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

 
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  
VRIJWILLIGEBIJDRAGEN V D. LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v.  
’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
 

Teksten-coördinatie-lay-out 
teksten 
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Esther Rouwenhorst 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Jan Busscher 
Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Marscha Pot 
Jan Ottink 

  

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 
opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; emailjanottink@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 
Ria Jannink: 3676430 
3676582 
 

ADVERTENTIES 

Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  
1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 
BBB uitgaven in 1e halfjaar 2015; 

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

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

 
 

37……………………………………1 
 

Daar gaan we met de nieuwe 37e jaargang BBB. Weer volop 
informatie over het dorpsgebeuren, afgewisseld door kritische noten, 
columns en wetenswaardigheden. Vwb. het DorpsplanPlus zijn alle 
activiteiten verzameld op een apart middenblad! 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 

VOICE OF TVO!! 
Vrijdag 27 februari is het weer tijd voor The Voice of TVO! Dit jaar is het 
alweer de 5e editie, waar alle teams een act op mogen voeren (live, 
playback of een andere act). Niet alleen TVO Voetbal, maar ook teams van 
TVO Handbal en  Volleybal zijn uitgenodigd om mee te doen met een act. 

Iedereen is welkom om te komen kijken. Aanvang 20.00 uur in de kantine. 
 

Voor de komende BBB jaargang worden weer nieuwe overeenkomsten 
afgesloten met alle adverteerders. Marscha Pot heeft deze taak dus van 
Tonnie Vossebeld overgenomen. Die uiteraard bijzonder wordt bedankt voor 
zijn jarenlange vakkundige inzet! Marscha doet het volgende verzoek: 
Belangstellenden voor een kleurenadvertentie in BBB, die geen 
bericht hebben gehad, contact kunnen opnemen met mij  
advertenties@beckumbeterbekeken.nl. 
 

TVO handbal overtroeft koploper BWO 
Het was zondagmiddag aangenaam vertoeven in de Hengevelder sporthal. 
Waar de TVO dames de degens kruisten met de blauw witte BWO formatie en 
dat deden ze met verve. Vanaf het begin voerde TVO de score aan en na de 
16-9 ruststand gloorde hoop op een positief resultaat. Ook de 2e helft wist 
TVO met een hecht collectief de voorsprong met 3 tot 5 goals te behouden. 
Met name Brit Velthuis was met haar fraaie treffers (7?) vanaf de zijkant een 
ware plaaggeest voor BWO. Na een kwartier in de 2e helft sloop enige besluit-

loosheid in het TVO spel, maar ook bij BWO vloeiden de krachten weg. Bij 23-
17 beseften het team, de coach en toeschouwers van TVO; de buit is binnen! 
De 24-21 eindstand was een fraai resultaat voor de nog jonge TVO ploeg… 

mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
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WAT U LEEST IN DEZE JANUARI BBB 
 

 Laatste week nieuwsactuele feiten 
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave 
 Welkom in 2015 op zoek naar lichtpuntjes 
 De vogel is gevlogen verdwenen bij sportzaal 
 Twintig voorzetten op Henk er Braak 
 Kerstviering in stijl 
 Brook duo stemmig kerstverhaal 
 Kerstmarkt Beckum weer succesvol 
 Lukakkefietjesdialect column 

 Bets Ottink 80 jaar 
 Stuurgroep Beckum-Oele besprak agendapunten 

 Verlichting buitengebied kan minder? 

 Glasvezelplan buitengebied in onderzoek 

 Oliebollen TVO jeugd weer topklasse 

 Scan Recovery Trial, pooltocht Louis Ezendam 

 Persoonlijk dankbetuiging 

 Wist u datjes sportakkefietjes 

 Milieuplein Beckum gerealiseerd 

 In Memoriam Sjors Scharenborg 

 Het volledige verhaalCarla Aalbrecht 
 Zijlijn na de feestdagen 

 Carnaval Beckum doet herintrede 
 Voetvolleywinnaars TVO in beeld 

 Steunende leden TVO handbal goede besteding 

 Jeugdraad activiteiten 2015 

 Cursus bijenhouders nieuwe cursus? 

 Beckum 750 jaar bestaan in 2016 

 Vastenactie 2015 nieuwe opzet 
 Midwinterfeest Beckum succesvol 
 Misvieringen feb-mrt en Datumbankagenda 

 Zonnebloem activiteiten 

 Deze maand… in één volzin 

 AED posten in-rondom Beckum 

 Acupunctuur ook bij de Beukenhof 
 EXTRA MIDDENBLAD DorpsplanPlus overzicht 
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Welkom 2015; op zoek naar lichtpuntjes… 
 

Een bewogen jaar 2014 was het. Waarin grote incidenten elkaar opvolgden. 
Zinloze oorlogen zich uitbreidden met veel slachtoffers tot gevolg. En 
aanvaardbare oplossingen bijkans niet voor het oprapen liggen. Vooral door 
de politieke verhoudingen en halsstarrigheid. Natuur- en vliegtuigrampen 
waren er en dan die truckramp eind september. Wat een ellende veraf en 
dichtbij. En daar kwam dan begin januari die weerzinwekkende aanslag in 
Parijs nog bij. Waar zo’n 20 mensen zomaar gedood werden. Omdat er een 
mening gepubliceerd was in woord en beeld, die een aantal zwakzinnige 

fanatici niet welgevallig was. Diep triest ja, wat een wereld…  
 
Dan ga je toch op zoek naar lichtpuntjes.  
Je leest de Kerstboodschap van paus Franciscus; realistisch, recht voor de 
raap en een aanklacht tegen ‘de monarchie’ van het  Vaticaan en zijn 
geestelijke leiders. De oubollige situatie en immuniteit van de onaantastbare 
Curie wordt pijnlijk ter sprake gebracht. Maar verder dan veel 
adhesiebetuigingen vanuit het achterland komt men niet. Als hiermee een 

voorzichtig begin van een ombuiging zou worden bewerkstelligd - op langere 
termijn - kun je van een klein lichtpuntje spreken. Rest voorlopig echter niets 
anders dan applaus voor de moedige rede van de paus. 
Natuurlijk proberen we zo aan het begin van 2015 in de euforie van een 
nieuw begin meer lichtpuntjes te vinden. Niet louter doemdenken, zoals we 
veelal opgelegd krijgen in de pers. Het fenomeen veranderende zorg in 
Nederland is zo’n voorbeeld. Verantwoording van rijk naar gemeente, zelf 
kiezen naar de beste (goedkoopste) zorgaanbieders. Echter, de gemeenten 
‘zijn er allemaal nog niet klaar voor’ qua financiën, kennis etc. Maar toch… 

wordt het alleen maar kommer en kwel of gaan we na die aanloopperiode 
toch beter met de situatie, de nieuwe realiteit om? 
 

En dan komen we na deze wereldse omzwerving en beschouwingen uit in 
Beckum. Waar in 2014 flink wat is gerealiseerd qua verbeterplannen. En via 
het DorpsplanPlus zijn concrete stappen gezet en nu is het vooral zaak om 
agendapunt 1 verder uit te werken, namelijk het kleinschalige nieuwbouw-
plan. Simpelweg de hoogste prioriteit voor continuïteit van de leefbaarheid in 

ons dorp. Het worden spannende weken/maanden, want de plannen en het 
overleg zijn op diverse fronten aan de orde! Een actieve opstelling van 
mogelijke kandidaat-bouwers zal ook een flinke steun in de rug zijn vd. 
werkgroep Kleinschalige Woningbouw. Laten we het positief bezien als 
lichtpunt. Voor 2015 gaan we er maar van uit dat flinke stappen kunnen 
worden gezet tot uiteindelijke realisatie van nieuwbouw in Beckum! 
Jan Ottink 
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De vogel is gevlogen!?! 
 

Niemand schijnt het tijdig in de gaten hebben gehad. Rond – en na de vele 
werkzaamheden naast en bij de sportzaal en kleedkamerbouw kwam de 
pijnlijke ontdekking ter sprake. De kunstige vogel van grotendeels koper-
materiaal, die (al zo’n 35 jaar) hing boven de sportzaalingang was verdwenen. 
Als onderdeel van de kunstprojecten na de sportzaalbouw was die in 1979 
geplaatst. Bedenker en maker was Alfons Vossebeld en ook hij was beduusd 
toen hij het hoorde. Het schijnt dat TVO in overleg met andere betrokkenen 

toch de officiële instanties inschakelt om hier melding van te doen. Maar ja…. 
3- 4 weken na deze ‘verdwijning’, lees brute roof lijkt een oplossing verder 
weg dan ooit! 
 

Forse schade voor Zomerfeesten 
Bijna in het verlengde van dit feit blijkt ook ingebroken te zijn in de 
opslagruimte van de Stichting Zomerfeesten achter op het Ossenveelt. Ook 
zo’n beetje in dezelfde periode. Het hekwerk was bruut opengebroken en 

daarna de opslagschuur, waar voor duizenden euro’s aan kabels en 
(verlichtings)materiaal is ontvreemd. Daarnaast zijn oa. op een bouwplaats bij 
Beckum spullen en bouwmaterialen  gestolen in die periode. Het fenomeen 
‘Inbraken buitengebied’ doet zich helaas dus weer gelden in onze regio.  
BBB redactie 

 
 

 

Twintig Voorzetten op                  Henk ter Braak 

 

Het moest er maar weer eens een keer van komen. En wat is er 
mooier om daar in het 1e nummer van 2015 mee te beginnen. Een 
bijdrage in de reeks van Twintig Voorzetten in BBB. 
En daarvoor hoeven we deze keer niet ver van huis, want we leggen ons oor 
te luister bij een man die oorspronkelijk geen Beckums bloed heeft, maar 
zachtjesaan wel een stempel drukt op het plaatselijke gebeuren. Met zijn 
vrouw Ineke bewoont hij een appartement van de Beukenhof en heeft daar 

een sociale taak in ‘het woongebeuren’ van de andere bewoners.  
Al in het begin van de introductie van een Beckumer maandblad was hij in 
beeld. We praten over de begin 70er jaren.  Via een makelaarskantoor aan de 
Molenstraat in Hengelo waar hij werkzaam was kon zijn medewerksterAngela 
Schaarman voor het TVO maandblad Zwart op Wit typen,compleet met de 
tipp-ex correcties(!). Teksten werden aangeleverd en Angela typte alle kopij 
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op die tekstbladen, die vervolgens op ons eigen drukapparaat bij TVO 
afgedrukt werden.  
Hijzelf was toentertijd via Beckumer kennissen actief bij TVO voetbal. Geen 

topper, maar een liefhebber, die het spelletje ontspannen beoefende. Dit 
soms tot ergernis van zijn teamgenoten, die meer prestatievoetbal voor ogen 
hadden… Later runde hij met toenemend succes een makelaarskantoor, oa. 
op de hoek Haaksbergerstraat-Breemarsweg en vervolgens op de hoek 
Oelerweg-Geerdinksweg. Vanwege de bekende algehele recessie kwam de 
klad in de business. Uiteindelijk werden die werkzaamheden beëindigd en 
kwam hij tenslotte in Beckum te wonen.  
Op de 2e verdieping van het Beukenhof complex heeft hij met Ineke zijn 

stekkie gevonden. Tot grote tevredenheid ook van de medebewoners. ‘Want 
‘ie kunt hem d’r bes bie hem’n’ als regelaar van allerhande sociale zaken ter 
plaatse. Bij TVO is hij ook weer betrokken geraakt en vervult trouw een 
beheerdienst rond het wedstrijd- en kleedkamergebeuren. Wandelen is een 
grote liefhebberij geworden en wekelijks loopt hij met Ineke menige tocht. 
Met als hoogtepunt het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse. 
Na deze lange aanloop richten we onze pijlen op de man in kwestie. De 
Twintig Voorzetten zijn deze maand voor Henk ter Braak. 
 

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Zelf ben ik 66 jaar, Ineke, mijn vrouw: 65 jaar. Wij hebben 2 zonen: Rick (40 
jaar), getrouwd met Mijcke (37 jaar), zij wonen in Almelo en hebben 3 zonen 
(Thom, 11 jaar, Sven 7 jaar en Finn, 1 jaar) en Luuk, 37 jaar, getrouwd met 
Chantal (36 jaar), zij wonen aan de Meester Verbernestraat 5 te Beckum en 
hebben 1 dochter (Suus, wordt binnenkort 1 jaar). Beroep: Register 
Makelaar/Taxateur onroerende zaken. Hobby’s: wandelen, fietsen, lichte 
klusjes (schilderen vind ik wel leuk), af en toe slap ouwehoeren met vrienden 

en ik verricht links en rechts nog wat vrijwilligerswerk. 
 

De sportcarrière:  
Hier is niet echt sprake van, wel ben ik lid geweest van de volgende 
voetbalverenigingen: Achilles’12, Omhoog te Wierden (thans Juventa ’12), 
maar de langste tijd van TVO. Totaal gevoetbald vanaf mijn tiende tot ca. 
mijn zevenenvijftigste jaar. 
 

Het hoogtepunt:  
Sporttechnisch gezien: de prachtige jaren in TVO 4, waarmee we ook 
kampioen zijn geweest. 
 

Voetballen bij TVO, welke elftallen en wie waren zoal je maten: 
Een of twee maal in het eerste gespeeld daarna jaren in het tweede, vanaf 
1977 enkele jaren in het vierde (hoogtepunt zie vorige vraag en antwoord). 
Tussentijds i.v.m. verhuizing enkele jaren gespeeld bij Omhoog Wierden en 
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tenslotte geëindigd in het vijfde/zesde bij TVO. Vooral vanuit het vierde 
hebben wij nog regelmatig contact met de oud-spelers, zelfs wordt er iedere 
twee jaar een reünie gehouden (zeer gezellig). Maten van toen en nu: o.a. 

Harrie Koenderink, Johan ter Avest, Theo Wijlens, Marinus Wielens, Frans 
Wielens (vanaf hier sterkte en een goed herstel gewenst), Ferenc ter Avest, 
Alphons ter Halle, Meindert Tip etc. Met Harrie en Truus Koenderink alsmede 
Johan en Betty ter Avest onderhouden wij nog steeds een zeer regelmatig 
contact. Een bijzonder naar gevoel trof ons door het overlijden van drie 
andere maten: Leo Leferink, Addy Westendorp en Johnny Valkenaar (en zijn 
vrouw Diane), ook zij droegen bij aan de gezelligheid. Wij houden hen in ere. 
 

Toch nog even terugkomen op jouw carrière als makelaar of …… 
Toen ik in 1966 mijn hbs-a diploma had behaald, ben ik begonnen als 
assistent-accountant, dit bleek niet mijn ding te zijn (völ te völdreuge stof en 
collega’s, enkele uitzonderingen daar gelaten). Vanaf 1970, toen ik uit 
militaire dienst kwam, ben ik in de makelaardij gaan werken, diverse jaren in 
loondienst, later als zelfstandige en vanaf  2003 samen met mijn oudste zoon 
Rick, die ook makelaar is. Vanaf 2008, het begin van de crisis, ging het 
steeds moeizamer met de verkoop etc. In 2012 hebben we dan ook besloten 
om het anders te gaan doen, Rick is zelfstandig doorgegaan en is inmiddels 

Rijkstaxateur Bedrijven bij de Belastingdienst. Ik stond vlak voor mijn 
pensioen dus dat was wat gemakkelijker. We hadden aandelen in Wiggers 
Makelaars te Almelo. Deze hebben wij aan hen terug verkocht. Op basis van 
een 0-urencontract werk ik nog voor dit kantoor. Is er werk in de makelaardij 
(verkopen en taxeren) dan roepen ze mij op en ik sta paraat. Een goede mix 
tussen vrije tijd en werken bevalt prima, is iedereen na het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd aan te raden (= mijn eigen mening) . 
 
Lange wandeltochten en Nijmeegse vierdaagse; wat is de kick? 
Eerst zag ik er geen heil in. Tijdens een verjaardag van een kameraad, onder 
het genot van een (waarschijnlijk waren het wel meer) biertje heb ik met een 
groot gebaar, zonder na te denken, geroepen: “ik goawa met noar de 
veerdaagse”. Toen kwam het op oefenen aan: 30, 40 en 50 km. Naarmate ik 
vaker liep, des te mooier ik het begon te vinden: “je loopt je kop leeg”, je 
hoeft nergens aan te denken, alleen het ene been voor het andere zetten en 
je ziet dingen die je normaa.l 
vanuit de auto niet ziet. Je komt op plekken waar je anders niet mag/kunt 

komen. Bovendien is het gezond, je gewicht, neemt af of neemt niet toe. 
Vierdaagse Nijmegen: een ontzettend gezellig volksfeest. Inmiddels heb ik 
Ineke ook kunnen overtuigen van e.e.a.. Ook in juli a.s. gaan we weer  te 
deelnemen, Ineke voor de 5e keer, ik zelf voor de 10e keer. Echt een 
aanrader. De kick: verslaving. 
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Hoe ben je zo in de Beukenhof gekomen en hoe bevalt het ? 
Toen wij in 2012 ons kantoorpand en boven-appartement aan de 
Geerdinksweg verkocht hadden, moesten wij iets anders zoeken. Gezien onze 

leeftijd stelden wij ons de vraag: gaan we kopen of huren ? Zonder 
verbeelding zeiden we tegen elkaar: laten we huren, maar we willen niet 
overal wonen. Er van uitgaande dat een appartement in Beckum (waar wij 
graag naar toe wilden) niet voor ons was weggelegd, heeft Ineke toch de 
telefoon gepakt en Welbions meegedeeld dat wij wel degelijk een sociale 
binding met Beckum hadden: “onze zoon Luuk met Chantal wonen er en mijn 
man heeft vele jaren gevoetbald bij TVO”. Hierop kreeg zij het antwoord: 
”Kom maar eens langs om te praten”. Toen wij in gesprek kwamen met 

Monique Harberink, ontvouwde zij de plattegrond van het gebouw en vroeg: 
“Welke willen jullie hebben, er zijn er nog twee vrij op de tweede 
verdieping”. Dus de keus was niet zo moeilijk. 
Na ruim twee jaar wonen bevalt het ons uitstekend in de Beukenhof, het is 
kleinschalig, vanuit het appartement en vanaf het balkon is het uitzicht 
prachtig, maar met name de combinatie wonen en de prettige bevolking van 
Beckum geeft ons een warm gevoe.l 
 

Wat zijn nog grote wensen van de bewoners ? 
Ondanks de toezegging vanaf het opstarten van de bouw dat er ook een 
gemeenschappelijk ruimte zou komen om eens een bakje koffie te drinken of 
anderszins bij elkaar te komen, is dit er in het kader van de bezuinigingen 
nooit van gekomen. Uiteraard is dat, zeker op dit moment, niet meer te 
realiseren. Echter, inmiddels is ons door de Parochie een ruimte beschikbaar 
gesteld waarvan wij van tijd tot tijd gebruik mogen en gaan maken. ZEER 
SYMPATHIEK GEBAAR. De grootste wens is hierdoor vervuld. In de 
afgelopenjaren zijn in/aan het gebouw, in opdracht van Welbions en op 

voorspraak van de bewoners een aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de 
“kinderziektes”  zijn weggewerkt. Iedereen tevreden ! 
 

De goede volgorde ’s morgens; toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten …. 
Toiletteren, handjes wassen, ontbijten onder het lezen van de krant, 
aankleden en dan wat er die dag op ons afkomt. Wij hebben geen hond. 
Ineke zet koffie voor haar zelf, ik drink n.l. geen koffie (bij hoge uitzondering 
een bakje), ik houd het ’s morgens bij een beker melk. 
 

Vind je het ook zo erg voor Willem Holleeder ? 
Totaal niet. De liquidaties de laatste tijd van criminelen onderling laten mij 
compleet koud (om deze beeldspraak maar eens te gebruiken). Alleen is het 
natuurlijk zwaar waardeloos dat door deze “maffiaoorlog” ook mensen 
worden getroffen die met deze criminele praktijken niets te maken hebben. 
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De grootste bewondering heb ik voor, grootste hekel heb ik aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor mensen die in de zorg met liefde 
mensen, jong en oud, die ziek en hulpbehoevend zijn, verzorgen. 

De grootste hekel heb ik aan mensen die de medemens(en) niet respecteren 
en hen in hun waarde laten. 
 

Welke gebeurtenis of situatie heeft in 2014 de meeste indruk op je 
gemaakt: 
Gezinssituatie: geboorte van de derde kleinzoon en de eerste kleindochter 
TVO: oplevering nieuwe kleedkamers in combinatie met het vele werk dat 
door de vrijwilligers is verricht. 

Wereldwijd: alles wat door de IS op een niet te tolereren manier is teweeg 
gebracht: denk aan onthoofdingen, uitmoorden van gezinnen etc. 
Verschrikkelijk ! 
 

          De uitgeklede zorg baart mij grote zorgen, vooral voor de 
zwakkeren: 

           Ja, ik kan mij hiermee niet verenigen. Juist de ouderen en zwakkeren, die 
ook door regeringsmaatregelen qua inkomsten en voorzieningen worden 
gekort, worden thans ook nog eens negatief. 

behandeld wat betreft de zorg. Uiteindelijk zijn het de ouderen die een grote 
bijdrage hebben geleverd aan de groei van de welvaart,  waar wij nu met 
zijn allen van profiteren. 
 

Social media heeft voordelen, maar ik zie ook veel nadelen: 
Laat ik beginnen met het volgende: ik heb helemaal niets met social media. 
Ik kan mij voorstellen  dat het voor bepaalde beroepsgroepen of personen 
voordelen kan bieden. Ik zie veel nadelen: het persoonlijke contact wordt 
steeds minder, de jeugd kun je je haast niet meer voorstellen zonder i-pod, i-

phone, of hoe het ook allemaal heten mag, voor hun gezicht. Pas geleden 
nog reed ik bijna een tiener van de fiets, handen van het stuur, oordopjes in 
en een toestel voor zijn snoet, hij hoorde niets en zag mij niet, gevolg: hard 
in de ankers, het ging gelukkig netgoed. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of chinees: 
In de juiste volgorde: erwtensoep (bruine bonen- of humkessoep mag ook), 
stamppot, chinees.Met pasta heb ik niks. Dinnerbycandlelight: laat ik over 
aan Hyacinth Bucket, pardon Bouqué. 
 

Humor is Van ’t Hek, Jochem Myer, Mr. Bean, Najib, Finkers of: 
Ook in de juiste volgorde:Toon Hermans (eerste klas vakman) Jochem Myer, 
Youp van ’t Hek, Herman Finkers, Urbanus,Laurel (vooral hij) en Hardy en 
John Cleese (Monty Python en Fawlty Towers). 
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Henk ter Braak houdt van slap ouwehoeren en is verslaafd aan wandelen 

 

Favoriete tv programma’s: 
Actualiteitenrubrieken, Engelse detectives: Midsommer Murders, George 
Gently. Daarnaast: enkele sportprogramma’s (wielrennen, schaatsen, Duitse 
Bundesliga en Premier League, Engeland).Ook kijken we regelmatig Tatort 
en Wallander (bij voorkeur de Engelse versie). 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar …  omdat…. 
Wij zijn niet zo van lange en verre reizen, wij zoeken onze ontspanning 
hoofdzakelijk in Nederland en een deel van Duitsland, rondom de Moezel. 
Daar vinden wij nog steeds hele mooie plekken. Afgelopen juli zijn wij bij 
uitzondering naar Tsjechië geweest langs het Lipnomeer. Ooit ben ik 
14 dagen in Rimini geweest. Het was er zo heet dat ik 3x verbrand ben 
geweest. Niet lekker !Uiteindelijk zullen we Oostenrijk of Zwitserland nog wel 
gaan bezoeken omdat we de “grote bult’n” een keer willen bekijken. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Iets waarvoor ze me vroeger niet vaak genoeg voor wakker konden maken 
(grapje).Nu mogen ze me lekker laten slapen. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Zo pril in het nieuwe jaar wensen wij eenieder in Beckum en omgeving een 
heel voorspoedig en vooral gezond 2015. Verder hopen wij dat mensen met 
wat voor een geloof ook, de medemens met een andere opvatting beter gaat 

respecteren en dat er eindelijk eens een einde komt aan alle gruwelijkheden 
die op dit moment aan de orde van de dag zijn.    
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Kerstviering in stijl 
Het was even weer herleven van oude tijden. Weliswaar geen Nachtmis laat in de 

avond of vroeg in de morgen, maar de Kerstviering van 24 december om 18 uur had 
weer een sfeer van vroeger. Waarbij kinderen een grote rol speelden(incl. een oude 
wijze herder), het koor Spirit applaus oogstte en twee voorgangers waren in de mooi 
versierde kerk. En bovendien; pastor Hoogland memoreerde, dat het lang geleden was 
dat de kerk in Beckum weer eens goed vol zat! Pastor Ogink leidde de dienst stijlvol, 
maar moest na ruim een uur die leiding overdoen aan pastor Hoogland. Vanwege 
kerkviering-verplichtingen ’s avonds later in de parochie van Borne. Ook dat is de 
realiteit hedentendage. 
Reacties van regelmatige kerkgangers, maar ook van de incidentele – Kerst nachtmis – 
bezoekers waren unaniem positief. Een mooie, goed verzorgde  viering met goede 

teksten en zang, die sfeer, dat deed de aanwezigen wat.  
Jammer dat de realiteit is; het kan hedentendage (naast rouw) alleen met Kerstmis 
opgebracht worden om de kerk massaal te bezoeken. Maar laten we dat moment nu 
aan het begin van 2015 maar even koesteren! 
                                                                                                 BBB redactie 
 
 

LUK AKKEFIETJES 
Ik har ’t BotoxenBetta nog zó ezeg. Loat oe nig in met dat frömde volk. Zee klopt oe 
joch zo ’t geeld oet  de knippe, dat doo’t ze. Kiek, dat Hennuk van LipGetjaan geane 
’n strak wiefke noast zich in ’t berre hef ling, kaan’k mie wa veurtstel’n. Want deur de 
joar’n hen was’t één nus van kreij’npeute won’n bier Betta. Mer ja, doar hoo’jnig 
umhen te dreij’n. want a’joolder wo’dt en in speegel kiekt … nee doar wo’j ok nig 
vrolijker van, dat dooi nig. Mer ie mot’ er ma met doon, of nig dan, zo is ’t noe 
eenmoal. Ma good, BotoxenBetta har via de sait van zon düster bedrief ketact 
kreeng’; joa, joa zee kon’ heur wa twintig joar jonger loat’n liek’n, dat kon’ ze. Eff’n 
’n spuitje hier en ’n spuitje doar en noa dree daage zag Betta ‘d’r wear as ne 
fluitpiepe van dattig joar oet. 

Zee is op’n trad ewes, mos veurof 200 euro betaal’n ‘succes vezeekerd(!)’ en leut 
zich inspuit’n. bie de oar’n, boam de oong’n en oonder’n kin. ’s Aanderdaags; nog 
niks te zeen, dreedaage later; de oar’n en de oong’n waar’n optrokk’n en’ kin stak 
proontig nor veurten. ’t Leek wa ’n boetenaards wezen, ne nislukte poppe den oe 
vrömd ankeek met dee bolle oong’n en zee dach; hoo is mie dat noe in hemelsnaam 
oawerkom’n. Joa de kreij’npeute waar’n eff’n vot, mer Betta was Betta nig mear. 
Hennuk van LipGetjaan hef heur twee wekke bie de deure hool’n. Betta bleef in de 
kökk’n, in’ düüster, leut zich nig zeen. De buur’n en femilie had’n al oongerös 
optelefoneard; hoo geet joch met Betta? En LipGetjaan ma wear oetleng’; Betta lig in 

berre met ne fleenke griep, en ‘nee, ie hooft nig te kom’n, want ’t schient naa 
besmettelijk te wean’. Dree wekke later was den pröttel oettewarkt, heur opgezwol’n 
heufd nam de oale proporties an en de kreij’enpeute waar’n wear nadrukkelijk te 
zeen. Mer de kopzearte was vot en dee 200 euro ok… Merre, aln’s bie meka  kö’j 
zeng’; BotoxenBetta en Hennuk van LipGetjaan gung’n met ne leuge knippe, mer 
vrearig en’ heel stuk wiezer het nieje joar tweedoezendviefteen in, dat dea’n ze! 
                                                                                    HekselmesienHarry 
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Mooi Kerstverhaal van Brook duo  
 

Stille nacht op de Brookshoeve, het Kerstverhaal afgewisseld met liederen van het 
Brook duo werd gebracht in de BeckumerBlasiuskerk op 21 december. Het was een 
eenvoudig en succesvol recept met auteur, verteller, kippenboer en poliitcusGertJan 
Oplaat in de hoofdrol. Zijn eigen geschreven verhaal dat speelde in de 50er jaren ging 
over de traditionele verhoudingen toentertijd in het boerenleven. Over een hereboer, 
zwanger rakende diensmeid en opgelopen trauma na het Indië-leven van de 
teruggekeerde en gewonde zoon Derk. De toehoorders luisterden geboeid naar de 
vertelling in dialect en konden bij de Kerstliederen meezingen. Zo’n kleine 400 
bezoekers in de sfeervolle kerk genoten van de voorstelling en werden nadien 
getracteerd op koffie en glühwein. Er waren bloemen en dankwoorden voor het Brook 

duo en de medewerkers van Yolanda ten Thije. Voor volgend jaar is zondag 20 
december al weer vastgelegd voor een nieuwe voorstelling van het Brook duo.  
Een bezoeker 
 

Stuurgroep Beckum-Oele over DorpsplanPlus 
Maandelijks extra bulletin in BBB als MIDDENBLAD 
 

Op 12 januari werd vergaderd door de Stuurgroep Beckum-Oele over het 

DorpsplanPlus. Tevens werd de nieuwe coördinatrice Marijke Nieuwenhuis van 
Het Oversticht verwelkomd. Het voornaamste speerpunt is momenteel 
Kleinschalige woningbouw in Beckum. De werkgroep zet alle zeilen bij om 
plannen uit te werken tot realisatie van de gefaseerde woningbouw binnen 
enkele jaren. Serieuze bouwkandidaten worden persoonlijk benaderd en de 
aangegeven, meest geschikte bouwlocaties zijn in beeld gebracht. 
Medewerking van de gemeente- en overleg met grondeigenaren is nu 
essentieel in de ontwikkelingen, waarbij straks een acceptabele grondprijs een 
belangrijke voorwaarde is tot welslagen van het bouwplan. 

Voor de realisatie van een Zichtwal bij de A35 in Oele is in principe overeen-
stemming bereikt (nadere info hierover staat in een overzichtsartikel van het 
DorpsplanPlus project in deze BBB vermeld). Ook betreffend verkeers-
veiligheid, inrichting dorpskern, gezondheidscentrum, brede basisschool en 
dumpen afval buitengebied zijn de ontwikkelingen besproken. Terwijl van 
andere agendapunten als toerisme/recreatie, her-nevenbestemming kerk de 
stand van zaken niet gewijzigd is. De kleedkamerbouw bij TVO is in november 
2014 succesvol afgerond. 
 

Verder werd gediscussieerd over communicatie tussen alle partijen als 
Dorpsraad, Stuurgroep en richting de bevolking. Die informatie kan beter 
gestroomlijnd worden is de opvatting. Daartoe wordt het initiatief 
genomen om maandelijks in BBB een overzichtsrubriek op te nemen, 
waarin alle activiteiten- en voortgang van het DorpsplanPlus project 
opgenomen worden. (EXTRA MIDDENBLAD!!) 
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Kerstmarkt Beckum 
‘De charme zit ‘m in het kneuterige’ 
 

Het exacte bedrag is nog niet bekend. Toch verwacht de 
Kerstmarktgroep Beckum met de laatste editie van de kerstmarkt 
weer ongeveer tweeduizend euro te hebben ingezameld voor een 
Beckums doel. 
 

Voor de vijfde keer werd afgelopen december een kerstmarkt gehouden in 
Beckum en zoals bij de voorgaande edities is de opbrengst wederom 
bestemd voor een goed doel. “Het eerste jaar ging de opbrengst naar 

Unicef”, vertelt Sonja Mulder, die de jaarlijkse markt organiseert samen met 
Ria Asbroek, Irma ten Dam en Ine Wentink. “We dachten, we proberen het 
een keer”, vult Ria aan. “De jeugd uit Beckum moest vrijwilligerswerk 
verrichten via de maatschappelijke stage en kon zich inzetten voor de 
kerstmarkt.” Wie de jeugd betrekt, heeft de ouders was de gedachte van de 
werkgroep.  
 

Koffie en glühwein staan daarom al jaren klaar voor die laatste doelgroep. 

De eerste drie jaren op het kerkplein, sinds twee jaar op de parkeerplaats 
voor Het Wapen van Beckum. “De school hield die eerste jaren een dienst in 
de kerk, waarna de kinderen naar school gingen en de ouders de markt 
bezochten”, vertelt Sonja. “De basisschool geeft de kerstviering eens in de 
zo veel tijd een ander thema en dat houdt het leuk”, vult Ria aan. Toen de 
school een andere invulling gaf aan de eigen kerstviering, zette dat de 
dames aan het denken.  In voorbereiding op de volgende markt staken ze 
samen met twee leerkrachten van De Bleek en enkele ouders de koppen bij 
elkaar. Irma: “Want in een klein dorp als Beckum moet je toch iets samen 

kunnen organiseren? Dat is gelukt. Beide partijen organiseren hun eigen 
activiteit, maar stemmen dat wel op elkaar af. De school geeft het thema 
aan, wij haken daarop in.” 
 

Het einde van die kerstviering in de Blasiuskerk in Beckum, betekende ook 
het einde van de kerstmarkt op het kerkplein. Een nieuwe locatie werd in 
2013 gevonden op het sfeervol verlichte terrein van Het Wapen van 
Beckum, dat sinds dat jaar niet alleen voor de pr, maar ook voor het eten en 
drinken op de kerstmarkt zorgt. Een deel van de opbrengsten van dat 

laatste gaat naar de kerstmarkt. “Er zijn tal van ondernemers uit Beckum die 
meewerken of bijdragen door materialen of artikelen te leveren, die 
bijvoorbeeld als prijzen worden ingezet”, zegt Ine. Zo stond er tijdens de 
laatste editie een grote tent op het terrein waarin een schietbaan was 
ingericht. “De hoofdprijs was een weekendovernachting in de Boerderij-
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kamers de Pepper in Stepelo. Die is gewonnen door Harrie Jannink uit 
Stepelo”, lachen de dames. 
Toch zijn het niet alleen bedrijven, maar vooral ook inwoners uit het dorp 

die de kerstmarkt mede mogelijk maken. “Mensen komen hier het he le jaar 
door spullen brengen”, vertelt Sonja aan haar keukentafel aan de 
Engelbertsweg. “Spullen uit kerstbakjes die anders worden weggegooid. Wij 
gebruiken die om voor de komende editie van de markt nieuwe kerststukken 
te maken.” Naast materialen brengen Beckumers ook kant-en-klare 
kerstbakjes naar de Engelbertsweg, bestemd voor de verkoop tijdens de 
kerstmarkt. Volgens Ine gaat het daarbij om mensen die geen tijd hebben of 
niet in staat zijn om te komen knutselen op de daarvoor aangewezen 

momenten. “De garage van Mulder wordt omgebouwd zodat we daar twee 
middagen en een avond kerstbakjes en graftakken kunnen maken.” Per keer 
mag de Kerstmarktgroep daarbij rekenen op zo’n acht tot tien vrijwilligers, 
die alle artikelen die tijdens de kerstmarkt worden aangeboden, zoals 
vogelhuisjes en pindapoppetjes, zelf maken. Daarbij stelt de 
Kerstmarktgroep heel nadrukkelijk geen cent uit te geven. De jaarlijkse 
markt wordt volledig gerealiseerd met zelfgemaakte en gekregen materialen 
en goederen.  
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Prachtige kerstkunststukken waren vervaardigd en zijn verkocht 
 

 
Deze Scrooges hebben de groepen 1 t/m 6 van basisschool De Bleek 
begeleid en hun tijdens de kerstwandeling het verhaal verteld van 

EbenezerScrooge. Dit in samenwerking met groep 7 en 8 ( foto’s facebook) 
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De voorbereidingen voor de kerstmarkt beginnen elk jaar als de kerstbomen 
amper zijn afgetuigd. In januari wordt de voorgaande editie geëvalueerd en 
worden data geprikt voor de activiteiten in de rest van het jaar. “Het is een 

raar idee om al in maart met kerstbakjes bezig te zijn”, geeft Irma lachend 
toe, “maar dat spul kan wel blijven liggen.” Het samen knutselen het jaar 
door om tot één moment van verkoop te komen tijdens de klein opgezette 
kerstmarkt met acht tot tien kramen, heeft iets kneuterigs, menen de dames 
van de Kerstmarktgroep. “Toch zit daarin de charme”, stelt Ria. “Dit is 
gewoon leuk om te doen. Samen knutselen uit betrokkenheid bij Beckum. In 
deze opzet is juist de betrokkenheid van jong en oud zo mooi.”  
 

Betrokkenheid die dankzij Beckumer ondernemers en inwoners ongeveer 
tweeduizend euro opleverde voor de inrichting van het nieuwe plein voor ’t 
Geertman. Sinds drie jaar gaat de opbrengst namelijk naar een algemeen 
Beckums doel. Zo ontving basisschool De Bleek in 2013 geld voor de 
aanschaf van twee skelters en de inrichting van de bibliotheek en werd de 
opbrengst in 2012 verdeeld over de AED-werkgroep en de BOP-ploeg voor 
onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en het kerkhof. Welk algemeen 
doel na afloop van de komende editie mag rekenen op een som geld, is nog 
niet bekend. “Elk jaar in juni plaatsen we een oproep in de Beckum Beter 

Bekeken. Helaas komt daar vrij weinig respons op, dus moeten we zelf hard 
nadenken”, vertelt Sonja. Is het bescheidenheid of wordt de oproep niet 
gelezen? De Kerstmarktgroep weet het niet. Wat de dames wel weten is dat 
ze elk jaar opnieuw mogen rekenen op Beckumer organisaties en 
vrijwilligers. “En dat wordt bijzonder gewaardeerd. Zonder die organisaties 
en vrijwilligers, die we elk jaar opnieuw hard nodig hebben, is deze 
kerstmarkt met donaties aan mooie doelen namelijk niet mogelijk.” 
Mensen en bedrijven die een steentje willen bijdragen aan de kerstmarkt; 
info bij Sonja Mulder; via Sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl. 
Esther Rouwenhorst freelance journalist 
 
 

 
Bets Ottink, bewoner van de 
Beukenhof en vroeger een 
bekende lange afstandloper 
werd 2e Kerstdag 80 jaar! Als 

lid van de maandagmorgen 
TVO accommodatiewerkgroep 
kreeg hij een afvaardiging op 
bezoek met de nodige 
felicitaties! 
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Verlichting in het buitengebied 
 
De gemeente Hengelo heeft in 2013 een oproep gedaan aan alle inwoners 
om mee te denken over welke straatverlichting uit mag. Overbodige 
lantaarnpalen kunnen zo een vermindering van lichthinder opleveren en 
energie besparen. De Werkgroep Oele en de Dorpsraad Beckum volgen dit 
proces al geruime tijd en inmiddels zijn er 203 lantaarnpalen aangewezen, 
waaronder een deel van de Deldenerdijk en de Wolfkaterweg. De betrokken 
ambtenaren gaan binnenkort met de Werkgroep Oele en de Dorpsraad 
Beckum in gesprek, om vervolgstappen te bespreken. Graag willen we 

weten wat Oelenaren en Beckummers er van vinden. 
 
De mogelijke opheffing van 203 lantaarnpalen komt neer op een besparing 
van 25.200kWh. In het voorstel verdwijnen 49 van de 57 lantaarnpalen aan 
de Deldenerdijk en 11 lantaarnpalen aan de Wolfkaterweg. Aan de 
Deldenerdijk gaat het om lantaarnpaalnummer 2 t/m 6, 8 t/m17, 19 t/m 26, 
28 t/m 31, 33 t/m 40, 49 42 t/m 50, 52 t/m 56 en 58. In het voorstel gaan 
deze lantaarnpalen uit aan de Wolfkaterweg: 75, 76, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 

91, 92, 94. De nummers staan op de palen.  
Maak uw mening bekend, dan kunnen wij namens u met de gemeente in 
gesprek. Vul uw gegevens hieronder in en lever het in bij een van de leden 
van de Werkgroep Oele of de Dorpsraad Beckum, of mail naar 
wgoele@hotmail.nl. U kunt ook de lijst invullen die op diverse plekken in het 
dorp opgehangen worden. Hoe meer antwoorden, des te beter we Oele en 
Beckum kunnen vertegenwoordigen. 
Meer informatie vindt u hier: 
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=108168 

We kunnen tussenoplossingen uiteraard ook bespreken, hoewel we het 
besparingsdoel niet uit het oog moeten verliezen. We houden jullie zo goed 
mogelijk op de hoogte via de BBB, de website beckum.nl en de e-mailingen 
van de circulaire in Oele.  
 

Glasvezel buitengebied Hengelo  
mogelijk eind 2015 
 

Het college van B en W wil voor eind 2015 met de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied beginnen. Dat antwoordt het college op vragen van CDA-
gemeenteraadslid Johan Harink.  

mailto:wgoele@hotmail.nl
http://www.hengelo.nl/smartsite.dws?id=108168
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Het is wel voorwaarde dat ‘tenminste zestig procent van de mogelijke 
aansluitingen mee wil doen’, schrijft het college. Binnenkort wordt opdracht 
gegeven voor verder onderzoek. „Daarin wordt de prijs  per aansluiting 

bepaald.”                                                                    
Een concrete marktpartij die de aanleg voor rekening wil nemen is nog niet 
gevonden. Eerst moet er meer duidelijkheid zijn over deelname. De wijk 
Dalmeden wordt al wel op glasvezel aangesloten nu het bedrijf Reggefiber 
heeft aangegeven dit project te willen uitvoeren. Afgelopen jaren zijn er veel 
voorbereidingen geweest om glasvezel in het buitengebied mogelijk te 
maken. De raad stelde een krediet beschikbaar om te kijken of zo’n project 
te realiseren is. 
 

Samenwerking 
Ambtelijk en bestuurlijk werd samenwerking gezocht met Enschede en 
Haaksbergen en later ook Losser. Er was ook een informatieavond en er 
werden werkgroepen opgericht. De provincie betaalt het vervolgonderzoek 
dat nodig is. 

 
 

 

 

Scan Recovery Trial, team met Louis Ezendam naar Poolgebied 
en 11 januari veilig thuis (Foto facebook site) 
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Oliebollen weer van topklasse 
 

Je kunt de ploeg van de Beckumer oliebollenactie wel om een 
boodschap sturen. De TVO organisatie staat als een huis en de 
tientallen jaren aan ervaring en kennis betekenen elk jaar 
smaakvolle oliebollen voor de klanten. 
En de Beckumer sportjeugd vd. sv.TVO kan aldus weer profiteren van deze 
actie die de nodige centjes opbrengt voor jeugdactiviteiten. 
Na de voorbereiding daags ervoor met het inrichten vd kantinekeuken, 
opstellen vd apparatuur en alle ingrediënten gereed maken, begon op 30 

december om half vijf ’s morgens de hele operatie met het bereiden van het 
deeg en bakken.  
Een ooggetuige opname… 
Theo Wijlens, de voormalige oliebollenactie pionier neemt een zakvol 
oliebollen af in de keuken. Zijn inbreng beperkte zich deze keer tot de 
voorbereidingsdag; alles op zijn plaats, helpen inrichten, adviezen links en 
rechts. ‘En hij zag dat het goed ging’ en toog huiswaarts… Nieuw bakteamlid 
Tim Wielens helpt met het verpakken, aantallen controleren en distribueren 

aan de bezorgteams. Tom, Alfons, Robert, Yvo en Danny verzorgen het 
bakken in de keuken. Er zijn al reacties binnengekomen, mondeling en via 
de social media; het zijn dit jaar weer prima kwaliteitsbollen! 
 
Herman Bunte regelt in de kantine de opvang van bezorgde ritten/lijsten en 
inname vh. geld. ‘Ik ga dit werk nu overdragen aan Arjan Annink, heb dit 
zo’n 24 jaar gedaan. Eerste keer in 1975, toen enkele jaren alleen 
rondbrengen, daarna het logistieke werk en financiële afwikkeling. Nieuw 
talenten als Tim en Arjan nemen het nu over, dat is prima zo’.  

Arjan Annink controleert de bestellijsten en geldopbrengst per rit; ‘er worden 
rond de 5500 bollen gebakken, zo ongeveer op het niveau van vorig jaar. Er 
worden 17 chauffeurs ingezet voor alle ritten met elk een of twee helpers 
van de omni TVO jeugd, dat loopt prima. Ook telefonisch en per Internet 
zijn bestellingen geplaatst’. Rond 14 uur verwacht men dat de bollen 
gebakken zijn, wordt er opgeruimd en gaat een schoonmaakteam vd 
handbal aan de slag. Opdat de keuken en kantine weer opgeruimd en 
schoon zijn. Want 4 januari wachtte het voetvolleytoernooi voor voetbal-

senioren en A junioren in de sportzaal… 
 

Achteraf…. blijkt dat de afstemming tussen schriftelijke- en telefonische bestellingen 
hier en daar haperde, zodat enkele potentiële bestellers verstoken bleven van die 
heerlijke bollen. Kan gebeuren, jammer. Een les voor de volgende keer… 
                                                                                               BBB redactie 
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Dankbetuiging 
 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en 
medeleven die wij hebben ontvangen na het plotseling overlijden van Annie.  
Het aanwezig zijn op de avondwake, alle kaarten, bloemen, telefoontjes en 
bezoeken hebben ons erg goed gedaan. 
 

Maarten, Nikki en Jordy 
Ruben en Denise 
Familie Temmink 
Familie Kokhuis 

 
Wist u datjes… 

 TVO1 handbaldames hadden een zware kluif aan de uit de kluiten 
gewassen Stevo dames. Het ging om de 3e, 4e plek en TVO was lang 
de ploeg met een voordelige score. Tot 10 minuten voor tijd 
stonden de zwart-wit dames op winst. Toen braken hun enkele 
ondertal situaties op en met nipte 23-22 winst ging de Stevo ploeg 

tenslotte richting Geesteren. Sneu, jammer, maar kop op dames… 
 

 Tegen Actief Kl. haalden de TVO1 dames revanche. In een puike 
partij  kon de energieke, jonge Beckumer formatie een ruime zege 
bewerkstelligen. Toen Actief na de pauze probeerde de 16-12 
achterstand in te lopen, speelde TVO op z’n best. Gebruikmakend 
van de snelle en doeltreffende break outs werden de gasten op 
grotere achterstand gezet. Bij 29-21 stopte de teller, hiermee nestelt 

TVO zich in de subtop met een kleine achterstand op de top 3. 
 

 TVO1 voetbal oefende bij Buurse bij gure omstandigheden en in een 
temporijk duel was weinig krachtsverschil. Tweemaal trok TVO de 
stand gelijk en gezien het redelijke veldspel bij fasen was de 2-2- 
remise zo slecht nog niet. Ook bij en tegen Sp. Neede werd een 
redelijke partij op de mat gelegd. Weinig krachtsverschil met een 
iets slagvaardiger Neede en 3-1 eindstand… 

 
 Bij DSVD2 moest TVO1 handbal een pas op de plaats maken. Tot 

aan de rust kon TVO het goed bijbenen, maar de geroutineerde 
DSVD ploeg pakte de strijd nadien energieker aan en TVO bleef het 
antwoord schuldig. Met een 27-19 nederlaag tot gevolg… 
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Ondergronds Milieuplein gerealiseerd 
 

Op de parkeerplaats voor de kerk is eind december een ondergronds 

Milieuplein gerealiseerd. Vijf ondergrondse containers maken het 

scheiden van wit en gekleurd glas, textiel, blik en plastic mogelijk. 

Voor plastic is een perscontainer geplaatst. De inworpopening van 

deze container is geschikt voor kleine zakken plastic, gebruik dus niet 

grote zak van de huis-aan-huis inzameling! Wist u dat sinds 1 januari 

ook drankenkartons bij het plastic mogen? De inzameling van plastic 

blijft in Beckum uiteraard gewoon gehandhaafd volgens het normale 

inzamelschema. 
 

 

Oude containers 

De oude glascontainer bij de voormalige supermarkt is verwijderd. Ook de 
container voor glas bij de Beukenhof en de containers voor plastic en 
drankenkartons bij het Parochiehuis zijn weggehaald. Alle containers voor 
grondstoffen bevinden zich nu op één centrale plek bij de kerk. 
                                                                         Bas Assink Twente Milieu 

http://www.twentemilieu.nl/
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In Memoriam 
Het verlies van een dierbaar mensenleven is altijd een zware slag voor de 

naaste familie en komt vaak veel te vroeg. Zo is het overlijden van  
Sjors Scharenborg op 9 januari 2015, op de leeftijd van 66 jaar, ook 
ervaren. Zijn ernstige ziekte kon lange tijd bestreden worden, maar het 

bleek tenslotte ijdele hoop. 
 

In het verleden was Sjors actief bij TVO; in de jaren 70 als recreatief 
voetballer en later als volleyballer. Ook was hij tot op heden donateur van 
TVO. Met het ons ontvallen van de bescheiden Sjors Scharenborg verliest 

onze gemeenschap een warme persoonlijkheid. 
De familie wordt veel sterkte toegewenst in deze moeilijke periode. 

Bestuur TVO 
 

 
 

ZIJLIJN 

De Feestdagen 
 

Ze zijn weer voorbij, die dagen. Als mensen me vragen hoe het met me gaat 
zeggen velen er begrip voor te hebben dat het met die dagen extra moeilijk 
moet zijn om alleen te zijn. Toch heb ik dat anders ervaren. Die dagen 
worden wel ingevuld door de kinderen en familie. Voor je het weet zijn ze 
voorbij.  
Veel moeilijker heb ik met zorgen over je gezin en in de familie. Dat kun je 
niet meer echt delen. Een van mijn kinderen heeft het momenteel moeilijk 
met de partner. Je wilt graag helpen maar kunt alleen maar huilen. Toen ik 

aan de telefoon met mijn 17 jarige kleindochter praatte en het niet droog 
hield zei ze "Oma, tegen mij mag u altijd huilen".Heel lief en het troost ook 
nog. Hoe dan ook zal er wel een oplossing komen en wordt het weer wat 
lichter. 
Rie Menkehorst 
 

TVO Kaartmarathon zaterdag 14 februari 2015 
Het maximum aantal van 52 deelnemers is bereikt, dus men kan alleen nog 
op de reservelijst geplaatst worden. 

Zaterdag 14 februari is de kantine in ’t Geertman dus helemaal vol met 
kaartspelers en kan deze niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Willen alle (jeugdige) sporters en hun ouders hier rekening mee houden. 
Vanaf 22.00  tijdens en na de prijsuitreiking is iedereen weer van harte 
welkom. 
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Vrijwilligerswerk 
Het volledige verhaal vertelt! 
 

Stoppen met werken betekent vaak nieuwe uitdagingen aangaan. Om 
nieuwe stappen te zetten, zeg ik het vertrouwde vrijwilligerswerk in Beckum 
op. Na de zomer ben ik gestopt met de avondwakes voor de parochie. 
Eind november heb ik me als vrijwilliger bij de Zonnebloem afgemeld. 
Annet Hofstede - ten Vregelaarheeft het secretariaat van de 
Zonnebloem voor Beckum van mij overgenomen. Mocht u vragen hebben 
over de Zonnebloem, dan kunt u contact met haar opnemen.  

Haartelefoonnummer is:  074-3676570. 
 

Op 01-04- 94 is in Beckum vanuit de parochie het wijkcontact-werk van start 
gegaan. Met een enthousiaste groep vrijwilligers hebben we heel wat 
parochieboekjes, kaarten, bloemen en kaarsen bezorgd en bezoekjes 
afgelegd. Na ruim 20 jaar heb ik afscheid genomen van het wijkcontact-
werk. Het voorzittersstokje heb ik overgedragen aan Anita Mentink-van 
Otten. Telefoon: 074-3676605. 
 

Ik bedank alle vrijwilligers voor hun fijne samenwerking en wens u allen veel 
geluk en gezondheid toe. 
                                      Met vriendelijke groet, Carla Aalbrecht-Ezendam 
 
 

Carnaval doet herintrede in Beckum! 
 

Hoe lang was het al weer geleden, de Beckummer Ossens? Wie was 
die ook alweer de laatste prins Carnaval van Beckum? Het is alweer 
een flinke tijd geleden dat er in Beckum carnaval werd gevierd. 
 

Toch werd er door Wouter Koenderink, Sjaak Bos en Lotte Grashof 
opgemerkt dat het feest wel degelijk leeft bij de Beckumse jeugd. Jaarlijks 
vertrekken taxibussen vol vanuit Beckum naar de carnavalsfeesten in 
Oldenzaal, Neede en Albergen. Daar moest wat mee worden gedaan! 
 

Wouter en Sjaak hebben connecties bij de Boekelose Soaltkloetns en heeft 
deze vereniging in contact gebracht met de organisatie van de Muiterweek 
 die een geheime vergadering planden begin december 2014. Dit leverde 

een samenwerking op tussen beide partijen met als hoogtepunt dat er op 
vrijdag 13 februari na het 'kloet'n hijsen' de Boekelose carnavalsvierders met 
een grote delegatie naar de carnavalsparty komen bij Café Halfweg. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 1, 2015 
pagina 24 

Dat de Soaltkloetns de samenwerking serieus nemen bleek onder meer uit 
de uitnodiging voor de receptie van Prins Geert en Adjudant Pieter afgelopen 
27 december. Een gezellige welkomstborrel voor de nieuwe prins van 

Boekelo bij Cafe de Buren, maar de Muiters zullen de Muiters niet zijn als er 
niet een carnavalsstunt uitgehaald zou worden! Zo werd op deze avond het 
bord van Prins Geert 'gegijzeld'. Als losgeld werd geen groot bedrag 
gevraagd door de Muiters maar alleen publiciteit voor het feest bij Café 
Halfweg en dat is gelukt want het was al gauw trending topic op de 
Boekelosesocial media. 
 

Bij deze willen wij jullie uit nodigen voor de Carnavalsparty bij Café Halfweg 
op 13 februari georganiseerd door C.V. de Soaltkloet’ns en de Muiters. Het 
feest zal om 21:00 uur beginnen en om 22:00 uur zal de Prins zijn 
(spectaculaire) intrede gaan doen. Wat er verwacht kan worden is gezellige 
muziek van oa. Feest DJ Nicky Vannettie en een fanfareband, dansmarietjes 
, polonaises en gezelligheid. Wij hopen met de Muiters, Sjaak, Wouter en de 
Soaltkloetns dat het een gezellige en drukbezochte avond gaat worden en 
wie weet staat er wel een opvolger van Prins Henk de eerste op in 2015. 
Alaaf! 
Volledigheidshalve meldt de organisatie; 

In eerste instantie is dit een jaarlijkse avond bij Cafe Halfweg, dus geen carnavals-
vereniging in Beckum (vooralsnog!) maar een samenwerking tussen ons en de 
Soaltkloet’ns voor een jaarlijkse carnavalsparty bij Halfweg. We hebben dus ook geen 
prins, de prins is Prins Geert 1 van de Boekelose vereniging.   
 

Groeten namens de Muiters, Nick Laarhuis 
 
 

 
Het geslaagde TVO voetvolleytoernooi kende een verdiende winnaar in de 
ploeg met vlnr. Joost Wielens, Wilco Morsink, Dennis Freriksen en Bas ter 

Avest 
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Hallo (toekomstige) steunende leden TVO 
handbal 
Bij deze hartelijk bedankt dat jullie steunend lid zijn geworden van TVO handbal. Uw 
financiële bijdrage wordt goed besteed! Elk jaar zal er een gekozen doel bekend 
worden gemaakt, zoals bij u wellicht bekend is. Het doel van 2014 is: 

Softballen voor de jeugd 
 

 
De meisjes van de F-jeugd zijn erg blij met deze ballen 

steunend lid worden van TVO handbal?breukersmoniek@hotmail.com 
 

De coördinatoren MoniekBreukers, Kelly Heuker of Hoek 
 
 

JEUGDRAAD BECKUM organiseert… 
 

Beckum Games Pokeravond 
4 sportieve en leuke activiteiten het hele jaar door om te strijden om 

de Beckum Games Cup. Eerste avond 8 maart as. Pokeravond! 

Op de 5e avond is de feestelijke prijsuitreiking!! 
 

Verder dit jaar: 

10 mei zeepkistenrace – 24 mei expeditie Noaberson – 
eind december bandavond in het Proggiehoes 

 

mailto:breukersmoniek@hotmail.com
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Cursus bijenhouden 
Het afgelopen jaar was de bijencursus in Beckum een groot succes. Nadat zich 20 

belangstellenden hadden aangemeld voor de informatieavond bleven er maar liefst 15 
cursisten over om de cursus bijenhouden in 2014 te volgen. Allen zijn in november 
geslaagd. Ook vanuit Beckum kwamen meerdere positieve reacties. Omdat het aantal 
cursisten begrensd is, bieden wij de lezers van BBB als eerste de mogelijkheid om de 
cursus te volgen. 
Steeds meer mensen dragen de bijen een warm hart toe en weten dat er ook nog veel 
(meer) moet gebeuren, de bijen in de natuur een gezonde en veilige plek te bieden. 
Als imker kunt u daar op eigen wijze een mooie invulling aan geven.  
Bent u geïnteresseerd in de wondere wereld van de bij en overweegt u of het houden 
van bijen iets voor u is, neem dan contact op met Arjan Oosterdijk van de Imkersbond 

ABTB “Midden Twente”, tel: 06-10272425.  
De cursus bestaat uit een 3 theorie avonden en een 9 praktijkgedeelten en duurt 
ongeveer één bijenseizoen (maart t/m september). De theorie wordt gegeven in 
Isidorushoeve, de praktijk aan de Geurdsweg in Beckum. 
 

 
De geslaagden van 2014 (foto A.Oosterdijk) 

 
 

 

20 december 1266 was  
een speciale dag voor Beckum 

 

Leden van het Historisch Archief uit Beckum hebben ontdekt dat op 20 

december 1266 Beckum voor de eerste keer in de geschiedenis genoemd 
wordt. Anders gezegd, op die datum is de geschreven geschiedenis van 
Beckum begonnen.  In Utrecht, in  een archief, is de officiële akte aanwezig 
waarop staat beschreven dat het  “Huis van Werenboldes te Bechem” van 
eigenaar verwisselde. 
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Dit betekent ook dat Beckum in 2016 officieel 750 jaar bestaat. Dit is 
een goede reden om in dat jaar, samen met de verenigingen, 

instellingen en clubs in Beckum hieraan aandacht te besteden. De 
gemeente Hengelo heeft al toegezegd hieraan  haar steun te 
verlenen.  
Het is een mooie gelegenheid om Beckum goed op de kaart te zetten. Het zou 
goed zijn indien elke vereniging, instelling of club hieraan op haar eigen wijze 
aandacht besteedt, dit zal de onderlinge samenhang in Beckum verder 
versterken. Op de jaarvergadering van de dorpsraad op 15 april zal de viering 
van het 750 jarig jubileum van Beckum verder worden besproken.  

De dorpsraad nodigt hierbij alle verenigingen, instellingen en clubs 
uit Beckum dan ook nu reeds van harte uit om aanwezig te zijn. 
Immers alleen samen, als inwoners van Beckum, kunnen we op een 
passende wijze aandacht geven aan het 750 jarig jubileum van ons 
dorp Beckum.   
Mededeling van de dorpsraad Beckum 
 
 

Bericht over de Vastenaktie 2015 
 

Beste mensen, 

Zoals u wellicht weet wordt in Beckum al een flink aantal jaren door vrijwilligers 
gezorgd voor het verspreiden van de vastenaktie zakjes bij de start van de 40-
dagentijd. Vervolgens worden door dezelfde vrijwilligers deze zakjes weer opgehaald 
in de week voor Pasen. De bedoeling is dat in de veertigdagentijd  iedereen op zijn of 
haar manier bezig is met het vasten. Geld wat men daar mogelijk mee uitspaart kan 
vervolgens in het zakje gedaan worden. Op het zakje staat elk jaar een doel vermeld. 
Voor 2015 is  doel overigens Shri Lanka. U hoort hier binnenkort meer over.  
 
Vorig jaar werd de groep vrijwilligers wederom kleiner. In meerdere wijken waren  

geen  nieuwe mensen te vinden  die de taak van het verspreiden en weer ophalen 
van de zakjes op zich willen nemen. Om die reden  ziet  de werkgroep zich 
genoodzaakt dit op een andere wijze in vullen.  
De zakjes zullen worden verspreid via de BBB. Op enkele strategische plaatsen in 
Beckum zullen dan collectebussen neergezet worden waarin u de (inmiddels gevulde) 
zakjes kunt deponeren. Uiteraard blijft de kerk een vast inleverpunt. De ervaring leert 
dat het persoonlijk ophalen jaarlijks resulteerde in een mooi bedrag in Beckum. De 
werkgroep hoopt op uw medewerking zodat er, samen met de opbrengst van de 
basisschool, toch een mooi bedrag vanuit de gemeenschap Beckum zal komen….  
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,  
Namens de Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede,Thea Lintsen 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 1, 2015 
pagina 28 

Visboer SAIDIAstaat elke donderdag op de Beckumer markt met lekkere 
vis; gebakken, gerookt en vers.  
En vooral niet vergeten; onze overheerlijke haring, altijd vers van het mes. 

Actie; 3 haringen voor 5 euro! 
 

 
MIDWINTERFEEST BECKUM 2015 
 

Voorzitter Ben ter Avest gaf kort na het feest een tweeledige 
reactie; positief en minder positief, enerzijds en anderzijds dus! 
 

“Wij zijn als bestuur erg tevreden over verloop van de organisatie  van het 
midwinterfeest. Supersfeer in de tent, jong en oud hebben echt genoten. 
Wat ons wel tegenvalt is de meerwaarde van een artiest als Jan Smit.  
Hij heeft naar onze mening maar een gering aantal extra bezoekers 
 bezorgd. Omdat zijn gage erg hoog is verwachten wij een matig resultaat 
Ook is duidelijk te merken dat de consumptie van drank niet meer te 
vergelijken is met pakweg 5 – 6 jaar geleden.   De manier waarop de 
bezoekers met elkaar om gaan is geweldig. Geen scheef  woord  gehoord”.  
 

 
Jan Smit, onze nationale topper, vermaakte het ruim 2200 tallige publiek dat  

in opperbeste stemming was (foto face book) 
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Sublieme show van de Dirty Daddies bij Midwinterfeesten Beckum 

(eigen foto) 
 

 

 

De Zonnebloem wenst u het allerbeste voor 2015 
 

“Er kan zoveel meer dan je denkt” 
De maatschappij veranderd: de zorg, huisvesting, opvang, inkomen, maar 
ook vrijwilligerswerk verandert . De Zonnebloem afdeling Beckum gaat mee 
met de visie van het Nationaal Bureau Breda, maar blijft ook haar eigen 

taken en activiteiten houden.  
We proberen onze doelgroep zo optimaal mogelijk te bedienen. 
Een greep uit de activiteiten voor 2015: 
* 50 jaar Zonnebloem afd. Beckum (8 april 2015) 
* Theatervoorstelling (22 april 2015) 
* Zonnedag 
* Boottocht Amsterdam (26 aug. 2015) 
* Ziekendag 
We hopen er in 2015 dan ook weer een mooi Zonnebloem jaar van te maken.  

 Annet Hofstede 

https://www.facebook.com/TheDirtyDaddies/photos/a.705364632811419.1073741826.507763349238216/1003993966281816/?type=1
http://www.zonnebloem.nl/
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Misvieringen Parochie Beckum jan-feb-mrt 2015 
 

JANUARI 
 

Zo. 25 jan.  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     Werkgroep/dames-en herenkoor 
Za. 31 jan.  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     Past.Oortman/dames-en herenkoor 

FEBRUARI 
 

Zo. 08 febr.  09.30 uur GEEN VIERING 
Zat. 14 febr.  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     Past.Timmerman/dames-herenkoor 
Zo. 22 febr.  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     Werkgroep/Spirit 
Zat. 28 febr.  18.30 uur EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Escher/dames-en herenkoor 

MAART 
 

Zo. 08 mrt.  09.30 uur GEEN VIERING 
Za. 14 mrt.  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     Presentatieviering 1e communie 
     pastor Ogink/gelegenheidskoortje 
Zo. 22 mrt  09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 
     Wergroep/dames-en herenkoor 
Zat. 28 mrt.  18.30 uur PALMZONDAG; EUCH.VIERING 
     GEZINSVIERING 
     pastor Geurts/dames-en herenkoor 

Zo. 29 mrt.  10.00 uur PALMPASEN 
     WOORDCOM.VIERING 
     Werkgroep/dames-en herenkoor 
     Palmpasenoptocht 
Di. 31 mrt.  18.30 uur BOETEVIERING IN DELDEN 
 

 
 

 

Datumbank 
29 jan.  Vrouw Actief Beckum; Bezoek aan de RECHTBANK.  
  3 febr. Ouderensoos 
  4 febr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
13 febr.  Carnaval bij Café Halfweg 
14 febr.  Kaartmarathon (kruisjassen) in ’t Geertman 10.00–22.00 uur 
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18 febr.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 febr.  TVO Tennis; Jaarvergadering 
21 febr.  Oud Papier 

27 febr.  TVO; The Voice of TVO 
3 maart Ouderensoos 
 4 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
11 maart Vrouw Actief Beckum; Creatieve avond 
18 maart Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
29 maart TVO Tennis; Introductie toernooi 
 7 april  Vrouw Actief Beckum; Vossejacht 
  8 april  Zonnebloem; 50 jaar Zonnebloem Beckum 

14 april  Ouderensoos 
19 april  1e H. Communie 
22 april  Zonnebloem; Theatertoernooi ReggehofGoor 
28 april  Gewoon Beckum Live 
  9 mei  VrouwActief Beckum; High Tea  
10 mei  Jeugdraad Beckum; Zeepkistenrace 
24 mei  Jeugdraad; Expeditie Noaberson 
22 t/m 25 mei  Pinksterfeesten 2015 
5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 

6 juni  TVO-BreukersBeachsoccer toernooi 
9 juni  Vrouw Actief Beckum; Grote Fietstocht 
 
************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 
23 febr. t/m 27 febr.  Voorjaarsvakantie 
03 april t/m 06 april  Paasweekend 
27 april    Koningsdag 

04 mei t/m 15 mei  Meivakantie 
06 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 
**************************************************************
Wijzigingen en/of aanvullingen doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig. 
Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het 
contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt 
ook meegenomen in  de agenda van de BBB 
 
 
 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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OVERZICHT AED POSTEN IN BECKUM E.O. 

 
 
 

Acupunctuur bij gezondheidscentrum Beukenhof 
 

Acupunctuur is een natuurlijke manier van genezen die al duizenden jaren 
bestaat en door de eeuwen heen zijn werking heeft bewezen. Het bekijkt alle 
facetten van u als persoon, zowel lichaam als geest en  wordt steeds vaker 

ingezet bij allerlei medische en psychische aandoeningen.  Het uitgangspunt 
hierbij is dat wanneer er een disbalans is in uw lichaam er een blokkade 
ontstaat. Dit leidt tot klachten. Door op zoek te gaan naar de oorzaak van de 
blokkade en deze op te heffen, zullen uw klachten verdwijnen. Er treedt weer 
balans op in uw lichaam, ook voor de toekomst. 
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U kunt met veel klachten terecht voor acupunctuur.  Denk daarbij aan 
lichamelijke klachten van zowel het bewegingsapparaat als van interne 

organen, maar ook allergieën,’ verslavingen’ zoals roken, hulp bij afvallen, 
mentale stoornissen en zwangerschapsklachten. 
 
Er zijn aandoeningen, zoals kanker of chronische ziekten, waarbij 
acupunctuur het probleem niet verhelpt maar wel symptomen als pijn en 
vermoeidheid vermindert of wegneemt. Na een operatie of letsel biedt 

acupunctuur verlichting en kan het leiden tot een beter/sneller herstel. 
Tai Yin Acupucntuur, Fenanja Bouman 
 
Woonzorgcomplex De Beukenhof 
Appelhof 87554 PA Beckum, 06 27560378, 

info@taiyin.nl, www.taiyin.nl 
 

Behandeling op afspraak 
Acupunctuur wordt (deels) vergoed door uw  zorgverzekeraar en gaat niet af 

van uw eigen bijdrage. Ik raad u aan de polisvoorwaarden door te nemen. 

 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 

De Beukenhof“Op uw gezondheid” 
 

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

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

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

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

 

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

tel. (Zorgcentrale voor acute zorg, 24 uur per dag) 088 – 3677000 
postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 

 

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

 

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

 

 

mailto:info@taiyin.nl
mailto:info@taiyin.nl
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Een aantal leden van levenslust hebben samen met wat vrijwilligers de 

basisschool geholpen met een kersttoneelstukje. Waarna ze ook de 
kerstmarkt onveilig hebben gemaakt. Hierbij een foto met de mooi 

verkleedde spelers als sprookjesfiguren. Raad alle figuren en win een mooie 
prijs!!(foto uit Beckum.nl) 
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Nostalgisch zweven vanoud naar nieuwcolumn 
 

Een nieuw jaar, nieuwe inzichten en buitenproportionele aandacht ruim 
vooraf aan het Eurovisiesongfestival. Ja, buitenproportioneel en 
Eurovisiesongfestival als één woord geschreven. Dat leerde ik eind 
december bij het Nationale Dictee met Bart Chabrot in de hoofdrol. Die 
enthousiaste, hoofdschuddende – en met weidse armgebaren zijn betoog 
versterkende – entertainer-dichter met die kenmerkende bril met dikke 
glazen, ja die. Een typische man, waar je niet boos op kunt worden. Met een 
air van; zie mij eens ongebreideld met gesperde ogen oprecht en breed 
gesticulerend een boodschap verkondigen over een onnozel onderwerp.  
 

En dan dat songfestival. Na het succes Anouk en Common Linnets hebben 
we de smaak te pakken; we doen weer mee. Heel Nederland moest het 
weten en praatte elkaar na, Trijntje gaat het maken. Trijntje – uit dat 
bekende elitecircuit waar je niet tussenkomt – had een song van Anouk 
aangereikt gekregen, Walk along. En in de euforie papegaaiden alle kenners 
en watchers; halelluja, dat wordt ‘m. Een vriendinnendienst van Anouk werd 
gezegd, maar met mijn ontegenzeggelijke argwaan tegen die ons-kent-ons, 
haat-liefde- en vreemdgaan cultuur waag ik dat ernstig te betwijfelen.  

Op de Nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes hoopten de aanwezige muziek-
liefhebbers op een stunt. Niet dat ze nu in de gezellige kleine zaal zaten te 
smachten naar een top40 zanger of zangeres… Maar de Zomerfeest-
organisatie kreeg het blijkbaar niet rond. En dat was nu niet eens 
verrassend te noemen. Want het schijnt dat naast de mega-gage voor 
Trijntje ook Anouk persé mee wilde zingen in de backing group. En dat zou 
dan ontegenzeggelijk een flinke slok op een borrel (!) gescheeld hebben. 
Gewoon op z’n plat-Beckum’s gezegd; dat kon’ broen’ nigtrekk’n in dissetied 

van op de centjes lett’n!  
Knitto 

 
Deze maand…in een volzin 

’t wil ma gin weenter won’n, nee dat wo’t nig wat aj’t mie vroagt, ie hooft 
der schaats’n nig van’zoolder te haal’n, want’ vrös nig mear en al dee 
nattigheed en smearige weend, (joa, veurige wekke was’t eff’n luk vösterug, 
mer dat mog gin naam heb’n), ie wot er mistreustig van en wat’n gedoo met 
dee müüse in de groond en aander gedearte in natuur, dee vret oe aln’s 
kepot, dat zal mie nog wat geem’n in’t vüürjoar met dat greunte verbouw’n 
mer wie hebt de leste wekk’n wa geluk met dee goedkopere benzine an de 
poompe al zal dat ok wa nig eeuwig doer’n en dan pakt ze oe wa op ne 
aand’re manear en hei’j wieders nog wat te klaang’n, aans  doo’t book ma 
dichte… 
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Alle hens aan dek! 
Bij TVO voetbal gaat de competitie verder na de winterstop. En het wordt 

een belangrijke fase voor TVO1 dat na een serie nederlagen afgegleden is 
naar de 4e plaats van onderen. Code rood dus. Maar alles zal ongetwijfeld uit 
de kast worden gehaald om het 1e nu boven de streep te krijgen. En de 
spelersgroep zal ook beseffen dat op hun nu een grote verantwoording rust. 
 

Het voetbalbestuur weet te melden: 
Iedereen nog een gelukkig 2015 toegewenst! Op 4 januari zijn de senioren 
begonnen met een voet-volley toernooi  en de jeugd heeft met enkele oefenwed-
strijden en zaalvoetbal de draad weer opgepakt. De E en F teams hebben 

deelgenomen aan het H.J.V.F. toernooi en de competitie begint binnenkort met een 
vernieuwde indeling. Het zal voor velen van u bekend zijn dat Leo ter Haar en Tonnie 
Sigger als trainersduo aan het einde van dit seizoen zullen stoppen. Zij beseffen, met 
de spelers dat het karwei voor dit seizoen nog niet is geklaard. Voor handhaving in 
deze klasse zal men vol aan de bak moeten.  
Voor het volgend seizoen zijn we inmiddels overeengekomen dat Danny Ottink de 
hoofdtrainer zal zijn. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de 
verdere kaderplekken bij de selecties  weer op te vullen.  
Vooreerst wens ik u allen een succesvolle 2e seizoenshelft. 
                                                namens TVO voetbalbestuur,Alfons Harink 
 

 

 
            Zaterdag 24 januari; welkom voor één dag winter 2015!  

                                                   (foto Rita Temmink) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817183178339888&set=a.318487388209472.83580.100001446401712&type=1

