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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen een 
post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en vrijwillige 

bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  
t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 
teksten 

opinietekst/druk 
vormgeving & layout 
foto’s 

kopiedruk 
verzending & distributie 

advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 

Jan Busscher 
Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 

Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 
Ria Jannink + BBB afwerkploeg 

Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info layout 

info en opgavefoto’s 
kopij inlevering 
BBB-tjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 
3676119; email: bert.vandijk@home.nl 

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

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676601 

 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven van januari t/m juni 2013 

23 januari – 20 februari – 27 maart – 24 april – 29 mei – 26 juni 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

35                                             01 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Presentatie Dorpsplan Beckum-Oele 
Woensdag 23 januari was de Blasiuskerk in Beckum plaats van handeling 

van een belangrijke mijlpaal. Het Dorpsplan voor Beckum en Oele werd 
officieel gepresenteerd. Tevens werd door betrokken partijen een 
convenant getekend en ontving de stuurgroep Beckum-Oele een 

startgeld. De werkgroepen van de 12 agendapunten zijn inmiddels bezig 
om hun doelen te realiseren en met 4 jaar hoopt men tot resultaten te 

komen. 
 

Midwinterfeest met Jovink en zijn mannen 
De St.Zomerfeesten leverde met inzet van talloze Beckumer vrijwilligers 
een puike prestatie bij de organisatie van het midwinterfeest onder barre 
omstandigheden. In de ijzige kou – maar met grote hete luchtblazers in 

de tent – vermaakte een bijna volle tent zich bij disco BlackLight, 
Fragment en vooral Jovink & the Voederbietels. Op verzoek heeft 
Bernadette Morskieft snel een mooi verslag + foto aangeleverd, zie pag. 

36!! 
 

Sport 
TVO 1 speelde zondag jl. bij HSC21 op kunstgras een nuttige oefenpot in 
de winterkou. HSC was vaardiger aan de bal en had een optisch 
overwicht, maar TVO had de organisatie vrij goed staan en de 

groenwitte aanvallers redelijk in de tang. Na de 1-0 na een slippertje 
kwam TVO pal voor rust via een penalty op 1-1. In de 2e helft benutte 
ook HSC een elf meter;  eindstand eervol 2-1 dus… 

De TVO handbaldames 1 konden het bij DOS 2 niet bolwerken na een 
aanvankelijk evenwichtige partij (13-13 ruststand). In het 2e deel moest 

TVO buigen en leed een 25-20 nederlaag… 
In sportzaal ’t Geertman was zaterdag een jeugdtoernooi met Hengelose 
clubs. De jongere jeugd speelde met volle inzet, veel ouders keken toe, 

moedigden aan en/of zaten in de kantine. Maar er bleek nadien veel 
rommel (boven en beneden) te liggen en kleine vernielingen werden 
gepleegd. Misschien dat de TVO leiding met beter toezicht dit enigszins 

had kunnen voorkomen, jammer…. 
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Wat U Allemaal Leest In Deze Januari BBB 
> Laatste week nieuws 

> TVO actua 
> Kerstmarkt super verlopen 
> Oliebollenactie 

> Oold op nie’j 
> Reünie, begin van traditie? 
> De eerste helft vd. competitie 

> Beckumer noaberschap 
> Lourdes reizen 
> 3 x BBBtjes 

> Zwarte Doffer kampioenen 
> Zijlijn 
> Herinneringen aan ’tante Grada’ 

> De Zonnebloem 
> Foto’s indrukken 40 jaar maandblad Beckum 

> Luk akkefietjes 
> Gehoord-gelezen in de wandelgangen 
> TVO kampioenen; volley jeugd, voetbal E1 en B1 

> Opinie Jan Busscher 
> Diensten dierenartspraktijk 
> Alles over gezondheidscentrum op de Beukenhof 

> Zo zien ik ‘t 
> Mijmeringen 
> Ondernemersvereniging OVBO 

> Jaarvergadering dorpsraad 10 april 
> Winnaars TVO voetvolleytoernooi 
> KVO excursie 

> Avondwake dames in de bloemen 
> Dankbetuiging 
> Parochienieuws 

> Datumbank 
 
 

TVO omni bestuursnieuws 
Johan Vossebeld is de nieuwe beoogde TVO Omni voorzitter. De komende 

periode zal hij zaken van Arend overnemen. Bij de eerste gelegenheid 
zullen we dit in de ledenvergadering vastleggen. Vorige week is er 
opnieuw overleg geweest met de gemeente over de kleedkamers. 

Zoals u weet vond de welstand 1 gebouw te groot en te massaal . Het 
oorspronkelijke idee wordt nu opgedeeld in 2 gebouwen die volgens de 

gemeente beter in de omgeving passen. Het ziet er naar uit dat we een 
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oplossing hebben waar beide partijen heil in zien. De komende tijd gaan 
we dit overleggen met de betrokkenen. 
                                                                Omnisecretaris Martin Mulder 
 

Van de voetbalbestuurstafel 
We zijn alweer zo’n drie weken op weg in het nieuwe jaar, maar alsnog de 
beste wensen voor 2013. Het zal een belangrijk jaar worden voor TVO 
voetbal in sportief opzicht, maar ook een jaar dat we hopelijk de nieuwe 
kleedkamers kunnen realiseren. Het TVO omnibestuur geeft hier -in 

voorgaande alinea- positief commentaar op.  
Voor insiders is het geen nieuws dat Thijs Vaanholt aan het einde van dit 

seizoen na 2 ½ jaar TVO als hoofdtrainer gaat verlaten. Thijs heeft bij 
velen het juiste voetbalgevoel terug laten komen, mede door zijn 
fanatisme is het 1e kampioen geworden afgelopen seizoen. Door het 

klassenbehoud veilig te stellen, zou dan ook een waardig afscheidscadeau 
zijn voor zowel Thijs als TVO. De elftalcommissie heeft samen met het 
bestuur gezocht naar een geschikte opvolger en is daar dan ook in 

geslaagd.  
Leo ter Haar uit Haaksbergen is vanaf seizoen 2013/2014 de beoogde 
trainer. Leo heeft in het verleden een aantal jaren bij TVO gevoetbald en 

dus voor de wat ouderen onder ons geen onbekende. Hij heeft in zijn 
trainerscarrière een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Daarnaast zal 
Danny Ottink fungeren als assistent trainer. Tevens gaat hij via de KNVB 

de cursus oefenmeester 3 volgen, samen met Chiron ter Doest. Hij zal 
TVO 2 gaan trainen. Wij wensen de heren veel succes. 
 

Dan even op een heel andere toer, jawel op de muzikale toer.  
Vrijdag 8 februari is de Voice of TVO te aanschouwen/horen in de 

kantine. Alle seniorenteams en A- elftal zullen hun kunnen op de bühne 
vertonen. Het beloofd een spektakel te worden, dus komt dat zien! 
                                              Namens het voetbalbestuur, Alfons Harink 

 
 

Kerstmarkt super verlopen! 
De kerstdagen zijn alweer achter de rug, we zijn nu het nieuwe jaar 
ingegaan. Gelukkig is de kerstmarkt super verlopen, het was even 

spannend, maar ‘t was een prachtige dag in een regenachtige 
week. 
 

De Boppers hadden afgelopen zomer de hele tuin al op de schop genomen 
en dit bleek nu voor de kerstmarkt een perfecte plek.  Je kon mooi een 
ronde langs de kerk en door de paadjes in de tuin maken om aan het 

einde je buik en de tassen goed gevuld te hebben.  De Boppers stonden 
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ook dit jaar weer paraat om alle kramen op te bouwen, tent opzetten, spit 
halen,  spullen versjouwen en alle hand- en spandiensten. Martin en Harry 
hebben gezorgd voor de stroom en de sfeervolle verlichtingen, Robert 

heeft voor het ezeltje gezorgd, Jozef en Maria zijn dit jaar in Bethlehem 
gebleven maar hebben beloofd volgend jaar de mars weer te maken.  

Rik heeft met zijn collega’s gezorgd voor de kerstmuziek en de dames van 
de AED waren aanwezig met een presentatie en een prijsvraag.  Alle 
verkoopspullen mochten wij opslaan bij Schoot, geweldig, want we hadden 

me toch veel, alleen aan kerstbakjes waren er door hele fanatieke dames 
al 130 st. gemaakt.  
 

We hebben heel veel kerstbakjes en spullen gekregen, mensen die groen 
brachten en Alfons Vossebeld had al veel voorwerk gedaan, dennenappels 
op stokjes zetten etc.  Als we weer een middag druk aan het werk waren 

geweest konden we ze meteen bij schoot brengen en hadden we op deze 
manier mooi overzicht en een prachtige opslagplek.   
Bij de voorverkoop op het marktplein 13 december was het heel gezellig,  

de marktkooplieden hadden voor koffie en krentenwegge gezorgd 
(gesponsord door Yvonne’s bakkerswinkel) en konden we met een tafel in 
het middenpad staan om alvast kerststukken te verkopen. Bij de 

bakkerswinkel van Yvonne hebben we op zaterdagmorgen gestaan met 
kerststukken en in totaal hebben we toen al wel 65 stukjes verkocht. 
 

Simone was er al om 6 uur om met de camera de kramen en stands vast 
te leggen. De kramen waren mooi gevuld met kerststukken, vogelvoer-
slingers, potten met dennenappels , geurzakjes , glaasjes met mooie 

gehaakte randen, kerststerren, windlichten, houten kerstbomen en hartjes, 
waxine lichtjes van hout,  versierde CD’s en kerstballen door kinderen,  
teveel om op te noemen. Bij de kraam voor de pastorie kon je de prijsjes 

van de lootjes ophalen en ernaast stonden dames met koffie, 
chocolademelk en glühwein.  Van daaruit kon je de warme stroopwafels al 

ruiken en kon je doorlopen naar de tent waar je gezellig een drankje kon 
halen.  Daar stond aan de ene kant een spit met beenham en aan de 
andere kant heerlijke gerookte vis, daar zaten Willem en Ernst gezellig met 

de rookpot onder de ster, daar kwamen genoeg wijzen uit het oosten 
maar dan zonder wierook en mirre.  De kinderen konden touwtje trekken 
en vogelhuisjes , bankjes en een tafel werden iets verderop verhandeld.   

De Kerstman liep rond, ho, ho, ho en had lekkere snoepjes en een gezellig 
praatje.  Dat gezellige praatje trapte zijn kleinkind niet in, de baard moest 
eerst af voordat ze opa gedag wilde zeggen en hij een kusje kreeg.  
 

Bij de loterij had je altijd prijs bij de goed gevulde tafel die was 
gesponsord door de Rabobank,  makelaar ter Heegde, bakkerswinkel 

Yvonne, H.O.H. G. Pot, Bas Baake uit Delden, Lamers uit Delden, Efftink 
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Delden,  Country en Wishes, de C1000 , Albert Heijn, Mensink DA drogist, 
Pot rijwielhandel Haaksbergen,  Bennie ten Brincke Boekelo, Rudy van 
Ulzen, het Pakhuys, ’t Kniphoes Beckum, Fa Kamphuis en een aantal 

Beckumers die thuis nog spullen hadden, ooit gekregen en niet gebruikt. 
Daarnaast struinen we zelf alle koopjes af naar spulletjes die we kunnen 

gebruiken voor de kerstmarkt.  
 

AED en Boppers blij met grote gift 

De hoofdprijzen voor volwassenen en de kinderen van de prijsvraag zijn 
eruit gegaan.  In de woord en communieviering in de kerk op 5 januari 
zijn namen en bedragen bekend gemaakt.  Bij de kinderen is de prachtige 

slee gesponsord door auto Asbroek naar Stein Mulder gegaan en de bon 
van Fleur des Sel was voor Rob van de Keur. 
 

 Er is een cheque van € 1000,- uitgereikt aan Rita Temmink namens de 
AED die hiermee het onderhoud kan doen en weer nieuwe cursussen kan 
verzorgen en Frans Rouwenhorst heeft de cheque van € 1.000,- 

aangenomen voor de Boppers die een freeze voor het schoonmaken van 
het kerkhof en wat gereedschap voor het onderhouden van de tuin 
hebben aangeschaft.  

We vinden het prachtig dat we vanuit alle kanten van Beckum zoveel hulp 
en spullen krijgen en kunnen lenen.   Allemaal hartelijk bedankt.    
                                                                                                                              

Sonja  
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De Kerstmarkt nostalgisch in beeld 

 

 
Opbrengst Kerstmarkt: BOB-ploeg  en  de AED ieder € 1000, winnaars 
prijsvraag: Stein Mulder en Rob v.d. Keur en organisatie: Ine Wentink, 

Irma ten Dam Ria Asbroek en Sonja Mulder 
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Oliebollenactie 2012 
Zondag 30 december was D-day in de sportzaal kantinekeuken. Duizenden 
oliebollen werden gebakken, dansten in het vet en werden knapperig 
lichtbruin, verpakt in bakken en kratten, huis aan huis bezorgd in Beckum. 

De ingespeelde ploeg legde weer een proeve van bekwaamheid af en 
slaagde – ook dit jaar weer – met lof. Het inrichten vd. kantine keuken tot 
‘bakcentrale’, het bestellen van oliebol ingrediënten, het bereiden van 

deeg, het inscheppen, bakken, tellen, in kratten plaatsen, afdekken, in 
auto’s zetten, vervoeren, bezorgen etc. De mannen leverden op nieuw een 
prima product af. Iets grotere bollen dit keer, goed van smaak, ruim 5800 

aan de man gebracht. Buiten een enkele reactie van ‘niet helemaal 
doorgebakken van binnen’ waren de Beckumer klanten buitengewoon 
tevreden. En de TVO jeugd heeft dankzij deze vrijwilligers de kas weer 

kunnen spekken. Oh ja, Johan Ellenbroek ‘ik ben al met al wel ruim 20 jaar 
met de jaarlijkse oliebollenactie bezig geweest’, stopt bij de bakploeg en 

wordt opgevolgd door Yvo Temmink. Johan ontving als dank een krat 
geestrijk vocht vd. organisatie.  
                                                                                  BBB redactie  
 

Oold op nie’j 
Het beloofde wat. Veel illegaal vuurwerk was gekocht, via welke kanalen 

dan ook. De gemeenten, lees overheid zou streng straffen bij 
overtredingen. Een deel van de politiek repte zelfs over een particulier 
verbod en alleen via de gemeenten vuurwerk afsteken. Vooraf uiteraard 

een kansloze missie maar je moet wat, dachten een aantal Groen 
Linksen… Ook tegen zwaar vuurwerk en het carbid schieten werd 

geageerd. Waarop natuurlijk gereageerd werd met; die tradities nemen ze 
ons niet af en… we passen zelf wel op, tsja. Huisartsen en ziekenhuispoli’s 
waren voorbereid op eerste hulpsessies. Want een deel vd. Hollanders zou 

roekeloos – ondanks alle waarschuwingen – wel in de fout gaan. Met alle 
verwondingen van dien. De verwachte regen op oudejaarsavond/nacht 
kon wel roet in het eten gooien, dachten de ordebewaarders. Op 

oudejaarsmiddag/avond knalde in en vooral rondom Beckum vuurwerk, 
soms zwaar vuurwerk. Op enkele locaties werd ook met carbid geschoten 
getuige de dreunende knallen. Terwijl ‘de jongere jeugd’ begon met 

sterretjes en licht siervuurwerk’. Dat was voor hun al indrukwekkend 
genoeg. Het jaar 2013 is dus begonnen. Met –relatief vergeleken – niet 
meer of minder schade, verwondingen en overlast door vuurwerk dan in 

afgelopen jaren. De ‘tv.bulk’ aan jaaroverzichten, personen vh. jaar en 
(vooraf opgenomen) oudejaarsprogramma’s zijn achter de rug. De straat 
werd schoongeveegd en kerstbomen werden opgeruimd. We zijn 
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begonnen met een schone lei en goede voornemens. En nu dus maar 
volhouden… 
                                                                                     BBB redactie 
 

Begin van een traditie? 
Twintig leerlingen van klas 6 jaargang ‘81/’82 van De Bleek 
kwamen op vrijdag 30 november jl. bijeen voor een reünie in ‘t 
Proggiehoes. 
 

De aanleiding was het feit dat de ‘kinderen’ precies dertig jaar geleden de 
school verruilden voor een vervolgopleiding in Haaksbergen of Hengelo. 

Alex Vossebeld vond dat in elk geval wel een mooie kapstok, toen hij een 
half jaar eerder Franklin Veldhuis tegenkwam bij Jumbo in Haaksbergen. 
Die laatste had enkele maanden daarvoor al bij een toevallige ontmoeting 

met Léonie Vaarhorst-ten Vregelaar gesproken over ‘hoe leuk het zou zijn 
om de klas weer eens bij elkaar te brengen’. Daarbij de grote reünie 

tijdens de Pinksterfeesten in 2005 indachtig. Dankzij die bijeenkomst ruim 
zeven jaar eerder, was er een mooi overzicht met adressen dat alleen nog 
even gecheckt moest worden. Toen bleek ook dat dat ‘organiseren’ een 

wel erg groot woord was; je hebt namelijk niet meer nodig dan een 
gezellige groep mensen, een sfeervolle ruimte en een goede cateraar 
(lees: Harry van Bemmelen). Kortom: het werd een meer dan geslaagde 

avond. Een aantal bezoekers had zijn of haar partner meegebracht, wat de 
feestvreugde uiteraard alleen maar verhoogde. En aan het einde van de 
avond (of eigenlijk halverwege de nacht) werd besloten dat we het over 

vijf jaar nog eens dunnetjes over doen. En over tien jaar, en vijftien jaar, 
etc... 
 

 
De voormalige 6e klassers van ‘81/’82 bij de reünie die smaakte naar 

meer! 
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                                                                                           Franklin 
 

BBBtje:   Muziekles in Boekelovoor alle leeftijden 
Gitaar, Piano, Saxofoon, Blokfluit, Keyboard, Instrumentale 

Oriëntatie, Theorielessen, Blokfluitensemble 

www.muzieklesinboekelo.nl 
 

Tussenbalans na eerste competitiehelft 
We kennen in de 1e competitiehelft een nogal moeizame start van 
de TVO handbal- en voetbal hoofdmachten. 
 

Dames1 handbal startten redelijk, maar het gemis aan een brede selectie 
doet zich gaandeweg voelen. Te vaak een beroep op speelsters van het 2e 

en 3e door blessures; het is bijna niet vol te houden. En bij nederlagen 
worden allerlei (mentale) pijntjes extra gevoeld. Vlak voor de jaarwisseling 
leek even terugtrekking vh. 1e uit de competitie aan de orde te zijn. Maar 

een appel van - en op alle speelsters incl. techische begeleiding; ‘we 
moeten er nu met z’n allen voluit voor gaan’ betekende dat de competitie 
wordt voortgezet. 

Ook TVO 1 voetbal heeft het moeilijk in de 4e klasse C waar het allemaal 
technisch beter en in een versnelling hoger gaat. Inbreng van nieuwe 

spelers was een welkome aanvulling voor de 1 en 2 selectie, maar door 
een langere- en korte blessures komt men in veel partijen iets tekort qua 
voetbalvermogen. Daarentegen werd tegen Bon.Boys, Dinxperlo en 

Gendringen pas in de slotfase een haalbare remise weggegeven. Voor het 
2e deel van deze competitie hoopt Bart weer aan te kunnen schuiven, 
waardoor er aanvallend meer body is en openingen ontstaan. Zodat het 

doelsaldo kan worden ‘opgekrikt’. Gezien de huidige stand vd. ranglijst zal 
TVO het onderaan moeten uitvechten met MEC, KSV en AD’69. Maar het 
spelerspotentieel van TVO heeft zeker kansen om degradatie te ontlopen.  

                                                                                      BBB redactie 
 

Een sterk TVO had recht op punt tegen 
koploper 
Daags nadat de inleidende teksten van deze beschouwing geschreven 

waren voegden de TVO handbaldames letterlijk de daad bij het woord. Op 
de eerste zondag vh. nieuwe jaar ontving TVO het ongeslagen De 
Tukkers. Het handbalbestuur zag de door TVO prima gespeelde partij ook 

en kon melden; ‘Op 5 januari stonden de Tukkers tegenover onze dames 
in Sporthal de Marke. De Tukkers (toen 9 wedstrijden gespeeld en 
allemaal gewonnen) doen het goed. Ook tegen TVO begonnen ze fanatiek. 

http://www.muzieklesinboekelo.nl/
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Gelijk een 1-4 achterstand voor onze dames. Maar deze achterstand werd 
weggewerkt en TVO draaide goed. Mooie aanvallen en zo niet nog 
mooiere doelpunten. Met rust een 11-9 voorsprong! Dit ging eigenlijk zo 

door tot 10 minuten voor tijd, toen leek de energie een beetje verdwenen 
bij TVO. Met nog 2 minuten te gaan en 16-18 op de klok kreeg TVO een 

penalty en 2 min tijdstraf tegen. Met als eindresultaat een 16-19 
nederlaag.  
Maar wel erg goed gespeeld dus. Met versterking van Helga, Carla, 

Marleen en Angelique vanuit dames 2. Ook een pluspunt was dat er weer 
een aantal dames terug waren van een blessure. Milou, Britt en Bente 
waren weer fit. De dames van de verloting hadden weer mooie prijzen in 

de aanbieding! En Maaike t.A. was de gelukkige en ging er met de 
bloemetje(s) vandoor!!  
Verder werd er in het weekend van 12/13 januari ook flink gespeeld. 

Weinig overwinningen voor TVO helaas. Wel won de C1-jeugd met maar 
liefst 17-2 van DSVD en won de D-jeugd met 7-2 van DSVD. Goed 
gedaan!! 

                                                             Handbalbestuur Simone de Wit 
 
 

Beckum & Noaberschap 
Het is alweer een poosje geleden dat er in de BBB van juni 2011 een 

artikel is geplaatst over het Noaberschap in Beckum. Waar ging het kort 
samengevat ook alweer over? 
 

Beckum bestaat uit zo’n 10 buurtschappen en centraal staat de vraag hoe 
de sociale samenhang tussen inwoners en buurten een nieuwe impuls kan 
krijgen. De gedachtegang is dat onze dorpse activiteiten hierin in 

belangrijk aandeel hebben. Vanuit deze invalshoek zijn uit de 
buurtschappen ruim 20 betrokken inwoners op 8 januari 2013 in ’t 

Proggiehoes bij elkaar geweest om met elkaar van gedachten te wisselen. 
Het gespreksresultaat van deze avond zou moet leiden tot een tweede 
bijeenkomst waarin we met concrete zaken aan de slag kunnen. 

 
Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst zijn de “klokken gelijkgezet” 
door het thema goed uit te leggen. Wat is noaberschap, hoe kan de 

betrokkenheid van jong en oud bij allerlei activiteiten worden vergroot, 
hoe kunnen we inwoners mobiliseren in tijden van volle agenda’s en het 
gehecht zijn aan privacy? Al tijdens deze eerste uitleg werd de 

bijeenkomst positief interactief waarin veel is gezegd en goede ideeën zijn 
geopperd.  
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Er was voldoende stof om in het tweede deel van de avond in 5 kleine 
groepjes verder te praten. Tot slot werd in het laatste deel van de avond 
de samenvatting per groep verteld. Rode draad door de samenvattingen 

zijn de ideeën om organiserende commissies van bijvoorbeeld de 
zomerfeest vrijdag, de zeepkistenrace, Koninginnedag te ondersteunen. 

Uiteindelijk om met de noabers in de aanloop en tijdens de activiteit 
gezellig bijeen te kunnen zijn en waaruit een onderlinge samenhorigheid 
kan ontstaan dan wel kan worden vergroot. 

Voor dit artikel in BBB gaat het te ver om de ideeën gedetailleerd uit te 
schrijven. De commissie Noaberschap Beckum werkt de ideeën verder uit 
en de totale groep van betrokken inwoners komt in februari weer bijeen 

om aan een vervolg te werken. De eerste concrete resultaten moeten in 
ieder geval voor de komende Koninginnedag zichtbaar zijn. Wilt u meer 
informatie of denkt u een bijdrage te kunnen leveren dan kun u met één 

van de commissieleden contact opnemen. 
 

Harrie Jannink  06 53 79 94 22 
 info@janninkmesthandel.nl 
Theo Pot  06 51 49 61 11  theo.pot@wanadoo.nl 
Rene Veldhuis  06 41 03 98 51  laanve@kpnplanet.nl 
Paul ter Bekke  06 20 88 41 42  paul@deconsul.com 
Rob ten Vregelaar 06 23 68 53 89  rob.tv@invence.nl 

 

 
Noaberschap in Beckum versterken, deze mensen willen dat helpen realiseren 
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Lourdesreizen 2013 
Breng  dit  jaar een bezoek aan Maria in Lourdes!  
V.N.B. Nationale Bedevaarten biedt dit jaar vanuit Twente twee 
mogelijkheden aan om per vliegtuig of bus naar Lourdes te gaan 

Vliegreizen: 23 t/m 28 Mei en 13 t/m 18 september Busreizen:    21 t/m 
29 Mei en  11 t/m 19 September            
Vanuit Twente wordt U met de bus naar het vliegveld Eindhoven gebracht. 

De reizen vanuit Twente hebben een overwegende Twentse begeleiding. 
Er worden landelijk ook andere reizen aangeboden, u kunt die vinden in 
de folder van de V.N.B, die u kunt bestellen via de website: 

www.vnbreizen.nl Wanneer U in 2013  met de Twentse bedevaart naar 
Lourdes wilt, is een spoedige opgave gewenst. 
Opgave bij pastor Saris: csaris@heiligegeestparochie.nl of 06-23737003 

Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u graag eens iets over Lourdes 
horen, dan nodigen we u uit op : maandagavond 4 februari om 19.00 

uur in HengeveldeWe starten met een Mariaviering in de dagkapel van 
H.H. Petrus en Paulus kerk te Hengevelde. De avond wordt vervolgd in 
woonzorgcentrum de Pellehof waar we aan de hand van een DVD  de 

nodige informatie geven .U bent van harte welkom! Meldt  u zich wel even 
aan bij ondergetekende? Mede namens de contactpersonen voor de 
Lourdesreizen: Riet Besseling, Betsie Cent, Trudy Vaarhorst, Lies Vreman,  

                            Pastor Christianne Saris: 
csaris@heiligegeestparochie.nl 
 

 

Kampioenen Zwarte Doffer over 2012 
  Onaangewezen  aangewezen  duifkampioen 
Vitesse  H. Dijkstra     H. Dijkstra       H.J.J. Veldhuis 
t/m 300 km 

Midfond  H. Dijkstra     H. Dijkstra    H. Dijkstra 
300-500 km 
Fond  H. C. Veldhuis     B. C. Landewe H. Dijkstra 

v.a.500 km 
Jong  H. J. J. Veldhuis    H. J. J. Veldhuis H.J.J. Veldhuis 
Var.t/m 500 km 
Natour  H. Ottink    B. C. Landewe   B. C. Landewe 
Alles mee t/m 300 km 
Generaal:  B.C. Landewe    B.C. Landewe    H. Dijkstra 
Samengetelde punten   
 . H.C. Veldhuis  H. Dijkstra B.C. Landewe 
  3. F&B. Mulder H.C. Veldhuis H.C. Veldhuis 

http://www.vnbreizen.nl/
mailto:csaris@heiligegeestparochie.nl
mailto:csaris@heiligegeestparochie.nl
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  4. H.J.J. Veldhuis H. Dijkstra 
  5.  H. Dijkstra H.J.J. Veldhuis 
                                                       nadere info: www.zwartedoffer.nl 
 
TENTOONSTELLING 6 JANUARI 
De tentoonstelling van zondag 6 januari j.l. was een groot succes, het was 
er druk en gezellig. Uit alle windstreken waren er mensen naar Beckum 
gekomen, later op de middag was er zelfs nog een live optreden op gitaar 

van een van onze duitse bezoekers. De liedjes die hij zong kende iedereen 
en er werd dan ook uit vollen borst meegezongen. De mooiste duif van de 
tentoonstelling was een duif van Nick Vossebeld (zoon van Robert en 

Wendy). Nick komt met zijn zusje en zijn vader vaak mee naar ons 
duivenlokaal bij het Proggiehoes. 
Al met al een geslaagd weekend. 

 

 
De generaalkampioenen van 2012, Henny Velthuis, Herbert Veldhuis, 

Frans Mulder, Benno Landewe en Herman Dijkstra 

 
 

Zijlijn Afsluiting? 
Afgelopen donderdag hadden we een afsluitende bijeenkomst van de 
werkgroep, “De Beukenhof”. Hieraan vooraf was er nog een korte 
vergadering over hoe nu verder en wat kan er nog verbeterd worden. Dat 

laatste is natuurlijk altijd aan de orde en de heren van “Welbions” hebben 

http://www.zwartedoffer.nl/
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de aandachtspunten welwillend meegenomen en komen daar op terug. 
Ook wordt er een bewonerscommissie samengesteld samen met een 
medewerker van ‘’Welbions” om de belangen van ons complex te 

waarborgen. Ook de gladheidbestrijding kwam aan de orde, maar dat was 
bij ons al voor een deel geregeld door de twee “jongste mannen” in het 

appartement. Geheel spontaan! De bijeenkomst werd afgesloten met een 
hapje en een drankje. Nou ja, afgesloten, er is nog een kleine groep 
samengesteld om de lopende projecten te blijven behandelen. 

Het wonen in de “Beukenhof” vinden wij heel prettig. We hebben een 
prachtig uitzicht over de speelvelden en aan de galerij een tuin om van te 
dromen. Die worden onderhouden door de BOB groep en wel zeer 

vakkundig. Bedankt. 
                                                                                   Rie Menkehorst 
 

 

In herinnering aan ‘tante Grada’ 
Tante Grada en Beckum hoorden bij elkaar, bijna 90 jaar lang. 
Grada Weernink-Mentink, die haar hele leven dienstbaar was voor onze 
gemeenschap op velerlei gebied. Onbaatzuchtigheid heet zoiets. Grada 

was in Beckum zo’n 60-70 jaar het synoniem voor toneel, klaarovergroep, 
kerk (zangkoor, kosterschap, versiering) en Zonnebloemwerk. Ze werd 
hiervoor Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Altijd vriendelijk, zorgzaam en vooral humoristisch. Dat was typisch tante 
Grada, die tevens voor BBB vele jaren in de afwerkploeg zat. Maar ja, ook 
voor haar was het leven eindig. De laatste tijd met een afnemende 

gezondheid vloeide haar eeuwige optimisme weg. Ze wilde weer terug 
naar Andre in het andere leven, daarboven in de hemel. De familie 
Mentink heeft haar de laatste maanden met dagelijkse zorg thuis begeleid. 

Veel respect daarvoor.  
Met Kerstmis is Grada Weernink-Mentink rustig ingeslapen op de 
gezegende leeftijd van 87 jaar. We zullen haar blijven herinneren als de 

unieke, sociale en humorvolle persoonlijkheid, die onder alle omstandig-
heden warmte en positivisme uitstraalde. 

                                                    Namens alle Beckumers, BBB redactie 
 

Grada Weernink 
Grada is niet meer, 26 december is ze overleden. Wij verliezen in haar een 
markante vrijwilligster. Grada is medeoprichter van De Zonnebloem 
Beckum. De eerste jaren was ze actief in het bestuur. Vervolgens is ze als 

vrijwilligster druk in de weer geweest met allerlei activiteiten zoals: 
bezoekjes brengen bij gasten, loten verkoop, activiteiten organiseren of de 
helpende hand bieden bij activiteiten. Haar humor, inzet, energie en 

wilskracht zullen we nooit vergeten. Een vrijwilligster met het hart op de 
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juiste plaats, één waar je op kon bouwen. Bij een van de laatste bezoekjes 
aan Grada gaf ze aan: Ik bun bedeend, het geet nich mear en ik heb de 
vrèè met. Grada is niet meer bij ons, maar bij de Zonnebloem afdeling 

Beckum blijft ze “leven”. We wensen een ieder die Grada een warm hart 
toe draagt, sterkte bij dit verlies. 

                                                               Zonnebloem afdeling Beckum 
 
 

DE ZONNEBLOEM    afdeling Beckum 
Wij wensen u voor 2013 alle goeds toe en vele zonnige dagen. 
Het jaarthema voor 2013 is: Zonder elkaar is iedereen alleen. 
 

De Zonnebloem wil meer nadruk leggen op het “waarom” van de 
Zonnebloem en het belang van het Zonnebloemwerk. Door middel van 

èchte verhalen waarin onze vrijwilligers en gasten een centrale rol spelen, 
laten we zien wat de impact van ons werk is. 

Onze Zonnebloemafdeling telt  zestien vrijwilligsters. Elke vrijwilligster 
heeft een eigen taak binnen ons team maar we proberen zoveel mogelijk 
als èèn team naar buiten te treden. Vaak worden we geholpen door 

mensen uit Beckum als we een activiteit organiseren. Deze mensen willen 
we graag hartelijk danken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Tevens 
willen we alle mensen bedanken die ons financieel hebben gesteund in 

2012. Met uw hulp en uw bijdrage  hopen we in 2013 weer leuke 
activiteiten te mogen organiseren voor onze gasten. We bedanken 
natuurlijk ook onze gasten voor hun aanwezigheid, de vriendelijke 

woorden en de blijde gezichten. Als u geniet, is dit vaak wederkerig en 
genieten wij ook. 

Voor 2013 staan weer een aantal activiteiten op het programma: 
- de boottocht,  -de ontmoetingsdag voor Beckum, Bentelo en Hengevelde 
- de zonnedag, -de ontmoetingsmiddag, - regio vakantie, - kras vakanties, 
- ontspanningsmiddag, najaarsfeest. 

In Beckum Beter Bekeken kunt u maandelijks een stukje over de 
Zonnebloem lezen. Wanneer er data bekend zijn van onze activiteiten 

zullen we ze vermelden. Tevens zullen we vermelden waar u zich kunt 
opgeven. We hopen u te mogen verwelkomen bij onze activiteiten. 
                                                                                    Carla Aalbrecht 
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Tonny ter Avest, 40 jaar inzet voor BBB afwerkploeg, krijgt bloemen van 
St.Druk voor Beckum voorzitter Egbert Pasman 
 

 
BBB medewerkers en aantal vaste bezorgers proosten na de afronding  
vd. 40e  jaargang maandblad Beckum 

 
 

BBBtje Gevraagd: 
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Overdekte camperstalling. Graag in Beckum of omgeving. 
Carla Aalbrecht. Telefoon: 3676658. 
 

 

Luk Akkefietjes 
De beste sportman- en sportvrouw van’t joar, de beste politicus van’t joar, 
de beste zanger(es) van’t joar, de zeunigste auto van ’t joar, de meest 
sexy hittepetit van ‘t joar. Joa, joa, ommoal het mooiste, het grootste, het 

beste… Ie wön d’r dood mette gooit zo an ’t èènde van vergang’n joar. 
Wat ne kwakerieje wier, wat’n geneuzel en wat ne tiedverspilling. ‘Joa’, 
zeg oons Mina ok vanachter de trapnijmesiene, waorop ze miene 

mechester bokse an’t verstel’n is; ‘hebt ze nig wat betters te doon’…  
Ik heb ok nog wal’n idee, dat he’k. Woarumme is t’r ginne verkiezing veur 

’t lelkste wief van’t joar, ‘n groots’n schreewert van’t joar of in mien 
vakgebied; de beste koo van’t joar of de mooiste peskoel van ’t joar? En 
dan wol ik wal in de jurrie zitt’n dat wo’k. Want ik heb de winnaars al 

kloar. ’t Lekste wief is Grada van SproalnMeriens en ’n groots’n schreewert 
is met ofstaand Wilm vd. Weul’nstappe. Dan komt wie bie de beste koo, 
noe begin ik te twiefel’n… Mer noa aampel beraad he’k ‘n besloet enom’n. 

Op basis van zien hèènige karakter, gewillighèèd bie’t umdriem’n, fleenk in 
de schocht’n, good in’t gebit en grote melkproductie geet d’easte pries nor 
ZeutMerietje. Merietje steet bie mie op de vearde stear in’ stal an de 

reppels.  
Dan mow nog besliss’n oawer de mooiste peskoel van’t joar en doar löt 
mie de logica in’ stek want eare wee eare tookeump. Volng’s de regels van 

de nationale peskoel-federatie hef de jurrie de mooiste peskoel van 2012 
bekroond en den is maakt deur Hennikvan’Haantrad. Hennik kan zonne 
mooie koele maak’n, zo strak en zo glooiend ofloopend zoonder tösse… En 

mö’j noagoan datte dat met de schuppe trechte krig. ’t Is ieder joar wear 
gloepens jammer dat hee teeng’ weenter dat kuunsstuk of mot stekk’n um 

pesvoar te haal’n veur dee beeste in stal. Mar ja dee dea’s mot ok wat te 
vrett’n heb’n of nig dan. Merre, dee grote peskoelbokaal keump um met 
eare too, wa’k ma zeng wo,l wo’k oeleu eff’n vertel’n.., 

                                                                             HekselmesienHarry 
 
 

Gehoord en gelezen in de wandelgangen 
De situatie van de kerk; teruggang kerkgangers versus penibele 
financiële situatie stond weer eens in een artikel in de pers. Ook onze 

H.Geest parochies moeten alle zeilen bijzetten. Naburige kerken gaan nu – 
en in de toekomst – zware tijden tegemoet. En ‘halsstarrige berichten’ van 

hogerhand dragen nou niet bij dat kerkbezoek ten goede zal keren. ‘Per 
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gezin de jaarlijkse kerkbijdrage verhogen met enkele tientjes zou enige 
soulaas bieden’. Inderdaad, een beroep op (ook jongere) gezinnen om 
verantwoording te nemen mag best gedaan worden. Naast de lopende 

plannen tot meer nevengebruik van de kerken. Dit vergt nog steeds 
intensief overleg en kost dus tijd. 

 
Bij de school is een grote duiker geplaatst op de speelplaats. Er was 
een laag zand op en langs gedeponeerd, de jeugd kon naar hartenlust 

klimmen en erdoor kruipen. Gras had geen tijd om erop te groeien, dus de 
kinderen werden best smerig (tot ergernis…). Dus werd het zwarte zand 
vervangen door geel zand. Dat oogde beter, tja. Conclusie; een keer een 

andere attractie slaat best aan bij de jeugd, maar heeft ook weer zijn 
nadelen… 
 

De TVO bouwcommissie vd kleedkamers toog weer eens naar het 
gemeentehuis in Hengelo. Er was opnieuw ergernis na dit overleg, waarbij 
één ambtenaar schijnbaar de lakens uitdeelt. Die dan ook duidelijk 

kenbaar maakte, dat gedane toezeggingen van een wethouder hem koud 
lieten. ‘Hij bepaalde wel hoe het bouwplan verder moest verlopen,’ zo 
ongeveer… 

 
OPINIE; de wereldvisie van Jan Busscher 

Wat was, wat is en wat komt 
2011 was globaal zogezegd het jaar van bewustwording. Meer en meer 
mensen werden wakker en vroegen zich af waar onze overheden in 

hemelsnaam mee bezig waren. Occupy ontstond, wikileaks deed van zich 
spreken en Anonymous stak van wal. 2012 was in zekere zin een 
voortzetting daarvan. Bankiers worden langzaamaan meer en meer aan de 

schandpaal genageld voor hun aandeel in de huidige malaise. De andere 
schuldige partij de overheid weigert nog steeds schuld te bekennen, 

immers de banken hebben gewoon hun gang kunnen gaan omdat de 
overheden bewust de andere kant op keken. Ook was 2012 het jaar waar 
veel corruptie aan het licht kwam. Met name in Nederland viel VVD’er na 

VVD’er met een enkele PvdA’er door de mand. Waarschijnlijk topjes van 
een enorme ijsberg. Ook hier zien we dat men wakker wordt en men 
verder gaat kijken dan wat de reguliere media ons voorschotelt. 

 En dan is 2012 het jaar van de waarheid gebleken voor Europa, waarin 
we het ware gezicht van de Unie kregen te zien in de vorm van de ESM en 
dictaten vanuit Brussel waar zonder blikken of blozen controle wordt geeist 

over begrotingen  van lidstaten. De EU in wording krijgt vorm en meer en 
meer mensen zien het totalitaire plaatje waar we op af stevenen. Er zijn 
nu overduidelijk twee kampen: Pro en Anti Europa in haar huidige vorm.  
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In Nederland nog weinig ophef maar hier en  daar beginnen ook slapende  
Hollanders te ontwaken. Een Hollander is moeilijk in beweging te krijgen, 
maar wanneer die beweging er eenmaal is dan is die niet meer te stoppen, 

hoorde ik laatst. Laten we dat dan maar hopen. Belazerd worden op zo’n 
grote schaal ís ook bijna niet te geloven.  2013 kan het jaar van 

confrontatie gaan worden, waar anti en pro Europa tegenover elkaar gaan 
staan wanneer de Unie er naar toe wil dat soevereiniteit naar Brussel moet 
worden overgedragen, de uitkomst is ongewis. Het is tevens onze laatste 

kans om dit gedrocht genaamd EU op een vreedzame wijze te stoppen. Ik 
wil geen conclusies trekken maar de vele aanwijzingen zijn zo talrijk dat je 
welhaast mag aannemen dat we zullen ontwaken in een totalitair Europa, 

geregeerd en gedicteerd vanuit Brussel waar dan  het democratisch 
gehalte ver te zoeken zal zijn. In mijn beleving geen vooruitgang…. 
                                                                                     Jan Busscher 
 
 
Dierenartsenpraktijk De Hagmolen wil melden: 

WEEKENDDIENSTEN  JANUARI t/m JUNI 2013 
MAAND DATUM LANG  

JANUARI  05-06 H.J.P. VERKERK 

 12-13 J.H. MEIJER 

 19-20 A. SCHUTTERT 

 26-27 A.J.H.M. ROELOFS 

FEBRUARI 02-03 J.H.M. PUT 

 09-10 H.J.P. VERKERK 

 16-17 A.J.H.M. ROELOFS 

 23-24 J.H.M. PUT 

MAART 02-03 A. SCHUTTERT 

 09-10 J.H. MEIJER 

 16-17 A. SCHUTTERT 

 23-24 H.J.P. VERKERK 

Pasen 30-31-01 J.H.M. PUT 

APRIL 06-07 J.H. MEIJER 
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 13-14 H.J.P. VERKERK 

 20-21 A.J.H.M. ROELOFS 

 27-28 J.H. MEIJER 

Koninginnedag 30 A. SCHUTTERT 

MEI 04-05 H.J.P. VERKERK 

Hemelvaartsdag 09 A.J.H.M. ROELOFS 

 11-12 J.H.M. PUT 

Pinksteren 18-19-20 A. SCHUTTERT 

 25-26 J.H. MEIJER 

JUNI 01-02 H.J.P. VERKERK 

 08-09 J.H.M. PUT 

 15-16 A.J.H.M. ROELOFS 

 22-23 J.H. MEIJER 

 29-30 A. SCHUTTERT 

De weekenddiensten beginnen op zaterdagmorgen 08.00 uur tot en met 
maandagmorgen 08.00 uur. De dierenartsen kunnen worden bereikt via 

het centrale praktijknummer 0547- 29 28 27 
D.A.P. “de Hagmolen” Hagmolenweg 13a 7495 RB AMBT-DELDEN 
 

 

Kampioentjes bij TVO volley! 
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De meisjes van de trotse TVO volleykampioen niveau 1; Esmee, Cristel,  
Amber, Lian en Laura gefeliciteerd 
 

 

BBBtje 
Wij zijn de houtbewerking op zoek naar een vrijwilliger voor één of twee 
middagen in de week. Het liefs de woensdag en de donderdagmiddag. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 06-24928871  

( Yvonne Asbroek) 
                                                                    Zorgboerderij de Tukkerij 
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Beste mensen uit Beckum en omstreken  
Na ruim 30 jaar als fysiotherapeute in Beckum gewerkt te hebben is  nu 

de praktijk overgedragen aan collega Reinout Vrijhoeven .30 jaar, een hele 
tijd, maar gelukkig heb ik dat niet zo ervaren. Het persoonlijke contact, 
zowel lichamelijk als geestelijk, vormden daarin een belangrijk deel. Met 

veel plezier  en met mijn manier van behandelen heb ik geprobeerd een 
steentje bij te dragen aan het welbevinden van u, mijn klanten. 
Doordat ik half december 2010 acuut ziek geworden ben en conditioneel 

niet het oude niveau terug heb gekregen is daar een einde aan gekomen. 
In plaats van voor anderen te zorgen is het nu nodig om goed voor mezelf 
te zorgen .Nu  het WOZOCO complex na jaren gerealiseerd is, was het ook 

mogelijk de praktijk te verplaatsen naar een centraal gelegen mooie 
locatie. Dat is inmiddels gebeurd .Er staat Beckum een mooie ruimte en 
een ervaren fysiotherapeut ter beschikking 

Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het genoten vertrouwen en 
het prettige werken hier in Beckum . 

                                                                          Bedankt en tot ziens, 
                                   met een vriendelijke groet Nelly vdBroek- vdVoort 
 

 

Van mini- naar volwaardig gezondheids-
centrum op de Beukenhof 
‘Maar dan moeten de mensen wel komen’ 
 

Al jaren wonen of werken ze in Beckum. Onlangs hebben ze hun krachten 
gebundeld en zich verenigd in het gezondheidscentrum in 
woonzorgcomplex De Beukenhof. Huisarts Henny de Hartog, 

fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven en wijkverpleegkundig consulent Mariël 
Lammersen. En daarmee is een langgekoesterde wens in Beckum 

uitgekomen: gezondheidszorg in de eigen woonomgeving. “Niet langer 
naar Hengelo, Delden of Haaksbergen, maar gewoon in het eigen dorp”, 
verwoorden de drie gezondheidszorgers het voordeel voor de 

Beckummers. 
Appelhof nummer acht. Op het eerste oog een appartement als alle 
andere in het onlangs geopende woonzorgcomplex De Beukenhof. Wie 

beter kijkt valt het echter op dat er geen bloemen of snuisterijen voor het 
raam staan en dat de deur voor de klink staat. Een uitnodiging om een 
kijkje achter die deur te nemen. 
 

Links geen slaapkamer, maar een wachtkamer en rechts geen keuken, 
maar een spreekkamer. “En hier zijn de toiletten. Een gewoon toilet en 

een invalidentoilet”, wijst fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven (35) naar de 
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kleine kamertjes die grenzen aan de tweede spreekkamer. Daar domineert 
een behandeltafel met een rood overtrek de ruimte die nog wel wat 
aankleding kan gebruiken. Maar daar wordt volgens Reinout aan gewerkt. 

Planten worden binnenkort geplaatst, fitnessapparaten als een loopband 
staan in bestelling en ook een nieuwe behandeltafel wordt binnenkort 

geleverd. Een behandeltafel die niet alleen door hem, maar ook door 
huisarts Henny de Hartog (51) kan worden gebruikt. Want achter de 
voordeur van Appelhof nummer acht schuilt geen standaard appartement. 

Hier is een ‘minigezondheidscentrum’ gevestigd, zoals de kranten eind 
vorig jaar al meldden. Al kan de toevoeging ‘mini’ achterwege blijven. 
Want met aanwezigheid van een huisarts, een fysiotherapeut, de zitting 

van wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen (43), de komst van 
een prikpost, een trombosedienst en Podotherapie Oost-Nederland kan 
rustig van een volwaardig gezondheidscentrum gesproken worden. 
 

Wijkverpleegkundig consulent Mariël houdt er wekelijks een inloop-
spreekuur en wel op dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. “Zo wil ik 

zichtbaar zijn in de wijk”, vertelt de wijkverpleegkundige die namens 
Thuiszorginstelling Carintreggeland al 22 jaar werkzaam is in Beckum. Hier 
verleent ze niet alleen thuiszorg, maar begeleidt ze ook mensen bij hun 

zorgvraag. “Zo bied ik bijvoorbeeld hulp bij lichamelijke verzorging. 
Daarnaast adviseer ik mensen die vragen over de zorg hebben. Als het 
gaat om de verzorging en behandeling van een zieke partner bijvoorbeeld. 

Heeft iemand acuut hulp nodig, dan moet dat worden gemeld bij onze 
zorgcentrale.” Als wijkverpleegkundig consulent heeft Mariël de bevoegd-
heid indicaties aan te vragen. Dat betekent dat ze specifieke zorg kan 

aanvragen die ook daadwerkelijk vergoed wordt door de AWBZ. “En 
samen met de Beckummers die daar behoefte aan hebben, kan ik bekijken 

wat zorgverzekeraars en de WMO kunnen bieden. Sinds 1 januari is er veel 
veranderd op het gebied van vergoeding en regelgeving. Daar wil ik 
mensen graag over informeren en bij ondersteunen, maar dat wil niet 

zeggen dat ik altijd een pasklare oplossing heb”, laat de in Haaksbergen 
woonachtige verpleegkundige weten. Tot nu toe heeft Mariël echter nog 
geen Beckummers mogen verwelkomen tijdens haar inloopspreekuur. 

“Maar de koffie staat klaar”, lacht Mariël. “Voor een kennismaking met mij 
of met vragen over huidige of toekomstige zorg voor de bezoeker, de 
partner, ouder(s) of kinderen. Ik heb natuurlijk niet alle wijsheid in pacht, 

maar samen met Beckummers kan ik bekijken hoe de zorg hanteerbaar 
is.” 
 

Ook huisarts Henny de Hartog heeft de koffie klaar staan, drie uur per 
week en op afspraak. De arts heeft een praktijk in Hengelo, 
Huisartsenpraktijk Lijsterweg, maar is al sinds 1994 Beckumse. “Ik woon 
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aan de Torendijk en breng mijn stem uit in Beckum. Bovendien heb ik een 
aantal gezinnen uit het dorp in mijn praktijk. Daarom vond ik dit project 
ook zo interessant.” Toen ze vorig jaar over het gezondheidscentrum las in 

een nieuwsbrief voor huisartsen, was haar interesse gewekt. “Dat is iets 
voor mij, dacht ik. En het leek me ook leuk. Als ik naar de praktijk in 

Hengelo rijd, rijd ik mijn wereld uit. Hier blijf ik echt op mijn plek.” De 
Beckummer patiënten van de huisarts maken al gebruik van de faciliteiten 
in De Beukenhof en inmiddels heeft zich een aantal nieuwe patiënten uit 

het dorp aangemeld. En hoewel Henny begrijpt dat mensen een band 
opbouwen met hun eigen huisarts, hoopt ze toch dat meer mensen 
gebruik gaan maken van het gezondheidscentrum. “Daar is het toch voor 

bedoeld.” Vanachter haar laptop somt Henny de voordelen op. “Medische 
hulp in de buurt door gezondheidswerkers die nauw contact met elkaar 
onderhouden. Zo ben ik verzekerd van de specialistische kennis van Mariël 

en Reinout en andersom.” Het drietal was nauw betrokken bij de start van 
het project en kent elkaar erg goed, volgens de huisarts. “We overleggen 
eens per week met elkaar en daardoor zijn de lijnen erg kort. Maar dat wil 

niet zeggen dat ik mijn patiënten per definitie doorverwijs naar de 
verpleegkundige of de fysiotherapeut in het gezond-heidscentrum. Die 
keuze maakt de patiënt, daarin is hij nog altijd vrij.” 
 

Dankzij bemiddeling van de huisarts hoeven Beckummers binnenkort ook 
niet langer naar de prikpost of de trombosedienst in omliggende plaatsen. 

“Medlon, de prikpost en de trombosedienst van het ziekenhuis, komt per 1 
februari naar De Beukenhof. Die faciliteit is bedoeld voor elke Beckummer, 
ongeacht huisarts of specialist. Iedereen kan hier op dinsdagochtend van 

8.15 tot 8.45 uur terecht.” Als het aan Henny ligt, blijft het daar niet bij. 
Ze is momenteel ook in gesprek met apothekers om tot een uitgiftepunt 

voor medicijnen in De Beukenhof te komen. “Maar dan moet ik wel 
voldoende patiënten krijgen. Zitting houden in Beckum heeft voor mij 
geen enkel financieel risico. Staan er geen afspraken, dan blijf ik in de 

praktijk in Hengelo. Zo zal ook een apotheker niet voor één recept gaan 
rijden. Komt er hier een uitgiftepunt, dan komt er, op gezette tijden, ook 
een apothekersassistent naar Beckum en dat kost toch geld.” De plannen 

zijn nog pril, maar mocht het zover komen, dan kan de huisarts zich 
voorstellen dat vanaf dat moment ook het rolletje leukoplast en het doosje 
paracetamol weer te koop zijn in Beckum. “Maar nogmaals, dan moet daar 

wel markt voor zijn.” Blijkt dat zo te zijn, dan is het ook mogelijk dat 
Henny haar uren in De Beukenhof uitbreidt. Vooralsnog is ze echter drie 
keer per week aanwezig en wel op maandag en vrijdag van 16.00 tot 

17.00 en op donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. “Door drie uur per week 
beschikbaar te zijn, kan een huisarts goede huisartsenzorg bieden, is 
gebleken. Ik kan het traject volgen, wonden verzorgen en continuïteit in 
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de zorg waarborgen. Vandaar vooralsnog drie keer per week één uur, is er 
vraag naar dan kan ik mijn uren uitbreiden. Ik ben heel flexibel.” Henny 
wijst naar haar laptop, waarmee ze toegang heeft tot de 

patiëntengegevens van haar huisartsenpraktijk. “Dat vind ik nog wel even 
belangrijk om te melden: het gaat hier om een beveiligde lijn waarmee ik 

alleen toegang heb tot mijn eigen patiëntendossiers. Heb je trouwens nog 
veel vragen?” vraagt Henny als er voetstappen klinken in de hal. “Er wacht 
een patiënt op me en ik probeer niet uit te lopen.” 
 

Net als Henny de Hartog behandelt ook fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
al mensen in De Beukenhof. En net als de wijkverpleegkundige en de 

huisarts, is de fysiotherapeut geen onbekende in Beckum. Op 1 januari 
van dit jaar nam hij de praktijk van Nelly van den Broek aan de 
Wolfkaterweg over, waar hij al vanaf 2008 werkzaam is en mensen met 

alle mogelijke problemen aan het bewegingsapparaat behandelt. De 
praktijk is inmiddels volledig verhuisd naar De Beukenhof. “Op afspraak 
geef ik op dinsdag en vrijdag behandelingen in De Beukenhof. Dinsdags 

zelfs tot 20.00 uur, waarna ik naar ’t Geertman ga om sportblessures te 
behandelen, dat doe ik ook alweer twee jaar. In de voormalige praktijk 
van Nelly en tijdens het blessure-spreekuur van TVO heb ik al veel 

Beckummers behandeld”, vertelt Reinout die zich realiseert dat hij een 
risico neemt door twee dagen per week in De Beukenhof aanwezig te zijn. 
Want geen afspraken, dan ook geen vergoeding. Toen hij echter hoorde 

dat er een post van de thuiszorg in De Beukenhof zou komen, heeft hij 
zelf geïnformeerd naar de mogelijkheden hier zijn praktijk te vestigen. 
“Daar was al jaren sprake van, maar toen de plannen concreter werden 

heb ik de stap genomen. En vooralsnog pakt dat positief uit”, lacht 
Reinout met een blik naar zijn agenda. De in Hengelo woonachtige 

fysiotherapeut deed tien jaar geleden zijn eerste praktijkkennis op bij de 
fysiotherapieafdeling van het ziekenhuis in Almelo, waarna hij in het Duitse 
Rheine een fysiotherapiepraktijk oprichtte. In die tijd heeft Reinout zich 

regelmatig bijgeschoold, zo ook op het gebied van Neurorevalidatie. 
“Daarmee kan ik mensen met een neurologische aandoening als Parkinson 
en MS behandelen en mensen die bijvoorbeeld een hersenbloeding 

hebben gehad.” Momenteel volgt de fysiotherapeut een opleiding tot 
Manueel Therapeut. “Nog anderhalf jaar en dan mag ik botten kraken”, 
lacht Reinout, om direct daarna zijn uitspraak te nuanceren. “Kraken is 

een therapie die steeds minder wordt toegepast. Hetzelfde effect is 
namelijk ook te bereiken met een behandeling die prettiger is voor de 
patiënt.” 

En daar draait het uiteindelijk allemaal om in het gezondheidscentrum in 
De Beukenhof. Prettige en professionele zorg in de eigen woonomgeving. 
Zorg die in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid. Niet alleen qua uren, 
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maar ook qua faciliteiten, aldus de zorgverleners. “Maar dan moeten de 
Beckummers wel komen.” 
 

Medlon prikpost en trombosedienst (per 1 februari) 
Dinsdag van 8.15 tot 8.45 uur, afspraak niet nodig 
 

Mariël Lammersen, wijkverpleegkundig consulent Carintreggeland 

 
Dinsdag en vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur inloopspreekuur 

(Let op: t/m april dinsdag alleen in de even weken spreekuur ivm scholing) 
Teamnummer (tijdens kantoortijden) 074 – 367 74 39 of 06 – 343 612 68 

Zorgcentrale (bij acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 367 70 00 
 

Henny de Hartog, huisarts 

 
Op afspraak maandag en vrijdag van 16.00 tot 17.00, op donderdag van 

8.00 tot 9.00 uur. Huisartsenpraktijk Lijsterweg 074 – 255 53 40 
(donderdags 074 – 255 54 90) 

 

Reinout Vrijhoeven, fysiotherapeut 
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Op afspraak dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 18.00 
uur. Fysiotherapie Beckum 06 – 154 611 70 
 

                                  Esther Rouwenhorst tekstschrijver en freelance journalist 
                                                                  info@estherrouwenhorst.nl 

 

 

Zo zien ik ‘t 
Je hep mense die zeike as azijnpissers en je hep mense die het glas altijd 
halluf vol hebbe. Ik mag beide categorieje wel, as die azijnpissers teminse 
duideluk hun tirade in een vette knipoog verpakke. Want dan ken je nog 

wel vertere dat die lui zo natrappe richting de maatschappij en vergeef je 
die opportuniste hun kortzichtighèèd. Hoe komt deze scribent aan dit 
filosofisch geleuter? Dat zal ik u effe haarfijn uit de doeke doen. Bij ons in 

het dorrup is ter traditioneel een nieuwjaarsreceptie. Die wor gehouwe ‘s 
middags na het bras- vuurwerkknal- zuip- en slapeloosheid festijn op 
ouwejaarsavund. Nou wil het geval, dattik d’r ook gewees ben de afgelope 

keer. Dan zie je die bekende taferele; de vroegkomers dichtbij ’t schap, 
slaperige koppe, rooie dikke oge, vrouwe met een extra dik mascara op ’t 

gezich om de lijne te camouflere, laatkomers die al bezoek hebbe gehad. 
 

Nieuwjaarswense worre uitgewisseld met e klamme hand of 2-3 natte, 
droge en enthousiaste kusse (naar gelang ’t alcoholgehalte…). ’t Geestelijk 

vocht stroomt aldra weer rijkelijk, het geroezemoes stijgt met decibellen. 
De verhale worre sterker en sterker. ‘Vannach eerst vuurwerk geknald 

en later de buurt in, pas om 4 uur in bed’. ‘Me buurman lag om 5 uur 
kasjeweil in de sloot, lache man’. ‘k Weet nie wanneer ik ging slapen, de 
hane kraaiden al’. Of; ‘hebbe gezellig met ’t gezin naar tv gekeke’. ‘Ik von 

’t cabaret wel aardig op tv, ach je moet toch wat tusse alle drank en 
happies door. Late we ’t positief blijve bekijke of nie dan’. En ook over de 
politiek natuurlijk; ‘Ik vin ’t knap waardeloos dat ze ons extra in de 

mailto:info@estherrouwenhorst.nl
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portemonnee pakke, die rijke kome d’r weer goed af’. ‘Oprotte met dat 
getijzum, ik zou ’t wel wete’ is dan ook zo’n uitsmijter die ’t goed doet. 
 

Ach ja mense, zo konde we ons ook verwondere over die actie Serious 
Request voor baby’s. Goed doel zekers, maar iedereen moest erbij zijn. 
Massahysterie, maar dan natuurlijk in de goeje zin van het woord. En 

maar weer hope, dat al dat geld op de goeje plaats terech kom, nietwaar? 
(Verrek, ik lijk nu wel een azijnpisser…, ja toch, of nie dan?). 
                       Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2a Drie hoog Beckum -
West 
 

 

Mijmeringen        
Voetballen 
Voetballen kan een geweldige sport zijn, al heb ik er persoonlijk niet zulke 
herinneringen aan, maar ik ga regelmatig kijken naar mijn kleinzoons die 

er heel veel plezier aan beleven. Vol verwondering en verbazing heb ik 
daarom het verhaal van de voorzitter van het betaalde voetbal gelezen 
over het niet in conditie zijn van de spelers van het Nederlands elftal  

tijdens het laatste Europees Kampioenschap. Dat had hij laten vaststellen 
door een paar geleerden, uit rapporten. De coach kreeg de schuld, 
dezelfde die twee jaar eerder de hemel in geprezen is met de prestaties in 

Zuid-Afrika. Volgens mij heet dat natrappen en staat daar de RODE KAART 
voor. Heb jij daar iets van zo’n kaart gezien of gehoord? Ik ook niet. Nu 
hebben een aantal mensen de mond vol over het doodtrappen van een 

grensrechter. Dat is heel erg. Voor mij zijn er geen woorden om te 
beschrijven hoe erg dat is. Volgens mij zijn het voor een deel dezelfde 

mensen die nu moord en brand schreeuwen over die grensrechter, die, 
toen  Nederland Europees kampioen werd, jaren geleden, de betreffende 
coach zo ongeveer heilig verklaarden, ondanks dat hij doceerde dat 

voetbal oorlog is. Ik ben een poosje in militaire dienst geweest om te leren 
hoe je oorlog moet voeren en daar is me geleerd dat je je tegenstander 
met alle mogelijke middelen moet uitschakelen. Als je durft na te denken 

heeft dat doodschoppen van die grensrechter daar dan misschien mee te 
maken. Je moet wel durven nadenken natuurlijk. Volgens mij hadden ze 
die betreffende coach toen van alle sportgebeurtenissen moeten 

wegschoppen, in plaats van hem een lintje te geven. Ik kan me niet 
voorstellen dat je wilt dat je kinderen opgevoed worden met de regels 
voor oorlogvoeren in het bedrijven van sport. En dan komt de 

verontschuldiging  van “Ja, voetbal is nou eenmaal emotie”. Net alsof dat 
een vrijkaartje is voor schoppen, slaan, bijten en schelden. 
                                                                               Johan Menkehorst 
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Van de dorpsraad Beckum 
Vooraankondiging Jaarvergadering 
Dit jaar zal de jaarvergadering van de dorpsraad plaats vinden op 
woensdag 10 april. Om 20.00 uur zal in ’t Proggiehoes niet alleen worden 

terug gekeken op het afgelopen jaar maar wordt expliciet aandacht 
besteed aan een aantal belangrijke onderwerpen die voor alle inwoners 
van belang kunnen zijn. Het programma voor de avond is in ontwikkeling 

en zal in de editie van maart in de BBB worden opgenomen. Reserveer dus 
vast 10 april ik je agenda en kom naar ‘t Proggiehoes. 
                                                                              Dorpsraad Beckum 
 
 

 
De sterren van het winnende team TVO voetvolleytoernooi op 6 januari 

 

 

TVO E1 KAMPIOEN! 
Op dinsdagavond 18 december jl. is TVO E1 kampioen geworden. De 
inhaalwedstrijd in Hengelo op het kunstgras van BWO E7 werd 
overtuigend met 2 – 8 gewonnen, waardoor onze jongens van de E1 op 30 

punten eindigden in 11 wedstrijden, met een doelsaldo van + 77 (111 
voor en 34 tegen). Ook in het bekertoernooi zijn we trouwens bovenaan 
geëindigd. 

Alleen de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen de uiteindelijke nr. 2 
Tubantia E6, ging verloren. De rest werd dus allemaal gewonnen.  
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Tijdens de kampioenswedstrijd werden we gesteund door veel ouders, 
opa’s en oma’s en andere geïnteresseerden. Na afloop kreeg iedere speler 
van het TVO jeugdbestuur een heuse kampioensmedaille uitgereikt, en 

voor de trainers-leiders was er een bos bloemen. Weer in Beckum 
aangekomen was er natuurlijk patat voor de jongens, en wachtte er nog 

een verassing … een rondrit met een echte limousine door Beckum! 
 

 
Al met al een leuk seizoen, dat fantastisch werd afgesloten. Bij deze willen 
we het TVO bestuur, en Benno Bellers (limo) nogmaals hartelijk danken 
voor het één en ander. 

                          Namens de trainers-leiders van de E1, Oscar Koppelman 
 

 

BBBtje 
Te Koop; Gazelle herenfiets, 7 versnellingen, in goede staat; 60 euro. 
Tel. 0743676334 

 
 

Dankbetuiging  
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens de  
ziekte en het  overlijden van Grada Weernink-Mentink.  
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar missen.  
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.  
                                                                                  Fam. Mentink 
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Maar ook TVO b1 behaalde de titel op de valreep. Met een mooie voetbal- 
middag in de sportzaal tegen vaders/trainers/leiders als afsluiting 

 
 
 

 
 
 

 

Ondernemers Vereniging Beckum en Oele 
In mei 2012 is tijdens een bijeenkomst met bijna 100 aanwezigen besloten 
om een ondernemers vereniging op te richten. Op 6 juli 2012 is de 
oprichtingsakte bij de notaris ondertekend, waarmee de Ondernemers 

Vereniging Beckum en Oele een feit is. 
Speerpunt voor de vereniging ligt op ‘van elkaar leren’ en ‘elkaar leren 
kennen’ want: “zaken doen berust mede op gunnen en daarvoor 
moet je elkaar kennen.” 
De OVBO heeft momenteel 103 leden, hierdoor één van de grotere 
ondernemersverenigingen in Hengelo. Inmiddels hebben we elkaar bij 

twee goed bezochte bijeenkomsten ontmoet. Tijdens het Volle Polle 
weekend heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Ronnie Degen, 

directeur van “de Feestfabriek” o.a. organisator van de Zwarte Cross heeft 
een presentatie gehouden. Een informatieve en gezellige bijeenkomst. In 
november zijn we op bezoek geweest bij EagleRider en TBTravel in 

Haaksbergen, eigendom van onze leden André Hoffstedde en Bram ten 
Tije. Tevens hebben Contiplan, de Jong Parket en Hoffstedde assurantiën 
zich gepresenteerd. Ruim 60 leden waren aanwezig en hebben ruim de 
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gelegenheid gehad om elkaar te leren kennen en te netwerken. Op 28 
februari a.s. staat onze volgende bijeenkomst gepland. Jaap Hof van CRM 
Company komt langs om ons wegwijs te maken in de wereld van de 

“Social Media”. Het belooft een leerzame avond te worden. Bent u 
geïnteresseerd?  

Kijk dan op onze site: www.ovbo.nu (let op: .nu en geen .nl) 
Heeft u vragen, wilt u een bericht achter laten, of wilt u lid 
worden? Wij horen graag van u! 

 
 

KVO op excursie naar Food Connect Maaltijd 
service te Almelo 

Onder winterse omstandigheden vertrokken we dinsdag met 20 personen 

richting Almelo maar door de sneeuw en een niet goed werkende tom tom 
kwamen we maar met 12 personen aan.(bij opgave 27 personen) Enkele 
dames zijn gelukkig woensdags daarna alsnog mee geweest. Een hartelijk 

welkom met een lekkere kop koffie. Food Connect maken en bezorgen 
lekkere en bovenal gezonde maaltijden van de beste kwaliteit bij u aan 
huis van jong tot oud. Ideaal wanneer u geen tijd heeft om in de keuken 

te staan of niet in staat bent om zelf te koken. ‘Met onze maaltijdservice 
aan huis kunt u gezond en lekker eten. Ze zijn niet te vergelijken met de 
kant en klaar maaltijden in de winkel. Wij bereiden onze maaltijden op 

traditionele wijze met verse ingrediënten, zonder toevoegingen van 
conserveringsmiddelen’.  
Koelvers 7 dagen en vriesvers 9 maanden houdbaar. Hun visie is dat het 

bedrijf werkt als in een stadion. Iedere speler is onmisbaar en heeft een 
functie. De klanten zijn de fans en laten direct weten of hun ‘team’ het 

goed doet. Alle afdelingen administratie en op de werkvloer konden we 
vanachter glas bekijken dat was natuurlijk voor de hygiëne. Na de 
rondleiding een glaasje drinken een film en een quiz en dan een proeverij, 

het was heerlijk. 
Dinsdag 26 febr. rondleiding ROC Hengelo, dit is een middagprogramma 
vertrek 13.30 uur bij de kerk. Opgave is nog mogelijk bij Karin 3575230 en 

Marga 3676445. 
 
 

CDA mededelingen 
 

In 2012 heeft de CDA-gemeenteraadsfractie regelmatig contact gehad met de 

Dorpsraad en een aantal keren samen vergaderd. Bij de laatste vergadering 
kwamen twee vragen naar voren nl. het verzoek om verdubbeling van de 
gemeentelijke subsidie i.v.m. de vele vergadering voor het dorpsplan plus en bij 

http://www.ovbo.nu/
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de provincie nogmaals aandringen om te onderzoeken welke verkeersremmende 
maatregelen mogelijk zijn op de N739. 
De eerste vraag ligt op het bordje van de gemeente,na aandringen van de CDA-

gemeenteraadsfractie heeft de gemeente de subsidie eenmalig verdubbeld. De 
tweede vraag is door de CDA statenfractie bij de gedeputeerde Kok aan de orde 
gesteld. Dit heeft nog niet geleidt concrete voorstellen.In de werkgroep van het 

dorpsplan plus moet dit opnieuw aan de orde komen. 
Ook in 2013 zal de CDA gemeenteraadsfractie ook weer in Beckum vergaderen 
nl. op 18 maart en 17 september. De dorpsraad is uitgenodigd hierbij aan te 

schuiven en de Beckumse zaken te bespreken. 
 
Namens de CDA gemeenteraadsfractie                               Johan Harink 

 
 

 
Dames vd. avondwakegroep hebben de cursus succesvol afgerond;  

vlnr. Cilia Scharenborg, Mirjam Kleinsman en Trudy Meyerink 
 
 

TVO Marathonkaarten, Kruisjassen 
Zaterdag 2 februari a.s. in kantine ’t Geertman Beckum. 

Aanvang 10.00 uur, aanwezig om 09.45 uur en einde om 22.00 uur met 
aansluitend de prijsuitreiking. Er wordt gezorgd voor de inwendige mens 
(maaltijden) in de middag en begin van de avond. 

                                Voor volledige info; zie BBB december 2012 
 

Datumbank 
27 jan.  TVO Volleybal; Nieuwjaarstoernooi 2013 

(voorheen Badentrenttoernooi Aanvang 12.00 uur 
30 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 1, 2013 
pagina 35 

2 febr.  TVO MARATHONKAARTEN, KRUISJASSEN in kantine  
Aanvang 10.00 uur, aanwezig om 9.45 uur en einde 22.00 uur 
met aansluitend de prijsuitreiking 

 5 febr.  Ouderensoos 
13 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
16 febr.  Vrijwilligersavond Parochie H. Blasius 

16 febr.  Oud Papier 
26 febr.  KVO; Rondleiding ROC Hengelo 
27 febr.  Werkgroep Jeugd. Aanvang 19.00 uur 

27 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
12 maart Ouderensoos 
13 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

16 maart Oud Papier 
19 maart KVO; Thea Kroese in ’t Proggiehoes. “rituelen rond Pasen” 
27 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 april  1e H. Communie 

24 april  KVO; Informatieavond over een actueel onderwerp “Artrose” 
 4 juni  Jaarvergadering Parochie H. Blasius 
7 t/m 9 juni TVO; Jeugdkamp 

 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012 - 2013 

Voorjaarsvakantie11 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Onderbouw 
   18 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Bovenbouw 
Meivakantie  29 april 2013 t/m 10 mei 2013 

Zomervakantie   8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 
 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

Parochienieuws 
FEBRUARI 2013  
 

Za.  2 feb. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastor Escher ( Spirit ) 
Zo.  3 feb.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 9 feb. 19.00 uur: GEZINSVIERING ( Carnaval ) 
    WOORD & COMMUNIEVIERING: Past.Saris  
Zo. 10 feb.  9.00 uur: GEEN VIERING 
Za. 16 feb. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

    Pastor Escher 
    ( Dames- en herenkoor ) 
Zo. 17 feb.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 23 feb. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 24 feb.  9.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastor van Breemen( Dames & herenkoor ) 
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Midwinterfeest knappe prestatie van 
Beckumer organisatie en vrijwilligers 
 

Gezien de voorverkoop was van de laatste twee weken was het wel duidelijk, het 
bezoekersaantal van de Midwinterfeesten zou ongeveer hetzelfde zijn als de 

voorgaande edities. Wel wat meer ´vrömd´ volk. De achterhoek, Noord Brabant 
en Zuid Holland waren ook goed vertegenwoordigd. Dit was ook te zien aan het 
aantal caravans die zaterdag in de loop van de dag op het parkeerterrein 

kwamen. Om 20.00 uur was de tent geopend en de bezoekers begonnen direct te 
komen. Meestal duurt dat tot 23.00 uur op een gewone zaterdagavond. Maar 
de echte Jovinkfan was ruim op tijd. De avond vloog voorbij en toen Jovink 

gestopt was, hadden de mensen bij de garderobe de handen meer dan vol om 
alle bezoekers die bezweet in de ijzige wind stonden, de jassen zo snel mogelijk 
te geven. Om het heel kort te omschrijven: Het was koud. Het was gezellig druk. 
De sfeer was uitstekend. Er was geen trammelant (ook heel belangrijk!!!) en 

buiten een paar verzwikte enkels om, geen ongelukken of zwaardere gevallen bij 
de EHBO. 
Op enkele verbeterpunten na is de organisatie zeer tevreden en kijken we terug 

op geslaagde Midwinterfeesten. En wij kunnen als organisatie nog zoveel willen, 
maar als er geen vrijwilligers waren, was dit allemaal nooit gelukt. Dus op deze 
plek is de waardering weer erg groot voor iedereen die geholpen heeft. Of ze nu 

in de tent stonden of het verkeer stonden te regelen in de kou. Iedereen was 
onmisbaar! Hartelijk dank daarvoor! 

 

 
Een vrijwel volle, verwarmde tent met plm. 3000 liefhebbers. Ze genoten 

van het midwinterfeest. St. Zomerfeesten proficiat!!! 


