenkring. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren geld 

in te zamelen voor dit doel. Help ons het sponsordoel, groot € 9.000,- bij 
elkaar te krijgen. Ga naar de website Tour du ALS; www.tourduals.nl 
(zoekterm; Carpe Diem) en draag een steentje bij door rechtstreeks (dus 

niet aan ons) geld te storten. Voor vragen kun je natuurlijk bij ons terecht 
074 – 36 76 399 of mail ons ericdiannegroothuis@ziggo.nl 
 

Op 28 maart houden we een benefiet concert in kombinatie met een 
veiling bij cafe restaurant De Hagmoll (Spoolder) te Bentelo. Het beloofd 
een mooie avond te worden met een diversiteit aan bands. Komt allen. En 

10 mei houden we een spinningmarathon bij sportschool Waanders te 
Delden.  

http://www.tourduals.nl/
mailto:ericdiannegroothuis@ziggo.nl
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Voor beide acties zie onze folders, posters of mail ons voor vragen of 

deelname : carpediemvoorals@hotmail.com. Zie ook onze facebook-pagina; 

Tour Du Als BenteloBeckum. 

We zijn blij met ieder sponsorbedrag en namens de stichting Tour du ALS op 
voorhand bedankt voor uw bijdrage. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Team Carpe Diem! 
Eric, Dianne en Pem Groothuis 
 
 

 

 
Oproep: romannetjes gezocht 
 

Voor mijn vriendin Alexandra, die door een chronische ziekte zeer weinig 

energie heeft en daardoor vrijwel nooit buiten de deur kan komen, ben ik op 
zoek naar romannetjes als afleiding van de lange dagen thuis zitten.  

Ze leest het liefst romannetjes van Harlequin, maar andere uitgaven zoals 
Favoriet mogen ook. Als iemand dit soort boekjes heeft of eraan kan komen, 
hoor ik dat graag. Ik wil ze graag lenen of overnemen. Mail me op 

rwijlens@ziggo.nl  
                                                             Ronald Wijlens rwijlens@ziggo.nl 
    

 

Uitblinken in TVO Handbal 
 

Jonge talenten in de Beckumer sport krijgen bij tijd en wijle 

aandacht in BBB. Daar steunt de club, dat sportteam op en daar 
mogen we best trots op zijn.  
 

In het verleden zaten een aantal voetballers en handballers in regionale 
jeugdselecties, er werd door grotere clubs soms begerig gekeken naar die 
talenten, maar ze bleven TVO trouw. Maar Marcel Mentink waagde de 

sprong naar FC Twente in 1978 en speelde een  aantal jaren profvoetbal. Bij 
de handbal is Annika Noordink nu na TVO en Bentelo in de Nederlandse top 

beland bij E&O en Jong Oranje. In een vorige BBB werden enkele huidige 
jeugdige TVO voetballers nader belicht; ze hebben nu de hoofdmacht al 
bereikt of ‘ruiken er aan’. 

 

mailto:carpediemvoorals@hotmail.com
mailto:rwijlens@ziggo.nl
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Gezien de huidige wekelijkse prestaties ontkom je er ook niet aan om het 
jeugdige TVO 1 handbalteam te belichten. Met daarin een exponent, die 
wekelijks uitblinkt met haar grote gave tot doelpunten maken. Met een 

geweldige scoringstechniek, snelheid en sprongkracht. 
Britt Veldhuis is haar naam. Na Jorn van Laar met 3 jaar geleden 6 

doelpunten in één wedstrijd (TVO-Phenix 13-0!) schreef ook zij historie en 
wel in de handbalpartij TVO-DSVD2 twee weken geleden. Maar liefst 12x 
trof zij het net; een fenomenale score in een uur handballen in de 

hoofdklasse! TVO1 won overigens met 24-17 en Britt verzorgde dus de helft 
vd. score… 
Natuurlijk herbergt TVO meer jonge talenten waaronder de zus van Britt, 

maar Milou moet vanwege kniemalheur voorlopig afhaken, jammer. 
En ja, ook voor Britt lonkten wel andere ploegen van een hoger niveau. 
Maar het TVO hart klopt bij haar (nog) sterk en bovendien zit in het huidige 

TVO1 nog best potentie om hoger te reiken! Daarnaast; pa en ma Veldhuis 
zijn ook helemaal in TVO verankerd. En wat is er nog mooier dan TVO 
successen, waarin je eigen kroost een flink aandeel heeft… 

                                                                                              Jan Ottink 

 
Waardevolle memorabilia tijdens  
open weekend Historisch Archief 
 
De Nederlandse schaatsers schreven zaterdag 8 en zondag 9 
februari een stukje Nederlandse sportgeschiedenis door de één na 

de andere Olympische medaille te veroveren. Beelden van de 
wedstrijden en de ceremonie waren in ’t Proggiehoes op groot 

scherm te volgen. Daar draaide het dat weekend namelijk ook om 
geschiedenis, al ging het tijdens het tweejaarlijkse open weekend 
van het Historisch Archief Beckum vooral om de plaatselijke 

historie. 
Die werd op tien panelen, een aantal laptops en een keur aan ordners, 
uitgespreid over een lange tafel, in beeld gebracht. De vele foto’s die het 

Historisch Archief in de loop der jaren heeft verzameld, haalden bij de 
bezoekers herinneringen op: familiefoto’s, klassenfoto’s, kiekjes gemaakt op 
de sportvelden van TVO of afbeelding geschoten tijdens de Zomerfeesten. 

Ook een map met politieberichten uit verschillende kranten bracht de 
bezoeker terug in de tijd. Naar 27 januari 1851 bijvoorbeeld, toen de NRC 
vertelde over ‘twee rondzwervende personen, een man en eene vrouw die 

ten huize van den landbouwer G. ten Dam vroegen om een nacht logies en 
een aalmoes.’ Medebewoner Nijhuis beval het stel zich van het erf te 
verwijderen, waarop ‘de man met een mes naar genoemden Nijhuis stak en 
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hem eene wond toebragt, waarop zonder spoedige hulp de dood had 
kunnen volgen’. De krant liet de lezer weten dat de zwervers naar het huis 
van bewaring in Almelo zijn gebracht en dat het, achteraf, met de 

verwondingen van Nijhuis meeviel. Een waarschuwing was volgens de NRC 
echter op zijn plaats: ‘En zoo ziet men hieruit toch hoe gevaarlijk landloopers 

en bedelaars voor de landbewoners zijn.’  
 

Een van de bezoekers die zich even terug in de tijd waande, was Herman 
Ottink. Hij kwam niet voor foto’s van (oud-) Beckumers, maar toonde zich 

vooral geïnteresseerd in afbeeldingen en beschrijvingen van oude machines 
en gebouwen. “Da’s de oude molen op het erf van Ottink-Mulder”, liet 

Herman weten, wijzend op een foto van een schilderij dat aan een van de 
panelen in ’t Proggiehoes was bevestigd. “Die graanmolen is in 1858 door 
mijn overgrootvader gebouwd.” Achttien jaar later werd er een woonhuis 

naast de molen gebouwd. “Volgens mij heeft mijn overgrootvader tot die tijd 
in de molen gewoond.” Een blikseminslag leidde er in 1917 toe dat de molen 
volledig afbrandde. De ruïne van de molen verdween in de loop der jaren 

onder een berg zand, maar is recentelijk blootgelegd en is, dankzij de steun 
van Landschap Overijssel en de gemeente Haaksbergen, te bezichtigen. 
 

De Ottinkmolen rond 1900 

 
Vorig jaar is de Mölnbeelt bij Ottink-Mulder in Stepelo verder blootgelegd en zijn de 
ruïnes gereconstrueerd en opgeknapt.  
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“De heer Jan te Lintelo uit Haaksbergen heeft eea. bestudeerd en het leek hem leuk 
om een reconstructie van de oorspronkelijke Ottinkmolen te maken aan de hand van 
de gegevens die wij nog konden geven (ligging tov de boerderij/schuur, foto's van 
schuur/ boerderij). Verder is hij qua molen uitgegaan van de Hagmolen uit Bentelo 
(ook een 8-kantige beltmolen uit vergelijkbaar bouwperiode, Hagmolen is 8 jaar 
jonger). Hij is tot het volgende aquarel resultaat gekomen. Zo zal het er rond 1900 
ongeveer hebben uitgezien”. Aldus Bart Ottink. 
 Mooi, dat op deze wijze een stukje historie in beeld is vastgelegd!  
 

Dat het Historisch Archief Beckum eens in de twee jaar een uitgebreide 
collectie aan geschiedkundig materiaal kan tonen, is het resultaat van vele 
uren noeste arbeid. Een tiental vrijwilligers komt elke maandagmorgen 

bijeen om de historie van Beckum en de inwoners vast te leggen. Ze 
archiveren documenten, scannen foto’s en gaan op pad om interviews af te 
nemen of nog meer informatie te vergaren. Een van die vrijwilligers is de 

85-jarige Johnny ter Avest. Hij pluist bijvoorbeeld kranten na, op zoek naar 
informatie over Beckum en schrijft daar vervolgens een verhaal over. “Zoals 
over schaapherder Breukers, ook wel bekend als Poet’n Gert-Jan. Hij 

onderhield met zijn kudde rond 1940 de begroeiing langs de straten in 
Beckum. Ik was een jaar of tien en liep wel eens met hem mee”, vertelde 
Johnny, die zich nog kan herinneren dat de Duitsers in 1942 de schapen van 

Poet’n Gert-Jan afnamen. “Een paar jaar later overleed hij.”  
Verhalen als die van de schaapherder worden door Johnny aan het papier 
toevertrouwd om zo een blijvende herinnering te vormen. “Als we nu niets 

vastleggen, dan heeft Beckum in de toekomst geen geschiedenis. Neem nou 
het verhaal over de maïs. Want weet je wel dat de maïs op de velden van 

Sonneveld de eerste snijmaïs in Nederland was?” 

 
Veel belangstelling voor de films uit vroegere tijden 
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Snijmaïs in Beckum landelijke primeur 
Met behulp van wetenschappers uit Wageningen werd op de proefvelden in 
Beckum bekeken welke soorten snijmaïs het best in het Nederlandse klimaat 
te verbouwen waren. Want dat snijmaïs, veelal afkomstig uit de Verenigde 

Staten, tot grote resultaten kon leiden, bleek in 1884 tijdens de 
Internationale Landbouwwedstrijd in Amsterdam toen een boer uit 
Wapenveld zijn driejarige os van negenhonderd kilo toonde; vetgemest met 

snijmaïs en wat krachtvoer. In de Verenigde Staten werd in die tijd 
succesvol geëxperimenteerd met het inkuilen van snijmaïs. Proeven in 
Nederland liepen echter op niets uit, de maïs werd in het Nederlandse 

klimaat niet rijp. Het gewas was te vochtig waardoor perssappen 
wegsijpelden. Bovendien gebeurde het hakselen te grof en kwam er te veel 
zuurstof in de kuil, waardoor een deel van de maïs verrotte. Waar boeren in 

andere delen van Nederland de keuze maakte voor korrelmaïs, gingen 
Beckumer boeren in 1952 toch voor de snijmaïs. “Voor die tijd teelden ze 
zelf al wel korrelmaïs, maar die was alleen geschikt voor de kippen. Korrel 

voor korrel werd het spul van de kolf gehaald”, vertelde Sinie ter Boo die 
ook vrijwilliger is bij het Historisch Archief. De Beckumer boeren werden de 

pioniers van de snijmaïsteelt. Zo’n honderd hectare snijmaïs werd geteeld, 
met een zelfbinder gemaaid en met behulp van vele boeren ingekuild. 
Volgens Johnny kwam ook de mechanisatie van de landbouw in Nederland 

in die jaren op gang. “Boeren kochten met elkaar een machine die het werk 
van de paarden overnam”, vulde Sinie hem aan en dat bracht nieuwe 
herinneringen naar boven bij Johnny. “Mijn oom had een oude T-Ford, 

waarvan hij de achterkant had afgezaagd en er een bak op had geplaatst. 
En daar reed-ie mee rond.” “En zo kon het paard worden verkocht”, aldus 
Sinie. 
 

 
Veel interesse bij open weekend Historisch Archief Beckum eo. 
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De ontwikkeling van de landbouw in Beckum is terug te vinden in een 
duimendikke ordner, die samen met alle andere waardevolle memorabilia 
terug is te vinden in de kasten van het Historisch Archief Beckum. Wie het 

open weekend heeft gemist, zal moeten wachten tot 2016. Dan zet de 
stichting haar kasten opnieuw open voor belangstellenden. “En dat is nog 

wel leuk om te vermelden: in dat jaar bestaat Beckum 750 jaar”, aldus 
Johnny. 
                                                   Esther Rouwenhorst freelance journalist 

 
 

De Zonnebloem, afdeling Beckum 
“Zonder elkaar is iedereen alleen” 
Zonnebloem Ontmoetingsdag 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag, die samen met 
de geloofsgemeenschappen Bentelo, Hengevelde en Beckum zal worden 
georganiseerd. 

Dit jaar is die dag gepland op woensdag 26 maart a.s. in Café-Restaurant 
Assink te Hengevelde, waar we om 10.00 uur zullen starten.  
Voor de bezinning zullen pastoor Oortman en dominee De Vries aanwezig 

zijn. 
We gaan er weer een mooie dag van maken met gezellig samen zijn, lekker 
eten en drinken en de nodige ontspanning. De kosten voor deze dag 

bedragen € 30 per persoon. 
U kunt zich tot 17 maart opgeven bij Mariet Eijsink, Kolleweg 2, 
Haaksbergen, telefoon 074-3676498, e-mail j.eijsink@planet.nl.  
 
 
 
 

Wat is ’t Wat 
 

Een aparte rubriek vraagt om een apart lettertype en heeft een 
aparte inhoud. Gewoon omdat het nogal apart overkomt wat 
hier zoal geschreven wordt door aparte en gewone BBB lezers… 
 

Hebt u iets aparts te vertellen wat de moeite waard is, mail het 
bericht naar BBB en het komt in deze rubriek Wat is ’t Wat! 
 

mailto:j.eijsink@planet.nl
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 Zachte berm, levengevaarlijk terrein! Deze onheilstijding 
staat pontificaal vermeld op borden langs de Hagmolen-
beek. In Borne zaten jongeren onlangs vast in drassige 
grond rond bouwterreinen. Kan lastig zijn, zorgt voor 
consternatie en bezorgde ouders. Maar de stroken  langs 
de Hagmolenbeek? Als je er onverhoopt in verzeild 
raakt, zul je misschien natte voeten/smerige benen 
krijgen, maar levensgevaarlijk???? 

 Het verwijzingsbord aan de Haaksbergerstraat afslag 
Beckumerkerkweg (richting school/sportzaal) is al enkele 
keren - schijnbaar opzettelijk – verdraaid. (Ja, want door 
storm of baldadige mollen gebeurd zoiets niet…). Flinke 
actie van betrokkenen, die durven nog eens wat! 

 Hebt u ook een interessant of apart verhaaltje mail het; 
janottink@home.nl en het komt in deze rubriek!! 
 

 
 

 

In Memoriam 
Twee weken terug werden we opgeschrikt door het fatale bericht van het 
plotselinge overlijden van Gertie de Lange op slechts 59 jarige leeftijd. 

 

Gertie woonde met zijn gezin tientallen jaren in Beckum en was bij TVO 1 
jarenlang een karaktervolle en sociaal betrokken selectiespeler. Later was 

Gertie ook een tijd actief als jeugdleider bij TVO en tot op heden was hij 
steunend lid. 

 

Wij wensen zijn naaste familie alle sterkte toe bij dit onverwachte verlies. 
…………………………………………………………………………………… 

 

Na een langdurige ziekte is vorige week Gerhard Vossebeld overleden op 
80 jarige leeftijd. 

Gerhard was eerder jarenlang  betrokken bij TVO voetbal als supporter.  

Hij is altijd als donateur TVO lid gebleven. 
 

Wij wensen Mieni en de rest van de familie sterkte bij het verwerken van dit 

verlies. 
 

Bestuur TVO voetbal 
 

mailto:janottink@home.nl
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM 
Fantastisch!!! In 2013 hebben 82 personen de herhalingscursus reanimatie/AED 

gevolgd en 10 personen de beginnerscursus. 
 

Denken alle gecertificeerde personen (18+) aan het wijzigen van de datum of 
aanmelding bij http://www.HartslagNu.nl? Bij instructeur vul je NRR in. Alleen 

aangemelde personen (vanaf 18 jaar) kunnen een oproep via de ambulancepost 
krijgen.Wij vertrouwen er op dat iedereen die dit toegezegd heeft zich ook 
aangemeld heeft. Voor dit jaar is er ook een beginnerscursus reanimatie/AED 

gepland en wel op dinsdag 18 maart. Er zijn nog enkele plaatsen vrij (informatie is te 
vinden op de site van de dorpsraad: 
 http://www.dorpsraadbeckum.nl/AED/Cursus_aanmeldformulier.pdf ). 
  
De voorjaarsherhalingen zijn gepland op 4 maart en 16 april. De voorjaarsgroep 
krijgt hiervoor een uitnodiging.Oelenaren en Beckumers die vorig jaar geen herhaling 

hebben gevolgd, kunnen hier aan deelnemen na opgave via aed-
beckum@outlook.com  of geef je op bij Annie Markslag (hartvooroele@live.nl) of Rita 
Temmink (06 4652 5076). 

 
Overzicht eigen bijdrage cursus(Beckumer 
inwoners): 
   
Beginnerscursus + aanmelding als 
burgerhulpverlener 

€ 15,- 

Beginnerscursus privé  € 30,- 
Herhalingscursus+ aanmelding als 
burgerhulpverlener 

€ 5,- 

Herhalingscursus privé  € 15,- 
 

Hoe herken je een hartstilstand en wat moet je doen? 
Een slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos en ademt niet of niet normaal 
(soms hoor je een raspend geluid). 
 

          
 
 

 
– 

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.dorpsraadbeckum.nl/AED/Cursus_aanmeldformulier.pdf
mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:hartvooroele@live.nl
http://www.dorpsraadbeckum.nl/comm_aed.html
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Via de hartstichting is een app te downloaden: 
 http://www.hartstichting.nl/hartstichting/apps/ 
 

Projectgroep AED Beckum 
 In 2013 is er 1x een reanimatie oproep geweest in Beckum met goed resultaat. 

Dankzij het vlotte handelen van een aanwezige dorpsgenoot en het snel ter 
plaatse zijn van de ambulance is dit goed afgelopen. 

 De AED-kast bij Kamphuis is gerepareerd door Henk Poort van Twente Hartsafe. 

De kast is weer prima te openen, waarvoor dank! 
 Financieel gezien liggen we op dit moment op koers, mede dankzij de gift die we 

hebben mogen ontvangen via Aannemersbedrijf Mulder.  
 Ondanks de giften moeten wij niet vergeten verder te bouwen aan ons financieel 

fundament. Er zal een moment komen dat we beide AED’s(uit 2009) dienen te 

vervangen.  
 Tevens moeten we voldoende geld in kas hebben om de cursus voor de 

vrijwilligers die zich aanmelden als burgerhulpverlener bij 
  http://www.HartslagNu.nl (en dus oproepbaar zijn voor ons allen) te kunnen 

bekostigen. Dit jaar hebben alle cursisten uit Beckum een eigen bijdrage betaald 

(afhankelijk van wel of niet aanmelden).  
 De jongeren die vorig jaar deelgenomen hebben aan het Project Jongeren en 

AED hebben dit jaar de herhaling op kosten van de werkgroep gevolgd. In 
overleg met de dorpsraad hebben we afgesproken om de jongeren tot 18 jaar 
op kosten van de werkgroep te laten deelnemen. Mogelijk dat er op de MBO en 

HBO scholen ook reanimatie en AED-lessen aangeboden gaat worden (Project 
CRASH – www.reanimatiebewijs.nl ). 

 Verdere informatie is te vinden op www.dorpsraadbeckum.nl. Oelenaren worden 

geïnformeerd via een nieuwsbrief van Hart voor Oele. 
 

DONATIE: 

Wilt u geen cursus volgen maar wel het Project AED Beckum steunen 
middels een financiële bijdrage, donaties zijn van harte welkom op 
NL46RABO0161478522 (of neem contact op met de werkgroep via 

bovenstaand mailadres of telefoonnummer). 
 
                                                      Namens de werkgroep AED Beckum. 

 
 

Jeugdraad Beckum: 
Georganiseerde activiteiten,  aankondiging feestavond! 
 

De afgelopen tijd zijn er weer diverse leuke activiteiten georganiseerd, waar 
actief aan is deelgenomen door de jeugd. Zo was er in september vorig jaar 

een bootcamp waar vele sportievelingen hun kracht en uithoudings-
vermogen hebben laten zien, in oktober zijn we in twee groepen wezen 
mountainbiken, rond de decembermaand lieten we de balletjes rollen tijdens 

http://www.hartstichting.nl/hartstichting/apps/
http://www.aannemersbedrijf-mulder.nl/publicaties/220
http://www.hartslagnu.nl/
http://www.reanimatiebewijs.nl/
http://www.dorpsraadbeckum.nl/
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de sinterklaas- en kerst bingo en in januari dit jaar vond er een creatieve 
avond plaats voor de creatievelingen onder ons. Mede dankzij verschillende 
sponsoren en de positieve reacties op de activiteiten, lukt het ons om de 

jeugd iedere keer opnieuw een leuke dag of avond te bezorgen.  
Heb je zelf leuke ideeën voor een nieuwe activiteit? Laat het ons weten! 

Stuur een berichtje naar jeugdraadbeckum@gmail.com of plaats een 
berichtje op onze Facebookpagina. 
 

Naast al deze gezellige en sportieve activiteiten is het ook weer tijd voor de 
jaarlijkse feestavond. Deze zal plaats vinden op vrijdagavond 7 maart en 
zal worden verzorgd door de band Take A Break uit Haaksbergen, 

afwisselend met een drive-in. Take A Break is een fanatieke band uit 
Haaksbergen, deze band bestaat uit zes enthousiaste jongeren tussen de 14 
en 18 jaar. Zij hebben in- en rondom Haaksbergen al vele optredens 

verzorgd en waren onlangs ook te bewonderen in partycentrum Bruins. De 
drive-in zal verzorgd worden door HR-Sound en staat garant voor een avond 
vol muzikale hoogstandjes.  

De entree is gratis, een vrije gift is welkom. Mis dit niet en kom gezellig 
langs op 7 maart! 
                                                                                         Nel Waanders 
 

Zelfverdediging, de jeugd in actie 
 

 
Bij Werkgroep Jeugd hebben de A en B groep een avond zelfverdediging 

gehad  van  Henk Prinsen. Op vrijdag 7 maart is de volgende avond  i.p.v. 

woensdag 5 maart  en gaan we met  beide groepen schaatsen. (Eigen foto) 
 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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Uw stem voor Beckum en Oele telt 
 

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom organiseert de 
dorpsraad op 6 maart in het Proggiehoes een politiek forum, aanvang 20:00 

uur. Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen in Hengelo 
hebben hun deelname toegezegd. Een mooie gelegenheid om te zien welke 
partijen de beste ideeën voor  Beckum en Oele. Hoe denkt men over 

toekomstige woningbouw in Beckum? Wie ondersteunt ons het best om een 
nog grotere verkeersdrukte op de N739 tussen Haaksbergen en Hengelo? 
Kortom welke partij heeft de beste ideeën voor ons dorp en buurtschap? 

De dorpsraad hoopt op uw aanwezigheid. Dit is de gelegenheid om uw 
standpunt duidelijk te maken aan de mensen die al dan niet de 

gemeenteraad van Hengelo gaan vormen. Laat uw mening horen. (en uw 
stem meetellen) 
 
 

Levenslust vertelt… 
 
Levenslust ligt prima op schema voor de volgende reeks voorstellingen. De 
spelers kennen de rollen, het decor is op details na gereed, kaartverkoop is 
gestart, kortom alles op rolletjes. Onze regisseur uit Saasveld heeft dit 

winter de sneeuwkettingen niet nodig gehad, er is geen repetitie afgelast 
vanwege barre weersomstandigheden. 
 

Het klimaat buiten mag dan veranderen, het klimaat binnen Levenslust blijft 
onveranderd goed. Repetities worden serieus opgepakt, we willen ons publiek 
opnieuw trakteren op een gezellig avondje toneel. Maar serieus wil niet zeggen dat 

er geen ruimte is voor een grap of grol. We hebben er in de aanloop naar dit 
toneelstuk al heel wat afgelachen.   
 

In deze klucht nemen we u mee naar een klooster, hoe passend in ’t Proggiehoes! In 
een klein dorpje in Twente staat al meer dan 150 jaar een klooster. In het klooster 
geeft Moeder Overste al vele jaren leiding. Moeder Overste leeft hier samen met de 

zusters Cecilia, Barbara en Anna. De kloostertuin wordt piekfijn onderhouden door de 
tuinman Thijs. Moeder Overste heeft een zeer goede verstandhouding met de 
plaatselijke herder, mijnheer Pastoor. Niets aan de hand zou je zeggen. Maar Moeder 

Overste wordt ernstig ziek, zo ernstig zelfs dat zuster Cecilia besluit om haar het 
laatste sacrament te laten toedienen.  De onbekende nicht van Moeder Overste,  
Lucille van Bredeweg komt samen met haar dochter om haar bij te staan. Ook belt 
de Italiaan Carlo Nanini aan, hij zoekt voor een nacht onderdak nu zijn auto weigert. 

Welke rollen spelen alle personages in het klooster? Er zijn veel vragen die opgelost 
moeten worden.  
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We nodigen u graag uit om het wel en wee te volgen in dit klooster, maar vergeet 
dat dan niet te doen met een knipoog! Geniet ook van opnieuw een debutant: we 
wensen Tijmen Spit veel succes! 

 
De klucht “Devoot en despoot”  wordt op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 maart 
opgevoerd.  U kunt uw kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie 

Ottink, telefoonnummer 074 – 3676442.  
Zoals bekend kunt u  op www.levenslust.com zien voor welke uitvoeringen 
kaarten beschikbaar zijn.  

 
                                                                  Namens Levenslust,  Arjan Lammers 

 
 

Verborgen kooktalenten bij duivenvereniging 
 

Dit maal geen nieuws over uitslagen of de tentoonstelling. 
Op zondag 16 februari jl. was het weer tijd voor het inmiddels traditionele 
voorjaarsfeestje van de leden van duivenvereniging ‘de Zwarte Doffer’. 

Het voorjaarsfeest word altijd georganiseerd door een aantal dames van leden van 
de vereniging.  Dit jaar gingen we voor een kookworkshop tapas maken. 
We mochten gebruik maken van de locatie bij Erve Knippert, Wim is ook lid van de 

duivenvereniging. Een perfectie locatie, we willen de familie Waanders dan ook 
nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid. 
Onder deskundige leiding van Hans Hobert ‘Los Hermanos’ uit Bentelo heeft 

iedereen, natuurlijk onder het genot van een drankje een bijdrage geleverd aan een 
heerlijk tapas buffet en als afsluiting nog een heerlijk toetje. 
Kortom een geslaagde middag. 

 

 
De leden van de Zwarte Doffer laten zich de tapas goed smaken! 

(eigen foto) 
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Jaarvergadering Ondernemers Vereniging  
Beckum en Oele 
 

Op 5 februari jl. heeft de jaarvergadering van de OVBO plaatsgevonden. 
De voorzitter kon een positief verhaal houden. Sinds de oprichting in de 
zomer van 2012 heeft het ledental een stijgende lijn. Momenteel hebben we 

102 leden. Ook de penningmeester had niets te klagen. De vereniging staat 
er goed voor. Michiel Jannink heeft afscheid genomen als bestuurslid en is 
door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en inbreng. Michiel  wordt 

opgevolgd door Helga Leferink.  
 
De afgelopen 1,5 jaar hebben er een 6-tal leden bijeenkomsten 

plaatsgevonden. Allen gericht op het van elkaar leren en elkaar leren 
kennen. Met name de bedrijfsbezoeken en bedrijfspresentaties vallen in 
goede aarde. 

We waren met onze jaarvergadering te gast bij Jannink Mesthandel. 
Na het officiële gedeelte hebben Harrie en Michiel Jannink een presentatie 
gehouden en ons een kijkje gegeven in de wereld van de mesthandel. 
 

Bent u, ben jij ondernemer en heb je een relatie met Beckum en/of Oele en 
ben je (nog) geen lid van de OVBO? Voor aanmelden of meer informatie 

neem contact op: info@ovbo.nu. 
 

 
De OVBO, een bloeiende vereniging (eigen foto) 

 
 

mailto:info@ovbo.nu


Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 2, 2014 
pagina 33 

MISVIERINGEN BECKUM MAART - APRIL 2014 
 

MAART 
Za.  1 mrt. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              Pastor Nowara ( Dames- en herenkoor ) 

Za.  8 mrt. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              Pastor Geurts ( Dames- en herenkoor ) 
Za. 15 mrt. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

                                              Pastoor Oortman ( Spirit ) 
Za. 22 mrt. 19.30 uur: PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTJES  
                                             Pastor Ogink ( eigen koor ) 

Za. 29 mrt. 19.30 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              Pastor Nowara 
 

APRIL 
Za.  5 april 19.30 uur: VORMSELVIERING: Vicaris Pauw en  

                                             pastor Ogink (koor Spirit ) 
Za. 12 april 19.30 uur: PALMPASEN: GELEZEN EUCHARISTIE-  
                                              VIERING: Pastoor Oortman 

Zo. 13 april 11.00 uur: PALMPASENVIERING KINDEREN: 
    GEBEDSVIERING; M.Pot en T.ter Avest 
    ( Dames- en herenkoor ) 

Za. 26 april 19.30 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING:  
                                             Pastor Ogink ( Dames- en herenkoor ) 
 

( DE VIERINGEN VOOR DE GOEDE WEEK EN PASEN VOLGEN Z.S.M. ) 
 

Vastenaktie 2014 
Bouwen aan een huis 
 

Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar 
besteden we extra aandacht aan de vluchtelingen uit Sierra Leone. 
 

Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit, die het 
land diep heeft verscheurd. Ongeveer een derde van de mensen sloeg op de 
vlucht. Sinds het einde van de oorlog moeten de kinderen opnieuw leren 

leven in een gezin en moeten weer naar school. 
 
Voor het campagneproject 2014 gaan we naar de stad Koidu. Daar hebben 

de zusters van de missiecongregatie van St. Jozef van Cluny het ”Diomplor-
programma” opgericht. In de lokale taal betekent dit saamhorigheid. Een 
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van de leerlingen,  legt uit waarom saamhorigheid zo belangrijk is  “We 
hebben in een hel geleefd en daar willen we nooit meer naar terug”. 
Het programma is begonnen als een spontaan initiatief in de vluchtelingen-

kampen in Guinee. De zusters zien de mensen in het kamp rondhangen en 
horen hun verhalen. Na afloop van de burgeroorlog zijn de zusters gestart 

met hun project.  Het Diomplor-programma wil de kwetsbare, getraumati-
seerde kinderen van de stad  helpen een thuis en een toekomst op te 
bouwen in eigen land. Zuster Mary Anthony: ”Er is een hele generatie 

kinderen, die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen 
lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken”.                                                 
Met verschillende programma’s bereiden de zusters de kinderen voor op een 

plaats in de samenleving. Met uw steun en uw bijdrage kunnen we deze 
kinderen helpen. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

                                              De werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede 
 

E.H.B.O. bij de K.V.O. 
 

Op dinsdag 21 januari kwam als gastspreekster Karin Peltman op bezoek bij de 
dames van de KVO. Karin is huisarts in Eibergen. De avond werd voornamelijk 

ingevuld door aandacht voor de huiselijke verbanddoos en wat te doen bij ongevallen 
rondom en in huis. De uitleg werd door Karin aan de hand van een verhaaltje uit de 
door de dames zeer herkenbare situaties van alledag ondersteunt. Het was zeer 

boeiend en een goede geheugen opfrisser voor ons allemaal.  
 
26 februari gaan we knutselen. aanvang 19.30 uur. Je kunt je daarvoor nog opgeven 

via een mailtje kvobeckum@hotmail.com of bellen met 074-3676445 
Eigen bijdrage is € 10,-- Breng mee schort - schaar - kartelschaar enz. en knoopjes - 
lint - lapjes - kralen – schelpjes en ander knutselmateriaal/ alles wat te plakken is en 

dat u wilt delen met de andere dames....  
Dinsdag 25 maart excursie Landgoed Kaamps Deurningen. Om 9.00 uur vertrek bij de 
kerk. Opgave is nog mogelijk bij Marga Wijlens 074-3676445 

 
 

TVO sportdag 
Let op!!!! Bericht voor alle jongens en meiden van TVO. Op 
zaterdag  14 juni houden wij de TVO sportdag. We hebben 
een leuk, uitdagend en vooral verrassend programma voor 
iedereen. Dus noteer 14 juni in je agenda en doe allemaal 

mee. 
TVO OMNI jeugd 

 

mailto:kvobeckum@hotmail.com


Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 2, 2014 
pagina 35 

Rolstoelen De Zonnebloem Beckum 
 

In het kader van het 50-jarige bestaan van Aannemersbedrijf Mulder  heeft 
de directie van dit bedrijf genodigden voor de receptie ter gelegenheid 
hiervan, verzocht om i.p.v. bloemen, drank of andere cadeaus geld te storten 

op een opengesteld bankrekeningnummer. Het hierop binnengekomen geld 
is door genoemde firma beschikbaar gesteld aan diverse verenigingen, 
stichtingen etc. binnen Beckum,  ter besteding van algemene goede doelen. 

Zo is aan de Nationale Vereniging De Zonnebloem een bedrag van € 1.000,-- 
geschonken. Uiteraard is men hier ontzettend blij mee en wil de Fa. Mulder 
nog eens hartelijk bedanken hiervoor.  
 

Men is tot het besluit gekomen om hier voor algemeen gebruik, dus voor 
iedereen in Beckum, 2 rolstoelen aan te schaffen. Maar waar moeten deze 

gestald worden, zodanig dat iedereen die er gebruik van wenst te maken er 
ook bij kan ?. Zoals bekend is aan de Appelhof, sinds oktober 2012 het 
appartementengebouw De Beukenhofin gebruik genomen, waar overwegend, 

met alle respect, wat oudere mensen wonen. Het zou volgens medewerkers 
van de Zonnebloem prettig zijn  om hier een onderkomen voor de rolstoelen 

te vinden. Welnu, in overleg met de bewonerscommissie van De Beukenhof 
is een ruimte gevonden voor deze stalling. Na terug gekoppeld te hebben 
met Welbions is goedkeuring verkregen een af te sluiten ruimte in gebruik te 

mogen nemen, welke zich bevindtin de centrale hal van De Beukenhof.  
 

Per wanneer en hoe kan ik gebruik maken van een rolstoel? 

M.i.v. 01 maart 2014 kan men van de rolstoelen gebruik maken, en wel 
alsvolgt: Iedere bewoner van De Beukenhof heeft een sleutel die past op de 
deur van bovengenoemde ruimte. Men kan dus bij elke willekeurige bewoner 

aanbellen en vragen of hij/zij mee wil gaan om de deur van de stalling te 
openen. Er is daar een publicatiebord aanwezig waarop ingevuld dient te 
worden: datum gehaald, naam + adres gebruiker en datum teruggebracht. 

Uiteraard is het gebruik bedoeld voor kortere periodes, b.v. gebruik t.b.v. 
een bezoeker die slecht ter been is, of als men eens met iemand een 
ommetje wil gaan wandelen. Er zullen in Beckum zeker mensen zijn die 

nauwelijks buiten komen, laat u horen en vraag eens iemand om met u in de 
rolstoel te gaan wandelen !   
Voor de goede orde: tevens zijn te gebruiken plaids en voetzakken alsmede een 

kettingslot om de rolstoel op slot te kunnen zetten op het moment men deze even 
niet gebruikt. Deze attributen zijn ook in de opslagruimte aanwezig.   
Overigens: Het kan natuurlijk niet zo zijn dat men een rolstoel voor langere tijd in 

gebruik neemt, het gebruik is beperkt tot 1 dag. 
Mocht u nadere  informatie willen inwinnen dan kunt u contact opnemen met: 
De Zonnebloem Beckum, vertegenwoordigd door: 
Carla Aalbrecht, tel. 074 3676658 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 2 , 2014 
pagina 36 

 

Datumbank 
 
26 febr.  KVO; Creatieve avond in ’t Proggiehoes 
 4 maart  Ouderensoos 

 5 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 7 maart  Werkgroep Jeugd; Schaatsen voor de A en B groep 
 7 maart  Jeugdraad;  Bandjes avond met Take A Brake 

 8 en 9 maart Jeugdraad; NL Doet - Proggiehoes 
14-15-16 maart   Toneelver. “Levenslust”; uitvoering klucht “Devoot en Despoot”   
15 maart Oud Papier 

19 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21-22-23 maart   Toneelver. “Levenslust”; uitvoering klucht “Devoot en Despoot” 
25 maart KVO; Excursie Landgoed Kaamps Deurningen 
 2 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

 8 april  Ouderensoos 
16 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 april  Oud Papier 

24 april  Dodenherdenking; vertrek 14.45 uur vanaf de parkeerplaats school 
  richting begraafplaats. 
11 mei  Jeugdraad; zeepkistenrace 

18 mei  1e H. Communie  
27 mei  KVO; Kleine Fietstocht 
 8 juni  Jeugdraad; Lowlandgames - Pinksterfeesten 

6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
18 juni  KVO; Bustocht 
20 juni  Zonnebloem; Salland Festival in Raalte 

20 t/m 22 juni    TVO; Jeugdkamp 2014 
30 juli t/m 4 aug. Muiterweek 2014  
13 sept. Volle Polle Motorcross & Jaag oen ie te pletter-estafette 

14 sept. Volle Polle Autorodeo & feestmiddag in de tent 
28 sept.  Blasiusfestival 
 
********************************************************************* 

 
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 
 
24 t/m 28 febr.  Voorjaarsvakantie Bovenbouw 
24 febr. t/m 7 maart  Voorjaarsvakantie Onderbouw 

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

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

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

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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De Kaartmarathon; volle bak en groot succes 
 

 
Arend ten Barge, Corrie Koppelman, winnaar Hennie Wijlens en Johan Bouwman 
 

Zaterdag 15 februari werd voor de 2e keer een TVO marathon kruisjaswedstrijd 
georganiseerd in het Geertman. Kruisjassen van ’s morgens 10 tot ’s avonds 22.00 
uur. Het maximum aantal van 44 deelnemers was na de prettig verlopen 1e editie al 

zo’n  drie weken voor de sluiting bereikt. Deelnemers uit Beckum en omgeving maar 
ook van verder weg, uit de driehoek van Rekken, Losser tot Bornerbroek, en de 
winnaar van vorig jaar tot ver uit Duitsland. Er zijn 25 rondes gespeeld, dat wil 

zeggen dat elke deelnemer 200 partijen heeft gekruisjast. Even na 22.00 uur konden 
de prachtige prijzen van onze prijs-sponsoren uitgereikt worden. 
 

Plek punten naam  prijs 
1 16354 Hennie Wijlens dinerbon beschikbaar gesteld door  
    EijssinkPlafond- en Wandsystemen uit Hengelo 

 2 16337 Cor Koppelman bon voor overnachting met ontbijt voor 2/3 pers.  
    van Bed en Breakfast“De Pepper” Stepelo 
3 16170 Johan Bouwman dinerbon van “Het Wapen van Beckum”  
4 16061 AlwiesDerkink vleespakket slagerij Nijboer Enschede (Andre  

    Hartgerink) 
 5 15958 Gerrit Slag dinerbon Restaurant “De Nachtegaal” Stepelo 
 6 15925 Frans Wijlens dinerbon “King’s Wok” Beckum 

 7 15892 Freek Hamhuis dinerbonCafe ’t Stuupke Haaksbergen 
 8 15835 Gerard Papenborg dinerbon Restaurant Fleur de Sel Boekelo 
 9 15800 Marinus Wielens dinerbon Restaurant “De Zevenster” Oele 

10 15773 Jan Derkink dinerbon Cafe Halfweg Beckum 
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11 15762 WilmienEppink waardebon Kapsalon “t Kniphoes Beckum 
12 15734 Harrie Huisstede dinerbon Cafe Dwars Sint Isidorushoeve 
13 15701 Oeke van der Sloep wijn en noten pakket beschikbaar gesteld door 

 veepedicure Ben ter Avest 
14 15696 Paul Sak  fles jenever beschikbaar gesteld door loonbedrijf  
    AsbreukHaaksbergen 

15 15673 Johan Annalbers fles met inhoud, beschikbaar gesteld door cafe 
 “De Biester”Haaksbergen 

16 15623 Lucy ten Barge waardebon met pakket beschikbaar gesteld door  

    Studio Monique pedicure en meer..… Beckum 
17 15594 Riet Bos  waardebon met pakket beschikbaar gesteld door 

 Beautysalon Irma  Beckum 

18 15587 Arend ten Barge fles met inhoud, beschikbaar gesteld door cafe 
 “De Biester”Haaksbergen 

19 15440 Gerard Jansen fles met inhoud, beschikbaar gesteld door cafe 
 “De Biester”Haaksbergen 
 

Eindstand 20 tot 43 ontvingen eeuwige roem door deel te nemen aan de marathon en 
dat vol te houden. En  er moet iemand laatste zijn: 

44 13779 Dini Ros  twee gehaktballen als troostprijs van slagerij 
 Nijboer Enschede (Andre Hartgerink) 

Het was voor de organisatie en deelnemers een zeer geslaagde dag die haast wel 

zeker een 3e editie gaat beleven. Nogmaals dank voor de deelname en dank aan de 
vrijwilligers en aan alle prijssponsoren. 
                                               De organisatie, Cor Koppelman en Arend ten Barge 
 
 

Oproep, bestuursleden gezocht! 
 

Volgens het roulatieschema komen er in april 2014 twee posities vrij in de 
Dorpsraad. Na een zittingstermijn van 4 jaar kan men zich nog 1 x 

verkiesbaar stellen, daarna wordt verwacht dat men de gelegenheid biedt 
aan andere inwoners om deel  uit te maken van de dorpsraad. De twee 
vrijkomende posities willen we natuurlijk weer snel invullen. Iedereen die wil 

meedenken over wat Beckum bijzonder maakt (en houdt) wordt dan ook van 
harte uitgenodigd te reageren.  
Tijdens de jaarvergadering (9 april in ’t Proggiehoes) zal expliciet aandacht 

worden besteed aan de herbezetting van deze twee plekken. Heb je 
eventueel belangstelling laat dat dan rustig weten, vragen kun je altijd 

stellen, geheel vrijblijvend. Ook wanneer je eerst wil ‘proeven’ hoe het is zijn 
er mogelijkheden. Mail je vragen of belangstelling naar 
secretariaat@dorpsraadbeckum.nl of kom langs op de maandelijkse 

dorpsraadvergadering, deze zijn altijd openbaar en vinden plaats op elke 
eerste woensdag van de maand (behalve de vakantieperiode). 
                                                                               Dorpsraad Beckum 
 

mailto:secretariaat@dorpsraadbeckum.nl
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Politiek en muziek in Café Halfweg 
 

Politiek en muziek. Dat staat de laatste week van februari op 
het programma bij Café Halfweg.  
Woensdag 26 februari komt Jos Rikkerink, lijsttrekker van de VVD in 

Hengelo, met een aantal partijgenoten naar Beckum voor een Politiek Café. Met 
bezoekers van het Politiek Café gaat de VVD deze avond de discussie aan over 
hoe de Hengelose politiek na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
2014 ingericht moet worden, met daarbij uiteraard aandacht voor het 

buitengebied van de gemeente Hengelo. Het Politiek Café vormt een 
discussieavond voor en over Beckum. 
Aanvang 20.00 uur, café geopend vanaf 19.00 uur, entree gratis. 
 

Twee dagen later, vrijdag 28 februari, komt dj Thom Sebo naar Café 
Halfweg. In september stond de Haaksbergse dj ook al op een Beckums 

podium en wel tijdens Volle Polle. En net als toen zorgt hij met muzikale hits uit 
de jaren ’80 en ’90 opnieuw voor een gezellige feestavond. 
Aanvang 22.00 uur, entree gratis. 
 

GEWOONBECKUMLIVE 2014 
 

Op zaterdag 22 maart is er weer een nieuwe editie van Gewoon Beckum Live 
bij het Wapen van Beckum. De organisatie is compleet vernieuwd: Roy 

Boenders organiseert het dit jaar met Rob Morsink en Nick Laarhuis. Rob 
Morsink werkt in de licht- en geluidstechniek en is ook organisator van 

Factor10! in Haaksbergen. Samen met Nick Laarhuis (tevens Muiter) en Roy 
Boenders gaat hij Gewoon Beckum Live in een nieuw jasje steken. Het 
concept van goede live muziek en een gezellige entourage zal hetzelfde 

blijven als andere jaren. 
 

Major League op het podium 
Voor het programma hebben wij de band Major League weten te strikken. 
Deze band weet van elk evenement een feestje te maken. Het repertoire 
bestaat uit hedendaagse hits met veel verrassende wendingen waarin 

natuurlijk ook grote succeshits uit het verleden niet worden overgeslagen. 
Binnenkort wordt er nog een tweede naam toegevoegd aan de line up voor 
deze feestvond. Dan is deze editie van Gewoon Beckum Live weer compleet 

voor de liefhebbers. 
 

Het Wapen van Beckum zal om 21:30 uur zijn deuren openen en de entree 
zal € 7.50 bedragen. Voor alle informatie en updates verwijzen we jullie 
graag door naar onze Facebookpagina of www.gewoonbeckumlive.nl 
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Beckum weer pontificaal in landelijke nieuws 
 

Vorige week schijnt de justitie een grote stap gezet te hebben inzake de 
grove  mishandelingzaak in Beckum van 23 augustus 1997. Zestien jaar na 
dato lijkt eindelijk deze ingewikkelde zaak tot een oplossing gebracht 

kunnen worden. Voor het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen een 
ware opluchting. We kunnen niets anders doen dan summier en terug-
houdend reageren. Zoals ook Trudy deed in de krant vorige week met 

ongeveer de volgende woorden; ‘ik wil niet meer teruggebracht worden naar 
toen, we leven in het heden. Maar natuurlijk ben ik blij dat er iemand is 
aangehouden, daar laat ik het bij’. 

Nu maar hopen dat justitie het net wel kan sluiten rond de verdachten en 
dat de zg. ‘gladde vogels’ gerechtigheid nu niet in de weg staan! 
                                                                                          BBB redactie 
 
 

Grote nostalgische reünie!  
Op zaterdag 24 mei as. vanaf 16 uur bij café Halfweg. Alle ‘oude knakkers 
en senior-fluitpiep’n’ die vanaf de jaren ‘50, ’60 tot 1978 bij café Mentink 

regelmatig op bezoek kwamen, worden hiervoor uitgenodigd. Oude tijden 
zullen herleven bij het voormalige TVO clubcafé. Nadere info volgt!!! 
 

 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 

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

maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 

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

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

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

Wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen 
dinsdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 11.00 – 12.00 uur inloopspreekuur 

tel. (teamnummer tijdens kantooruren) 074-3677439 of 06-34361268) 
tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 

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

Podotherapie Oost Nederland 
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262 
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