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

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

 
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  

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

 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
 

Teksten-coördinatie-lay-out 
Teksten Dorpsplan bijlage 

foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Janneke Leferink 

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

Marscha Pot 
Jan Ottink 

  

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

kopij inlevering/BBBtjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 

telefoon BBB kamer 

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

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

3676582 
 

ADVERTENTIES 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 
BBB uitgaven in 1e halfjaar 2015; 

28 jan. - 25 feb. – 25 mrt. – 22 apr. – 27 mei – 24 jun. 
Inleveren  kopij  uiterlijk  een  week  vóór  de  uitgave! 

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

 
 

37……………………………………2 
 

Toch nog een beetje winter gehad. Enkele dagen sneeuw, enkele 
vorstperioden, maar net geen schaatsijs op plassen-vijvers-sloten. 
Nu gaan we vol voor het voorjaar!  
Maar eerst deze BBB met allerhande zaken die spelen in Beckum. 
Veel activiteiten zijn vermeld en er staan belangrijke gebeurtenissen 
op stapel!. Vwb. het Dorpsplan zijn weer alle ontwikkelingen 
verzameld op de aparte middenbladen!  
LEES HET EN U BENT OP DE HOOGTE!!! 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 

 VOICE OF TVO!! Komende vrijdag va. 20 uur in de kantine!! 
 

 De voetbaljeugd deed zaterdag jl goede zaken, een greep uit de 
uitslagen; TVO d1 verpletterde ATCd6 met 10-1, C1 won met 6-2 

van Bon.boys c3 en b1 won bij Rietmolen b1 met 2-6. 
 

 TVO4 liet Buurse4 kansloos met 0-4 winst. TVO1 toonde zondag 

onverzettelijkheid bij Barbaros. Het was hier en  dar wat slordig, 
maar op de instelling van het hele team viel niets aan te merken. Na 
de gelijkmaker in de 71e minuut, 3-3, bleef TVO kansrijk en hield 

tenslotte verdiend de remise vast.. 
 

 Een nieuwe woning in Beckum? De plannen worden serieus, 

al 10 bouwkandidaten staan genoteerd. Inschrijven voor 
belangstellenden; zie de site op Beckum.nl. 
 

 Het oogt allemaal netter langs de Haaksbergerstraat midden in Beckum. De 
containers bij de Beukenhof, het Kniphoes en Progiehoes zijn opgeruimd. 
Het milieuplein is ervoor in de plaats gekomen. En vorige week werd bij de 

diverse open plekken in de heg tussen de P.Ossestraat en Haaksberger-
straat alles netjes met nieuwe struiken opgevuld. Dit beperkt het ‘illegaal’ 
oversteken, zullen we maar zeggen. 

 En voor de veiligheid… daarvoor is feitelijk ook de tunnel gebouwd! 
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WAT U LEEST IN DEZE FEBRUARI BBB 
 

 Laatste week nieuwsactuele feiten 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave 
 Kleine tekstfoutjes in vorige BBB jammer 
 De toestand in de wereld beschouwing 
 Knutselen oproep Kerstmarktgroep 
 Vastenaktie 2015 zakjes bij BBB gevoegd 
 Milieuplein Beckum wat nu met de groene+grijze ton? 
 Jeugdraad Beckum op volle toeren 
 Vrouw Actief Beckum bij de rechtbank 
 Zijlijn over de kaartmarathon + foto 
 Straatverlichting mag het licht uit? 

 Persoonlijk dankbetuiging 

 Zonnebloem theatertoernee 
 Geloofsgemeenschap Beckum vrijwilligersavond 

 Zo zien ik ’t over stiekum houthakken,column 
 BBBtje aanbod machines-apparaten 
 De Bieb van Beckum voorleesdag 

 Carnaval in Beckum groot succes 
 Oo school ook carnaval en wetenswaardigheden 

 Wist u datjes sportakkefietjes 
 Beckum 750 jaar bestaan in 2016 
 Werkgroep AED stand van zaken 

 Levenslust met blijspelzo zijn we niet getrouwd 

 OVBO Visitekaartje Beckum en Oele 
 Misvieringen parochie Beckum feb-mrt 2015 

 Datumbankdorpsagenda 

 EXTRA MIDDENBLADENDorpsplan overzicht 
 Koningsdag Beckum het gehele programma 

 
 

Jammer dat de techniek in de vorige BBB bij enkele artikelen ons in de steek 
liet. Bij het afscheidsverhaal van Carla Aalbrecht en Luk akkefietjes waren de 
woorden zomaar samengesmolten waar bij de opmaak alles wél goed met 
spaties op het scherm stond. Storend voor de oplettende lezer en vooral 
jammer dus. 
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De toestand in de wereld 
 

Zo aan het begin van febuari kun je de wereld beschouwen. En lees 
je alom de ophef over de plannen om in onze regio vluchtelingen – 
tijdelijk - een plaats te geven. Ja, natuurlijk moeten we oog hebben 

voor die mensen die buiten hun schuld en vanwege foute regimes 
uit hun vaderland zijn gevlucht. 
Maar nauwelijks hebben gemeenteraden ‘in principe besloten om plekken 

voor die vluchtelingen in te richten’ of de bevolkingsgroepen in de buurt 
komen in opstand. Ootmarsum, Rekken (Berkelland) en Goor zijn recent 
enkele van die betrokken gemeenten. ‘Ja, allemaal goed en wel, maar niet 

zoveel tegelijk en zeker niet hier’. Dat zijn dan sinds jaar en dag de geijkte 
reacties. Ondanks het gemor zullen we moeten wennen aan de nieuwe 
situatie. We leven in een andere wereld, de ellende van ver weg komt 

steeds dichterbij, ook bij ons! 
 

Verder worden zorgen uitgesproken over de gestaag doorgaande 

ontkerkelijking. Lees, het doembeeld dat ’onze kerk’ op enig moment zal 
moeten worden gesloten. En het redmiddel; nevenactiviteiten in de kerk 

heeft hier en daar – op beperkte schaal – al zijn intrede gedaan. Terwijl 
daarnaast naarstig een studie loopt om voor de kerkgebouwen structureel 
een andere functie- dan wel herbestemming te vinden. Ook voor onze 

Blasiuskerk loopt die procedure al enkele jaren. En terwijl in het 
doemdenken sommige mensen al inschatten, dat ‘over enkele jaren ook 
onze kerk zal zijn verdwenen’, kwam eind januari een redelijk optimistich 

bericht van het bestuur van de H.Geestparochie, waaronder ook onze 
Beckumer parochie ressorteert. Als reactie op de sombere brief van 
kardinaal Eijk stelde dit bestuur, dat sluiting van de kerken binnen de 

H.Geestparochie vooralsnog niet aan de orde is. Ondanks de financiële 
zorgen en de situatie van krimp en vergrijzing.  
‘We moeten samen de schouders eronder zetten om onze kerken open te 

houden en de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen te versterken. Een 
nog intensievere samenwerking tussen de parochies en verschillende 
gemeenschappen is noodzakelijk. En ook; bij andere activiteiten kun je 

denken aan concerten in de kerken. Als kleine kernen zijn we veerkrachtig, 
als we maar bereid zijn te luisteren naar elkaar en er een schepje bovenop 
te doen’. 

Een mooi betoog dat gemengde reacties losmaakte maar moed moet geven. 
Laat het maar een inspiratie zijn voor alle gelovigen en andere betrokkenen 

met hart voor de kerk in onze dorpen. 
(verderop in deze BBB wordt in de Dorpsplan-bijlage het transformatie-
onderzoek van de Beckumer kerk nader toegelicht). 

                                                                                            Jan Ottink 
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KNUTSELEN 
De winter is nog niet voorbij maar wij zijn al weer bezig met knutselen voor 
de Kerstmarkt 2015. De knutseldatums zijn: dinsdag 17 maart, woensdag 15 
april, maandag 18 mei, en donderdag 18 juni. 

Heb je tijd en zin om ons te helpen stuur dan een mail naar 
sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl . 
We knutselen in de kantine bij Mulder aan de Engelbertsweg in Beckum van 

19.00 tot 21.00 uur. Misschien heb je nog wel leuke ideeën voor ons of wil je 
liever thuis knutselen, super, laat het ons weten.  
                                                                             De kerstmarktgroep 
 
 

Vastenactie 2015 
 

Beste mensen, 

Zoals al eerder aangegeven ontvangt u dit jaar het vastenactie zakje bij de 
BBB. De Aktie wordt elk jaar opgezet door Vastenaktie Nederland. Dit  is de 
Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland, gedragen door de lokale 

kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Men voert campagne in 
samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Vastentijd 
voor Pasen. 
 

De campagne van 2015: de theeplantages van Sri Lanka 

Wie op internet zoekt naar informatie over Sri Lanka vindt al snel prachtige 

foto’s van een paradijselijk vakantieland: hagelwitte palmstranden, 
eeuwenoude boeddhistische tempels en natuurlijk de vriendelijke olifanten. 
Wereldberoemd zijn ook de fotogenieke theeplantages, hier ooit door de 

Engelsen aangelegd. 

Achter de mooie foto’s gaat vaak een schrijnende werkelijkheid schuil . De 
Tamil-gemeenschappen op de theeplantages leven bijvoorbeeld extreem 

geïsoleerd, vaak in grote armoede. Het campagneproject 2015 is het werk 
van caritasorganisatie Setik van het bisdom Kandy. Setik helpt onder andere 
de Tamil-gemeenschappen op de theeplantages zich te ontwikkelen en uit 

hun isolement te treden.Tijdens de vastentijd gaat het om zelf iets laten, 
zodat er meer is voor een ander. 

Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De wereld 
groeit als we delen.  
 

mailto:sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl


Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 2, 2015 
pagina 6 

De zakjes worden dit jaar voor het eerst niet meer verspreid en opgehaald 
door de leden van de werkgroep. Het zou fijn zijn wanneer  u het (gevulde) 
zakje in de daarvoor bestemde bus deponeert. Er staat een bus bij de bakker 

in Beckum. Uiteraard kunt u het zakje inleveren in de kerk of in de 
brievenbus van de pastorie. Vastenaktie: even iets minder, voor een 

ander.Veel dank voor uw medewerking. 

                                               Thea Lintsen, namens de werkgroep MOV 

 

 

 
 

Ondergronds Milieuplein gerealiseerd 
Nadere toelichting over ‘de groene en grijze ton’ 
 

Het milieu-eiland is aangelegd om te service te verhogen. 
Bewoners kunnen in onze ogen nu op één plek een aantal grondstoffen 
(afvalstromen) wegbrengen. 

De stap naar het wegbrengen van fijn huishoudelijk restafval moet nog 
genomen worden. Dat moet via een besluit in de gemeenteraad in de loop 
van dit jaar. De gedachte achter preventie en goed afval scheiden is dat je 

nog maar heel weinig restafval overhoudt; 30 tot 50 kg. restafval per 
inwoner per jaar. Dat zijn maar een beperkt aantal kleine afvalzakjes. 
Die kun je dan in de buurt in een ondergrondse container stoppen i.p.v. 

wekenlang thuis bewaren in zo’n grote grijze ton. Ik verwacht dat de grijze 
ton zo rond 1 jan. 2017 afgeschaft zou kunnen worden. Hangt af van het 
besluitvormingsproces in de gemeenteraad. 

Er speelt nog de discussie over alles wegbrengen of een deel van de 
afvalstromen nog aan huis ophalen. 
Er zijn twee scenario’s: 

- Alles wegbrengen 
- 2 of 3 tonnen aan huis (bij laagbouw). 

Daarbij kun je ook nog bedenken dat er maatwerk verricht moet worden. 
Hierover zijn we nog via het college van B&W in gesprek met de 
gemeenteraad. De groene ton is een apart verhaal. Hier is sprake van 

tuinafval en etensresten. Ambtelijk kennen we nu wel een paar oplossingen 
die kunnen leiden tot afschaffen van de groene ton. Echter dit proces gaat 
iets langer duren. 

http://www.twentemilieu.nl/
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Als Beckum ons kan helpen in het meedenken in het afschaffen van de GFT 
ton dan hoor ik dat graag! Volgens mij is er een Beckum/Oele een scenario 
mogelijk waarbij er helemaal geen vrachtwagen meer in het dorp door de 

smalle straten moet manoeuvreren. 
 

Met vriendelijke groet, 
Franc Talsma Beleidsmedewerker Afval Afd. Wijkservice, Beleid&Advies 
Sector Wijkzaken,Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Hengelo 
 

 

 

Alle containers voor grondstoffen bevinden zich nu op één centrale plek bij 

de kerk. 
 
 

Jeugdraad  Beckum  draait  

op  volle  toeren 
 

Waar vroeger het Beckumer jeugdwerk werd verricht onder de 
noemer KAJ en later KWJ en weer later ’t Neutje, draait de laatste 
jaren de Jeugraad Beckum succesvol haar programma voor die 

doelgroep. 
 

Even nog over vroeger, toen jaarlijks globaal een dropping, gekostumeerd 

voetbal, culturele dag, enkele jaren KWJ revue, tafeltennissen een tijdje Top 
of Flop en sporten op de buitenplaats op het programma stonden. Later een 
paar jaar de hardloopwedstrijd Kajotterloop later Lus van Beckum geheten. 

Er werd ook enkele keren ‘een beatband’ gecontracteerd zoals de Galanties, 
later Not Easy geheten.  En enkele keren was er ook een themaprogramma, 
maar dat paste meer in het educatieve programma vd. Werkgroep Jeugd. 

Zoals dat heden ten dage nog het geval is.  
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In de jaren ‘80 en ’90 bliezen enkele creatievelingen het jeugdwerk nieuw 
leven in. Met alternatieve, dan wel humoristische aktiviteiten, muzikale 
bezigheden en fantasievolle barpraat (de legendarische Nico Neutje ea.). 

Veelal tot vermaak van de opgroeiende jongeren verenigd in het Neutje. 
Enkele keer werd ook de Nacht van Beckum georganiseerd voor een goed 

doel. Het Parochiehuis kende in die tijd ook een uiterlijke metamorfose, 
vooral dankzij grote inzet van de Neutje leden en de naam werd eigentijds 
en passend voor dit gebouw; Proggiehoes. 

 
Maar we leven nu anno 2015. 
We leggen ons oor te luister bij 
de mensen die de Jeugdraad 
Beckum thans bemannen. Wat 
zijn hun beweegredenen voor 
het werken bij de jeugdvere-
niging, hoe loopt de samen-
werking met de dorpsraad 
Beckum, hoeveel leden heeft 
de Jeugdraad en ‘hoe pak je 
die jongeren’ met een 
aantrekkelijk programma? 
 
De Jeugd Activiteiten 

Commissie (JAC), beter bekend 
als jeugdraad Beckum, is een 

groep Beckumse jongeren die 
onder begeleiding van Scala 
activiteiten organiseert voor de 

jeugd. De jeugdraad bestaat 
uit Anouk Mulder (voorzitster), 
Aaron Leferink, Jessy Vijn, 

Mark Busscher, Melvin Vossebeld, Nando Scharenborg (notulist), Rik Lansink 
(penningmeester) en Teun te Lintelo. Het organiseren van activiteiten gebeurt 
dus door jongeren, voor jongeren. We streven ernaar om voor elke 

leeftijdscategorie gepaste activiteiten te bedenken en uit te voeren zodat 
iedereen er plezier aan kan beleven. 
 

Over het algemeen valt onze doelgroep in de leeftijd van 14 tot en met 18 
jaar. Het is echter niet de bedoeling om andere verenigingen in de weg te 
zitten, dus daarom proberen we juist om de jeugd voor bepaalde activiteiten 

die aansluiten bij die verenigingen enthousiast te maken. Zo hebben we 
afgelopen jaar een succesvolle dartavond georganiseerd en werken we samen 
met TVO Tennis om een gezellige “Maak kennis met tennis-dag” te 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 2, 2015 
pagina 9 

organiseren. Iedereen van de jeugdraad levert goede input wat betreft de 
bijdrage aan het organiseren; zo heeft de oudere garde van de jeugdraad 
connecties bij bepaalde bedrijven en iets meer ervaring, terwijl de jongere 

garde meer gericht is op creativiteit en een frisse wind laat waaien.  
 

Helaas kunnen we niet alle activiteiten doen gezien het financiële aspect, dus 
moeten er keuzes gemaakt worden. Wel worden we gelukkig gesponsord door 
verschillende bedrijven, doen we elk jaar mee aan NL Doet, nemen we 

diensten op van de Pinksterfeesten en niet te vergeten, krijgen we een 
bijdrage van Scala. Bovendien kunnen we terecht bij de Dorpsraad, ook voor 
advies en vragen. Met NL Doet zijn we gericht op het opknappen van ’t 

Proggiehoes omdat we daar altijd terecht kunnen, zowel met de activiteiten 
als de vergaderingen. Andere activiteiten voor komend jaar zijn het lustrum 
van de zeepkistenrace op 10 mei, Expeditie Noaberson op 1e Pinksterdag en 

het nieuwe concept de Beckum games; een aantal activiteiten verspreid over 
het jaar, waaronder pokeren op 8 maart.  
Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de jeugdraad, hebben we een 
maandelijkse nieuwsbrief waarin informatie verstrekt wordt over afgelopen en 
komende activiteiten. Voor vragen of het aanmelden activiteiten/nieuwsbrief 
kan er gemaild worden naar jeugdraadbeckum@gmail.com.  
 

 
 

Bericht van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Even bijkletsen met en namens de dames van Vrouw 
Actief.Op 26 januari en 29 januari jl. hebben 
ongeveer 40 dames een bezoek gebracht aan de 

rechtbank in Almelo. Onderstaand een verslagje van 
het donderdagmorgenbezoek. 

 

Donderdag 29 januari zijn we met de tweede groep van Vrouw Actief naar de 
rechtbank in Almelo geweest. We werden om 8.30 uur ontvangen, waarna 
we tot 9.00 uur uitleg kregen over het reilen en zeilen van de rechtbank. Om 

9.00 uur was de eerste zitting waarbij wij aanwezig mochten zijn, helaas 
kwam de verdachte niet opdagen, de officier gaf wel uitleg waarom de 
verdachte voor moest komen en de rechter gaf uitleg wat het vervolg traject 

was. Omdat de verdachte niet was komen opdagen hadden we tijd over om 
vragen aan de officier en de rechter te stellen. Deze morgen kwamen 
meerdere verdachten niet opdagen, maar we hadden geluk dat bij vier zaken 

er wel verdachten waren, maar of die nou zo blij waren dat ze zoveel 
toeschouwers hadden?????????  Bij de zaken waarbij wel een verdachte 
aanwezig was gaf de officier van justitie zijn eis van de straf aan, waarna de 

mailto:jeugdraadbeckum@gmail.com
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rechter uitspraak deed, de verdachte had altijd het laatste woord, maar hier 
werd meestal geen gebruik van gemaakt. Al met al was het een interessante 
morgen. 
 

Op 11 maart staat onze volgende activiteit op de agenda. 
We gaan bloemschikken, dit met medewerking van bloemsierkunst Lillium uit 

Haaksbergen.De eigen bijdrage voor deze avond bedraagt € 10,- p.p., een 
leuke avond en ook nog iets moois mee naar huis ! Voor wie zich nog niet 

heeft opgegeven: Graag even bellen met 074-3676445 of een mailtje naar 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com.Aanmelden graag vóór 3 maart a.s. 
 

Voor wie actief is op facebook, ook Vrouw Actief Beckum heeft een facebook 

pagina. Door op onze pagina aan te geven dat je dat leuk vind blijf je 
automatisch op de hoogte van alle meldingen. Voor de liefhebber….. 
 

Verder kunnen we melden dat de werkgroep ter voorbereiding van de High 
Tea op zaterdag 9 mei a.s. voor de eerste keer bij elkaar is geweest. Het 
brainstormen is begonnen en we lopen over van allerlei (lekkere en leuke) 

ideeën. Binnenkort doen we een beroep op een ieder die ons t.z.t. wil helpen 
met het maken van al het lekkers. Wordt vervolgd!!! 
Met vriendelijke groet en graag tot snel.   Bestuur Vrouw Actief Beckum 
 

ZIJLIJN 
Kaartmarathon 2015 
 

Voor de derde keer organiseerden TVO mensen deze kaartdag. Met 
name Arend ten Barge en Corrie Koppelman waren de drijfveren. Er 
werd gespeeld van 10-10.uur. Er namen 52 kaarters deel aan dit 

evenement, ook uit omliggende plaatsen. 
Bij binnenkomst kregen we onze deelnemers kaart. Er stond precies op tegen 
wie je moest spelen en aan welke genummerde tafels. Aan de keerzijde van 

de kaart kon je je aantal consumpties laten invullen. Al met al een perfect 
systeem! Ik hoorde naderhand dat Hennie Vossebeld hiervoor had gezorgd. 
De kleindochter van Corrie K. zorgde dat het aantal behaalde punten per 

ronde werden ingevoerd in de computer en dat die op een groot scherm 
werden weergegeven.  
Het was grappig om te zien hoe stoïcijns het meisje reageerde op 

voornamelijk mannelijke suggesties als"ik geef je een tientje, of,ik maak het 
goed met je als je me maar laat stijgen op de lijst”. Alles in het nette maar of 

het gelukt is ??. 
De verzorging de dag door was uitstekend ,als lunch broodjes met kroket en 
tegen zessen was er een stamppot buffet. 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com


Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 2, 2015 
pagina 11 

Tegen 21uur waren we klaar en moest er gewacht worden op de uitslag. En 
wat wil het geval,geleidelijk aan begonnen de wachtenden maar weer te 
kaarten!.. Het is duidelijk dat we het graag doen. 

Eenieder is met een prijs(je) naar huis gegaan en het was een lange maar 
mooie dag. 

                                                                                    Rie Menkehorst 
 

 
Geweldige kaartmarathon met winnaars, vlnr. Alwies Derkink 2e plaats, Cor 
Koppelman 1e plaats/organisator, Arend ten Barge organisator en Marietje 

Winkelhuis 3e plaats 
 

Mag het licht uit??? 
Of behouden we veiligheid voor fietsers? 
 

De Werkgroep Oele en de Dorpsraad Beckum willen graag van de inwoners 
van Beckum en Oele weten of de straatverlichting aan de Deldenerdijk en de 
Wolfkaterweg opgeheven mag worden. Dat is namelijk een voorstel van de 

gemeente Hengelo. Overbodige lantaarnpalen kunnen zo een vermindering 
van lichthinder opleveren en energie besparen. 
In het voorstel gaat het licht uit van 49 (van de totaal 57) lantaarnpalen aan 

de Deldenerdijk en 11 stuks aan de Wolfkaterweg. Binnenkort gaan we 
namens alle inwoners met de betrokken ambtenaren om tafel, om de 
mogelijkheden te bespreken. 
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Er zijn nog maar weinig 
mensen die hebben ge-

reageerd. Wat vindt u? 
Moeten we pleiten voor 

veiligheid, zodat fietsende 
kinderen uit Beckum heel-
huids op school in Delden 

komen? Moeten we aandrin-
gen op voldoende licht, om-
dat er wordt ingebroken in 

het buitengebied? Of moe-
ten we de gemeente aanmoedigen lantaarns te doven, zodat de natuur geen 
last heeft van het licht en we meer kunnen genieten van de sterrenhemel? 
 

Kom op Beckum en Oele!! Laat uw stem gelden en stuur voor 15 maart een e-mail 
naar wgoele@hotmail.nl. Vermeld uw naam, adres en uw mening. Als u namens 

meerdere mensen in uw huishouden een bericht stuurt, vermeld dan alle namen. 
Heeft u geen e-mail? Vul uw mening in op de lijst bij de bakker of het Proggiehoes. 
Wij gaan graag ook namens u in gesprek met de gemeente. Hartelijke groet, 

Namens de Dorpsraad Beckum en de Werkgroep Oele 
Thea Lintsen en Janneke Leferink-Kothuis 
 
 

Persoonlijk Dankbetuiging 
 

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle steun na mijn val. Ik heb veel 
kaarten, bloemen en bloemstukken mogen ontvangen. 
Speciaal wil ik Annie en Gerrit Ottink, Toyna en Dennis Menzing bedanken 

voor het snelle handelen door 112 te bellen voor de goede afloop. 
                                                                                      Elza Kleinsman 
 
 

GELOOFSGEMEENSCHAP BECKUM 
 

Op 6 maart a.s. is de vrijwilligersavond van de geloofsgemeenschap Beckum. 
Deze wordt gehouden in het Proggiehoes en begint om 20.00 uur. Alle 

vrijwilligers van de geloofsgemeenschap zijn hierbij van harte uitgenodigd. 
 

Ook zijn wij op zoek naar vrouwen of mannen die ons willen helpen bij het 

schoonmaken van de kerk, hoe meer “zielen”………… ( ongeveer 4x per jaar ) 
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat: 074-3676209 
 

mailto:wgoele@hotmail.nl
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Zonnebloem uitnodiging theatertournee 
 

De Zonnebloem Regio Zonnehof organiseert voor de gasten van onze 
zonnebloemafdelingen een theatervoorstelling genaamd  “Diner voor 

twee”. Hierin spelen bekende artiesten mee zoals onder andere Ron 
Brandsteder, Joke de Kruijff, Petra Berger, Rolf Koster en Alwin Kluft. 
De voorstelling is op woensdag 22 april in de Reggehof in Goor, waar 

de zaal open is om 13.30 uur en er bij binnenkomst een kopje koffie of thee 
is. De voorstelling begint om 14.00 uur en eindigt om 16.45 uur. In de pauze 
wordt u een drankje en een hapje aangeboden. 

De entreekaarten kosten 10 euro.Dit lage bedrag is mogelijk door een gift 
van een legaat. Misschien kunt u samen met anderen vervoer regelen. Mocht 

het vervoer echt een probleem zijn of heeft u andere vragen laat het weten 
dan proberen we  dat op te lossen. 
Heeft u hier belangstelling voor geeft u zich dan op vóór 21 maart bij Ria 

Asbroek, tel. 074 3676573. 
Wij hopen u met velen te mogen begroeten op 22 april. 
      Zonnebloem afd. Beckum 

 
zo zien ik ‘t 
Zo hier ben ik dan weer met e berichie vanuit de bosse aan de 
Wollufkaterweg.Heppu ’t naar de zin tegeswoordig of valt er nog wat te 
klage? Nou, wat mijn persoontje betreft mot ik eerluk bekenne; ’t gaat zo z’n 

gangetje. We hadde effe e klein dippie twee maand geleje hiero. Onze 
trouwe hond, Spinoza gehete, hep ‘t loodje gelegd. Na 15 jare van trouw 

wake over ons huis en erf moes ie de pijp aan Maarten geve. Hij was 
uitgeleefd, op en kon nauwelijks nog de ene poot voor de and’re zette. En 
as tie bij onraad wilde blaffe kwam d’r e hees piepgeluid uit as van een 

konijn met astma, zoiets. Nee, Spinoza keek ons de laatste weke aan met e 
zielige blik van; hale gullie mij uit ’t lije of moet ik zelluf voor e auto 
springe…Op e morge kwam ie niet meer uit de berging, ’t was stil, akeliog 

stil. Spinoza lag roerloos ineen gedoke met de kop op de voorpote en dichte 
oge in ze mand. Hij ruste in vrede... We hebbe effe e traantje gelate en ‘m 
begrave aan de bosrand. Tsja wat ken e mens toch kleen zijn, assie zo’n 

trouw bees verliest. 
 

http://www.zonnebloem.nl/
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Maar ’t leve gaat verder mense. En ik ben enkele dage ’t bos ingegaan om 
bome te kappe voor nieuwe voorraad hout. Ja de kachel moet ook blijve 
brande niewaar? Dat deed trouwes nogal wat stof opwaaie, want e ijverige 

gemeenteambtenaar had in de smiese gekrege, dat mijn persoontje zonder 
vergunning bomen kapte. Ik heb het donkerbruine vermoede, dattie e 

seintje had gekrege van e brave patjakker, die niet kan vele, dat ik drie 
halfdooie bome ging rooie om deze winter me ope haard te kenne late 
brande. U kent ze wel, die kansloze lui, die niks te doen hebbe, 

medeburgers beloere, jaloers zijn op ieders initiatief om iets van ’t leve te 
make en dan maar stiekum gaan lispele dat erregus iets niet in de haak is. 
Nou, het kostte enkele bezoekjes aan ’t gemeentehuis en  met een stevig 

potje stroop smere en kont likke kon ik de boete ontlope. Ik mog de zieke 
gekapte bome meeneme, klove en het hout voor de haard gebruike. ‘Maar ’t 
mos nie meer gebeure’ en nederig knikkend toog ik huiswaarts. Alleen 

jammer, dat Spinoza nie meer tevrede en behaaglijk in ze mand lig en zich 
warmt in de gloed van het haardvuur. Ach ja, ’t leve gaat verder of nie dan, 
ja toch? 

                           Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum -West 

 

BBB-tje 
TE KOOP AANGEBODEN  
vingerzetbank merk Jorg met vaste buig- en felsbalk,  
platenwals merk Jorg 
voetbediende slagschaar met achteraanslag, kniplijnverlichting, werkbr. 1250 mm,  
capaciteit staal 1,6 mm, koper 2 mm, aluminium zacht 2,5 mm   
hydraulisch buigapparaat 3/8 t/m 5/4’’ compleet met buigdoorns en hulpgereedschap 
voor drukken van ½ bollen 
snijijzer merk Riccid 3/8 t.m 5/4’’ met snijtang en pijpenfrees 
grote partij stalen fittingen 1/8 t/m 3’’ 
lasbranderset met zuurstofreduceer ventiel 
cirkel zaagmachine merk Huvema 
inklapbare fitterswerkbank voorzien van bankschroef en pijpenklem    
stalen werkbank met bankschroef en 2 laden 
slijpmachine 380 volt 
hefboom plaatschaar op onderstel 
nostalgisch-houten smitlastrafo compleet op stalen wielen lasstroom 30 > 180 amp. 
buigapparaat voor buigen van rond en plat stafmateriaal 
electrische lastrafo 220 volt, lasstroom tot 125 amp. 
complete autogene lasinstallatie met laswagen exclusief flessen 

verschillende soorten koperen buitenlampen 
smeedijzeren tuinstellen 
                                     C. Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum tel. 074-3676314 
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De Bieb van Beckum 
Er is toch weer iets te melden van de Bieb 
 

Van 21 tot en met 31 januari j.l. waren de Nationale voorleesdagen. De 
peuters van Het Bisonneke werden hiervoor uitgenodigd om naar de Bieb op 

school te komen. De dames die de woensdaguren in de Bieb aanwezig zijn 
hadden een prima idee uitgewerkt om het voor die groep feestelijk te maken. 
Het boek “Boer Boris gaat naar zee” van Ted van Lieshout was dit jaar het 

voorleesboek. 
De “Mamma” van Boer Boris haalde de kinderen op en die gingen in een 

kring om haar heen zitten. De moeders, en 1 vader, die tijd vrij konden 
maken zaten er gezellig bij. 
Wendie, want zij was  “Mamma” kon de aandacht goed vasthouden. De reis 

naar zee verliep dan ook voorspoedig en duurde niet te lang. Ranja, een 
fruithapje, koffie, thee met daarbij een heerlijke plak kruidkoek, gebakken 
door José, maakten het tot een gezellig uitje. 

Dit was tevens een mooie gelegenheid om aan ledenwerving te doen. Ik kon 
4 nieuwe peuters aanmelden. Na afloop kregen de kinderen nog een tas mee 
met daarin voor hen een mooie mini tractor en voor de ouders een paar 

tijdschriften. “Gesponsord” door Breukers/Vossebeld. 
Het door onze Bieb gekochte boek hebben we cadeau gedaan aan de 
kleuters. Zij kunnen er dan ook nog van genieten. 

 

 
Volle aandacht bij voorleesdag op basisschool 
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Zaterdag 7 februari waren er selecties voor de Nationale Voorleeswedstrijd. 
In de Bibliotheek Hengelo. Voorleeskampioenen van 18 basisscholen uit 
Hengelo namen deel aan deze voorrondes. 

Ook “De Bleek” had iemand uitgezocht. Lot Beltman uit groep 7 ging daar 
heel erg haar best doen. Toen ik haar vroeg hoe ze het had ervaren, zei ze 

dat ze het maar heel even heel eng vond in die mooie blauwe zetel waarin ze 
mocht zitten, maar het wende snel. Ze las voor uit het boek “Het 
internaat.com Surprise!” van M. Hoffman. Ze won deze ronde niet, maar aan 

haar gezicht te zien had ze er heel erg van genoten. 
Op de site van Bibliotheek Hengelo staat een verslag met een paar mooie 
foto’s erbij. Tot een volgende keer. 
                                                                                                  Marijke 
 

Ter herinnering nog eens; openingstijden Bieb Beckum 

Maandag  14.30 – 16.00 uur 
Woensdag  10.30 – 12.00 uur 

Donderdag 18.30 – 20.00 uur   

 
 

Carnavalsparty bij café Halfweg groot succes! 
 

Vrijdag de 13e, niet de meest veelbelovende datum voor een nieuw 

feest, toch waren de Muiters vol goede moed voor de eerste 
Carnavalsparty na jaren van carnavalsstilte in Beckum. 
Om 20:30 bleek al dat de goede moed meer dan terecht was. De eerste 

taxibus stopte voor het Café en carnavalsvereniging de Hagmöll'n Lummels 
uit Bentelo kwam het prachtig versierde café binnen. Ondanks dat ze zelf een 
feest hadden bij het Spoolder wouden ze toch even een spoedbezoek 

brengen om de Beckumse carnavalssfeer te proeven. Niet veel later kwamen 
de Soaltkloetns met een touringcar en meerdere taxibussen Beckum 
binnenrijden en samen met de vele Beckumse carnavalsvierders en de 

fanfare van Beentels Kabaal barstte het carnavalsgeweld los! 
 
Na het openingswoord van de Boekelose Prins Geert en het optreden van de 

Boekelose dansmarietjes kwam de eerste verassing van de avond namelijk 
de Beckumse prins Michiel de eerste en Adjudant Henk met hun 
openingswoord waarbij Angeline te Lintelo,de laatste prinses carnaval van de 

Beckummer Oss'ns ook naar voren werd geroepen. Gekscherend hadden de 
Muiters hun eigen vereniging 'de soaltkloetns' met bijpassende shirts en hun 

eigen dansmarietjes die na het openingswoord van prins Michiel hun 
danspasjes lieten zien. Na het officiële gedeelte bracht DJ Nicky Vannettie 
samen met Binky& Pegel de dansvloer tot leven.  
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Sfeerbeeld Carnaval Beckum met de prinsen Geert en Michel (foto vd muiters) 

 

Tevreden en trots kunnen wij terugkijken op de eerste carnavalsparty, in het 
overvolle café en de geplaatste feesttent op het terras had het feest alles wat 

bij carnaval hoort: Polonaise's, dansmarietjes, confetti, gezelligheid en feest. 
Naast het kerstboomfeest, en de Muiterweek hebben we er weer een leuke, 

drukbezochte feest avond bij! Nu kunnen we weer bezig met de 
voorbereidingen voor de Muiterweek van 2015, die dit jaar van 29 juli t/m 3 
augustus zijn, maar eerst gaan we een weekendje weg naar Eindhoven (op 

kosten van Bennie).  Iedereen bedankt voor jullie komst, en tot 29 juli! 
De muiters 

Carnaval en andere wetenswaardigheden op 
basisschool de Bleek 

Een bericht van basisschool de Bleek. We hebben het Carnavals-

feest weer achter de rug. Het was weer een dolle boel met prachtig 
verklede kinderen, leerkrachten en ouders.Een playbackshow en 
natuurlijk een polonaise met z"n allen hoorde daar ook bij. De tijd gaat 

razendsnel...het jaar gaat in volle vaart. Het continurooster draait als een 
tierelier. Vanuit de ouders horen wij geluiden,tussen de middag heerlijk dat 
er geen verkeersmoment meer is. Het naar huis en weer terug naar school 

fietsen was toch wel een spannend moment op de dag. De kinderen gaan, na 
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een gewenningsperiode geruisloos mee in de ontwikkeling en eten met z'n 
allen in de klas de lunch. Dit gaat op een plezierige manier.  

 
Mooi carnavalsfeest in sportzaal ’t Geertman voor de kinderen; samen met 

ouders en leerkrachten fraai uitgedost(foto Petra Kok) 
 
Collega’s missen de overlegmomenten tussen de middag. Deze vinden nu plaats 
na schooltijd. Het gevoel is anders. Daar moet je echt aan wennen. Het lijkt af en 
toe net een sprint waar je als leerkracht in zit. Dat kost energie. Het weer snel 

kunnen opstarten na de pauze en het eetmoment met de kinderen is een 
prettige bijkomstigheid. Niet te vergeten natuurlijk de ondersteuning die wij 
iedere dag krijgen van onze lunchouders. Daar zijn wij enorm blij mee. Dat 

geeft voor de leerkrachten net even dat beetje lucht. Onderwijs is topsport. 
Je werkt naar een piek toe en dat vraagt veel van je.Na de krokusvakantie, in 
de maand maart, zullen wij 141 kinderen bij de Bleek hebben.  

Wat al wel aangekondigd was en zich in de komende jaren toch ook laat zien 
is dat er een daling van leerlingen zal zijn. Gelukkig zitten de Bleek binnen 
KBHZ en de Dr. Schaepmanstichting. Dit betekent echter niet dat de bomen 

tot in de hemel groeien. Het is wel een veilig gevoel voor het basisonderwijs 
in Beckum. Toch moeten wij ook kritisch blijven kijken en nadenken over 
onze toekomst.Wat mij blij stemt zijn de plannen tot nieuwbouw. Wij hopen 

dat wij daar ook mee te maken krijgen. Nieuwe leerlingen die bij de Bleek 
instromen.  Kortom wij hopen dat iedereen zich welkom voelt bij De Bleek. 
En dat het team samen met de ouders voor de kinderen die TOPPRESTATIE 

blijven leveren.    
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ps. denkt u ook nog aan het aanmelden van uw kinderen die 4 jaar worden, 

in dit schooljaar en volgend schooljaar, bij basisschool de Bleek. Dan 

kunnen wij ook nadenken over onze toekomst. 

                                                                              Locatieleider Petra Kok 

 
Ook foekepotten in Beckum op Rosenmontag hoort erbij(foto Beckum.nl) 
 
 

 

750 jaar bestaan van Beckum 
 

Beckum bestaat in 2016 officieel 750 jaar.Dit is een goede reden om 
in dat jaar, samen met de verenigingen, instellingen en clubs in 

Beckum hieraan aandacht te besteden. De gemeente Hengelo heeft 
al toegezegd hieraan  haar steun te verlenen. 
 

Op de jaarvergadering van de dorpsraad op 15 april zal de viering van het 750 
jarig jubileum van Beckum verder worden besproken.  
 

De dorpsraad nodigt hierbij alle verenigingen, instellingen en clubs uit Beckum 
dan ook nu reeds van harte uit om aanwezig te zijn. Immers alleen samen, als 
inwoners van Beckum, kunnen we op een passende wijze aandacht geven aan 

het 750 jarig jubileum van ons dorp Beckum.   
Mededeling van de dorpsraad Beckum 
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Geplukt uit TC Tubantia; 

De B-keet in Beckum is door plattelandsjongeren-
organisatie PJO uitgeroepen tot 'de sociaalste keet    
van Overijssel'                                                         

De Beckumse vriendengroep verdiende die titel met het organiseren van een 
speciale activiteit voor de vrijwilligers van dorpshuis 't Proggiehoes. 

Bedanken                                                                                                       

De jongeren van de B-keet hadden de vrijwilligers van 't Proggiehoes 
uitgenodigd om hen met een leuke activiteit (vogelschieten) en een etentje 
te bedanken voor hun inzet voor de Beckumse gemeenschap. Behalve de 

titel verdienden de jongeren van de B-keet daarmee een gastoptreden van 
de populaire Achterhoekse band Kiek NowUs, op een nog nader te bepalen 
datum. De B-keet staat op het erf van de familie Leferink aan de 

Bentelerweg. De vriendengroep bestaat uit 25 tot 30 jongeren uit Beckum en 
Haaksbergen.                                 

(Mannen gefeliciteerd! red. BBB) 

 

 
In het hol van de leeuw! Produktie van de vorige BBB met de afwerkploeg. 

Achterin de verzameldames, voorin Egbert Pasman die de nieuwe vouw-niet-

snij-trimmachine bedient. ‘t warkt weliswaar iets trager ma dan hei’j ok wat’. 
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Wist u datjes… 
 

 Na de prima zege op BWO kregen de TVO handbaldames de kous op de kop 

bij E&O2. Het liep niet en het onvermogen leverde frustraties op mede door 
de hinderlijke harsballen. De 26-18 nederlaag zei voldoende… 

 TVO 1 oefende tegen oa. Juliana en Bentelo, maar trok aan het kortste eind 

door scorend onvermogen en foutjes achterin, die resoluut werden afge-
straft. Hopelijk zijn bij de comp.herstart alle lekken boven en staat een team 

dat revanche wil… TVO2 oefende nuttig in Bornerbroek en was daar 
slagvaardiger, 1-3 winst…  

 TVO 1 handbal had de handen vol aan de Luttedames, was wel voortdurend 

aan de voordelige scoringskant, maar moest remise toestaan; 22-22?... 
 

 

 

 

Stand van zaken werkgroep AED 
Er zijn weer herhalingscursussen gepland en wel op 31 maart en 28 april, 

beide om 19.00 uur in het Proggiehoes. Ook zal er een beginnerscursus 
starten (onder voorbehoud) op 29 juni in de Oelerschool (ook 19.00 uur). 
Belangstellenden (uit Beckum, Oele of elders) kunnen zich daarvoor 

aanmelden via aed-beckum@outlook.com.  
In december is er een huis aan huis collecte geweest. Dit zal vanaf nu 
jaarlijks plaats vinden in december. Deze collecte heeft het mooie bedrag van 

310 euro opgebracht! Niet eens meegerekend de huishoudens die geld 
hebben overgemaakt naar de werkgroep. Allemaal bedankt voor jullie gift! 

Ook de dames die voor ons gelopen hebben worden bij deze heel erg 
bedankt en hopelijk kunnen we aankomend jaar weer een beroep op hen 
doen.  

De werkgroep bestaat op dit moment nog maar uit drie personen; Rita 
Temmink, Christel Pelle en Simone de Wit. Door het stoppen van Ellis Bunte 
zijn wij nog op zoek naar een opvolger voor haar. Heb je interesse, mail dan 

naar aed-beckum@outlook.com. Het is niet een tijdrovende taak. Een stuk of 
vier vergaderingen per jaar en wat neventaken. Meld je dus aan! 
Ellis bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Werkgroep AED Beckum 

mailto:aed-beckum@outlook.com
mailto:aed-beckum@outlook.com
http://www.dorpsraadbeckum.nl/comm_aed.html
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Levenslust vertelt… 
 

Het begin weer te kriebelen! In de winter, tijdens de eerste 
repetities, lijkt het voorjaar nog ver weg. Maar voor dat je het weet 

staat de generale repetitie en de première voor de deur.  
 
Iedereen staat "op scherp": zowel op het podium (spelers, regisseur, 

decorploeg) als ernaast (geluid, kaartverkoop, promotie) draagt iedereen zijn 
steentje bij. We gaan er met ons allen een mooie toneeluitvoering van 
maken. Al zeg ik het zelf, we hebben weer een mooi stuk voor u uitgekozen. 

We lichten al vast een tipje van de sluier op: 
 
Twee vrienden, Rob en Bennie, zijn beiden stapelverliefd op dezelfde dame: 

Gerry. Ze wonen met zijn drieën in het huis van Rob. Bennie en Gerry 
hebben een relatie, maar om Rob niet te kwetsen houden ze dit geheim.  

Dan stuurt een tante van Rob een bericht vanuit Engeland dat zij onderweg 
is met haar man. 
Rob schrikt zich een ongeluk, want van deze tante is hij financieel volkomen 

afhankelijk en in de loop der jaren heeft hij haar de ene leugen na de ander 
per brief voorgeschoteld. Want zij bleef maar zaniken: “en Rob, heb je nog 
geen meisje, wanneer ga je nu trouwen en wanneer komt de baby?” Tegen 

zijn zin antwoordde Rob alle vragen positief, waardoor het gezeur minder 
werd en zijn toelagen stegen.  
 

Gerry wil Rob helpen door zich tijdelijk voor zijn vrouw uit te geven. Rob 
heeft immers zoveel voor haar en Bennie gedaan. Maar door toedoen van 
Loes, een pittige hulp in de huishouding, heeft ook ene Sjoukje al toegezegd 

zijn echtgenote te spelen. En Sjoukje dat is me er een, met geen pen te 
beschrijven! Daarbij komt dat zij een moeder heeft die geen enkele man als 
schoonmoeder zou wensen....  Er ontstaan mooie verwikkelingen met een 

verrassend slot... 
 

“Zo zijn we niet getrouwd” wordt opgevoerd op 20, 21, 22, 27, 28 

en 29 maart 2015.  
We zien u graag tijdens en na de voorstellingen in ’t Proggiehoes. U kunt uw 
kaarten telefonisch bestellen bij Gerrit en Annie Ottink, telefoonnummer 074 

– 3676442. Zoals bekend kunt u  op www.levenslust.com zien op welke data 
nog kaarten beschikbaar zijn.  

                                                     Namens Levenslust,  Arjan Lammers 
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Ondernemersvereniging Beckum & Oele 
 
 

Het is alweer bijna een jaar geleden 
dat de OVBO in de BBB iets van zich 
heeft laten horen.  
De OVBO heeft in 2014 voor haar bijna 

100 leden (95 bedrijven) een 4-tal 
bijeenkomsten georganiseerd. In het 

eerste half jaar is een bezoek gebracht 
aan Mesthandel Jannink. Er werd aan ons een inzage gegeven over hoe de 
mestverwerking is georganiseerd. En dat gaat heel wat verder dan wat men 

zo in eerste instantie zou verwachten. Tijdens de excursie naar Meyer 
Scheepswerf in Papenburg vielen we van de ene in de andere verbazing. Op 
deze werf worden s-werelds grootste cruiseschepen gebouwd. Voor een 

“dagje uit” een absolute aanrader, op de internetsite staat informatie hoe dat 
gaat.  
In het tweede half jaar hebben we kunnen luisteren naar de spannende 

ervaringen van de rampenondernemer Frank Krake. Zakelijk ging zowat alles 
mis wat er maar mis kan gaan. Hij heeft over zijn ervaringen een mooi 
leesbaar, soms humorvol, boek geschreven. Mocht je dit boek willen kopen 

stuur dan een berichtje aan de OVBO op onderstaand email adres.  
In de laatste bijeenkomst van het jaar hebben de Beckumer ondernemers 
Helga Leferink en Gerdo Waanders hun bedrijf gepresenteerd, waarbij Helga 

het thema zoekmachineoptimalisatie heeft uitgediept. 
 

In januari 2015 heeft de algemene jaarvergadering plaatsgevonden. Tijdens 

de jaarvergadering zijn de voorgaande thema’s nog even de revue 
gepasseerd. In deze vergadering hebben de leden met een bestuurswissel 
ingestemd. Van Bas ter Avest is als bestuurslid afscheid genomen en hij werd 

bedankt voor de waardevolle bijdrages. Hans de Jong is als nieuw bestuurslid 
toegetreden.  

Voor de “werkgroep glasvezel” is een oproep gedaan aan een ondernemer 
om hierin zitting te nemen en hiermee het stokje over te nemen van de 
vertrekkende ondernemer.Voorts is met het financieel verslag aangetoond 

dat de OVBO er goed voor staat en de boekhouding op orde is.  
De avond is afgesloten met een korte bedrijfspresentatie van Ezendam 
Rijopleidingen. Vervolgens werd door Louis Ezendam onze theorie van de 

rijvaardigheid getoetst. Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg: “laten we 
het er maar niet meer over hebben”. 
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Al met al heeft de OVBO een geslaagd jaar achter de rug en staan er weer 
interessante bijeenkomsten en belangrijke zaken voor 2015 op de agenda. 
Bent u als ondernemer nog niet aangesloten neem dan eens vrijblijvend 
contact op via info@ovbo.nu 
En voor iedereen die geïnteresseerd is, er staat veel te lezen en te zien op 
onze site www.ovbo.nu 
OVBO voorzitter Rob ten Vregelaar 
 

 

AANMOEDIGING OF AFKNAPPER ?? 
Na een pittige trimtocht van bijna drie kwartier loop je vanuit de Rotersweg 

de Beckumerschoolweg links in langs de voormalige Rabobank. De loopstijl zal 
qua aanblik ongetwijfeld niet meer van een fiere antilope zijn en het tempo 
riekt ook niet naar een Olympisch record. Kom je iemand tegen die je wel 

bekend voorkomt, met een donkerblauwe berenmuts op. Je recht onbewust 
even je rug en hoort dan droog; ‘zo, je hebt het gangetje er nog best in’. Hijg 

je bescheiden en realistisch in het voorbijgaan; ‘oh, dat valt nog wel tegen 
toch’. Dan hoor je opbeurend doch sarcastisch; ‘nou voor je leeftijd toch nog 
netjes’.  Dank je….  

                                                                                            Een trimmer 
 
 

Misvieringen Parochie Beckum feb-mrt 2015 
 

FEBRUARI 
Zo. 08 febr.  09.30 uur GEEN VIERING 

Zat. 14 febr.  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     Past.Timmerman/dames-herenkoor 
Zo. 22 febr.  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     Werkgroep/Spirit 
Zat. 28 febr.  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Escher/dames-en herenkoor 

MAART 
Zo. 08 mrt.  09.30 uur GEEN VIERING 
Za. 14 mrt.  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     Presentatieviering 1e communie 
     pastor Ogink/gelegenheidskoortje 
Zo. 22 mrt  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     Wergroep/dames-en herenkoor 
Zat. 28 mrt.  18.30 uur PALMZONDAG; EUCH.VIERING 
     GEZINSVIERING 

     pastor Geurts/dames-en herenkoor 

mailto:info@ovbo.nu
http://www.ovbo.nu/
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Zo. 29 mrt.  10.00 uur PALMPASEN 
     WOORDCOM.VIERING 
     Werkgroep/dames-en herenkoor 

     Palmpasenoptocht 
Di. 31 mrt.  18.30 uur BOETEVIERING IN DELDEN 

 
 

Datumbank 
 

27 febr. TVO;  The Voice of TVO 
  3 maart Ouderensoos 

 4 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 6 maart Vrijwilligersavond Parochie H. Blasius Beckum; ’t Proggiehoes 
  8 maart Jeugdraad Beckum;  

11 maart Vrouw Actief Beckum; Creatieve avond 
16 t/m 21 mrt.  Collecte Reumafonds 

18 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
20-21-22 + 27-28-29 mrt. Toneel Levenslust;  “Zo zijn we niet getrouwd” 
21 maart Oud Papier 

29 maart TVO Tennis; Introductie toernooi 
 7 april  Vrouw Actief Beckum; Vossejacht 
  8 april  Zonnebloem; 50 jaar Zonnebloem Beckum 

14 april  Ouderensoos 
15 april  Jaarvergadering Dorpsraad Beckum 
18 april  Oud Papier 

19 april  1e H. Communie 
22 april  Zonnebloem; Theatertoernooi Reggehof Goor 
28 april  Gewoon Beckum Live 

  9 mei  Vrouw Actief Beckum; High Tea  
10 mei  Jeugdraad Beckum; Zeepkistenrace 
24 mei  Jeugdraad; Expeditie Noaberson 

22 t/m 25 mei  Pinksterfeesten 2015 
5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 
6 juni  TVO-BreukersBeachsoccer toernooi 

9 juni  Vrouw Actief Beckum; Grote Fietstocht 
************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 

23 febr. t/m 27 febr.  Voorjaarsvakantie 

03 april t/m 06 april  Paasweekend 
27 april    Koningsdag 

04 mei t/m 15 mei  Meivakantie 
06 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 

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

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig. Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het 
contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt 
ook meegenomen in  de agenda van de BBB. 
 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
De Beukenhof“Op uw gezondheid” 

 

Huisarts dr. Henny de Hartog (huisartsenpraktijk Lijsterweg) 
maandag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 
donderdag 08.00 – 09.00 uur op afspraak (tel. 074-2555490) 

vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 

 

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

 

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

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 
 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
Dinsdag-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

 

per januari 2015; spreekuur acupuncturist 
behandeling volgens afspraak; 06 27560378, mailinfo@taiyin.nl 

 

 
 
nog zo’n historisch voorval uit de 80er jaren… 
Staan enkele TVO volleyers na een wedstrijd in het Geertman onder 

de douche, kijkt de ene sporter zijn lichtgetinte teamgenoot aan en 
merkt droog op; ‘zeg is eh, ie könt nog zo lange schrom’n a’j wilt, 
mer dat broene krie’j d’r toch nog of’. 

Discriminatie? Tuurlijk niet, prachtige humor… 
 
 

mailto:info@taiyin.nl
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TVO1 dames volley speelde vorige week voor het eerst in nieuw tenue 
met als sponsor Contiplan met Kim Beusink, Daisy Hilderink, Laura Bunte, 
Myrna Bunte, Lotte Grashof, Ellis Bunte en Ellis Hilderink (foto facebook) 

 
 

KONINGSDAG WORDT WEER GROOT FEEST  
VOOR DE BECKUMER JEUGD 
 

De organisatie van Koningsdag Beckum e.o. op 27 april heeft weer 
een puik programma opgezet. Het ballonnen oplaten voor alle 
schoolkinderen, zingen van het Wilhelmus en begeleiding door het 

dweilorkest Beentels Kabaal zijn de eerste activiteiten bij de school 
en op het TVO veld.  
 

De allerkleinsten, kinderen van groep 0-1-2 hebben een gevarieerd 
programma in de sportzaal, oa. springkussens, schminken ballonnenclown en 

cupcakes maken. Kinderen van groep 3-4-5 starten met een vossenjacht; 
allerlei opdrachten uitvoeren en de vossen zoeken. 
 

Kinderen van groep 6-7-8 krijgen een super zeskamp op en rond speelplein en 
sportvelden. Met oa. een super-stormbaan, skelterrace, klimtoren en 
estafette. 

Ook start om 10.30 uur de fietstocht en mountainbiketocht. Voor iedereen die 
zin heeft om met een groep of alleen een prachtige tocht te fietsen door het 
Twentse landschap. De start is gelijktijdig bij de tent op het schoolplein. 
 

https://www.facebook.com/kim.beusink.9
https://www.facebook.com/daisy.hilderink
https://www.facebook.com/laura.bunte.3
https://www.facebook.com/myrna.bunte
https://www.facebook.com/lotte.grashof
https://www.facebook.com/ellis.bunte
https://www.facebook.com/Ellishi
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Tegen 13 uur is het einde van het ochtendprogramma voor de kinderen. 
Darna kan iedereen nagenieten, nakaarten in en bij de gezellige feesttent 
onder het genot van een drankje, snacks en muziek natuurlijk. 

Randprogramma; rodeostier en drive in SSF. 
 

Het feest is voor en door Beckum. We hebben nog vrijwilligers nodig, dus geef 

je op bij een vd. commissieleden. 
Voor liefhebbers is er tijdens de Koningsnacht in Hengelo een taptoe 
op de markt in Hengelo van 19 uur tot 22 uur. 

 
Nader info van alle festiviteiten; www.hovhengelo.nl 

 
 

Beckum en muziek een goede combinatie 
 

Individueel, als koor of als muziekband, door de jaren heen zijn 
flink wat muzikale talenten geweest in Beckum. Die soms – ook 

regionaal – best aan de weg timmerden.  
Een willekeurige greep uit het verleden; De Hawaigroep met de ter Avesten 

en Mentinks, Arie Sonneveld met zijn accordeon, de Begonko’s met 
drummer Jan Groothuis, the Nightingales uit Stepelo, het kinderkoor olv. 
Rinus Luttikhuis dat landelijke finale op tv zong, WhatNix, Phoenix, 

Straksvalty, Bitter Kind of Phonetic (later Bitter Kind), Peter Westendorp 
heeft nog even gedrumd in een formatie, eenmalig Jök, later Slow Down 
geheten (die nog steeds bij tijd en wijle hun blues-rock spelen). En wat nu 

te denken van Young and the Future, een jonge band met inbreng van 
Beckumse en Bentelose jongeren.  
Maar er zijn ongetwijfeld van de huidige generatie jongeren wel Beckumer 

talenten die of qua zang of qua instrument hun mannetje (vrouwtje) staan. 
En in het kader van het huidige populaire Sing a song writer zou het best 
interessant zijn dat die een podium krijgen. 

Want op het toneel bij Levenslust en ook de Pinksterfeesten is al een aantal 
keren bewezen (bij de (gein)playbackshow- Idool’n etc.) dat hier flink wat 
humoristisch- en zangtalent zit. 

Daarom een oproep aan de Beckumers; wie durft de uitdaging aan? 
Zou toch mooi zijn, onbekend plaatselijk talent op een te organiseren 
kleinschalig, laagdrempelig muziekfestijn.  
 

Zo’n Sing a song writer gebeuren. Iets voor de Jeugdraad, de 
Pinksterfeest - of de Muiterweek organisatie? 
                                                                          BBB redactie 

 

 

http://www.hovhengelo.nl/

