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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– 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 
      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 
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                                                                                          3 

 
De gemeentelijke verkiezingen zijn achter de rug, de winst wordt gekoesterd, 
het verlies geaccepteerd en de achterban van Wilders raakt na zijn zoveelste 

‘roeptoeterij’ verontrust en in verwarring. Daarnaast zorgden wereldleiders 
begin deze week, dat Nederland op de kaart komt en daar moet je veel 
(ongemak) voor over hebben… 

Maar de BBB makers gaan onverdroten voort met het maandelijks produ- 
ceren van dit blad. Weer een uitgave van 40 pagina’s Beckumer nieuws! 
 

Lees het en u bent op de hoogte… 
 

 
 

LAATSTE WEEK NIEUWS 
 

 De TVO1 handbaldames verslikten zich tegen BWO via een 16-12 
ruststand werd het 26-22 voor de Hengelose dames.. 

 
 TVO6 walste over het arme UD, bij 13-3 blies Mario af en het was 

rumoerig en vooral gezellig in de 3e helft.. Het 5e verloor bij WVV7, 
waar het 4e bij WVV6 de volle buit pakte, 1-4. TVO3 kon de remise 
tegen Holten3 niet vasthouden, 1-3 en het 2e was voortdurend 

sterker dan Hector2 en kon de 2e helft het verschil uitspelen, 5-0. 

 
 TVO1 toog naar Bon.Boys en speelde een gedisciplineerde partij 

voetbal tegen de aanstaande kampioen. De Veldmaters konden geen 

bres slaan in de hechte TVO defensie. De 0-0 voelde goed; nu nog 6 
finale partijen!!! 

 TVOc1 en b1 moesten de winst in Enschede laten. Resp.  bij 

Ensch.boys (3-0) en Vosta (3-1). 

 
 GewoonBeckumLive zat. jl; super gezellig druk en geslaagd met 

prima muziek. Samenvattende conclusie vd organisatie! 

 
 
 

De volgende BBB verschijnt woensdag 23 april as. Kopij 16 april. Binnen! 
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WAT  U  LEEST  IN  DEZE  MAART  BBB 
 

 Laatste week nieuws, actuele feiten 
 Bouwstart kleedkamers, vrijwilligers meteen van grote waarde 

 Koningsdag Beckum 2014, zaterdag 26 april as. 
 DorpsplanPlus werkgroepen rapporteren in 3e sessie 

en verslag politiek forum 
 Nieuw telefoonboekje, laatste oproep voor mutaties 

 Darttoernooi DCB 

 Zomerfeestbestuur & BBB organisatie slaan handen ineen 
 Het Pinksterfeestprogramma vrijwel compleet 
 Recreatie & Toerisme in Beckum krijgen een impuls 
 Bieb Beckum met actuele feitjes 

 Tuigpaardendag op 5 april in Delden 

 Luk akkefietjes, HekselmesienHarry 
 Eieraktie TVO handbal en Potgrondverkoop 5 apr.TVO jeugd 

 Skelters aan schooljeugd aangeboden, dankzij de Kerstmarkt 
 TVO handbal, terugblik & actueel nieuws 

 Persoonlijk, dankbetuigingen 

 Wist u datjes, sportakkefietjes 
 Levenslust, Devoot of Despoot 
 Wat is’t Wat, aparte rubriek 
 Zijlijn, overpeinsing, Kleutergymles, wie wil? 

 Ledenvergadering St.Barbara 
 Aktiviteiten Speelboerderij 

 Zonnebloem, loterij in april van start 
 Twintig Voorzetten; Auke Ottink 
 Team Carpe Diem fietst naar Mont Ventoux; tegen ziekte ALS 
 Jeugdraad Beckum, concert en zeepkistenrace 
 TVO Tennis, leer voordelig tennissen 
 KVO bericht 
 Parochienieuws misvieringen april 2014 
 Datumbank, dorpsactiviteiten komende maanden  
 Markt in Beckum moet blijven, een mooie opsteker! 
 Gemeenteraadsverkiezingen; uitslag Beckum 
 Dorpsraad Beckum, jaarvergadering 9 april 
 Welbions & Beukenhof, nog appartementen te huur 
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Bouw TVO kleedkamers  
definitief van start 
 

Twee weken geleden was de eerste steenlegging van wethouder 

Eric Lievers bij het nieuw te bouwen kleedkamercomplex bij de sv. 
TVO te Beckum. De Hengelose wethouder was de laatste twee jaar 
nauw betrokken bij het maken van plannen, financiële plaatje en 

uiteindelijke goedkeuring van het bouwplan.  
 

Achter de sportzaal wordt het nieuwe complex gebouwd en de TVO 

bestuurders, TVO bouwcommissie leden en gemeentelijke afvaardiging van 
wethouder Eric Lievers en stadsdeel Zuid coördinator Lars Harms waren 
voor deze plichtpleging bij de bouwstart uitgenodigd. Na inleidende 

woorden van voetbalvoorzitter Alfons Harink, TVO bouwcommissie lid Marco 
Ottink, omni-voorzitter Johan Vossebeld kon Eric Lievers melden dat nu de 
kroon op het vele voorbereidende werk wordt gezet. ‘Het had tussendoor 

nog wel enige voeten in de aarde, maar dankzij bemiddeling konden regels 
soepeler geïnterpreteerd worden’. Hulde voor de positieve samenwerking en 
Beckumer inbreng en dat zal bij de bouw ook nodig zijn. Mijn devies; 

organiseer vlak voor de totale voltooiing een feestje voor vrijwilligers en 
partners. Gegarandeerd dat de laatste klusjes en karweitjes dan soepel 
afgewerkt worden’. Onder applaus van de genodigden legde wethouder 

vervolgens op vakkundig wijze de eerste steen. 
 

 
Daar gaat ie dan, de eerste steen wordt gelegd door wethouder Eric Lievers 

onder toeziend oog van TVO bestuurders   



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 3, 2014 
pagina 5 

 

 
En vijf dagen later was het beton in de fundering gestort 

 

Inzet vrijwilligers meteen van grote waarde 
Voorafgaande aan deze officiële handeling was het voor de TVO 
bouwcommissie nog enkel weken ‘alle hens aan dek’. Want na het 
verplaatsen van alle toestellen en materialen uit de berging vd sportzaal 

moest die berging worden afgebroken en eea afgetimmerd worden. En 
vervolgens moest het uitgraven, stellen en eerste fundering metselen 

uitgesteld worden vanwege een te hoge grondwaterstand. De afvoerpomp 
werd intussen vervangen door een pomp met grotere capaciteit etc. etc. Bij 
alle improvisatie was de eerste vrijwillige hulp ook bijzonder welkom! 

Inmiddels is afgelopen week de fundering op hoogte gemetseld en zijn de 
vloeren gestort. Het is rondom de bouwplaats even behelpen met de 
toegang tot de velden, maar dat neemt iedereen wel voor lief. Want er 

wordt met gezamenlijke inzet iets moois neergezet. Streven is om medio 
juni de cascobouw gereed te hebben, waarna met zelfwerkzaamheden van 
TVOers en andere vrijwilligers het kleedkamercomplex in september 

gebruiksklaar zal zijn voor de sporters op de Kruudnhof. En dan mag heel 
sportminnend Beckum zich op de borst kloppen! Een moderne 
accommodatie met zes kleedkamers, jeugdvoorziening, keuken, toiletten etc 

is dan gerealiseerd. 
                                                                                        BBB redactie 
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KONINGSDAG 2014 
 
BEENTELS KABAAL – FEESTPROGRAMMA JEUGD – MEGA ZESKAMP 
– FIETSTOCHT - MOUNTAINBIKETOCHT - MIDDAGPROGRAMMA 
JEUGD T/M 16 JAAR   
 

Wij van de koningsdagcommissie zijn weer druk bezig met het 
programma voor koningsdag 2014. Deze vind niet plaats op 27 April 
maar op ZATERDAG 26 April 2014. Het programma is in grote lijnen 

rond. 
 

We beginnen om 10.30 uur met het programma voor de basisschool.  We 

beginnen met de ballonnenwedstrijd voor alle kinderen van de basisschool en 
de peuterspeelzaal, onder begeleiding van BEENTELS KABAAL wordt dan het 
Wilhelmus gezongen. Daarna gaan de kinderen van de peuterschool en 

groep 0-1-2  naar het binnenprogramma in de spelzaal, met springkussens 
en schminken , knutselen , cupcakes versieren en nog veel meer plezier. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan de SUPER MEGA ZESKAMP 

met leuke spelletjes en een mega stormbaan. 
 

Ook is er weer een FIETSTOCHT en een MOUNTAINBIKE tocht . Iedereen 

kan hier aan meedoen. De start is vanaf half 11 bij de feesttent op het 
schoolplein. Om ongeveer half twee is de prijsuitreiking van de zeskamp en 
start het middagprogramma voor de jongeren vanaf groep 8 basisschool t/m 

16 jaar georganiseerd door de jeugdraad.  De hele dag is er gezellige muziek 
in de feesttent waar iedereen welkom is.  We hopen jullie te zien op 
zaterdag 26 April ! 
                                                               Groet, de koningsdag commissie 

 
 
Komende maand volgende sessie Stuurgroep 
Beckum-Oele met de werkgroepen 
 

Op 14 april as. volgt in het Proggiehoes een derde sessie, waarin alle 
werkgroepen, die bezig zijn met de agendapunten tot realisatie van 

het DorpsplanPlus, verslag doen vd. voortgang. 
Leefbaar Beckum en Oele is in alle aspecten een belangrijke factor. 
Laten we hopen dat de ingezette weg een goed vervolg krijgt! 
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Want, we weten het allemaal inmiddels; 
- De inventarisatie van de woningbouw behoefte laat zien, dat dit een 

hoofdagendapunt is en blijft voor Beckum-Oele. Het eindrapport zal 

binnenkort bekend worden, bent u ook benieuwd? 
- Consequentie na realisatie vd. N18; komt er inderdaad de verwachte 

verkeersluwte door Beckum? 
- Brede school ontwikkeling; hoe lopen de plannen? En een 

aantrekkelijke vernieuwde inrichting van ingang Beckum Noord plus 

dorpsaanpassing in de kern; gaat het allemaal lukken? Geluids-
vermindering vh snelverkeer op de A35 en verkeersveiligheid 
Haaksbergerstraat vanaf Oele en nog aan een zestal agendapunten. 

Het staat allemaal op de agenda van DorpsplanPlus voor Beckum-
Oele. Op 14 april horen we meer over de voortgang!! 

 

Weloverwogen stemmen na  
Politiek Café in Proggiehoes 
 
Eén spreekstalmeester, drie microfoons, tien kopstukken uit de 
lokale politiek, een zaal vol aanhangers en een handjevol 

Beckumers. Dat is de opsomming van het Politiek Café dat 
donderdag 6 maart is gehouden in ’t Proggiehoes, georganiseerd 
door de Dorpsraad Beckum. 

 
Wat is er te doen aan de geluidshinder van de A35, hoe kan de 

verkeershinder op de N739 worden beperkt en is kleinschalige woningbouw 
in Beckum mogelijk? Die vragen en meer werden voorgelegd aan de lokale 
politici, die naar Beckum waren gekomen om stemmen voor hun partij te 

winnen. En dat er in Beckum winst te behalen was, bleek wel uit een 
rondgang door de zaal voorafgaand aan het debat, waarbij een meerderheid 
van de aanwezige dorpsbewoners aangaf nog geen idee te hebben naar 

welke partij hun stem zou gaan. 
 

Een korte introductie van de verschillende partijen bracht daar mogelijk al 

enige verandering in. Twee minuten kregen de heren en dame politici om uit 
te leggen waar hun partij voor staat en wat die partij in de toekomst voor 
Beckum en Oele kan betekenen. Dat een snelle uitvoering van het 

DorpsplanPlus van groot belang is voor de vitaliteit en de leefbaarheid van 
Beckum en Oele, daar waren negen politici het over eens. “Als ik het initiatief 
voor het Dorpsplan en de strijdlust onder Beckumers vergelijk met Hengelo, 

dan ben ik jaloers”, stelde Mariska ten Heuw, lijsttrekker van de SP. Egbert 
Alkema van de Christen Unie en Jos Rikkerink roemden de voortvarendheid 
waarmee de stuurgroep aan het werk is geweest om de leefbaarheid in 
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Beckum en Oele te bewaren. En nieuwkomer Ben Geelen van de Armoede 
Partij Nederland, die met zijn partij mikt op één zetel? Die gaf aan te willen 
opkomen voor de stille armoede in Hengelo en zich in te willen zetten voor 

een verhoging van het aanbod huurwoningen in Beckum.  
 

Onderdeel van het DorpsplanPlus is de aanpak van de geluidshinder van de 

A35 nabij Oele. Spreekstalmeester Paul ter Bekke wilde van de politici weten 
wat hun partij kan betekenen bij het reduceren van die overlast. Daarbij 
ontstond er een discussie over het verschil tussen lokale en landelijke 

partijen. Landelijke partijen zouden meer invloed kunnen uitoefenen op 
provinciale en landelijke besluiten. Zoals het CDA, vertegenwoordigd door 

Johan Harink, dat de aanleg van een geluidswal ter hoogte van Oele onder 
de aandacht heeft gebracht bij CDA-politica en gedeputeerde Hester Maij. 
“Als wij in het college komen, dan zetten we ons honderd procent in voor 

Beckum en Oele en de komst van een geluidswal”, beloofde Gezinus Knegt 
van Pro Hengelo. De lijsttrekker van de lokale partij, die op steenworp 
afstand van de A35 woont, stelde dat de provincie en de landelijke overheid 

ook aan het werk gaat onder druk van een lokale partij. “Die druk gaan wij 
zetten. Als andere, landelijke partijen die druk hadden gezet, dan was die 
geluidswal al lang gerealiseerd, dan was er nu kleinschalige woningbouw en 

gaf de N739 die dwars door Beckum gaat minder overlast.” Die laatste 
opmerking resulteerde erin dat Erik Lievers, lijsttrekker van D66, Knegt de 
microfoon afnam en hem vermanend toesprak: “Doe geen beloften die u niet 

waar kunt maken”, waarschuwde Lievers, die wees op de overlegstructuur 
tussen dorpsraad, gemeente en provincie. “Handel niet buiten die structuur 
om en ga niet aan de werkgroep voorbij.” En Ben Geelen? Die was lichtelijk 

de weg kwijt en vroeg zich, kijkend naar de uitslag van een geluidsmeting 
van de Haaksbergerstraat, af hoe het nou zit met de overlast van de A35. 
 

De beperking van de verkeershinder op de N739 bleek een onderwerp dat 
ook de gemoederen onder de aanwezige Beckumers flink bezighoudt. Het feit 

dat de weg tussen Hengelo en Haaksbergen een provinciale weg is, maakte 
dat de aanwezige politici geen harde toezeggingen konden doen. De 
verwachting is echter dat de aanleg van de N18 het aantal 

verkeersbewegingen in de toekomst doet afnemen. Maar of dat ook 
daadwerkelijk het geval is, is volgens Maarten Hollander van de PvdA 
afwachten. “Pas wanneer blijkt dat de verkeersdruk niet afneemt, kunnen er 

aanvullende maatregelen worden genomen.” Om in dat geval een scenario 
klaar te hebben liggen, vroeg Rob van de Keur, voorzitter van de Dorpsraad 
Beckum, om ondersteuning door de gemeente Hengelo. Een verzoek dat op 

instemming van de politici kon rekenen.  



Wendezoele start seizoen met open huis voor vrijwilligers 

Kom ook eens kijken of vrijwilliger worden in onze Museumboerderij iets 
voor jou is! Op dinsdag 8 april tussen 10.00 en 12.00 uur is iedereen 

welkom die interesse heeft om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Er is 
ruime keus uit helpen in de tuin, op de akkers, rondleidingen geven, 
helpen met de schoonmaak, kassa- of bardienst draaien als het museum 

is geopend. Ook een ambacht leren zoals weven, spinnen of manden 
maken en deze later demonstreren aan bezoekers behoort tot de 

mogelijkheden. Meer weten? Vraag Jan Jansen: 06-44099790,  
eventueel Tonnie Vossebeld: 074–3676475. Of  kom gewoon langs! 

Vanaf 26 april gaan we weer open voor het publiek, di t/m za van 13.30 

tot 17.00 uur. Hieronder de speciale activiteiten voor april. 

Presentatie gerenoveerde voorhuis 

Op zaterdag 26 april om 13.30 uur start het seizoen 2014 voor 
Museumboerderij Wendezoele. Met trots zal dan het nieuwe voorhuis 
worden geopend voor het publiek. Het voorhuis van de boerderij 

behoorde voorheen niet tot het museum en is in het afgelopen jaar 
volledig opgeknapt en terug gebracht in authentieke stijl. 

Kom spelen zoals toen: 30 april 

Museumboerderij Wendezoele organiseert in de voorjaarsvakantie op 
woensdagmiddag 30 april van 13.30 tot 17.00 uur een speelmiddag voor 

kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen kunnen onder begeleiding van hun 
(groot)ouders komen spelen op het boerenerf, zoals kinderen dat aan 
het begin van de vorige eeuw ook deden. Het voorjaar staat centraal, 

maak een vogelhuisje of help met zaaien in de moestuin. Je kan weer 
naar buiten! Genoeg te doen op ons erf.  

Kinderen tot 4 jaar gratis; 4 t/m 12 jaar € 1,00; vanaf 13 jaar € 3,00. 
Donateurskaart à € 10,00 biedt entrée voor 2 personen het hele seizoen. 
Kinderjaarkaart  4 t/m 12 jaar € 2,50. 

Twickelerlaan 14 
7495 VG  Ambt Delden 
T  074 37 62 699 

M 06 44 09 97 90 
E  info@wendezoele.nl 

W wendezoele.nl 

mailto:info@wendezoele.nl
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Alle Hengelose politieke kopstukken achter de Proggiehoes tafel 
 

 

 
Veel belangstelling, veel vragen, veel meningen bij politieke forum 

 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 3, 2014 
pagina 10 

De laatste vraag die spreekstalmeester Paul ter Bekke voor de politici had, 
was op welke manier kleinschalige woningbouw in Beckum kan worden 
gerealiseerd en welke rol de gemeentelijke politiek daarbij speelt. “We 

hebben hier nog twee grote kavels met prijzen die aan de hoge kant zijn”, 
liet Wieger Mulder van Burger Belangen weten. CDA’er Johan Harink wilde 

weten of een verlaging van de grondprijs haalbaar is. Naast de aankoop van 
nieuwe bouwgrond, werden ook andere opties bekeken om de circa 36 
woningzoekenden in Beckum te helpen. Zo kwam Jan Evens van Groen Links 

met het voorstel tot inbreiding, waarbij in de kern van Beckum wordt gezocht 
naar woningbouwmogelijkheden, en stelde Mulder voor om bestaande 
boerderijen om te bouwen tot appartementencomplexen.  

 
De zaal wilde echter weten welke partij zich hard gaat maken voor een 
verlaging van de grondprijs. Die wordt in de toekomst kostendekkend, 

stelden negen van de tien politici, waarbij Lievers (D66) en Hollander (PvdA) 
een kanttekening plaatsten: kostendekkend, mits er op de kavels ook 
daadwerkelijk starterwoningen en geen eengezinswoningen worden 

gebouwd. “Ik hoor tussen de regels door dat de grondprijs in Beckum 
gigantisch gaat dalen. Wacht dus nog even met de aankoop”, adviseerde 
Paul ter Bekke de bezoekers van het Politiek Café lachend. Uiteraard kwamen 

tijdens het Politiek Café ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de zorg, 
de kleedkamers van TVO, volleybalnetten, de aanleg van glasvezel, een 
dekkend AED-netwerk, de komst van een maïskunstwerk en een kleinschalig 

industrieterrein in Beckum. Natuurlijk kwam ook de bouw van het nieuwe 
stadskantoor in Hengelo aan de orde, dat volgens enkele partijen 

contractueel verbonden zou zijn met de bouw van Lange Wemen. “Een 
leugen”, stelde Knegt (Pro Hengelo), die kon rekenen op bijval van Rikkerink 
(VVD). “We hebben het contract met de projectontwikkelaar van Lange 

Wemen nagekeken en daarin is absoluut geen sprake van een koppeling.” 
Was het die laatste opmerking, of waren het eerdere uitgesproken 
standpunten die de aanwezige Beckumers hielpen bij het bepalen van hun 

stem? Naar welke partij die stem is uitgegaan, blijft de vraag. Feit is echter 
dat de meeste Beckumers, die voorafgaand aan het Politiek Café nog geen 
idee hadden op welke partij te stemmen, woensdag 19 maart met een 

weloverwogen keuze richting stembus zijn getogen.  
                                                   Esther Rouwenhorst freelance journalist 

 

Kleutergymles 
GEZOCHT: 

Iemand die kleutergym kan en wil geven, elke donderdag van 15:45 tot 
16:45, behalve in de vakanties! Er staat een kleine vergoeding tegenover. 
Bij belangstelling mail  kampdanielle@hotmail.com 

mailto:kampdanielle@hotmail.com
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DCB ANTIROOS BECKUM 

 

Beste Dartliefhebbers, 
 

Vrijdag 18 April, Goede vrijdag is het weer zo ver, 

Het Anti Roos  “Lente prijzentoernooi” 
Met een nieuw concept, gooien voor prijzen!! 

Kom gezellig langs in ’t Proggiehoes om 20:00 uur, 

om een pijltje te gooien en een drankje te drinken. 
 

Wij kijken uit naar jullie komst, tot dan! 
 

 Bestuur Anti Roos 

 

 
 

Eieraktie TVO handbal 
 

Het is bijna weer zover Pasen. Dit jaar komen de meisjes van de 
handbal weer bij u langs en wel op zaterdag 12 april ( 1 weekend 
voor pasen) Wij hopen weer op een succesvolle verkoop. 

Dank u wel alvast! 
                                                                         TVO Handbal 

 
 

Laatste oproep telefoonboekje!  
 

Enige tijd geleden heeft er een oproep gestaan in de BBB om de gegevens 

voor het telefoonboekje van Beckum, Oele en Stepelo te controleren en  
indien nodig wijzigingen door te geven via het mutatieformulier.  
 

Gelukkig hebben velen van u hierop gereageerd. Omdat we met de 
afrondende fase bezig zijn  is het nog tot 15 april mogelijk om te reageren. 
Daarna gaat het boekje naar de drukker.  

Het mutatieformulier vindt u in deze BBB op de volgende pagina of op de 
website;  www.dorpsraadbeckum.nl 
 

 

http://www.dorpsraadbeckum.nl/


Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 3, 2014 
pagina 12 

Mutatieformulier Telefoongids Beckum 

□ Nieuw     □ Wijzigen     □ Vervallen 

Oude gegevens 

 

  Voorletters   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Telefoonnummer   

Bedrijfsvermelding   

  Nieuwe gegevens 

 

  
Voorletters   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Telefoonnummer   

Mobiel nummer   

Mailadres (indien gewenst)   

Bedrijfsvermelding   

Graag inleveren op: 
 

  
Pastoor Eppinkstraat 60 of Past. Ossestraat 34 

Bij voorkeur via de website: www.dorpsraadbeckum.nl  
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Zomerfeestbestuur en BBB organisatie 
slaan handen ineen 
 
De Pinksterfeesten Beckum zijn op 6-7-8-9 juni as. Dit mega-

evenement vraagt jaarlijks veel voorbereiding van de diverse 
instanties en vrijwilligers onder sturing van de Stichting 
Zomerfeesten Beckum.  
 

Nieuwe medewerkers, nieuwe ideeën bij de Zomerfeeststichting hebben er 
toe geleid dat in de PR sfeer voor een andere opzet gekozen wordt. Na 

overleg met de Stichting Druk voor Beckum is het volgende besloten. Er 
wordt afgestapt van verspreiding van een apart Zomerfeest programma-
boekje. In samenwerking en afstemming met de BBB redactie wordt dat 

feestprogramma uitgebreid geïntegreerd (opgenomen) in de BBB uitgave van 
21 mei 2014.  
Beide partijen denken dat 

a. in deze opzet nog beter de Pinksterfeesten, zonder overlapping in 
tekst, belicht kunnen worden, 

b. door deze samenwerking (kortere lijnen) de PR middelen beter benut 

gaan worden, 
c. ook het kostenaspect, voordeliger publiceren, een rol speelt. 

 

Net als voorheen met het programmaboekje gebeurde, zal de Stichting 
Zomerfeesten de BBB 'Pinkster Editie' eveneens binnen haar eigen adressen-
bestand blijven verspreiden. Door de samenvoeging van het programma-
boekje en de BBB zijn we van mening een waardevollere editie naar o.a. de 
Oud-Beckumers te kunnen versturen. In de speciale uitgave zal dan ook  
–  naast een gedetailleerd programmaoverzicht – uitgebreid de historie van 
het feest belicht worden. 
 

                  Jan Ottink, BBB organisatie en Stefan Wielens, PR St. Zomerfeesten  
 

Voorlopigprogramma Pinksterfeesten 2014 

 

 Vrijdag 6 juni 
Seniorenmiddag en Beckumer avond,  
(zie ook verderop in deze BBB!) 

 

 Zaterdag 7 juni 
Vogelschieten, Kinderfeesten 
met ’s avonds; Q-Music 'The Party' met de DJ's Mattie en Wietze 
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 Zondag 8 juni 
'Een zeer spectaculair nieuw evenement in plaats van de 
Highlandgames. Nadere informatie volgt binnenkort. 

Noaber Rock met: 
Poor John, de Boetners 
met ’s avond’s  succes een herhaling van vorig jaar,  

the Originals 
 

 Maandag 9 juni 
As'n Gek in’ Drek met aansluitend: The Hot Studs 

 

Programma is nog niet volledig en tevens onder voorbehoud!! 
 

 

Vrijdagavond programma pinksterfeesten; 6 juni 2014 

 
Nog even en dan is het alweer zover: de Pinksterfeesten Beckum 2014. De 

vrijdagavond zal dit jaar in het teken staan van een spetterende quiz 
(smartphone-proof) samen met twee leuke en vooral hilarische activiteiten. 
Hierdoor is het niet alleen voor de deelnemende teams, maar ook voor 

diegene die niet meedoen de moeite waard om op tijd in de tent te komen.  
 
Iedereen wordt om 20.00 uur in de tent verwacht voor een kop koffie of 

thee. De quizmaster zal vervolgens om 20.30 starten met het afvuren van de 
vragen. Na afloop van de quiz zal elk team deelnemen aan twee spetterende 
activiteiten, geschikt voor jong en oud. Uiteraard zijn er voor de winnende 

teams, evenals voorgaande jaren, weer geweldige prijzen te winnen. 
Na afloop zorgt Disco Blacklight voor een gevarieerd repertoire van top-40 
hits, tot ware kneiters van vroeger zodat er genoeg mogelijkheid is om de 

heupjes los te gooien.  
 
 
 
 
 
 
 

We zien jullie graag allemaal tijdens deze gezellige avond. Zoek daarom een 

leuk team bij elkaar van zes personen en geef je op bij Loes Waanders: 
 

(vrijdagavond@pinksterfeesten.com of 06-15156267) 

mailto:vrijdagavond@pinksterfeesten.com
http://www.google.nl/imgres?q=dansen&um=1&hl=nl&biw=1257&bih=703&tbm=isch&tbnid=qQFYTlxRXOXw-M:&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/dansen/3/&docid=84VZuiBYcZH69M&imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/d/dansen/1aa-56.gif&w=200&h=256&ei=IjBbT93BHsSCOqHgsJ8N&zoom=1
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NIEUWS   --  NIEUWSBERICHT   --     NIEUWS 
 
Wij willen u graag attenderen op een flinke uitbreiding van de SITE 
BECKUM.NL. Onder de knop RECREATIE en TOERISME staat 

allerhande interessante informatie betreffende recreatie en 
toerisme in Beckum en Oele vermeld. 
 

Een van de doelen van de werkgroep Recreatie en Toerisme Beckum en Oele 
( dorpsplan+ ) is om Beckum en Oele beter op de kaart te zetten en 
daardoor zowel inwoners als toeristen goed te informeren over al het goeds 

en moois waarover Beckum en Oele beschikken. 
Met het online gaan van deze aanvulling zetten we een grote stap in de 

goede richting. Uiteraard kan er nog veel uitgebreid worden, niet alle 
bedrijven staan vermeld en mogelijk nog niet alle activiteiten. 
We roepen u op om informatie aan te leveren, dit kan door het 

contactformulier in te vullen. 
 
We willen van de gelegenheid gebruik maken om Gerard Lansink Rotgerink, 

webmaster van Beckum.nl en Esther Rouwenhorst, tekstschrijver en 
freelance journalist hartelijk te bedanken voor hun inzet en spontane 
medewerking. 

Bent u op zoek naar een tip om iets leuks te gaan doen, wilt u informatie 
over de plaatselijke horeca, of zoekt u voor familie of vrienden een 
slaapplaats in de buurt, al deze informatie kunt u vinden op de site 

Beckum.nl – recreatie en toerisme. 
 

Namens de werkgroep Recreatie en Toerisme Beckum en Oele, 
Angela Morsink 
 
 

 

NIEUWS VAN DE BIEB BECKUM 
 
Van 8-16 maart was het Boekenweek met het thema “Reizen”. 
Het magazine dat daarover in de boekhandel lag stond vol met tips over 

prachtige reisboeken. Ook een artikel: “Reizen, in een boek of in het echt? “ 
Er zijn mensen die zeggen dat je de mooiste reizen in je hoofd maakt, maar 
anderen willen er zelf op uit en dingen ontdekken. 

De eerste groep heeft de boekenkast vaak vol staan met boeken over diverse 
landen en reisdoelen. Ze kunnen ,op welk tijdstip dan ook, genieten van al 

het moois dat een fotograaf en schrijver voor hen heeft uitgezocht. Men 
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hoeft dan niet met koffers te sjouwen, alles voorbereiden, geen trein, auto of 
vliegtuig te nemen, maar heerlijk ontspannen in eigen omgeving het gevoel 
krijgen er even helemaal uit te zijn. 

De andere groep willen die onbekende  wereld écht gaan ontdekken en 
ervaren en vol verhalen, ontspannen of oververmoeid, weer thuiskomen. 

De Bibliotheek is vaak een prima startpunt om in vakantiestemming te 
komen. Prachtige boeken over de meest uiteenlopende reisdoelen. 
Nederland niet te vergeten trouwens. 

Daarvan wil ik het volgende boek even vermelden. 
“Duizend dingen over Nederland”. Illustraties van Charlotte Dematons. Op 
iedere pagina laat ze je op zoektocht gaan in eigen land. 

Voor kinderen en volwassenen de moeite waard. 
Maar een dagje uit is meestal ook feest. 
Margriet vond hierover een aardig gedichtje. 

Naar Eurodisney 

morgen gaan we naar Parijs 
met de TGV, een hele snelle trein 
het wordt wel een lange reis 
maar zo´n reisje is wel fijn 
 
naar Walt Disney gaan we met z´n allen 
de hele familie die gaat mee 
dat zal mijn oma wel bevallen 
alle kinderen bijeen, dan is ze pas tevree 
 
om zes uur gaan we al op stap 
want dan gaan we oma halen 
en dat doen we heel erg graag 
want oma.... die mag alles betalen!  

Misschien vindt iemand het wel leuk om ook eens iets te vertellen over een 
bijzonder reiservaring of heeft een aanrader om te lezen. 

Kan aan mij: marijkeverholt@home.nl worden doorgegeven 
De Bibliotheek geeft iedereen de kans om “op reis te gaan”. 
 
Dan nog even dit. De Bieb op school heeft al wat van het geld uitgegeven om het 
lokaal nog meer aan te kleden. Er staan al wat extra kasten en we hebben nog meer 
ideeën voor de inrichting. 

Theo Wijlens was zo aardig om de kasten een plekje te geven en ook vensterbanken 
te maken. Kom maar eens kijken. 
                                                                                                             Marijke 

mailto:marijkeverholt@home.nl
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Twentse Tuigpaardendag in Ambt Delden 
 
In het prachtige Paardensport Centrum De Hoffmeijer in Ambt 
Delden organiseert Stichting Tuigpaarden Twente op zaterdag 5 

april voor de 35ste keer haar Twentse Tuigpaardendag.  
 

Ter gelegenheid van dit lustrum zullen er naast de diverse wedstrijden ook 

prachtige shows zijn op dit evenement waar de aangespannen 
tuigpaardensport hoogtij viert. 
De Twentse Tuigpaardendag geniet landelijke bekendheid om haar tuigpaard 

nieuwelingen. Dat zijn tuigpaarden die dit jaar voor het eerste deelnemen 
aan een aangespannen wedstrijd. Aan het eind van de avond zal in een 
sidderende Grande Finale om de titel Beste Nieuweling Ambt Delden worden 

gestreden. Deze titel is inmiddels een begrip in de tuigpaarden-wereld 
geworden. Naast de rubrieken voor nieuwelingen zijn er diverse rubrieken 

voor oudere concourspaarden waarin eveneens deelnemers uit heel 
Nederland in de baan komen. 
 

De Twentse Tuigpaardendag staat ook bekend om de vele goedkeurde 
KWPN-tuigpaardhengsten die op deze unieke showdag altijd hun opwachting 
komen maken. De Hackney’s, een zeer edel ras kleine showpaardjes, zullen 

weer in diverse aanspanningen van de partij zijn op deze veelzijdige 
showdag. 
Het Nederlandse trekpaard is in deze regio enorm populair en de eigenaren 

van deze imposante paarden verrijden eveneens enkele wedstrijden maar 
presenteren hun aanspanningen ook in geweldige show. Aanvang 16.30 uur. 
 

Paardensportcentrum De Hoffmeijer  Hoffmeijerweg 10 7495 RZ Ambt Delden.  

www.tuigpaarden-twente.nl 

 
Luk akkefietjes 
Hee kik nor boet’n deur ‘t raam van de biekök’n, zag de vöggel drok met 

tekskes um ’n nuske te maak’n en lispelt deur dee paa gelle taane düür; ‘De 
sproale hef’t nus ok vol’. Oondertuske wrif hee met ziene smearige 

eeltknüste de broodkrömmel van de kraant’ vot op de leem’n vloere. Hee 
bulkert ne kear achteroet’n hals as ne koo den de poliep’n hef en an de 
weend is. Oonderwiel keump zien vroms in de biekök’n met ne mokke 

daamp’ne koffie in de haan. Zee göt de komme vol den veur ‘m steet, nog 
met ne vett’n broen’ raand van de koffie van soams ervüür. Völ weure heb ze 
nog me mekaar ehad diss’n mirrag. En ’t mog ok gin naam heb’n, leas mar 

eff’n met… 

http://www.tuigpaarden-twente.nl/
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‘Hei’j oons Wilmke nog heur’n wierkom vennach?’ Hee zit verdeept met’n 
neus zowat op de kraante te leas’n en heurt slech. Zee döt nog ne poging en 

schettert deur de kök’kn; ‘of ie oons Wilmke nog hebt heurt wierkom’n 
vennach’. Hee gromt luk in ‘board mer gif gin düdelijk bescheet en gooit op 
’n aandere boeg; ‘Zolt nog vroar’n hem’? ik dach’t neet, gin ies zee’n’.  Noa 

vear minuten stilte geet verdan, um’t aander, en zegt mèènske: ‘Ik mot tmet 
nor oons Merie hen’. ‘Ik goa nig met’. ‘Werumme nig’? ‘Las van’pokkel, blief 
wa op de baanke ling’. De posboore keump anfiets’n, gooit luk pos in de 

breembusse en geet fluitend wier verdan. Zeg’t mèènske tien’minuut’n later 
helderop; ‘zo’j de pos is nig ne kear ophaal’n’?  

Hee gromt luk in’ board, keump langzaam in de been’, trök ziene kloomp’ an, 
sloft langzaam nor boet’n en haalt de pos op. Eam later smit e de pos op de 
toafel, zeg niks, döt de kloomp’ oet en waggelt nor’n divan hen. Doar smit e 

zich op, kröp in meka en ne minute laater slöp e as’ nen ossen en snurkt as’n 
peard. Ach ja, noa veatig joar ‘t zelde dagreuster hebt ze meka joch niks 
mear te vertel’n, dat hebt ze nig…. 

                                                                                HekselmesienHarry 
 
 
 

De schooljeugd neemt bezit van de 
skelters, dankzij de Kerstmarkt! 
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De basisschool was een van de goede doelen van de Kerstmarkt in Beckum 
2013.  De kinderen hadden hun wensen op een ster geschreven en in de 
kerstboompjes bij Boenders opgehangen. 

Wij hebben als kerstmarkt groep een van de wensen vervuld,  een skelter. 
Door de goede opbrengst van het afgelopen jaar konden we er zelfs twee 

aanbieden n.l. 1 blauwe en 1 zilvergrijze skelter met zitjes en een kiepkar .   
Wij kregen een  hartelijke ontvangst van alle kinderen in een grote kring op 
het schoolplein en de juf die een bedankwoordje deed . Ria , Ine, Irma en 

Sonja kregen een lekkere doos chocolade van de kinderen en  naderhand 
stond de koffie met cake voor ons klaar. 
Voor het aankomende jaar zoeken we weer een goed doel  ?  heb je een 

algemeen belang in Beckum en ben je bereid met de vrijwilligers een handje 
te helpen op de kerstmarkt  meld je dan aan bij de kerstmarktgroep  
 

                          Ine Wentink , Irma ten Dam, Ria Asbroek of Sonja Mulder. 
 
  

TVO Handbal 
 

Het gaat goed met dames 1. Een 18-18 gelijkspel tegen  DOS zorgt 
voor een mooie 5e plaats op de ranglijst in de hoofdklasse A. 
Selectietrainer Gerard Hilbrink zal ook komend seizoen de 

hoofdtrainer blijven van de dames en kan dus mooi verder bouwen 
met dit team.  
Dames 2 staat met nog 2 wedstrijden te gaan op een 3e plek op de ranglijst. 

Het kampioenschap werd in het begin van het seizoen nog nagestreefd. Maar 
helaas verliepen niet alle wedstrijden zoals gepland en gaat Langeveen (met 
12 punten voorsprong) er met het kampioenschap vandoor. Dames 3 heeft 

toch nog 12 punten bij elkaar weten te sprokkelen en staat daarmee veilig op 
en 8e plaats. Verder in dit bericht een  aantal meldingen van de handbal. 
Onder andere een UITNODIGING VOOR ALLE BALSPONSOREN VAN 

AFGELOPEN SEIZOEN VOOR DAMES 1. 
 
*Afmelden kan slechts tot 1 april 2014. Daarna wordt het lidmaatschap 

automatisch verlengd en de contributie automatisch geïncasseerd. Maar er is 
natuurlijk helemaal geen reden voor afmelden…. 
*Alle balsponsoren van het afgelopen seizoen worden hierbij uitgenodigd 

voor de laatste  thuiswedstrijd van dames 1. Deze is 29 maart om 19.30 in 
Sporthal De Marke in Hengevelde (zie brief verderop in dit bericht).  

*Er is een nieuwe sponsor voor onze dames 3 gevonden en wel  Café 
Halfweg. En Party Concept Twente sponsort onze dames 2 nieuwe 
tassen. Bennie Spanjer en Bob Averdijk  heel eg bedankt.                                                                                                                

*Verder hebben we weer een nieuw lid mogen verwelkomen; Ursela Roesink. 
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Een “oude” bekende van TVO. Welkom terug en veel handbalplezier 
gewenst.                            
*Het is bijna zover, namelijk Pasen. Dit betekent dat de eieractie  er weer 

aan komt. Dit jaar komen de meisjes van de handbal bij u langs en wel op 
zaterdag 12 april aanstaande (1 weekend voor Pasen).  

Wij hopen weer op een succesvolle verkoop.                                  
*Rudy van Ulzenstopt met de bloemenwinkel in Boekelo. Wij willen hem 
hartelijk danken voor de jarenlange sponsoring. 
 

Onderstaand de brief van het bestuur aan de balsponsoren: 
Beste TVO Handbalsponsor, 

Graag nodigen wij u uit voor de laatste wedstrijd TVO dames 1 – RSC 1 van dit 
seizoen 2013-2014 op zaterdag 29 maart aanstaande om 19.30 uur in Sporthal de 
Marke te Hengevelde. De entree is gratis en bij aanvang ontvangt u twee 
consumptiebonnen.  

Middels deze weg bedanken wij u hartelijk voor uw financiële bijdrage aan TVO. Wij 
stellen dit zeer op prijs. Hopelijk kunnen we u in seizoen 2014-2015 wederom 
verwelkomen. Graag tot ziens.  

Met vriendelijke groet, TVO Handbal 
 

Wij wensen u allen alvast fijne paasdagen! TVO Handbal    
 
 
 

PERSOONLIJK, dankbetuigingen 
 

Leef nu 
Herinner gisteren 

Droom over morgen 
 

Wij zijn zeer dankbaar voor de vele blijken van medeleven die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van onze vader en lieve man  

Gertie de Lange. Uw bezoek en condoleances bij de avondwake, de mooie 
bloemstukken, de eervolle ´in memoria´ teksten, de vele kaarten en verdere 

reacties hebben wij als een grote troost ervaren. 

Onze oprechte dank voor al deze hartelijkheid vanuit de Beckumer 
gemeenschap, waar we jaren met zoveel plezier hebben mogen wonen. 

Fam. de Lange 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Ook Mieni Vossebeld heeft haar dank uitgesproken voor de belangstelling, 
middels bloemen en de in memoriam van TVO, na het overlijden van haar 

man Gerhard Vossebeld. 
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Wist u datjes… 
 

> Handbaldames 1 hadden het uit bij HCV moeilijk. Het antispel vd 
gastdames versus slechte arbitrage bezorgden het TVO team + de coach 

hoofdbrekens(!). Na de 10-11 ruststand werd gefinished  bij 21-21… 
> TVOb1 voetbalde bij Bon.boys b3 naar een vlotte 0-8 zege, c1 won nipt 
bij Avanti W. met 3-4 en TVO1 zaalteam remiseerde netjes bij het 

hoogstaande Almelo met 5-5. TVO6 won krap van Holten, 4-3, het 5e werd 
vernederd door Twenthe5 met 11-1, het 4e liep tegen 2-1 verlies aan bij 
Rietmolen en het 3e moest Victoria5 de punten laten, 2-5. Sander P. 

verzwikte zijn enkel en Richard R. toonde zich een acceptabele vervanger 
op doel(!). Het 2e kon geen potten breken tegen Markelo3 en ondanks 

prima inzet de 2e helft werd niet gescoord en met 0-2 verloren...  
 

> TVO1 toog naar NEO en mazzelde, dat bij de Bornse ploeg 4 spelers 

waaronder de twee topscorers, ontbraken. Een onmachtig NEO kreeg best 
kansen in de latere fase, maar via Andy T. en Roy L. werd een kostbare 
TVO 1-2 zege behaald.. 

 
>TVOb1 ontving Avanti b3 en kon na een 1-0 ruststand soepel uitlopen 
naar een 5-0 zege. Prima goals na fraaie combinaties, nieuw talent komt 

eraan! Ook TVOc1 won overtuigend van de Tubanters met 3-0. Het 6e is 
weer op titelkoers na winst op de Tubanters via een 5-9 zege en TVO4 
veegde Markelo6 van de mat middels een 12-2 overwinning. Het 3e moest 

diep buigen bij Barbaros, 8-3 en TVO2 had moeite genoeg met WVV3, maar 
wist toch een 1-2 zege in de wacht te slepen. TVO1 was pas na rust wakker 
tegen Hengelo, schiep zich een overwicht, maar kon de 0-1 achterstand niet 

rechtzetten ondanks enkele vette kansen. Het wordt nu penibel onderin… 
 
>De TVO1 handbaldames bevochten tegen het hooggeplaatste DOS2 een 

18-18 remise, niets mis mee. Het 2e moest buigen voor de robuuste 
koploper en ‘angstgegner’ Langeveen, de 10-21 cijfers zeggen genoeg Het 
3e boekte zowaar een nette zege op de Tukkers 2 met 17-15. En zowaar 

een nieuwe TVO kampioen! De TVO F-jeugd won met 12-3 ruim van RSC en 
de vlag kon in top!... 

 

Compostactie TVO 
Op zaterdag 5 april aanstaande houdt TVO de jaarlijkse 

compostactie. Vanaf 9.00 uur komen de jongens van C1 langs de 
deur. 
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Wat is ’t Wat -2- 
 

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

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

 Zachte berm, levengevaarlijk terrein! Deze onheilstijding 
staat op borden langs de Hagmolenbeek. Als je er 
onverhoopt in verzeild raakt, zul je misschien natte 
voeten/smerige benen krijgen, maar levensgevaarlijk???? 

 Deze beschouwing in de vorige Wat is ’t Wat rubriek 
leverde meteen een mondelinge reactie op. ‘Want het was 
wel degelijk gevaarlijk als je argeloos door die stroken 
met losse opgebrachte, drassige zand liep langs de beek. 
Misschien met een stevige stok kon je je redden anders 
zou je best vast komen te zitten’. Prima nuance 
natuurlijk, maar vertaald naar levensgevaarlijk? Mwa! 

 Afgelopen weken werden we overspoeld door aandacht 
voor de gemeentelijke verkiezingen. Ook in Beckum was 
een heus politiek forum. Conclusie van alle beschou-
wingen; iedereen heeft (iets meer via links of rechts) het 
beste met de burger voor… 

 Oh ja, het Eurovisie songfestival komt eraan. Iedereen is 
weer in rep en roer; voor of tegen, slechte Nederlandse 
bijdrage/valt best mee/kunnen beter thuis blijven etc. 

 Maar straks staan we weer massaal te koekeloeren naar 
dit pulpfestijn, waarin het pure live zingen allang 
vervangen is door glitter – en bombastische shows… 
 

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

 

mailto:janottink@home.nl
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ZIJLIJN, de eerste verjaardag alleen 

 
Na een 52 jarig huwelijksleven was er ’s avonds om 12:00 uur niemand die 

me feliciteerde. Ook de vaas waarin normaal de rode rozen werden geplaatst 
bleef leeg. Het kostte wel een traantje. Toch was het geen reden om de 
verjaardag over te slaan. Het leven gaat gewoon door alleen met minder 

glans.  
Je staat er normaal niet bij stil maar er moet heel veel veranderd worden. 
Het begon al met de auto. Die moest op mijn naam komen anders was ik 

niet verzekerd en dat was nog maar het begin. Gelukkig heb ik een zoon die 
me met die hele papierwinkel helpt. Alles moest op mijn naam komen. 
Verzekeringen moesten veranderd, pensioen aangepast. Gekort, dat wel. Ik 

kan het nog niet overzien maar het zal wel goed komen.  
Wilt u weten wat mijn verjaardagscadeau was? Een “i Pad”. Van mijn andere 
zoon krijg ik zo dadelijk mijn eerste les. Op dit gebied ben ik zo groen als 

gras. Als ik geslaagd ben hoort u het. 
                                                                               Rie Menkehorst 
 

 
 

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Op dinsdag 27 mei a.s. wordt voor de 65ste keer de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van R.K. Uitvaartvereniging St. Barbara Haaksbergen 
gehouden. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de 
Lourdeszaal van de R.K. Parochie O.L.Vrouwe van Lourdes, 

Sonderenstraat 55 te Haaksbergen en begint om 20.00 uur. Ook U als lid 
mag natuurlijk mee beslissen. Zoals elk jaar wordt in deze vergadering 

aandacht besteedt of de hoogte van de te betalen contributie door onze 
leden moet worden aangepast. Maar natuurlijk ook een ander belangrijk 
punt: of ook dit jaar weer de uitkering bij overlijden kan worden 

verhoogd. Praat en beslis mee!!! De complete agenda wordt in het 
volgende dorpsblad gepubliceerd. 
 

Mogen wij U als trouw lid begroeten. U bent van harte welkom! De koffie 
staat in ieder geval voor u klaar.  
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Hallo allemaal,  

Wat een weer, wat een weer. Wij hebben al lekker genoten van de zon, het buiten 
eten, picknicken, de zandbak, de kleurrijke bloemen in de tuin, de snotneuzen, zonder 
jas, weg snowboots, weg winter overalls en heerlijke blije kinder koppies die buiten 

heel fijn spelen in de zon.  
 
We hebben er een week voorjaarsvakantie op zetten. Een druk bezetten, gezellige en 

vrolijke week. In alle sferen van Carnaval!! De meeste kinderen kwamen verkleed, en 
liepen de hele dag rond in hun verkleed kleren. Wij hadden prinsessen, Feeën, 
Piraten, Cowboys, Zusters, Pippy Langkous, Maya de Bij, Lieveheersbeestjes, Minny 

Mouse, Micky Mouse, Clowns, Bob de Bouwer, Sneeuwwitje, Brandweer man, Politie 
man, aapje, Ninja-Turtel, Leeuw/Tijger, genoeg leuke verkleed figuren.  
We hebben lekker gek gedaan, geknutseld, naar het bos geweest, gepicknickt, tenten 
gemaakt, gekliederd, gespeeld, genoten, gelachen, gedanst, gezongen, schminken en 

nog veel meer!  
Na een hele leuke week vol allerlei activiteiten, hebben wij nu de draad weer op 
gepakt met het thema; Dit ben ik en Ik en mijn familie. 

                              Geniet allemaal van het weer, && tot de volgende keer 
 

 

 

ZONNEBLOEM AFDELING BECKUM 
 

Nationale Zonnebloem Loterij gaat in april van start 
 

De vrijwilligsters van de afdeling Beckum komen weer bij u aan de deur voor 
het verkopen van de loten. De loterij vormt een van de belangrijkste 
inkomstenbronnen voor de Zonnebloem. Van ieder lot dat u koopt komt 60 

eurocent ten goede aan de activiteiten van onze afdeling en 20 eurocent aan 
de regio. 1,20 euro is voor de activiteiten van de Nationale vereniging, de 

prijzenpot en de onkosten van de loterij.  De loterij is daarom onmisbaar om 
zowel landelijke als lokale en regionale activiteiten voort te kunnen zetten. 

http://www.zonnebloem.nl/
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We hebben een actieve Zonnebloemafdeling. Graag willen we zoveel mogelijk zieken, 
gehandicapten en hulpbehoevende ouderen betrekken bij de Zonnebloem. De 
vakanties, boottochten, Zonnedagen, ontspannings-middagen, huisbezoeken etc. zijn 
activiteiten van onze afdeling. Al deze activiteiten kosten geld. Daarom doen we een 
beroep op u: KOOP ZOVEEL MOGELIJK LOTEN ZODAT WIJ ONZE ACTIVITEITEN 
KUNNEN VOORTZETTEN.  
De trekking van de Zonnebloemloterij is op 27 oktober 2014. 
Zoals u van ons gewend bent zal de uitslag opgenomen worden in BBB. 
Hartelijk dank. 

                                                                      Carla Aalbrecht Secretaris 
 
Zonnebloem Regio Zonnehof; jaarlijkse dagboottocht zal plaatsvinden op 

woensdag 17 september 2014. 
Dit jaar een wat kleinere boot dan voorgaande jaren. Nader bericht over deze dag en 
mogelijkheid om op te geven volgen in de volgende BBB. 
 
 
 

Twintig Voorzetten op                      Auke Ottink 
 

‘Zou ik dat nu wel doen’, was de eerste, enigszins teruggetrokken 

reactie, toen ik haar vroeg om medewerking voor deze Twintig 
Voorzetten. Klaarblijkelijk dacht ze al bij voorbaat, dat haar 

inbreng voor deze rubriek niet noemenswaardig interessant zou 
zijn voor de lezers.  
 

Maar dat is nu een bekende misvatting. Ieder mens doet ertoe, iedere 
mening is interessant en valt te respecteren. Daarom gaat deze rubriek over 
een vrouw, die in de verbouwde boerderij nabij de inmiddels bekende Ottink 

Molen woont. Als je de oude ‘voerweg’ voor het huis vervolgd kom je langs 
de gerestaureerde ruïnes van de Möl’nbeelt. En die puinweg komt na 80 
meter uit bij het vroegere erf van de legendarische broers/zussen bij Ottink 

Mans. Waar de resterende delen vd vroegere bakkerij en ingestorte 
boerderij al tientallen jaren overwoekerd zijn door de natuur. Je zou  ook 
kunnen zeggen; hier eindigt de wereld… 
 

Terug naar ‘de hoofdpersoon’ in deze rubriek! 
Zij heeft, samen met haar man Bart, initiatief genomen om een rustpunt / 

pauzeplaats in te richten vlakbij de boerderij (www.rust.nu). Een oud 
kippenhok werd in- en extern grondig verbouwd en ingericht tot toeristisch 
servicepunt, koffie of thee met wat lekkers, ijs of een kopje soep, ook een 

toilet en een oplaadpunt voor elektrische fietsen is aanwezig. En het 
rustpunt  is de eerste twee seizoenen al bezocht door honderden passanten! 
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Op haar vijftiende werd ze chronisch ziek waardoor school, sport enzovoort 
op een laag pitje kwam te staan. Gelukkig is haar gezondheid na de 
kinderen langzaamaan een stuk beter geworden. Door de week is ze, naast 

haar gezin met opgroeiende kinderen, bezig met het rustpunt, actief bij de 
wijkgroep, die attenties aan ouderen en zieken aanbied, ze zit in de 

communiegroep en is vorig jaar begonnen bij de gezinsviering groep van de 
kerk. Op sportief gebied traint ze mee met de recreanten van TVO. 
Zo, het bed is nu weer genoeg opgeschud. De Twintig Voorzetten gaan 

deze maand naar de Stepelose Auke Ottink - Doeschot. 
 

 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:  
34/man Bart, zoon Lasse, dochter Kerren, zoon Ids/ Geen beroep door 

chronische ziekte op jonge leeftijd/ Geschiedenis, muziek, lezen, handbal, 
Paard(rijden) 
 

De keuze om te wonen in de voormalige boerderij,  
de aantrekkelijke punten: 
De sfeer in en om een oud huis vind ik knus en echt. Vooral dat er een lange 

familiegeschiedenis aan vooraf gaat, maakt het extra leuk om het zo goed 
mogelijk te behouden voor volgende generaties. 
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Het verbouwen en aanleggen van nieuwe tuin etc. jouw idee? 
Toen we ruilden van huis was het vooral ook een uitdaging om de dingen die 
hard nodig waren zoals; de badkamer, de zijgevel en het dak zo historisch 

verantwoord mogelijk  te doen. Bart en ik hebben daar dezelfde ideeën over 
dus dat is erg leuk om te doen. De tuin was al mooi maar we wilden graag 

meer uitzicht en een tuin zoals die er van oorsprong bij hoort. 
 

Mölnbeelt opnieuw ‘blootleggen’ en (laten) opknappen evenals de 
grondige restauratie vh kippenhok (dankzij materiële hulp van 

Landschap Overijssel) tot trefpunt voor Rust.nu is een verrijking 
van de omgeving: 

Ja, ik denk dat het heel bijzonder is dat de resten van de molen zolang 
bewaard zijn gebleven. Het is nu bijna honderd jaar geleden dat hij is 
afgebrand, ondertussen heeft hij dienst gedaan als schuilplaats in de oorlog, 

als kippenhok, aardappelkelder en niet te vergeten als speelplaats voor vele 
kinderen. Vooral oudere mensen kennen de molen nog van verhalen en 
vinden het leuk om eens te zien hoe het er nu bij ligt. 
 

Honderden passanten gedurende twee seizoenen, klop dat? 
Ja, het eerste jaar liep vooral goed in de vakanties en afgelopen jaar zat daar 

nog een duidelijke stijging in. 
 
Wat zijn zoal de reacties van de fietstoeristen? 

Mensen zijn erg enthousiast erover, ze vinden de plek mooi en het 
rustpunt/kippenhok gezellig en leuk ingericht. Ze vinden het vooral ook leuk 
dat er een laagdrempelige voorziening is en dat ze welkom zijn op het erf. 
 

In je vroegere tijd was je een talentvol zangeres, geen verdere 
ambities gehad? 

Ik vond het altijd en heel leuk en verschrikkelijk vanwege de zenuwen. 
Daarbij was dat ook de tijd dat ik behoorlijk ziek was en de uren die horen bij 
in een bandje spelen waren daardoor niet haalbaar voor mij. Een enkele keer 

bij het trouwen van mijn zussen en broer heb ik nog gezongen maar dat is 
ook genoeg wat mij betreft en in de auto zingen blijft leuk natuurlijk! 
 

En hoe staat het momenteel met de paardrij-ambities? 
Afgelopen najaar hebben we het laatste veulen(die inmiddels drie was) 
verkocht, hierdoor kan de merrie weer wat makkelijker mee op pad. Ids zit 

sinds kort ook op school dus dit voorjaar wil ik het weer oppakken.  
 

Dagelijks organiseren van vervoer vd kids naar school, dat is te 

doen? 
Ja, volgend schooljaar komt het continu-rooster dus dan is het vaker heen en 

weer rijden niet meer nodig en zijn ze ‘s middags wat eerder vrij. Dat lijkt me 
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fijn voor de kinderen, meer tijd tussen sport, eten en spelen. Wat werk 
(zoeken) betreft vind ik het ook handig dat je niet meer vast zit aan 12 uur 
op school “moeten” zijn of daar iets voor moeten regelen. 
 

Twee jaar geleden was de lange voetbalcarrière van Bart ineens 
afgelopen; Jammer/heimwee/nieuwe situatie is prima te 

accepteren: 
Voor Bart is het jammer dat hij helemaal niet meer kan voetballen (ook niet 
bij een lager team). Voor thuis is het niet erg, de kinderen gaan al vaker op 

pad met verschillende sporten dus wat dat betreft is het praktisch dat Bart 
daar nu ook meer tijd voor heeft. 
 

 De goede volgorde ’s morgens: toiletteren, hond uitlaten, krant 
lezen, aankleden, koffie zetten en… 

Toiletteren, aankleden, tafeldekken, eten, kinderen wegbrengen en dan 
het rustpunt opendoen, huishoudelijke dingen doen… 
 

De sociale taken voor kerk en school bevallen me wel want…… 
Ik wil graag wat doen voor Beckum. Ik ben daarnaast vooral op zoek naar 
een geschikte baan die ik goed vol kan houden naast het gezin, dus 

voorlopig is het wat sociale taken betreft goed zo. 
 

Wat is de ultieme wens die je ooit nog eens gerealiseerd zou  

willen zien?  
Helemaal fit zijn zou geweldig zijn. Verder zou ik heel graag nog weer gaan 
studeren, psychologie of geschiedenis.  
 

De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel 
aan…: 

Ik heb bewondering voor mensen die ontwikkelingswerk doen, verder 
kan ik me ergeren aan mensen die snel mopperen. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Stukje zalm is favoriet maar de rest is ook prima. 
 

Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….: 
Allemaal leuk, maar zeker ook Theo Maassen, Martijn Koning, Tim Franssen. 
 

Favoriete tv programma’s:  
Andere tijden (sport), Little Britain, Breaking bad, Toren C 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 
Rusland, ik heb een paar mooie historische romans gelezen over Rusland in 
de tijd voor en rondom de revolutie en de communistische tijd, de plekken 

uit de boeken zou ik graag eens willen bekijken. 
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Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Alleen noodgevallen. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap:  
Wees lief voor elkaar en probeer begrip op te brengen voor een ander! 

Wees je bewust van wat je allemaal wel hebt……. 
 
 

 

Team Carpe Diem!  
op weg naar de MONT VENTOUX! 
 

 
 
Zoals jullie in de vorige BBB hebben kunnen lezen binden wij de strijd aan tegen de 
spierziekte ALS. Hiervoor proberen we zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen om 
een bijdrage te kunnen leveren aan een o zo belangrijk onderzoek om te achterhalen 

wáár de ziekte vandaan komt en om er mogelijk een medicijn voor te ontwikkelen. 
 
De eerste acties hebben al aardig wat geld opgeleverd. In het weekend van 22 en 23 

februari hebben we in Bentelo en Beckum een actie gehouden. We willen iedereen 
hartelijk bedanken voor de giften hiervoor. Met deze eerste actie hebben we ruim 
1200 euro op weten te halen. Klasse en nogmaals bedankt.  

Deze ‘tulpen’ actie was er ook op gericht jullie attent te maken op de wat grotere 
evenementen die we hebben georganiseerd om ons sponsordoel van € 9000,- ( per 
persoon hebben we €1500,- nodig), bij elkaar te halen. 

 
Als eerste houden we op vrijdagavond 28 maart a.s. we hiervoor een benefiet concert 
met een hieraan gekoppelde veiling bij Café Spoolder in Bentelo. Het beloofd een 

boeiende avond te worden die om 19.30 uur begint. De avond biedt naast muziek een 
spectaculaire veiling.  Meer dan 40 items worden onder de hamer gebracht en aan de 
hoogst biedende koper verkocht. Onder meer een schaatsclinic met oud Nederlands 
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kampioen Moniek Kleinsman, een rondleiding bij de Grolsch, een Vip arrangement bij 
FC Twente, een kroegentocht, een Twents aspergepakket, een schilderij van Esther 
Sigger (www.spettersrakestreken.nl), een klussenhulpdienst, een Make Over(’t 

Kniphoes)voor 2 personen met fotoshooten zelfs een lunch met de burgemeester van 
de gemeente Hof van Twente mevrouw Nauta. De muzikale omlijsting op deze avond 
wordt verzorgd doorCooling Crystals, een talentvolle rock-pop coverband uit Bentelo 

en Poor John, een uitzonderlijk muzikaal duo bestaande uit twee broers uit 
Hengevelde. Dit in kombinatie met drive in show MusicSound uit Ambt Delden. 
 

Kortom voor ieders wat wils, meer informatie hierover kijk op onze 
facebookpagina:  Tour Du Als BenteloBeckum.  
Ook kunt u informatie vinden op de website TourduALSen zoek op team 
CARPE DIEM.  
U helpt ons toch ook? Voor € 5, entree kunt u erbij zijn en steunt u ons al. U 
bent van harte welkom. Kaarten zijn reeds verkrijgbaar bij Café Spoolder, bij 

Eric, Dianne en Pem Groothuis (Beckumerschoolweg 34A) en bij alle andere 
teamleden van Carpe Diem! 
 

Team Carpe Diem!(pluk de dag) bestaat uit Maud Siegerink, Evelien Siegerink, Sem 
Hobert uit Bentelo en Eric, Dianne en Pem Groothuis uit Beckum. Samen doen we 
mee aan Tour du ALS op 30 mei. We beklimmen dan de Mont Ventoux (de kale berg) 

in Frankrijk door deze 1, 2 keer of zelfs 3 keer te beklimmen.  
 

Op zaterdag 10 mei houden we een spinningmarathon bij Sportfit Waanders in 

Delden. De inschrijving is reeds geopend. In de volgende BBB hier meer over. Opgave 
bij ons of via carpediemvoorals@hotmail.com 
Graag zien we jullie op vrijdag 28 maart in Bentelo. Tot dan. 

Met vriendelijke groet, 
                                      Team Carpe Diem! Eric, Dianne en Pem Groothuis 
 

 

Take A Break 
 

Op vrijdagavond 7 Maart trad de Haaksbergse band Take A Break op in ’t 
Proggiehoes. Deze band bestaat uit zes enthousiaste jongeren tussen de 14 
en 18 jaar. Ze hebben in en rond Haaksbergen al vaker opgetreden en waren 

onlangs ook te gast in Partycentrum Bruins en nu was eindelijk zover ze 
mochten optreden in Beckum! Met klassiekers uit de jaren 70-80 en de Top-

40 hits van nu zorgden ze voor een goede sfeer.  
Tussen de bedrijven door gunde Dj Maarten Rikhof van HR Sound het 
aanwezige publiek geen rust en draaide de laatste hits. Het was een zeer 

gezellige avond waarbij jong en oud volop aanwezig waren. De alcoholvrije 
drank vloeide voor de jeugd onder de 18 rijkelijk en de gehaktballen van 
Ingrid waren niet om aan te slepen.  

 

http://www.spettersrakestreken.nl/
mailto:carpediemvoorals@hotmail.com
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Take a Break succesvol in het Proggiehoes voor de jongeren 

  
Foto’s van deze geslaagde avond zijn terug te zijn op onze Facebook pagina.  
 

Zeepkistenrace 
Op zondag 11 mei 2014 organiseren we voor de 4de keer de zeepkistenrace. 

Voor dit jaar staan er weer een aantal veranderingen op het programma. Het 
parcours zal worden aangepast met nieuwe hindernissen en met een 
veiligere schans. De deelnemers zullen worden onderverdeeld in drie 

verschillende categorieën:  
Categorie A – tot 10 jaar 
Categorie B – 11 tot 16 jaar 

Categorie C – 16 jaar en ouder 
Het is de bedoeling om met een eigen gemaakte zeepkist zo snel mogelijk 

aan de finish te komen. Naast de prijzen die we zullen uitreiken voor de 
snelste voertuigen, hebben we ook een originaliteitprijs. Deze is voor het 
meest originele voertuig, die van de schans gaat. Er is ook een pechprijs voor 

de deelnemer met het meeste pech onderweg. 
De zeepkistenrace is voor jong en oud aantrekkelijk om naar te kijken en het is gratis 
toegankelijk. Foto’s en video’s van voorgaande jaren op zijn te vinden op onze 

Facebook pagina.  
De inschrijving voor de zeepkistenrace is inmiddels geopend en aan deelname zijn 
geen kosten verbonden. Het inschrijfformulier is te vinden op de Facebook pagina van 

Jeugdraad Beckum of stuur ons een e-mail: zeepkistenracebeckum@gmail.com. 

Graag tot dan!                                                        Jeugdraad Beckum 

mailto:zeepkistenracebeckum@gmail.com
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WIL JIJ OOK TENNISLES? 
Dan volgt hieronder een mooie kans. 
 

Dit jaar biedt TVO Tennis namelijk aan alle nieuwe leden en bestaande leden 
een korting van €50,- op tennisles. 

Ook jij kunt les krijgen en profiteren van deze korting. Maar wees er dan snel 
bij, want er zijn nog maar een aantal plekken vrij. 
De lessen worden verzorgd door Roland Schwind. 

De lessen zullen aanvangen op 1 april en zullen in eerste instantie worden 
gehouden op dinsdagavond (maar bij voldoende animo ook op andere 
avond(en).) De eerste les begint om 18.30 uur. De lessen duren 50 minuten 

en zullen bij voorkeur gegeven worden aan groepen van 4 personen. In 
totaal zullen er elk jaar 20 lessen worden gegeven gedurende voorjaar en 
zomer. (precieze invulling in overleg) 

Leskosten: (bij 4 personen) € 7,50/pp (€ 10,-/pp waarvan de vereniging de 
eerste 20 lessen €2,50 bijdraagt) 

Aanmelden kan bij:TVOtennis@gmail.com of op nummer 0619916461 
                                                                Graag tot ziens bij TVO TENNIS 
 
 
 

Creatieve avond KVO 
 

Woensdag 26 februari hadden we onze creatieve avond . We zijn aan de slag 
gegaan wat voor ons een hele verrassing was met het oppimpen van 

vogelhuisjes. Op het verzoek van het bestuur was er knutselmateriaal 
meegebracht door de dames. De opkomst was fantastisch ze kwamen binnen 
met tassen vol crea materiaal. De vogelhuisjes zijn gemaakt door deelnemers 

van een dagactiviteiten centrum  en gesponsord door H.O.H . En we hadden 
hulp van Wendy Vossebeld en Linda v.Eijbergen  hartelijk dank daarvoor. 
 

Het resultaat mocht gezien worden en iedereen ging met een voldaan gevoel 
naar huis inclusief de bijna volle tassen knutselmateriaal .  Wanneer u ergens 

op bezoek bent in Beckum en u ziet een erg vrolijk vogelhuisje  binnen 
buiten of op het huuske dan weet u dat deze dame lid is van de KVO.  
Al met al was het een zeer geslaagde en gezellige avond . 

Dinsdag 25 Maart Excursie Landgoed Kaamps Deurningen 
 

Dinsdag 27 mei Kleine Fietstocht  18.30 uur vertrek bij de kerk 

Opgave kan via de mail en je kan me bellen Marga Wijlens 074-3676445 

 
 
 

mailto:bij%3ATVOtennis@gmail.com
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MISVIERINGEN BECKUM- APRIL 2014 
 

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

APRIL 
Za.  5 april 19.30 uur: VORMSELVIERING: Vicaris Pauw en  
                                             pastor Ogink (koor Spirit ) 
Za. 12 april 19.30 uur: PALMPASEN: GELEZEN EUCHARISTIE-  

                                              VIERING: Pastoor Oortman 
Zo. 13 april 11.00 uur: PALMPASENVIERING KINDEREN: 
    GEBEDSVIERING; M.Pot en T.ter Avest 

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

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

 

 

Datumbank 
 

28-29-30 maart   3e weekend Toneel Levenslust in Proggiehoes 
29 maart Sam’s Kledingactie 

 2 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
 5 april   Compostactie TVO. Vanaf 9.00 uur komen de jongens van C1 langs. 
 6 april  Jeugdraad; Tapas avond in ’t Proggiehoes om 18.00 uur 
 8 april  Ouderensoos 

 9 april  Dorpsraad; Jaarvergadering 
12 april  Eierenactie TVO 
12 april  s.v. TVO; Vrijwilligersfeest 

16 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
19 april  Oud Papier 
24 april  Dodenherdenking; vertrek 14.45 uur va. parkeerplaats van school 

  richting begraafplaats. 
26 april  Koningsfeest/Fietstocht schoolplein 
30 april  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

11 mei  Jeugdraard; zeepkistenrace 
14 mei  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 mei  Oud Papier 

18 mei  1e H. Communie  
24 mei  Nostalgische reünie bij Café Halfweg voor mensen die in de jaren 

’50 – ’60 tot 1978 regelmatig op bezoek kwamen. Aanv. 16.00 uur 

27 mei  KVO; Kleine Fietstocht 
 8 juni  Jeugdraad; Lowlandgames - Pinksterfeesten 
6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
14 juni  Sportdag TVOjeugd + daarna beachsoccer toernooi TVO 
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18 juni  KVO; Bustocht 
20 juni  Zonnebloem; Salland Festival in Raalte 
20 t/m 22 juni   TVO; Jeugdkamp 2014 

30 juli t/m 4 aug.Muiterweek 2014  
13 sept.  Volle Polle Motorcross & Jaag oen ie te pletter-estafette 
14 sept.  Volle Polle Autorodeo & feestmiddag in de tent 

28 sept.  Blasiusfestival 
  
********************************************************************* 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 
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 

 

 
 
 

We ontvingen een positieve opsteker, die een stukje leefbaarheid Beckum 
onderschrijft. Het zou mooi zijn als deze oproep navolging krijgt! (Red. BBB). 
 

DONDERDAGMIDDAG MARKT IN BECKUM   
MOET BLIJVEN!   
 

Toen wij 1½ jaar geleden definitief in Beckum kwamen wonen, waren wij 
aangenaam verrast door de aanwezigheid van een kleine markt voor de kerk. 

Sedertdien kopen wij daar elke keer wat wij nodig hebben. Tezamen met de 
bakkerswinkel zijn een groot deel van de wekelijkse boodschappen in 

Beckum te verkrijgen. Tot onze verbazing blijken echter vele inwoners er nog 
nooit geweest te zijn, waardoor nu dreigt dat de kraampjes zullen 
verdwijnen. Natuurlijk is het geen vervanging van een supermarkt, maar wel 

erg prettig, zo dichtbij.  
 

In ieder huis is o.a. een koelkast/vriezer, zodat het mogelijk is om in korte 

tijd een groot deel van de wekelijkse boodschappen te kopen.   
Degenen die zeggen ik koop alles bij de supermarkt, die is goedkoper, 
hebben ongelijk. In Beckum is er te koop: vlees, vis, groenten/fruit, 

bloemen/planten en brood/banket! 
De zeer goede kaasverkoper is verdwenen, omdat er te weinig omzet was. 
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Wat zijn de voor- en nadelen? 
Vo o r d e l e n : 

- gemakkelijk bereikbaar, zowel met de auto (parkeren geen 
probleem) als te voet (tunneltje) 

- snelle en prettige bediening; korte wachttijden 

- een redelijk assortiment van goede kwaliteit 
- bestellen artikelen mogelijk 
- (zeer) lage prijzen 

N a d e e l : 
- minder aanbod dan bij een grote markt/supermarkt 

 

Wij draaien het om: het grootste deel van onze boodschappen (vnl. 
etenswaren) kopen wij in Beckum. Wat ontbreekt komt van buiten. 

WIJ BESPAREN VEEL TIJD EN GELD HIERDOOR. 
 

Nu de enquête uitwijst dat een vaste, kleine supermarkt niet uit kan, roepen 

wij alle inwoners van Beckum op om regelmatig naar onze kleine markt te 
gaan en deze in leven te houden, zodat wij niet gedwongen worden alle 
producten, die in Beckum beschikbaar zijn, elders te gaan halen. 

Wij hopen voortaan meer dorpsgenoten ter plaatse te ontmoeten! 
 

Tot ziens, Han en Hester Wolhoff.   
Dr. J.A. (Han) Wolhoff – 074-3676269 
Hester Wolhoff-Kastelein – 074-3577863 
Rotersweg 24 – 7554 RA Beckum-Gemeente Hengelo (O) 

 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 
 
Hieronder de uitslag van de Beckumer kiezers: 
 
CDA                            247 
PvdA                             14 
Pro Hengelo                 56 
VVD                              68 
SP                                   4 
Burger Belangen         11 
D 66                             25 
Groen Links                   8 
ChristenUnie                 4 
Armoede Partij Ned.     3 
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Gemeenteraadsverkiezingen vorige week; Stemlokaal in basisschool Beckum; 

links en rechts zijn Jorn van Laar en Trudy Mentink op hun post. 
Trudy Mentink wist om 23.03 uur te melden; ’bijna 70 % vd. Beckumers 
hebben gestemd, er zijn 484 stemmen uitgebracht, dat is toch prima?  

 
 

Jaarvergadering Dorpsraad Beckum 
 
Jaarvergaderingen zijn door de bank genomen vaak saai en komen vaak 
neer op enkele verplichte onderwerpen en eindigen in een monoloog van 

het bestuur. De trend die de dorpsraad enkele jaren geleden heeft ingezet 
is in hoofdzaak in gesprek te gaan met de inwoners van Beckum. Die 
interactie is in essentie het bestaansrecht van de dorpsraad.  
 

Ook dit jaar wil de dorpsraad de jaarvergadering interactief opzetten. 
Natuurlijk moet er sprake zijn van verantwoording over het afgelopen jaar, 

maar in hoofdzaak kan iedereen weten wat de dorpsraad doet, omdat er 
gedurende het jaar al veel is gecommuniceerd. 
Desalniettemin zal het bestuur kort stil staan bij hetgeen afgelopen jaar is 

gebeurd, wat de kascontrolecommissie vindt van de boekhouding en welke 
bestuurswisselingen er op stapel staan. De voortgang en ontwikkelingen rond 

het Dorpsplan+ is gedelegeerd aan de stuurgroep, die overigens uitstekend 
werk verricht, dus zal daar niet expliciet bij stil gestaan worden. 
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Het meer formele deel zal kort duren waarna de meeste tijd beschikbaar is 
voor 2 onderwerpen. De dorpsraad wil graag de ruimte bieden om in gesprek 

te gaan met elkaar. Iedereen kan dus zijn of haar onderwerp / vraag / 
situatie inbrengen. Als 2e onderwerp wil de dorpsraad een vervolg geven aan 
het gesprek van vorig jaar. Ondanks dat er veel actieve mensen in Beckum 

wonen en er veel (vrijwilligers)werk wordt verzet zouden we onderling wel 
meer kunnen uitwisselen en samenwerken. Er is veel voordeel te halen uit 
een nauwere samenwerking, maar dan moeten we de piketpaaltjes wel 

enigszins loslaten. Er is daarvoor een gastspreker uitgenodigd uit een 
buurdorp die wil vertellen hoe zij de saamhorigheid en samenwerking hebben 

gekregen tot wat het nu is. 
 

Ondanks dat de opkomst bij het politiek forum (donderdag 6 maart) erg teleurstellend 
was hoopt de dorpsraad dat iedereen het belang van de dorpsraad ziet en aanwezig 

is op de jaarvergadering. Ten slotte is de dorpsraad er voor u!! 
De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 9 april in ’t Proggiehoes, 
aanvang 20.00 uur. 

                                                                                   Rob van der Keur 
 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
De Beukenhof “Op uw gezondheid” 

 

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

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

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

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

 

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

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

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 
 

Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 

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

Podotherapie Oost Nederland 
Woensdagmiddag op afspraak 074-8513262 
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Devoot of despoot 
Levenslust heeft ook op 28 en 29 maart voorstellingen van dit blijspel 
geprolongeerd wegens de grote belangstelling, mooi toch? 

 

 
         zuster Anna (gespeeld door Turkan Genc), ‘devoot tot en met’... 
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Grote nostalgische reünie !! 

Op zaterdag 24 mei as. vanaf 16 uur bij café Halfweg. Alle ‘oude knakkers 

en senior-fluitpiep’n’ die vanaf de jaren ‘50, ’60 tot 1978 bij café Mentink 
regelmatig op bezoek kwamen, worden hiervoor uitgenodigd.  

Oude tijden zullen herleven bij het voormalige TVO clubcafé 

onder het motto: NOE KAN'T NOG!!!! 
Over het programma wordt stevig nagedacht door de organisatoren. 

Medewerking van Eddy Drenth is al toegezegd. 
Nadere info volgt, maar opgave voor deze reünie kan alvast, zie hieronder. 
 opgaveadressen: 

Lidy Leferink- Mentink         0620292962    l.leferink@ziggo.nl 
Jan Ottink                          0743676435    janottink@home.nl 
Johan Bauhuis                    0614478070   jbauhuis@ziggo.nl 
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