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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum)  
kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 

Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 

De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN VRIJWILLIGE 
BIJDRAGEN V D. LEZERS op IBAN nummer;  NL73 RBRB 0958 3943 18  

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

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

Teksten- coördinatie - layout 
foto’s 
kopiedruk 

verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

       Jan Ottink 
       Harry Jannink 
       Leo van het Bolscher, Jan Busscher 

       Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
      Tonnie Vossebeld 
      Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email janottink@home.nl  

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

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

 

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

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

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

36                                                1 
 
Een nieuw jaar is begonnen. Een jaar waarin iedereen zijn of haar eigen 
verwachtingen heeft; hoopvol, met ambities, grote plannen of voortgaan met 
realistische doelstellingen. Vooropgesteld; dat alle lezers en dorpsgenoten 
een gelukkig en vooral gezond jaar mogen beleven! 
In deze eerste uitgaven van BBB met de 35e jaargang staan weer diverse 
interessante dorpszaken vermeld. Dit keer met het accent op het  
vrijwilligerswerk in Beckum op velerlei gebied. De waardering daarvoor wordt 
vertaalt in een aantal artikelen, waarin meerdere personen in het zonnetje 
worden gezet. Voorwaar een bemoedigende start van BBB in 2014! 
 

 

Laatste Week Nieuws 
 

 TVO handbal bedankte Eddie Meijer, Martine Wijlens en Nicole Pot 
voor hun inzet voor de Technische Commissie . Eddy heeft nu zitting 

genomen in het TVO handbalbestuur, succes! 
 

 De TVO handbaldames 1 leden nipt verlies tegen en bij Stevo. Na de 
13-10 ruststand was het tot 10 seconden voor tijd nog gelijk. Toen 
scoorde Stevo alsnog de winsttreffer; 24-23, heel jammer dus… 

 
 Dames2 bleef in het spoor van de koplopers en won gedecideerd van 

Vasse met de cijfers 23-14… 
 

 Ook TVO 1 voetbal herstartte na de korte  winterstop de competitie.  

Bornerbroek kwam op bezoek. Het bleef lang 0-0 in het matige duel 
 waarin TVO niet overtuigde, maar wel betere scoringskansen kreeg. 

 Echter in de 78e minuut scoorden de gasten 0-1 en TVO was niet bij    
            machte langszij te komen. Dure punten gemorst dus… 
 

 De Kerstmarkt werd een groot succes en krijgt in deze BBB volop 
aandacht. De uitreiking van de giften voor goede (Beckumer) doelen 

vond 11 januari jl plaats . In de februari BBB een verslag + foto!... 
 
 

De volgende BBB verschijnt woensdag 26 februari as. Kopij 19 febr. binnen. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 1, 2014 
pagina 3 

Wat  U  Leest  In  Deze  Januari  BBB 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten heet van de naald 
 Wat leest u in dit BBB nummer? 

 Nieuwe TVO kleedkamers; de stand van zaken 
 Veel activiteiten in Blasiuskerk drukke dagen voor de kosters 

 Brook duo en Optreden shantykoor Clippers Crew  

 Voortgangsoverleg Dorpsplan+ met wethouder 
 De Kerstmarkt groot succes voor organisatie 

 Wist u datjes… sportkruimels door de maand 
 Waar zijn de sjoelstenen? Column 

 Theo Wijlens; het complete verhaal 
 Persoonlijk met dankbetuiging en droefenis 
 Bladeren in de historie van BBB; 1 februari 1984! 
 Annika Noordink ontmoette koning Willem Alexander 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 

 Stand van zaken TVO 1; trainers blijven, talenten aan het woord 

 Voetvolleytoernooi geslaagd 
 Teams Louis Ezendam en Mark Asbroek naar de Noordpool 
  Extra aandacht voor vrijwilligers met hoogwerker bovenin kerk 
 2e TVO kaartmarathon; 15 februari kruisjassen 

 Zonnebloem, folkloristisch festijn +  mooi zonnebloemjaar 2014  
 Valentijnsconcert Wapen van Beckum, 14 februari 
 Open dagen Historisch Archief Beckume.o. 

 Misvieringen februari t/m april 2014 
 Datumbank, schoolvakanties etc. 

 
 

Bouw TVO kleedkamers 
de actuele gang van zaken 
Overleggen, vergaderen, plannen maken en uitwerken. De TVO 
bouwcommissie is er danig druk mee de laatste maanden/weken. 
Want nu moet het gebeuren; een optimale voorbereiding en goede 

communicatie tussen alle partijen om de kleedkamerbouw soepel 
ter laten verlopen. Daarbij lettend op de belangen van alle partijen 
en het inpassen van de benodigde vrijwilligers. 

 
We praatten bij met enkele nauw betrokkenen 
De bouw van nieuwe kleedkamers bij TVO staat op punt van beginnen. De 
vergunning tot kappen van de laatste bomen op bedoelde locatie is verleend 
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en zit in de laatste gemeentelijke procedure. Medio februari gaat de bouw 
daadwerkelijk van start.  
“Maar voordien zullen voorbereidende werkzaamheden al vast starten”, 

verzekert bouwcommissielid Alfons Harink die tevens TVO voetbalvoorzitter 
is. Daarmee wordt bedoeld, dat de berging opzij van de sportzaal verplaatst 

moet worden en een noodwand aangebracht. Tevens moet de zandbak 
verderop geruimd worden en een puinweg tot de bouw zelf worden 
aangelegd. Dit alles in nauw overleg met de gemeente Hengelo, basisschool 

en kerk. Omnivoorzitter Johan Vossebeld van de sv. TVO vult verder aan: 
”Na breed overleg vooraf met alle plaatselijke bouw- en installatiebedrijven  - 
en sponsor gerelateerde bedrijfjes met TVO – is besloten om 

aannemersbedrijf Mulder en installatiebedrijf Moekotte-Assink de bouw van 
de kleedkamers te gunnen”. 
 

Heikel punt bij de voorbesprekingen was nog de nuts- en stroom toevoer tot 
het nieuwe kleedkamercomplex. Besloten is om die aanvoer vanaf de 
Beckumerkerkweg aan te leggen. Ook zullen nieuwe bekabelingstroken over 

en langs de velden worden aangelegd voor stroomtoevoer richting tribune en 
3e veld. De situatie van de oude Kruudnhof kleedkamers blijft nog even 
ongewis. Met dien verstande, dat onderhandelingen lopen met mogelijke 

belanghebbenden bij  het seniorencomplex de Beukenhof ernaast. 
 
Inzet vrijwilligers van essentieel belang 
“De bedoeling is dat de bouwcommissie op korte termijn vrijwilligers  
persoonlijk benaderd via alle seniorenelftallen. Wat kun je en wil je 
betekenen in dit bouwproject? We hopen met een gemotiveerd verhaal 2000 

manuren aan werkzaamheden te kunnen inzetten. Met die invulling is een 
besparing realiseerbaar, zodat de begroting binnen het afgesproken budget 

blijft”. Enkele ervaren coördinatoren zullen in nauw overleg met de 
uitvoerende bouwers die vrijwilligers op de juiste tijd en plaats gedurende 
het hele bouwproject oproepen. 

 
Bij de hele bouw is het streven “dat de hoofdaannemer in goed overleg enig 
werk uitbesteedt aan o.a. ZZPers en deels, waar mogelijk, via vrijwilligers-

werk”. Goede communicatie is in deze zeer belangrijk, is de overtuiging van 
de TVO woordvoerders. 
 

Daarbij wordt nog eens gesteld; “Nieuwe kleedkamerfaciliteiten zijn van 
groot belang voor het Beckumer sportgebeuren. En belangrijk voor het  
imago van heel Beckum. Dus ook Beckumers die niet direct sportgebonden 

zijn, zullen een welkome bijdrage aan deze kleedkamerbouw kunnen 
leveren”. De bouwcommissie ziet spontane aanmelding en inzet van die kant 
graag tegemoet. 
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Wanneer kan deze kleedkamerbouw worden voltooid? 
“Een richtdatum is niet exact te geven en is afhankelijk van meerdere 
factoren. Toch wordt ernaar gestreefd om over een half jaar, bij de start van 

de nieuwe competitie, de kleedkamers in gebruik te nemen”. 
Dan kan TVO, na een lange periode van voorbereiding, eindelijk die 
gewenste nieuwe kleedkamers achter de sportzaal betrekken. 
                                                                                                Jan Ottink 

 

Geslaagde activiteiten in Beckumer kerk 
 

Dat waren even drukke weken in de Beckumer Blasiuskerk. Waar 
alom een zorgelijke tendens heerst omtrent het (voortbestaan van) 

kerkelijk gebeuren, waren in onze kerk een aantal geslaagde, veelal 
druk bezochte activiteiten. 
 

Na de reguliere wekelijkse misvieringen waren er is november al een 
exclusief besloten concert en de St. Hubertusviering met de jagers. 
Vervolgens was de Mirreweenter vertelling plus muziek en zang van het 

Brook duo op 22 december.  
De gezinskerstviering om 19.30 uur op Kerstnacht werd een onverwachts 

groot succes. Dankzij initiatieven van enkele dames, ontroerende inzet van 
kinderen bij het kerstspel en indrukwekkend optreden van het Haaksbergse 
Shantykoor Clippers Crew. *) Een vrijwel volle kerk genoot van deze viering. 

Daarna was om 21.00 uur de Nachtmis en begrijpelijker wijze was de 
belangstelling hiervoor dit keer minder. Toch was de entourage prima in de 
prachtig versierde kerk met goede zang van het dames-herenkoor, die 

kwalitatief uitstekend de liederen ten gehore brachten. Gewoon hulde dus 
voor de zangers/zangeressen, voorgangers en alle vrijwilligers die deze 
Kerstdiensten deden slagen! 

Dat mag in deze moeilijke tijden en zorgelijke toekomst voor de kerken en 
het hele kerkgebeuren best gezegd worden. Daarbij refererend aan een 
eerder gezegde; Wil je de kerk behouden, dan moet het je wat waard zijn en 

zul je er iets voor over moeten hebben! 
 

Actie Kerkbalans… doet u ook mee? 
Dat geldt zeker ook voor de mensen, die als (regelmatige) kerkgangers zijn 
afgehaakt. Ze zullen toch ook beseffen, dat een eigen parochiekerk van grote 
waarde is. Daar wordt ook aan gerefereerd met een oproep in het 

parochieblad Geestig in het kader van de Aktie Kerkbalans 2014. ‘Hebben we 
de kerk nodig om te volharden in ons geloof? Worden we daarin gesterkt 

door het bezoeken van de mis? Vinden we het toch belangrijk om bij 
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belangrijke momenten als rouw, trouw en doop of anderszins saamhorigheid 
te koesteren? Dit alles overwegende moet het de dorpsgenoten wat waard 
zijn om de kerk financieel te steunen. Dit mag de locatieraad van de 

Beckumer geloofsgemeenschap ‘als hart onder de riem’ meegegeven 
worden!  

Actie Kerkbalans 2014; nu meer dan ooit….svp. meedoen!! 
                                                                                             BBB redactie 
 

 

Mirreweenter op ut plattelaand 
Een terugblik op een sfeervol Kerstsamenzijn 
 

21 december jl. stond de Blasiuskerk in Beckum in het teken van 

een kerstoptreden van Gert-Jan Oplaat en Hennie Tijink, beter 
bekend als het Brookduo. 
 

Sinds een aantal jaren brengt Gert-Jan middels een kerkentour het door hem zelf 
geschreven dialect verhaal ‘Mirreweenter op ut plattelaand’ ten gehore en we hebben 
dit onlangs ook in Beckum aan een breed publiek mogen presenteren. Met een 
bezoekersaantal rond de 300 personen zijn we als initiatiefnemers dan ook zeer 

tevreden. Een brandende vuurkorf bij de ingang zorgde voor een warm welkom. De 
kerk was inmiddels geheel aangekleed voor de komende Kerstdagen en achter in de 
kerk was alles in gereedheid gebracht om na afloop een ieder van koffie, 

chocolademelk of glühwein te voorzien. Een indrukwekkend en emotioneel verhaal, 
met name voor diegenen die tijdens de oorlogsjaren in vergelijkbare omstandigheden 
hebben verkeert. Dat we door het branden van een kaarsje, de gedachte aan al 

diegenen levend houden. 
 

 
Na afloop mocht het Brook Duo onder luid applaus bloemen in ontvangst nemen van 

Jolande. (Foto Hans Spijkerman) 
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21 december 2014 hopen wij Gert-Jan Oplaat, tezamen met zijn zang maat Hennie en 
technische medewerkers opnieuw welkom te heten  voor het 2e verhaal ‘Stille Nacht 

op de Brookhoeve’  
Noteer deze datum alvast in uw agenda: aanvang 14.30 uur 
                                                                                              Jolande ten Thije 
 

 

 
Het shantykoor Clippers Crew verzorgde een prachtig concert in de Beckumer kerk. 

(eigen foto) 

 
*) Het werd een eclatant succes in de Blasiuskerk in Beckum. Dankzij inspanningen 
van de werkgroep kindernevendienst Beckum en spontane medewerking van vrijwel 
alle leden van het shantykoor Clippers Crew uit Haaksbergen olv. Ard Weeink. Martin 

Veldhuis uit Beckum, ook lid van het koor, memoreerde;’we hebben met de 
werkgroep en de kinderen een mooie gezinskerstviering gemaakt. Bijna alle leden van 
Clippers Crew deden spontaan en gratis mee. Dit smaakt naar meer; als extra en 
welkome activiteit in de Beckumer kerk zou hier dit jaar een speciaal concert met 

meerdere koren georganiseerd kunnen worden. Misschien afgewisseld met passende 
activiteiten rondom. Dat zou best veel mensen aantrekken. En een volle kerk 
genereert ook weer extra inkomsten voor parochie.’ 

Inderdaad een goed idee, lijkt het. Wie wil dit oppakken??? 

                                                                                          BBB redactie 
 
 

Voortgangsbijeenkomst Dorpsplan+ 
Maandag 13 januari jongstleden is er weer een bijeenkomst geweest, dit 
maal in de Schole (Oele), om van alle werkgroepen te horen hoe het met de 
voortgang van hun activiteiten is gesteld. Voorafgaand aan deze plenaire 

vergadering heeft de stuurgroep nog een korte afstemming gehad met 
wethouder Janneke Oude Alink en de wijkregisseur Lars Harms.  
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Beide spraken hun complimenten uit over de wijze waarop Beckum en Oele zich 
inzetten voor hun woon- en leefomgeving. Ook de gestructureerde aanpak en 
professionele werkwijze worden door de gemeente bijzonder gewaardeerd.  

Tijdens de plenaire bijeenkomst geeft een vertegenwoordiger van elke werkgroep een 
korte presentatie. Hierin wordt ingegaan op de voortgang van de werkgroep, de 
aanpak en werkwijze en de samenwerking met de verschillende organisaties, 

provincie en politiek. Over het algemeen is men zeer enthousiast en komt naar voren 
dat er op verschillende vlakken ook daadwerkelijk resultaten worden geboekt. Het 
blijft dus niet bij praten en produceren van ‘papieren plannen’ wat voor veel 

vrijwilligers een extra stimulans is om deel te nemen aan dergelijke werkgroepen.   
De bibliotheek in de school, de verschillende diensten en services in de Beukenhof, de 
enquête rond een eventuele dorpswinkel of de ontwikkelingen rond de 

(her)bestemming van de kerk of behoefte aan nieuwbouwwoningen zijn maar een 
paar voorbeelden van de resultaten die zijn geboekt.  
 
Wat ook opvalt is dat men een brede en zeer geïntegreerde aanpak heeft bij veel 

werkgroepen. Men zoekt contact met diverse partijen en betrekt daarbij een breed 
spectrum aan expertise. Zo is er in Oele een intensieve  en waardevolle 
samenwerking tot stand gekomen met de provincie, de gemeente, Twickel en de 

Grondbank. Deze samenwerking levert ook een constructie voortgang waarbij alle 
partijen hun uiterste best doen een structurele oplossing te vinden voor de 
geluidsoverlast van de A35. En zo zijn er meer werkgroepen die op een gedegen en 

constructieve wijze aan de slag zijn. 
De werkgroep ‘Verkeer en Veiligheid’ gaat samen met de werkgroep ‘openbare 
inrichting entree Beckum’. Dit is vooraf aan de plenaire vergadering besloten door de 

stuurgroep omdat er sprake is van een grote overlap aan actiepunten en 
doelstellingen. Tevens was er een kleine onderbezetting welke nu ook grotendeels is 
opgelost. Aanwas is overigens nog van harte welkom.  

Nadat alle werkgroepen hun verhaal hebben gedaan sluit Janneke Oude Alink nog 
één maal af met de zeer gemeende felicitaties en complimenten. Beckum en Oele 
tonen zich betrokken maar ook actief en geven daarmee een uitstekend voorbeeld 

van bewonersparticipatie, ze is zeer trots op de tot nu toe behaalde resultaten.  
Stuurgroep Dorpsplan+ 
                                                                                     Rob van der Keur 

 

DE KERSTMARKT 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! 
 

Woensdag 18 jl. was het zo ver; de kerstmarkt van Beckum. Deze 
keer in een nieuw jasje gegoten! 

Voor de organisatie een spannend moment en gelukkig was het wat ons 
betreft een zeer geslaagd feest. Een feest voor iedereen van Beckum. Wij 

zetten de kerstgedachte voort naar 2014 waar wij wederom iedereen graag 
weer terug zien en waar wij het jaar, onder het genot van een hapje en een 
drankje, gezellig met elkaar kunnen afsluiten! 
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Maar voor het weer zover is willen wij iedereen die vrijwillig een bijdrage 
heeft geleverd hartelijk danken! Zonder de inzet van deze vrijwilligers 
kunnen wij de kerstmarkt niet zo neerzetten zoals nu is gebeurd. Van de 

vrijwilligers zal niet iedereen Facebook hebben. Mocht je weten wie hier 
allemaal aan mee heeft gewerkt, laat deze persoon dan graag deze brief 

lezen! Uiteraard onze dank hiervoor.   
 
Hieronder een kleine opsomming van wat er allemaal gedaan is om tot dit feest te 

komen: 
 Het opzetten van de kramen door de Boppers. 
 Het verzorgen van de sfeerverlichting op de kerstmarkt. 

 Door het hele jaar heen worden kerstballen, lichtjes, bakjes, 
mandjes, decoraties enz. enz. gebracht. Aan de oproep voor groen werd 

spontaan gehoor gegeven zodat we in korte tijd genoeg bij elkaar hadden. 
     

 Er zijn heel veel dames geweest die hun fantasie hebben los gelaten op de 

kerstbakjes en zo hebben we er samen 106 gemaakt. Het is super dat zo 
velen hebben  geholpen en allerhande diensten spontaan verrichten en met 

ons meedenken.  
 Aan 2e handsboeken geen gebrek, vanuit heel Beckum is zoveel gekomen 

dat de 5 meter kraam tjokvol stond. Gelukkig waren er deskundigen,  

waaronder Marijke en Joop,  die alles uitgezocht hebben.  
 Ook waren er tijdschriftpakketjes, decoraties voor kerst, mooie flesjes, 

potjes, waxinelichtjes, kransen, beschilderde borden, vogelvoer 
slingers, vogelschijfjes, voerbakjes, werkjes van de kleuters en groep 8 enz. 
enz. 

 Bij een lekkere bak koffie/thee kreeg je gratis een kniepertje, vers gebakken 
met roomboter door dames in prachtige kledij. De zakjes met kniepertjes 
gemaakt door de dames van de Bieb met vrijwilligers in de boerderij van 

Breukers,  waren binnen de kortste keren uitverkocht. 
 Je kon de nageltjes mooi laten lakken door 4 meisjes uit Hengelo in het 

kader van hun maatschappelijke stage.  
 Alfons Vossebeld stond met z’n prachtige beelden waar je alleen naar mocht 

kijken (niet kopen) en liet de kikker op verzoek kwaken. 

 De kinderen van school kwamen trots € 8,35 brengen die ze verzameld 
hadden bij hun toneelstukje. 

 Willem en Ernst hadden hun pot weer flink aan het branden en rookten 
heerlijke vis. 

 De dames van de loterij hadden hun loten heel snel verkocht.  De prijzen 

voor de loterij zijn beschikbaar gesteld door Makelaar ter Heegde, 
Bakkerswinkel Yvonne, Auto Asbroek, Rijwiel-handel ten Brincke, 

Het Pakhuys, Rotex, Groenrijk, H.O.H. Hengelo, Rijwielhandel Pot, 
Lamers, Albert Heijn, Plusmarkt, D.A. drogist Mensink, Ezendam 
Rijschool,  Breukers Slijterij,  de kaashandel en de slager van de 

Beckumse markt.  
 Wij mochten voor de verkoop van de kerststukken en kniepertjes 

donderdagmiddag bij de kramen van de Beckumse markt aanschuiven en op 
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zaterdagmorgen waren we bij Yvonne’s bakkerswinkel. Om de voorraad 
alvast op te halen hoefden we alleen maar naar de overkant, want deze 
mogen we ieder jaar weer opslaan bij de fam. Schoot.  

 Je kon een prijsvraag  invullen, de prijs is een APK keuring en autopakketje 
beschikbaar gesteld door Auto Asbroek en 2 Hema waardebonnen voor de 

kinderen, beschikbaar gesteld door Ezendam Rijschool.  Mark en Louis 
stonden met hun auto’s op de kerstmarkt waar ze in Januari de Scancovery 
Trail mee gaan rijden.  

 Tijdens de kerstviering in de kerk zullen op 11 januari om 19.30 de prijzen 
worden uitgereikt en tevens zullen wij bekend maken hoeveel de goede 
doelen opgebracht hebben. De goede doelen dit jaar zijn de basisschool de 

Bleek en de nieuwe Bibliotheek. Ben je nieuwsgierig kom dan vooral.  
 Al met al kan de kerstmarkt alleen maar draaien met betrokkenheid van heel 

Beckum, de vele vrijwilligers, kinderen die helpen voor maatschappelijke 
stage en de extra hulp/ideeën die door de goede doelen (dit jaar de 
basisschool en bieb) worden aangedragen. 

 De kerstman in de arrenslee samen met de fotografe en de fotografe die 

foto’s heeft gemaakt van de kerstmarkt.    
 Eten en drinken verzorgd door het Wapen van Beckum die ook meedoet met 

de organisatie en een bijdrage doet aan het goede doel.  
 Basisschool de Bleek die met het idee kwam om Scrooges in te zetten bij 

hun kerstverhaal, uitgebeeld door de groep 7 kinderen. Met als afsluiting van 
de kerstwandeling een mooi lied dat door groep 8 werd gezongen. 

 De grim van de Scrooges en natuurlijk de 5 Scrooges die ook nog over de 

kerstmarkt liepen. 
 Het samen komen van ouders op de kerstmarkt waardoor de gezelligheid 

optimaal benut werd. 
 

 

Kerstmarktdames op de arrenslee; Ine, Irma, Ria en Sonja 

http://www.flickr.com/x/t/0094009/photos/111851798@N03/11512429575/
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Volgend jaar gaan we weer samen aan de slag, weer met nieuwe goede doelen. Heb 
je een goed doel voor Beckum waar iedereen gebruik van kan maken of heel Beckum 
plezier van heeft laat het ons dan vooral weten. Maar ook als je een goed idee hebt 

of nog iemand weet die zich ook op wil geven als vrijwilliger, schroom niet en neem 
contact met ons op. Uiteraard kun je via Facebook ook een bericht achterlaten.  
 

Namens de gehele organisatie, Het Wapen van Beckum, Basisschool de Bleek, en de 
Kerstmarkt groep bestaande uit Ine , Ria , Irma en Sonja nogmaals hartelijk dank 
voor alles! 

Voor nu een laatste oproep; gooi niets weg van de kerst maar lever het in 
bij een van de dames van de kerstmarkt groep! 
                                                    Allemaal een gezond nieuw jaar en tot in 2014! 

 
De kinderen met hun kerstverhaal en veel publiek bij de druk bezette kraampjes 
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Wist u datjes…. 
>Het handballen ging begin januari onverdroten voort. De TVO F pupillen 
schoten met 0-14 winst uit de slof bij Dynamiek, maar de E pupillen moesten 
diep buigen bij RSC E1; 14-3 verlies. Dames1 deed het beter tegen de 

Rossumse meiden, wat heet; na een 11-12 stand bij rust ontpopten onze 
meiden zich met flitsend gevarieerd spel. ‘De mooiste ploeg waartegen we 
gespeeld hebben’ citeerde de RSC coach… Resultaat tenslotte een knappe 

22-28 zege voor TVO1, inmiddels trotse middenmoter. Dames2 herpakten 
zich ook met prima winst bij BWO met de cijfers 17-24. Dames3 moesten het 
afleggen tegen het veel scorende Bentelo3, bij 30-16 stopte de teller… 

 
>Een week later manifesteerde TVO1 handbal zich opnieuw nadrukkelijk. 

E&O2, de koploper kwam op bezoek en kreeg met 24-19 klop van onze 
meiden. Weliswaar waren de gasten (zonder enkele 1e elftal speelsters!) 
verzwakt, doch dat doet niets af aan de flow waarin TVO verkeert. De subtop 

is in zicht en da’s klasse ! Ook TVO2 bleef winnen, bij Olympia met 12-17, en 
heeft de 2e plaats heroverd. TVO1 voetbal poedelde in de oefenpartij tegen 
EGVV, want na een klein half uurtje overwicht werd die dominantie zomaar 

weggegeven. Resultaat een ‘potje los zand voetbal’ op het kunstgras in de 
Hoeve met een 2-4 nederlaag als resultaat… Maar nadien was het drommels 
gezellig in de Hengelose binnenstad met al die groepjes TVO voetbal-en 

handbalspelers bij het winteruitje!... 
 
 

 

Waar zijn de sjoelstenen?                               Column 
 

Het is wat zo tegen Kerstmis. Tenminste, bij ons was ’t wat…  
Deze filosofische insteek behoeft nadere uitleg. Tradities sneeuwen gaande-weg 

onder in de loop der tijden. Tenminste in veel gevallen. Kinderen vliegen uit, krijgen 
andere interesses of kiezen andere prioriteiten. Maar toch blijft hier en daar zo’n 
traditie overeind. Zoals sjoelen op 1e Kerstdag. Voor ‘de overdaad aan spijzen en 

sapjes’, die dag elkaars krachten meten op zo’n sjoelbak is goed voor de familiaire 
teambuilding… 
 

De sjoelbak vertoont al tijden scheuren aan de achterkant en enkele sjoelstenen zijn 

de jaren door zoekgeraakt. Maar je bent er zuinig op, ’t kan nog wa ’n joar’, wordt 
steeds gezegd. Inmiddels schuiven ook (de oudste) kleinkinderen driftig mee. 
Afgelopen Kerstmis was het echter mis, tenminste; waar zijn in hemelsnaam de 

sjoelstenen gebleven? Bekende logische plekken nagezocht; niets nana njente…  
’s Morgens voor Kerstavond op pad met alleen de boodschap; op jacht naar 
sjoelstenen. Druk in het dorp, wat heet; bijna geen parkeerplaats te vinden. Miezerig, 

lauw weer met motregen, een heldere witte Kerst is verder weg dan ooit… Bij 
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Intertoys; ’sjoelstenen? Hebben we niet los, eh ja, alleen compleet met een sjoelbord 
erbij, vanaf zo’n 80 euro’. Ik loop hard weg…  
Bij Blokker geïnformeerd; ’wat wilt u? sjoelstenen? Met een blik alsof het een pre-

historische vraag was mompelt het nette meisje; ‘oh nee, kennen we niet, ook nooit 
gehad’. Ze schreeuwt me na; ‘misschien bij een bouwmarkt meer succes, daar 
hebben ze allerlei stenen voor de bouw’. Licht teleurgesteld vervolg ik mijn weg, 

paraplu op en stevig vast bij de rukwinden. Bij Sport 2000 loop ik door de zaak en 
kom de daar werkende Stef Ottink tegen; achterneef en HSC1 speler. Ik dacht sport 
en spelzaak, wie weet. Heel klein kansje op sjoelstenen, maar begripvol en 

meelevend klinkt het; ‘nee, die hebben we niet’ en hij vervolgt het gesprek met een 
cliënte die een duur ski-jack wil kopen (of zoiets). 
Bijna gedesillusioneerd waag ik een laatste kans bij Action, 40 meter verderop. Een 

verkoopster aangesproken vlak na de ingang, die stellingen vult. Haar jonge, doch 
flink bepoederde hoofd lacht na mijn sjoelstenen vraag en zij bevestigd; ‘die hebben 
wij niet’. Haar blik straalt iets uit van; wat zijn nu in godsnaam sjoelstenen, wat een 
sukkel…  
 

Thuis gekomen na viermaal bot vangen wordt overwogen wat te doen. Nog een halve 
dag voor Kerstmis, maar geen sjoelstenen. Met de achterban overlegd; toch maar ’s 

middags snel een nieuw bord met stenen kopen? 
Even later komt een bijna niet vermoede oplossing… in de 2e lade van het 
bergingskastje in de hal (ipv. de 3e) ligt een plastic tas onderin met de vermiste 

sjoelstenen!! Halleluja, wat is ’t wat met Kerstmis…. 
                                                                                                               Knitto 

 

 

Theo Wijlens… het complete verhaal 
 

Het stond in TVO nieuws, ergens in mei 2013. ‘Na ruim 43 jaar de 
tweewekelijkse verloting te hebben verzorgd bij TVO1 thuis-

wedstrijden, naast de organisatie van de jaarlijkse oliebollenactie, 
wil ik stoppen met deze activiteiten’.  
Getekend; Theo Wijlens. 
 

Maar dat zijn slechts enkele initiatieven die hij decennialang voor Beckum 
heeft ondernomen. Want wie is nu ‘de mens achter’ Theo Wijlens? Wetende 

dat hij ook bij veel andere Beckumer activiteiten betrokken was en is. Is dat 
die voetballer, die met zijn techniek, overzicht en steekpass tot TVO2 reikte 
en later als elftalleider fungeerde bij menig lager elftal? Is dat de man van de 

vele blessures en andere lichamelijke malheur? Is dat de man, die vooral 
voor de TVO jeugd ontelbare acties hielp organiseren? Is dat ook de man, 
die nogal krasse uitspraken kan doen en dan helder zegt waar het op staat? 

En jawel, is dat ook de man dit in 2013 voor de 3e keer koningsschutter werd 
bij het Pinksterfeest vogelschieten? En tenslotte, is dat de man die op zijn 
bourgondische manier van het leven geniet met natjes, droogjes en het 
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draaien van een shaggie? Zomaar een aantal stellingen die bevestigend 
kunnen worden beantwoord. Maar er is veel meer te vertellen over Theo 
Wijlens. Die, met Marga, niet weg te branden is aan de rustieke 

Beckumerschoolweg en inmiddels twee uithuizige dochters heeft; Dorien en 
Marleen. We leggen ons oor te luister bij deze duizendpoot. Die vaak veelal 

een uitgesproken mening heeft. Dat mag natuurlijk en levert een boeiende 
monoloog op.  
 

Het verhaal 
Een uitgesproken gelegenheid biedt de oliebollenactie op 30 december jl. 
met Theo Wijlens als voorbereider, regisseur en coördinator, al zo’n 45 jaar. 

Plaats van gesprek achterin de keuken van de sportzaalkantine. Oliebollen 
worden ernaast gebakken en gedistribueerd, het is een en al bedrijvigheid 
van komende en gaande mensen. 
 

“Het begon allemaal in 1967, de handbalbestuurders Bernard Ellenbroek en 
Herman Mulder namen het initiatief tot een oliebollenactie voor de 

handbaljeugd van TVO. In 1971 nam de opgerichte TVO jeugdafdeling dit 
over. Enkele namen die me uit die tijd zo te binnen schieten zijn Eddy 
Drenth, Frans Wielens, de zusters Wielens en ook Marietje Michorius en Anny 

Rouwenhorst. Op verschillende locaties werd er gebakken; bij Mentink in de 
schuur, op de Ketelslocatie, bij Lonink in de schöppe, Kruudnhof 
kleedkamers, in een zaaltje bij café Mentink, bij bakkerij Gerry Pot en de 

laatste 25 jaar in de keuken achter de kantine van sportzaal ’t Geertman.  
 

Tegenslagen en improvisatie 
‘Het liep vooral in het begin wel eens mis; afstemmen bij het deeg maken, 
stroomuitval vanwege doorgeslagen stoppen, ‘overlopend deeg bij 
tussentijds vervoer, derhalve besmeurde auto’s en ritten die vergeten 

werden. Kostte veel improvisatie, ook om de ploeg gemotiveerd te houden 
bij tegenvallers. Maar de laatste jaren zijn met de nodige ervaring veel 
zekerheden ingebouwd. Materiaal is (voor zeer schappelijke prijs van Gerry 

Pot aangeschaft) goed en betrouwbaar voor komende jaren. Stroom halen 
we thans via de basisschool en de kerk, is goed onder controle’. 
 

Medewerkers vormen ingespeeld team bij oliebollenactie 
‘Vorig jaar nam Johan Ellenbroek afscheid van het team na tientallen jaren 
inzet, Ivo Temmink kwam erbij en ook Arjan Annink, Aaron van Laar en Tom 

Ellenbroek vormen het bak-tellen-distributiedeel van de actie. Hoofd 
deegmakers zijn Danny Ottink en Robert Wielens en Alfons Jannink is ‘sinds 

mensenheugenis (al wel zo’n 40 jaar)’ die de bollen vakkundig en op maat in 
de oliebakken deponeert Daarnaast is Herman Bunte de administrator/ 
penningmeester/ rittenbeheerder’. Theo zelf regelt de voorbereiding, opbouw 

en coördinatie plus telefonisch nabellen. 
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‘We hebben de laatste jaren een bestendige productie en afname van 5600 
tot 5800 oliebollen, ook dit jaar weer. De opbrengst voor de TVO jeugd was 
vroeger plm. fl 4500, momenteel plm. € 2200,-. 

Ook belangrijk is, dat deze actie niet meer op oudejaarsdag zelf gehouden 
wordt, maar een dag eerder. De belasting voor de vrijwilligers was te groot. 

Nu compact één vroege morgen beginnen om 5 uur tot ongeveer 14 a 15 uur 
’s middags is te doen.  De mannen moeten ook aan thuis (hun gezin) denken 
en zijn oudejaarsdag vrij’. Aldus Theo Wijlens, die gedurende het gesprek 

geregeld nog klanten/rittenbrengers van advies voorziet. 
 

 
Het oliebollen bakteam  met links ‘pioneer’ Theo Wijlens en vervolgens Tom, Alfons, 

Ivo, Arjan, Aaron, Robert, (achter Aaron!) en Danny 

(Herman is ten tijde van de foto opname in de kantine ernaast) 
(foto Twentsche Courant Tubantia) 

 

Stoppen met oliebollenactie en regelen verloting bij TVO 1. Maar Theo 
Wijlens blijft op veel fronten actief! 
‘Ja dat is zo. Maar ik wil nog even memoreren, dat ik eerder zo’n 32 jaar jeugdtrainer 
was en 25 jaar in het jeugdbestuur heb gezeten. En ik heb jaren meegewerkt bij het 

TVO mixtoernooi, aan de oud ijzeractie en heb de oud papieractie in Beckum 
opgestart samen met toenmalig jeugdbestuurslid Johan ter Avest. 
Dan glimlachend; ‘Och, ik doe nog diverse taken voor TVO en ben sociaal actief bij de 

Twentsche Welle en doe vrijwilligerswerk bij het Inloophuis te Hengelo. Voor TVO; 
ben leider vanTVO5, zit in de kantinedienst, regeling kaartavonden, veldensproeien in 
voorjaar en Pinksterfeestdiensten van TVO voetbal coördineren (samen met Ilse en 

Ivette Koenderink voor handbaldeel)’. 
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Je ten dienste stellen van de gemeenschap, het zit sommige mensen diep in 
het bloed. De Wijlens familie is treffend voorbeeld: 
‘Ja dat kun je wel zeggen want mijn vader was medeoprichter van T.V.O in 1933. Ook 

mijn moeder was altijd actief voor de gemeenschap. Jan is 25 jaar voorzitter geweest 
en nog steeds actief als scheidsrechter en de maandagmorgenploeg. Gerda beheerd 
samen met haar man al 40 jaar de kantine van Rood-Zwart en is al jaren 

overblijfmoeder op de basisschool. Hennie was jaren aanvoeder en leider bij de 
senioren en nog steeds scheidsrechter zowel bij de handbal als de voetbal. 
Bestuurslid van o.a. ABTB, KPJ Delden en de Boerenjagersvereniging.  

Ria zat in het bestuur van o.a. de zomerfeesten en de KWJ en was leidster bij de 
handbal. Frans was jeugdleider bij TVO en is momenteel voorzitter en trainer van de 
atletiekvereniging in Losser. Dus kun je concluderen dat het niet van vreemden komt. 

Als een dorp zoals Beckum wil functioneren dan zullen er altijd veel vrijwilligers nodig 
zijn anders wordt het een dood gat. Laten we er daarom met z’n allen de schouders 
eronder zetten zodat Beckum een mooi dorp blijft. Samen sta je sterk. 
P.S. Marga is bestuurslid van de KVO en de gym en tevens kantine- medewerkster’. 

Theo Wijlens, het complete verhaal is hiermee verteld.. 
                                                                                                        Jan Ottink 

 
 

 

PERSOONLIJK 
 

Bedankt 
 

Dank voor uw grote belangstelling tijdens de avondwake voor Johan en natuurlijk ook 
voor alle vriendelijke aandacht en attentie daarvoor en daarna. Het in memoriam in 

BBB deed ons goed. 
Het gemis is er niet minder om, maar het geeft troost dat er meegeleefd wordt. 
Nogmaals dank, ook namens de kinderen. 
                                                                                                 Rie Menkehorst 

 

Er zijn zo van die dagen, dat droefheid overheerst 
 

Dat je even weer niet kunt begrijpen, waarom het definitieve afscheid van een goed 

medemens al zo vroeg realiteit is geworden. Want hij was nog vol plannen om samen 
met ‘zijn’ Joke gewoon een tijdlang van het leven te genieten. Ook de laatste jaren 
was hij een nuttig lid van de parochiële BOP ploeg, die regelmatig onderhouds-

werkzaamheden verricht rondom kerk en kerkhof. Hij was op zijn bescheiden wijze 
een sociaal, nuttig lid voor onze gemeenschap. Ruim een half jaar geleden kreeg hij 
de fatale boodschap van die ernstige ziekte. ‘Ik ben in de verkeerde trein gestapt’, zei 

hij berustend. Dat is helaas realiteit geworden in de middag van 2e Kerstdag 2013.  
 

We gedenken Johan Groothuis zoals hij was; een fijn en eenvoudig mens, die veel 
te vroeg is overleden op 67 jarige leeftijd. We wensen Joke - onze trouwe BBB 

medewerkster - en verdere familie veel kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. 
                                                                                                      BBB redactie 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 1, 2014 
pagina 17 

 

Bladeren in de historie van BBB 
We schrijven 1 februari 1984… 
 

Een gedenkwaardige visie werd gepubliceerd in Beckum Beter 
Bekeken door de toenmalige, gewaardeerde medewerker Remond 
Molenkamp, die altijd goed was voor een mals artikel vol humor en 

fantasie. 
 

ONDER DE LOEP; CARNAVAL 1984  
 

Na de Vrede op Aarde met Kerst en de vele nieuwjaarsborrels die, onder het 
knallen en oplichten van Chinese rockets vuurpijlen, door menige keel zijn 

gegleden, maakt half Nederland zich op voor de eerste feestelijke 
hoogtepunten in het nieuwe jaar. Want ondanks de vele goede voornemens 
zal naar alle waarschijnlijkheid 1984 niet veel beter worden dan het 

afgelopen jaar. En om dus alle problemen en het zwaarmoedige ge-Emmer 
van Fred ’s avonds om acht uur op de TV even te vergeten zal menigeen zich 
met zijn hele hebben en houwen in het carnavalsfeestgedruis storten. Terwijl 

aan Mien wordt gevraagd waar de feestneus is, worden de blauwe kiel, de 
rode zakdoek en het zwarte petje onder uit de kast gehaald. Mien zelf vindt 
in de attributendoos naast de welhaast wereldberoemde neus ook nog enige 

worstjes voor op haar borstjes en Flips, de ietwat ingedeukte fluitketel. Dit 
alles moet, met de haastig van moeders nachtkastje gegraaide lippenstift en 

oogschaduw, toch weer voor een ludiek uitgedost stelletje feestgangers 
kunnen zorg dragen. 
 

Een paar van hen haalt alvast het paard uit de gang van buurvrouw Jansen 
en begeeft zich daarop snel naar het café, terwijl de anderen Alie (je weet 
wel, die van de wegenwacht) bellen om hen te begeleiden. Na de eerste 

pilsjes blaast Toon op zijn hoempa en Corrie op haar soesafoon en dan 
begeeft het hele zootje zich op de dansvloer voor de eerste polonaise; 
Willem grijpt Marietje vanachter bij haar schouders en roept;’Ja, ja ik voel 

het al, het is weer carnaval’. Enkele uren later drijft de hele zooi rond in zijn 
eigen zweet maar niemand die daarop let, want de Odorex is toch niet bij de 
hand. 

 
Als het bier dan op is en de deur op de knip gaat, begeeft men zich weer 
naar huis alwaar stoelen en tafels aan de kant gaan. Barry’s kamerbreed 

tapijt wordt opgerold en het bloemetjesgordijn van de muur getrokken. Twee 
kratten Grolsch uit de kelder worden midden in de kamer gezet en de 
polonaise wordt hervat, terwijl Adam Eva met de sükkerbiete voor de kont 
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slaat en Johnny wou dat ie naar huis toe wou. Als dan de uurtjes weer groter 
beginnen worden, een ieder eindelijk gaat slapen en zelfs de benen staken, 
is er een mooie troep achtergelaten. Maar dat gif ollemoal nig want wie hoolt 

van meka en.. wij zijn de vuilnisman!  
 

Daags daarna wordt er gefoekepot; foekepotterij, foekepotterij, geef mij een 

centje dan ga ik weer voorbij. Maar vanwege de inflatie en andere duistere 
redenen wordt dat centje vaak vervangen door een hapsap van Jaffa en dat 
is misschien maar goed ook. 

Zoals uit dit geheel misschien wel mag blijken is het carnaval dus heus niet 
alleen een happening voor beneden de Moerdijk maar voor iedereen. Er is 

echter een groot duidelijk verschil. Beneden de grote rivieren zijn ze oh zo 
blij, dat hun neus van voren zit en niet opzij…. Ondanks dat toch; Alaaf en 
tot op het mooiste onzinfeest van het jaar!! 

                                                                          Remond, februari 1984 
 
 

 

Annika Noordink ontmoette  
koning Willem Alexander 

 
Memorabel was het bezoek van koning Willem Alexander aan het handbal 

selectieteam van Jong Oranje afgelopen zomer bij de Jeugd Olympische Spelen. Met 

als 2e van links werd basisspeelster Annika Noordink geïnterviewd.  
‘Onze’ handbaltrots die via TVO, Bentelo en E&O de nationale selectie haalde. 
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Meisjes van C1 volley met begeleiding; trotse kampioenen… 

 
 

Luk akkefietjes 
 

Vrea op de weareld, huls met kral’n, ofstekk’n van plea- en sierwark op 
ooljoarsdag- en nach en de hoet volvrett’n; wie hebt ’t gelukkig ommaol wear 
ehad. En rekken d’rop dat heel wat leu sloerig in’ rakkert bunt. Ik zag nog ne 

rake sprökke in de kraante vlak veur Kasmis in de wekke van Sieri’jus 
Riekwest.  
Woar geet’ opan met Kesmis? Noe ja, dat was nor Leeuward’n dus woarin 

dat glaas’n hoes dree proaters zes daag’n en nach’n ’t volk vermaak’n met 
muziek en aand’re frömde activiteit’n. Keal nog is ne moale, wat gung’t erof 
veur dat goeje doel; dee arme keender wiet vot. En ’t hef wear de heel’n 

voss’n geald oppebrach, dat hef’t. Dat is dan ok wa wear merakels mooi. 
Veurigen Kasmis was dat circus nog in de Stad en ok ton was het een 

gloepens succes, dat was’t.  
 
Tweedoezendveerteen leaf wie noe, wat zal’t giej’m veur de kötterboertjes, 

die’t zowat gin kaante mear op könt? Hopp’n op ’n betje subsidie, laand 
verkooo’n an dee natuurgiganten, dee alle boer’nactiviteiten wilt stopleng’ en 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 1 , 2014 
pagina 20 

’t vee oet de wèère jaagt? Joa, joa, dan mak’t de boer’n dee buunders 
groond bliem’n oonderhool’n… En as tmet de melkkwota (melkkwatta wo’k 
hoaste zeng’) wot offerschaft heij’t schoap hillemoal an’t driet’n. De 

hereboer’n goat investear’n in groter en mear vee, dus mear melk. Mer zee 
mot wa ne balaans heb’n, dat ze de èèng mest könt verwarken of loat’n 

distribuear’n. Doarbie kan d’r wear ne melkplas ontstoan en de pries’n 
kelder’n. Zee stekt zichzelf met de schuppe in’ voot, beunk bange vüür. Want 
met dee internationale regels kan oons kleine Nederlaandse Polderlaand d´r 

wal is groezelig achter daale kiek´n, wa´k ma zeng wol, he´k oe noe 
verteelt. Mer wieders… alle burgers en boer’nleu, dee’t nig al te breed hebt, 
weunske ik ’n gezeagend en gezoond joar too, dat doo’k… 

                                                                                HekselmesienHarry 
 
 

STAND VAN ZAKEN BIJ TVO 1 
 

Bij TVO voetbal is dit seizoen een compleet nieuwe bezetting van de 
technische staf voor de hoofdmacht. Het trainer-coachduo Leo ter 
Haar en Tonny Sigger staat aan het roer met assistentie van Danny 

Ottink. Voeg daarbij de leiders Arjan Annink en Raymond Markslag, 
verzorgster Caya Bruggink en grensrechter Alfons Jannink en de 
complete begeleiding is genoemd.  
 

Trainers verlengen overeenkomst voor volgend seizoen 
In december heeft het voetbalbestuur met de selectietrainers besloten de 

samenwerking voor volgend seizoen te vervolgen. Leo ter Haar en Tonny 
Sigger voor het 1e en Chiron ter Doest voor de 2e selectie. Zo met de korte 
winterstop een mooi moment om even terug te blikken op de 1e 

competitiehelft. Hoe bevalt de constructie, voldoet de selectie aan de 
gestelde verwachtingen en wat kan (eventueel) beter? 
Leo ter Haar kennen we van zijn eerdere actieve periode als speler bij TVO1 

en later als trainer van respectievelijk HSC A1, HSC 2, Buurse en weer HSC 
A1 en HSC 2. Een trainer met pit, bleek in die periode. Die een optimale inzet 
eist en, naar gelang de talenten en sterke punten van beschikbare speler, 

altijd een goede veldbezetting voorstaat. 
 

Trainen bij TVO verschilt dat veel met andere ploegen voorheen? 
Denk dat er weinig verschil is, de trainer is daar een belangrijke spil in. 
Proberen het maximale uit de groep te halen, iedereen zijn ding laten doen 
waar hij goed in is maar het teambelang moet altijd op 1 staan. Na een 

moeilijk seizoen vorig jaar  zie je toch een groep die slecht met tegenslagen 
kan omgaan, zit toch in de koppies. Ik vind dat er af en toe wel wat feller 

getraind mag worden en dat de juiste mensen op gaan staan om het team te 
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gaan leiden. Ik denk dat we met elkaar nog veel beter kunnen en er nog 
meer uit te halen valt. En een verschil met het trainen bij HSC is dat men 
vanuit de jeugd al 3 keer gaat trainen, er toch wel een ander voetbalklimaat 

is en daarin kan je TVO en HSC niet vergelijken. 
 

Samen coachen met Tonny Sigger, is er een soort taakverdeling afgesproken 
of loopt alles meer spontaan? 
Ik moet zeggen dat Tonny en ik  wel bijna de zelfde mening over voetbal 

hebben. We vullen elkaar goed aan, dat gaat vanzelf en bespreken met 
elkaar trainingen, wat gaan we doen; in welke opstelling we moeten spelen 
hoe we gaan spelen? Zijn allebei liefhebber van mooi en aanvallend voetbal 

4.3.3. We zijn dit jaar ook zo begonnen waar we ook best wel punten mee 
hebben gehaald. Toch zijn we de laatste 2 competitie wedstrijden naar 4.4.2 
gegaan omdat we vonden dat er te weinig van de zijkanten kwam. Ik denk 

dat we allebei tevreden zijn en elkaar goed aanvullen. 
 
Enkele ex-HSC spelers voldoen prima in het 1e, maar proef je dat 
Beckumer jongens wellicht ontevreden raken dat ze net nog niet aan  
de bak komen? 
Ik heb er nog niks van gemerkt, denk dat de jongens van HSC zich prima 

aanpassen en ook hebben laten zien dat ze goed meedraaien bij TVO 1. 
Denk wel dat we moeten oppassen om geen HSC 2 te worden bij TVO. 
Jongens moeten ook gewoon hun prestatie brengen en hebben volgens mij 

geen voorrechten om te spelen in het 1ste. En dat sommige jongens niet 
helemaal tevreden zijn zou ik zeggen; ga de strijd aan en laat zien dat je 

beter bent.  
 

TVO Talenten aan het woord 
Het voetvolleytoernooi was een mooie gelegenheid om een aantal Beckumer 
voetballers te vragen naar hun ‘voetbalstatus’; Rik Horstink bijvoorbeeld, 
jarenlang TVO1 basisspeler, die studie vanaf dit seizoen voorrang geeft. ‘Ik 

studeer in Zwolle en Enschede en hoop binnen 2-3 jaar die studie richting 
Officier van Justitie afgerond te hebben. Ik voetbal nog wel in het zaalteam 
van TVO1, gaat dit jaar wat moeizaam vanwege wisselende team-

samenstelling en het hogere niveau natuurlijk. Ik ben 29 jaar en heb de 
ambitie om straks (over 3 jaar)  weer bij de 1e selectie van TVO1 aan te 

sluiten’. Dat zijn hoopvolle berichten!  
Vervolgens komen we Mike Ottink tegen, (die wekelijks in de 
kantinekeuken voor die lekkere snacks zorgt voor het TVO volk) en hem 

maar even aan de tand gevoeld. Mike speelt al enkele seizoenen in de HSC 
jeugd en thans in HSC b1, waar hij samen met Dion Hartgerink, die andere 
ex TVOer, deel uitmaakt van een talentvolle selectie. De eerste vraag 

natuurlijk; zien we je binnenkort nog terugkeren naar TVO? Mike schudt 
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bedenkelijk zijn hoofd; ‘We staan bovenaan in de competitie, spelen op hoog 
niveau en hebben een goed en hecht team. TVO b1 heeft nu ook wel een 
goede selectie, maar ik wil eerst proberen bij HSC het hoogst mogelijke te 

halen. Een terugkeer naar TVO zit er – zoals de situatie er nu voorstaat - dus 
even nog niet in’. 
 

Daarna worden enkele jongere Beckumer spelers spontaan gevraagd naar 
hun ervaringen in de 1e competitiehelft bij TVO1. 
Cyriel Temmink is voorzichtig, bescheiden met zijn prognose. Hij is nog 

gerechtigd om in b1 te spelen, 16 jaar oud, maar heeft al regelmatig 
invalbeurten in TVO1. Waar bij vlagen zijn slimheid, assists en kiezen voor 

positie geëtaleerd worden (en doet denken aan pa Eric Temmink in zijn 
vroegere topjaren bij TVO1). ‘Het voetballen in het 1e is duidelijk van een 
hoger niveau en tempo. Ik hoop de nodige ervaring op te doen en misschien 

volgend seizoen meer speelminuten te krijgen. Daarbij hoop ik ook, dat deze 
nieuwe selectie bij elkaar blijft. Het zou jammer zijn als bv. Barillett Ottink 
gaat stoppen, is een belangrijke verbindingsspeler met ervaring. Ik verwacht 

dat TVO1 zich dit seizoen kan handhaven’. 
Jorn Groothuis schuift aan. De nog maar net 17 jaar geworden karakter-
speler heeft al veel geleerd, beaamt hij. Zijn felle spel in de duels en 

impulsieve reacties leverden al enkele kaarten op. ‘Maar emoties zijn nu 
meer onder controle’ bevestigd hij. ‘Daar wordt ook door de technische staf 
aandacht aan besteed’. De dynamische middenvelder heeft al 2x gescoord 

voor TVO1 en verwacht; ‘met dit nieuwe team kunnen we nog groeien en 
met minder wisselvalligheid zeker die middenmoot vasthouden’. 
Bas ten Dam is de volgende youngster, inmiddels 20 jaar oud. Van 

oorsprong aanvaller, maar sinds zo’n 1 ½ jaar regelmatige tot vaste 
middenvelder in het 1e. Sterk in duels, maar in de voortgang is zijn spel niet 

altijd even secuur. Lachend; ‘ik speel zo’n beetje op 10 en inderdaad zou er 
meer rendement met steekpasses op maat moeten komen, maar ik doe mijn 
best’. In de trainingen wil de bal uit afstandschoten nog wel regelmatig in  

het doel suizen. ‘Inderdaad wordt het tijd om ook in de wedstrijden een keer 
op die manier te scoren’, stelt hij vol zelfkennis. ‘Dit seizoen handhaving? Dat 
denk ik zeker’. 
 

De praatronde bij de bar eindigt met weer zo’n snelle jongen, die - als hij 
met iets meer geloof in eigen kunnen gaat spelen – voor nog meer gevaar 

kan zorgen. Thijn Veldhuis dus, 18 jaar, die veelal vanaf rechts zijn snelle 
rushes inzet. Vorig seizoen al regelmatig pinchhitter en nu vrijwel altijd vaste 
waarde in het 1e. ‘Klopt, ik moet mij meer manifesteren, soms loop ik er wat 

verloren bij, zeggen ze dan’. Thijn (inderdaad met een h!) scoorde tegen 
Wilhelm.school de belangrijke 2e treffer op een manier die zijn sterke punten 
onderstrepen. Tegenstander uitspelen, naar binnen trekken en de trekker 
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overhalen. Laatste vraagje; ga je dit na de winterstop vaker herhalen? Thijn 
schudt glimlachend bevestigend met het hoofd. 
 

Zomaar enkele Beckumer talenten dus, die hun waarde voor TVO al aan het 
bewijzen zijn. Daar mag dan meteen aan toegevoegd worden, dat de 
jeugdige Dwayne Lankheet, Roy Leferink en Martijn Leferink (allen van HSC 

gekomen) naast goalie Marin Juresic en pinchhitter Andy Tolhuis (vorig jaar 
gekomen) wekelijks bewijzen in de TVO hoofdmacht hun mannetje te staan. 
En ze voelen zich bij TVO best op hun gemak! Het zou niet verkeerd zijn, als 

hun TVO gevoel zich de komende jaren verder blijft ontwikkelen! Dan zullen 
ook deze spelers wellicht ook een keer ‘in beeld’ komen voor een 

beschouwing in BBB. 
                                                                                              Jan Ottink 
 

 

Voetvolleytoernooi geslaagd 
Het voetvolleytoernooi voor de TVO voetbalsenioren was een zeer geslaagd 

evenement, waarbij bijna 50 deelnemers verdeeld over 10 ploegen, elkaar’s 
krachten maten. Techniek, balbeheersing en slimheid waren de belangrijkste 

wapenen in dit spelletje. Dat ging sommige spelers goed af, maar kostte 
anderen de nodige moeite. Alom derhalve bewondering versus hilariteit in 
het veld en aan de zijlijn bij de toeschouwers.... Het opgestelde dartbord 

werd veelvuldig gebruikt in de pauzes (de dartkoorts was er ook in Beckum!) 
Winnaar werd de ploeg Sukkels, 2. Pummels 3. Sufferds en 4. Lummels 

 
De voetvolleyspecialisten (met gastspelers?!); De Sukkels 
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Teams Louis Ezendam en Mark Asbroek  
in ScanCovery Trial 2014 
 

Louis Ezendam met bijrijder Ronny Vliesz en Mark Asbroek met bijrijder 
Ronnie Markink hebben zich gemengd onder de 75 deelnemende teams aan 
de vierde scancoverytrial.  
 

Een behendigheidsrit kris kras door Scandinavië. De meeste kilometers zijn gereden in 
gebieden boven de poolcirkel, in Lapland. Door de teams is geld ingezameld voor 
goede doelen. De teams krijgen coördinaten middels een sms`je. In een door de 

organisatie vooraf bepaalde tijd moeten de teams de afstand afleggen. Bij 
overschrijding van de tijd, of een te snelle tijd worden strafpunten toegekend. Ook bij 
het overschrijden van de snelheid worden strafpunten toebedeeld. De equipes 

bepalen zelf welke route ze kiezen en middels het volgsysteem is op de PC goed te 
zien dat er verschillende routes worden gekozen en dat maakt de Scancovery zo leuk. 
Louis; we kregen een coördinaat in Denemarken en besloten een route te nemen 

waarin we de boot moesten nemen naar Rödby. Het volgende coördinaat lag in 
Zweden en we konden kiezen weer een boot of via de Öresund-brug naar Malmö. Wij 
kozen voor de boot en dat was een verkeerde gok, helaas een onverwacht lange 

wachttijd en dus tijdverlies. Dat heeft ons de hele weg achtervolgt, hoewel we in een 
aantal etappes goed hebben gescoord.  
Er werd uiteindelijk koers gezet, inmiddels met spijkerbanden onder de auto, naar 
Tromö, volgens de Beckumse deelnemers een prachtige stad. In Saariselka in Finland 

was een sporthotel het eindpunt, van waaruit men kon deelnemen aan een rit met 
sledehonden en skiscooters. Ook werd een bezoek gebracht aan Snow Village in 
Vessikovaara (Finland), één van ijshotels die Lapland rijk is. Donderdagmorgen om 

03.00 uur was het vertrek en werd begonnen aan een lange rit richting Zuiden, waar 
ook weer grote kuddes rendieren werden gespot en was het dus oppassen geblazen.  
Ronny; we hadden al van de organisatie een sms’je gekregen dat we ons geen 

pauzes konden veroorloven, we moesten een boot halen, maar wisten niet welke.  
Het werd Turku-Stockholm. De deelnemers waren onder de indruk van het nieuwe 
schip dat net een jaar in de vaart was. Aan boord speelde een tienmanformatie die 

een prachtige show gaf. 
Mark; we hebben prachtige etappes gereden. Ik vond vooral de etappes in Fins 
Lapland het mooist. Ik moet wel zeggen dat ik deze editie niet als echt zwaar heb 

ervaren. Onze Ssang Yong bleek een superfijne auto te zijn, geknipt voor deze rally.  
Ook Louis was vol lof over zijn Mazda CX-5, die op de spekgladde en besneeuwde 
wegen over bijzondere eigenschappen bleek te beschikken. Uiteindelijk bleken de 

teams in Beckum ruim 6200 km te hebben gereden en dat was aanzienlijk minder dan 
in andere edities.  Eindpunt voor de Twentse teams was het Het Wapen van Beckum. 
Onderling hadden ze de afspraak gemaakt om precies om 16.00 uur aan te komen. 
Ze werden warm onthaald door familie vrienden en sponsoren, waarna er nog een 

gezellige evaluatie volgde in het restaurant. 
                                                                                                 Frank Appelman 
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De gigantische Noordpool klus is volbracht. De teams van Mark Asbroek - 

Ronnie Markink en Louis Ezendam – Ronny Vliesz ‘zijn thuis’ en gearriveerd 
bij het Wapen van Beckum 

KORT VOORAF… 
Ronny Vliesz en Louis Ezendam over de reden van deelname: "Uiteraard doe we mee 
voor de uitdaging, maar nog meer om zoveel mogelijk geld binnen te brengen 
voor Stichting Kans voor een Kind. Deze stichting stelt zich ten doel om (onder 

andere) zieke kinderen uit onze regio die zonder hulp van derden geen uitzicht 
hebben op verbetering van de persoonlijke situatie te helpen. Om deze actie tot een 
succes te maken vragen wij bedrijven of er mogelijkheden zijn voor sponsoring ten 

bate van Kans voor een Kind."  
 

 

 

Extra aandacht voor vrijwilligers rond Kerstmis 
Op Nico en Hennie kun je rekenen 
 

Vrijwilligers, we hebben ze altijd nodig. Ze opereren vaak anoniem voor de 

gemeenschap in welke vorm dan ook. Jazeker, er wordt wel eens geklaagd, 
‘sommige mensen staan er vaak alleen voor’, ‘het zijn meestal dezelfden 
die de kar trekken’. En ook; ‘het is hoognodig dat er fris bloed komt’ als er 

weer eens een functionaris wil of gaat stoppen. Citaten die iedereen wel 
eens gehoord heeft. 
 

Maar met dat gegeven moet je leven, want het inherent aan het sociale, 

culturele en sportklimaat in een (klein) dorp. Vooral als de nood hoog is, als 
een somber toekomstbeeld ontstaat over de levensvatbaarheid van 
organisaties of instellingen, zijn er gelukkig mensen die de hakken in het 
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zand zetten. En dan vooral in de goede zin van het woord. Het DorpsplanPlus 
is daarvan ook een goed voorbeeld. Werkgroepen zetten zich momenteel in 
voor diverse actiepunten tot een toekomstige betere leefbare gemeenschap 

Beckum-Oele. Zo draait ook de sport en de kerk in Beckum op veel 
vrijwilligers, evenals de talrijke verenigingen en instanties. En hierbij is dan 

het gebruikelijke credo; er is veel werk aan de winkel maar… het mag 
eigenlijk niet wat kosten. We kennen accommodatieploegen bij TVO en bij de 
kerk. Waar BOP-pers zich periodiek inzetten voor onderhoud van kerk, 

pastorietuin, kerkhof etc.  
 

Met een hoogwerker bovenin de kerk 
Zo zijn er bij en in die kerk het hele jaar door ook geregeld noodzakelijke 
klussen te verrichten door vakmensen. Bij de geluidsinstallatie en verlichting 
bijvoorbeeld. Net voor Kerstmis nog werden werkzaamheden verricht aan de 

verlichting bovenin de kerk. Lichtpunten werden verplaatst en spots, gericht 
op het altaar, aangebracht. Voor een gewenste betere verdeling en spreiding 
van licht. Op de hoogte van tientallen meters is daarvoor natuurlijk groot 

materieel nodig, oftewel een professionele hoogwerker.  
 

 
Nico en Hennie samen in de bak van de hoogwerker vd. firma Scharenborg 
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En er werd – niet tevergeefs – maar weer eens een beroep gedaan op 
mannen als Nico Scharenborg en Hennie Assink. Die laatste is; ‘De man van 

de stroom in Beckum’ en die stelling is niet overdreven. Voor TVO op alle 
locaties, voor de kerk en het Proggiehoes, bij de aanleg van stroompunten bij 

de nieuwe pastorietuin; altijd kan dankbaar gebruikt gemaakt worden van de 
vakkennis van Hennie Assink. En met de hoogwerker van bouwbedrijf 
Scharenborg kon Nico met Hennie die hoge verlichtingsklus in de Beckumer 

kerk vlak voor Kerstmis vakkundig uitvoeren. Weer pro deo dus en dat is 
klasse, hulde daarvoor! Dat mag best even gezegd worden… 
 

 
Een uniek beeld vanaf het plafond in de kerk 

 
 

2 e TVO kaart marathon,  Kruisjassen 
Zaterdag 15 februari  a.s. in kantine van ’t Geertman. Aanvang 10.00 uur, aanwezig 

om 09.45 uur en einde om 22.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. 
Inschrijving staat open bij: 
Cor Koppelman  Wolfkaterweg 58  7554PM Beckum 
Tel. 074 – 3676314   Mobiel 06-53426502 
e-mail c.koppelman@planet.nl  Bank rek .nr. 104790407  
 

Aanmelden d.m.v. € 17,50 over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer 

onder vermelding van marathonkaarten TVO en uw volledige voor– en achternaam, 
adres  en uw telefoonnummer. 
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De Zonnebloem wenst u het allerbeste voor 
2014  Samen maken wij er een mooi Zonnebloem jaar van 
 
Door de veranderingen in de zorg zullen  mantelzorgers en 
vrijwilligers een belangrijker positie gaan innemen om de 

eenzaamheid onder de gehandicapten en ouderen te verminderen. 
 

De Nationale vereniging de Zonnebloem heeft het afgelopen jaar vele bijeenkomsten 

in het land georganiseerd om de positie van de vrijwilligers samen met de gasten te 
verduidelijken. 
De toekomstvisie voor 2014 - 2018 is vastgesteld. 

Via internet of het Zonnebloem tijdschrift wordt u op de hoogte gehouden. 
Vanaf maart 2014 wordt het nieuwe tijdschrift van de Zonnebloem niet meer bij het 
secretariaat bezorgd. De Zonnebloem heeft er voor gekozen om het kwartaal blad; de 

Zonnebloem bij u thuis te laten bezorgen. Het blad is kosteloos. U kunt zich 
aanmelden via internet, via een briefkaart naar de Zonnebloem Breda of via het 
secretariaat van de Zonnebloem in Beckum. (3676658). 

 
Anna Landewe bedankt! 
Onze Zonnebloem afdeling telt 17 vrijwilligers. Per 01-01-2014 is Anna Landewe 

gestopt als vrijwilligster. Wij bedanken haar voor 27 jaar Zonnebloemwerk. Elke 
vrijwilliger heeft haar eigen taak binnen onze afdeling. Daarnaast hebben we tijdens 
onze activiteiten gebruik mogen maken van stagiares en andere vrijwilligers. Hartelijk 

dank hiervoor. Tevens willen we de mensen bedanken die ons financieel hebben 
gesteund, lid zijn van de Zonnebloem, of onze loten- en zonnebloemen kopen. 
Voor 2014 staan de volgende activiteiten op het programma: de boottocht, de 

ontmoetingsdag, de zonnedag, de ziekendag, de ontspanningsmiddag. (theater 
tournee) In BBB kunt u maandelijks een stukje lezen over de activiteiten van de 
Zonnebloem. U kunt  zich opgeven als u vindt dat u tot de doelgroep van de 

Zonnebloem hoort. Wij hopen  u als gast te mogen verwelkomen. 
De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar, al 65 jaar.       
                                                                                                 Carla Aalbrecht  
 

Zonnebloem voorstelling 

In Raalte wordt het  Internationale Folkloristische Festival  

georganiseerd, waarbij ze voor de Zonnebloem een speciale 
voorstelling geven op vrijdag 20 juni.  
 

Een gevarieerd programma van cultuur en folklore. Er zullen meerdere dansgroepen 
optreden  die tevens een kledingshow verzorgen. Het beloofd een prachtig 
schouwspel te worden.Het programma is van 14.00 uur tot ca. 16.30 uur met een 

pauze tussendoor. De zaal is open van af 13.oo uur.  Hoe laat we vertrekken is nog 
niet bekend, maar zal rond het middaguur zijn. 
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De kosten bedragen 7,50 euro per persoon incl. koffie met cake.  Het vervoer wordt 
geregeld door de zonnebloem, waarvan ook vrijwilligers meegaan als begeleiding.  
Graag opgeven vóór 1 februari bij Mariet Eijsink tel. 074-3676498 of Ria Asbroek 

tel. 074-3677573. Geef u zo snel mogelijk op want vol = vol. 

 
 

Bieb op school  
Geweldige gift van de Kerstmarkt 
 

Zaterdagavond 11 januari in de kerkdienst  kregen we van het team 
van de kerstmarkt een cheque overhandigd van € 1000,-. Daar 

waren we wel even stil van, want zoveel hadden we echt niet 
verwacht. 
 

We waren natuurlijk heel benieuwd welk bedrag er op zou staan. Zou het 
“loon” naar werken zijn? Want zo’n kerstmarkt opzetten organiseren is 

ontzettend veel werk. 
Dat heb ik nu van iets dichter bij meegemaakt en vond het geweldig te zien 
met hoeveel enthousiasme een betrekkelijk kleine groep dit mogelijk maakt. 

Na de oproep in BBB om boeken in te leveren was ik enorm benieuwd naar 
het resultaat. Wat zou er allemaal uit kasten, schuren, kelders en van zolders 
komen. Nou, dat hebben we geweten. Regelmatig stonden er weer dozen 

achter het huis en we konden nog maar net door de gang naar binnen 
komen. Na het Sinterklaasfeest op school konden we alles in een 
kleuterlokaal neerzetten. Daar zijn we met 4 vrijwilligers een dag bezig 

geweest om alles zorgvuldig uit te zoeken. We wilden natuurlijk wel een 
beetje kwaliteit op de kraam. Een kraam van 5 meter, en we hadden nog 
tekort. Als hulp kregen we ook Rik Hammink en Matthijs Vasterink 

toegewezen. Zij konden punten verzamelen voor hun maatschappelijke 
stage. Ze deden het prima en ze ontdekten gaandeweg hoe ze aan 
klantenbinding konden doen. Vooral de jeugdboeken liepen goed. 
 

De Bieb promoot lezen met: “Door 15 minuten lezen per dag leert een kind 
1000 nieuwe woorden per jaar.” Als wij ons, als volwassenen niet onder tafel 

willen laten praten door de jeugd, moeten wij dat tempo toch wel proberen 
bij te houden. 
Maria Roethof, manager van de bieb in Hengelo zei nog, dat wij in Beckum een heel 
bijzondere bieb zijn. Als enige school hebben wij een aanbod voor volwassenen! Dus 
ik hoop toch écht dat daar meer gebruik van wordt gemaakt. O ja, nog even iets. 
José Breukers is nog niet naar de ouderensoos geweest. Er was nog geen tijd te 
vinden waarop dat zou kunnen. 
Volgende keer kan ik misschien al melden wat we met het geld hebben gedaan.  

                                              Marijke Verholt, een van de Bieb vrijwilligers 
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Hallo Beste Lotenkopers en verkopers, 

 

Ook dit jaar zou ik graag langs deze weg iedereen hartelijk willen bedanken voor de 
bijdrage die ze hebben geleverd voor de koop en verkoop van de Grote Club actie 
loten 2013. Met name de speelsters en leidsters van de jeugdteams/ senioren en 

recreanten. We mogen voor de handbal weer een leuke bijdrage (80 % van de 
opbrengst van de verkochte loten) netto rondom de 1350 euro tegemoet zien.  
Fijn dat zoveel mensen de handbal gesteund hebben.  
Nogmaals bedankt en de hartelijke groeten van, 

                                    Contactpersoon Grote Club actie: Kelly Heuker of Hoek 

 
 

VALENTIJNSCONCERT  
DOOR TWENTS FANFARE ORKEST 
Op vrijdag 14 februari a.s. geeft het Twents Fanfare Orkest haar 
Valentijnsconcert bij Het Wapen van Beckum in Beckum. 
 

Het belooft een attractief en gevarieerd programma te worden met medewerking van 
de slagwerkgroep, jeugdorkest en het grote orkest met zang. Het thema Valentijn 

loopt als een rode draad door dit concert. 
Het programma wordt wisselend ingevuld door het jeugdorkest, de slagwerkgroep en 
het orkest. 
Onder leiding van dirigent Wim Booij en instructeur Jan van der Sluis zullen 

gevarieerde werken worden gespeeld waarbij de pijlen van Cupido in het rond vliegen  
en de zang je harten zal strelen. 
Om 19.30 gaat de zaal open en kunt u alvast in de stemming komen onder het genot 

van een gratis kopje koffie. 
 
Het concert begint om 20.00 uur in zaal “de Beunder”. Einde van het 

concert is om ongeveer 22.00 uur.  
Entree is gratis. Hopelijk tot ziens op 14 februari 
                                                                          Bestuur Twents Fanfare Orkest 
 
 

Het Historisch Archief Beckum en omgeving 
houdt een open weekend op 8 en 9 februari a.s.  
 

Op die dagen kunnen geïnteresseerde bezoekers volop rondneuzen in het 
archiefmateriaal. Het materiaal is in de loop van de afgelopen jaren 
verzameld onder de Beckumse bevolking. De laatste 2 jaar is er weer een 

groot aantal artikelen bijgekomen. Het Archief is inmiddels uitgegroeid tot 
een grote verzameling archivalia, oude foto’s, doop- en dodenboek, 
bidprentjes, topografische kaarten etc. 
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Er zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan het 75-jarig bestaan van 
het kerkgebouw en het 125-jarig bestaan van het zangkoor. 
Verder kunt U uit de artikelen die we ter beschikking hebben een collectie 

bekijken van verdwenen bedrijven uit Beckum en eventueel foto’s die we 
hiervan gekregen hebben van mensen. 

Wij zullen het op prijs stellen u op onze open dagen te mogen begroeten. 
 

Plaats:   Proggiehoes te Beckum 
Data: 8 en 9 februari 2014 Tijden:  zaterdag 8 februari van 14.00 – 
17.00 uur en  zondag   9 februari van 11.00 – 17.00 uur 
 

 

MISVIERINGEN BECKUM FEBRUARI-MAARTL 2014 
 

FEBRUARI 
Za. 1 febr. 19.30 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING: Pastor 
                                              Timmerman ( Dames- en herenkoor ) 

Za.  8 febr. 19.30 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                   Pastor Nowara 

Za. 15 febr. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

                                              Pastor Geurts (Dames- en herenkoor )  
                                              + KINDERNEVENDIENST 
Za. 22 febr. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

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

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

Za. 15 mrt. 19.30 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              Pastoor Oortman ( Spirit ) 
Za. 22 mrt. 19.30 uur: PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTJES:  

                                             Pastor Ogink ( eigen koor ) 
Za. 29 mrt. 19.30 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING:  
                                              Pastor Nowara 
 

Datumbank 
22 jan  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

24 jan.  Jeugdraad; creatieve avond 
 4 febr.  Ouderensoos 
 5 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

8 en 9 febr. Open dagen Stichting Historisch Archief Beckum eo 
15 febr.  TVO; kaartmarathon kruisjassen in ’t Geertman 
15 febr.  Oud Papier 

19 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
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26 febr.  KVO; Creatieve avond in ’t Proggiehoes 
 4 maart  Ouderensoos 
 5 maart  Werkgroep Jeugd 

 5 maart  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 maart Oud Papier 
19 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

25 maart KVO; Excursie Landgoed Kaamps Deurningen 
 8 april  Ouderensoos 
11 mei  Jeugdraad; zeepkistenrace 

6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
20 t/m 22 juni   TVO; Jeugdkamp 2014 
30 juli t/m 4 aug. Muiterweek 2014  

 
************************************************************** 
Vakanties basisschool De Bleek schooljaar 2013- 2014 
 

24 t/m 28 febr.   Voorjaarsvakantie Bovenbouw 
24 febr. t/m 7 maart  Voorjaarsvakantie Onderbouw 
21 april    Pasen 

28 april t/m 9 mei  Meivakantie 
29 en 30 mei   Hemelvaart 
 9 juni    Pinksteren 

7 juli t/m 15 aug.  Zomervakantie 
 

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

 

Spreekuren Gezondheidscentrum 

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

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

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

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

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

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

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

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 

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

Podotherapie Oost Nederland 
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262 


