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

Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum)  
kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
 
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en vrijwillige bijdragen  

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

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven 2e halfjaar 2013; 20 november 18 december 
BBB uitgaven 1e halfjaar 2014 
22 jan. – 26 febr. – 26 mrt. – 23 apr. – 28 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 
 

35                                               09 
 

Aan de vooravond van de grote landelijk hulpactie tbv. de Filipijnen is 
deze BBB uitgave van november afgerond. Hopelijk toont Nederland 
weer haar goedgeefsheid, de voortekenen zijn goed! 

Deze overvolle BBB laat weer eens zien dat er veel te vertellen 
valt in ons actieve dorp. 
Lees het en u bent op de hoogte!!. 
 
 
 

LAATSTE WEEK NIEUWS 
> TVO b1 en c1 moesten het onderspit delven tegen resp. Delden en Neede 
met 2-1 en TVO5 ging eervol ten onder bij koploper Bon.Boys12. Het 3e kon 

de eerste seizoenszege begroeten, GFC3 werd met een 3-1 nederlaag naar 
huis gestuurd. TVO2 speelde na een rommelig begin opponent HSC5 in 
kansloze positie. Luuk was voor rust de afmaker, 0-2 en  via Mart, Stef en 

Jasper werd een afgetekende 6-0 zege gerealiseerd. 
 

> De handbaldames1 namen bij koploper DSVD2 brutaal het initiatief, maar 

moesten na de 14-10 voorsprong halverwege ver terug in het 2e deel. De 
geroutineerde dames uit Deurningen wonnen met 27-20.. 
Dames2 wisten wel te winnen van Olympia met de 12-20 cijfers en dames3 

moesten in Kedingen hun meerdere erkennen; 18-10. 
 

>TVO1 voetbalde tegen Enter, was het eerste kwartier (weer) niet bij de les, 

0-2 en startte na een 0-3 stand sterk in de 2e helft. Dikke kansen werden 
gemist, alleen Barillett scoorde met een lob 1-3, eindstand 1-4 helaas…   
 

De QUOTE 500; er zijn geen Beckumers gesignaleerd in de jaarlijkse ‘Rijke 
mensen-ranglijst’, wat jammer… 
 

Bij TVO wordt voor- en achter de schermen volop gewerkt aan het 
kleedkamerplan. Van bouwschema’s, installateurs overleg en vrijwilligers-

coördinatoren bijeen roepen tot een inrichtings- en bomen kapplan opstellen 
iom. parochieraad en gemeente. 
 

De Kerst BBB in december verschijnt 18 december as. kopij 11 december binnen 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 9, 2013 
pagina 3 

Wat U Leest In Deze November BBB 
 

 Laatste week nieuws 
 Foutjes in de oktober BBB, bedankt!! 
 Omni-jaarvergadering TVO met een brede terugblik 
 Wat speelt er zo in de TVO afdelingen? 
 Kerstmarkt Beckum op 18 december 
 Creatief avondje met de Jeugdraad 
 Bladeren in de BBB van november 1983 
 BBtje; kerstbomen 
 Luk akkefietjes 
 Alles over DorpsplanPlus ontwikkelingen; 

- verkeer – dorpskarakter - entree Beckum verbetering - 
noodzaak woningbouw, zwerfafval; wees alert  

 Wist u datjes… 
 Samen op weg naar het licht, wandeltocht 10 december 
 Geslaagde voetbalclinic voor C- en D junioren 
 Zo zien ik ‘t … 
 Maatschappelijke stage 
 Dagdromen over puberale fantasieën 
 Broers tegen elkaar, 0-0 
 Bridge in Beckum? 
 Bibiotheek in Beckum; mooie aanwinst 
 Smachten naar succes heeft ook keerzijde 
 Café Halfweg 25 jaar met Bennie Spanjer 
 Twintig voorzetten op Tonnie Alferink 
 Afscheid jeugdleiders-trainers 
 Mirreweenter op Plattelaand 
 Vierdaagse Nijmegen; pak die uitdaging! 
 Zijlijn 
 De KVO bericht 
 Gevonden en BBB tje 
 Overvloed en Laatste loodjes 
 Datumbank 

 
Foutjes in de oktober BBB 
Eerlijk is eerlijk, in de vorige BBB stonden enkele foutjes, waren enkele foto’s met te 

weinig contrast afgedrukt en ook ontbrak een artikel . Tja, wie werkt maakt foutjes. 
Maar verbeteringen zijn toegezegd en nog even een rechtzetting, want beloofd is 
beloofd! Bij het artikel van de wekelijkse Proggiehoes kaarters staan leeftijden 

vermeld, maar kruisjasser Jan Vossebeld is geen 87, doch nog maar 85 jaar oud. En 
ook; geboren bij Mark en Chantal Michorius is zoon Dani (ipv. Dari)! Waarvan acte!! 
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sv TVO heeft haar zaken goed voor elkaar 
Alle afdelingen zetten de zaak op een rij 
 

De afdelingen voetbal- handbal- volley van de sv TVO hielden op 28 
oktober hun jaarvergadering vooraf aan de algemene vergadering 

van de omni-vereniging. Het waren positieve bijeenkomsten met 
een druk bezochte omni-vergadering als afsluiting. 
 

Op de voetbalvergadering werd een beeld geschetst van een stabiele, 
gezonde organisatie met een evenwichtig ledenaantal zowel bij de senioren 
als junioren. De personele balans geeft 237 voetballeden weer, 

onderverdeeld in 99 senioren, 42 junioren, 58 pupillen, 42 niet-spelende 
leden en 96 donateurs. Financieel heeft TVO voetbal degelijk gedraaid; er is 
een redelijk batig saldo en voor investering van een nieuwe 

grasmaaimachine is een bedrag gereserveerd. Bij uitbesteding van het hele 
onderhoudspakket zou TVO niet alleen veel duurder uit zijn, maar ook ’de 
regie’ kwijt zijn. Terwijl met de actieve ma.morgen accommodatieploeg 

wekelijks wordt bewezen, dat de veldenaccommodatie er prima bij ligt. De 
competitieleider memoreert de prestaties vd. teams met als uitschieter ‘de 
degradatie-nacompetitie apotheose’ bij Erix; 1-2 winst na verlenging. Alle 

team draaiden verder naar behoren. Dank is er voor alle leiders en trainers 
en beheermedewerkers zondags. Hoofdcoach Thijs Vaanholt nam afscheid 

van TVO1 en Leo ter Haar is nu (samen met Tonny Sigger) trainer bij het 1e. 
Aankomend trainer Danny Ottink completeert de technische staf bij het 1e. 
Danny volgt momenteel de trainerscursus samen met Chiron ter Doest, die 

nu ook het 2e traint. Dit seizoen doen 3 teams mee in de zaalcompetitie. 
 
‘Een op de drie leden is op enigerlei wijze actief als vrijwilliger  
in de TVO organisatie’ 
De jeugdafdeling heeft ook een relatief goed seizoen achter de rug. Het  A-B 
en C team moesten geregeld rouleren/improviseren bij krapte aan spelers en 

dat werd met door-de-weekse wedstrijden opgelost. Er waren enkele 
najaars- en voorjaarskampioenen. Eric Blaauwehand legde zijn functie n de 
jeugdstaf neer en TVO is hem zeer erkentelijk voor zijn goede werk. Het 

bestuur memoreerde, dat ondanks het algemene beeld van tekort aan 
vrijwilligers bij verenigingen in de TVO organisatie een op de drie leden op 
enigerlei wijze een staf- commissie- werkgroep of leidersfunctie vervult. Dat 

geeft vooral met het oog op de komende bouw van nieuwe kleedkamers 
vertrouwen.  
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Het is een forse uitdaging, omdat hierbij een flinke vrijwilligersinzet wordt 
gevraagd. In de accommodatiesfeer rond de velden zullen investeringen 
moeten komen zoals een nieuwe grasmaaimachine. Terwijl voor de sproei-

installatie in eigen beheer een defecte pomp moest worden vervangen. 
Tevens is een zitmaaier met een borstel- en sleepmat aangeschaft dankzij 

een donatie van het TVO Gilde.  
 
Bestuursmutatie en jubilarissen 
Voetbalbestuurslid Rody Waanders stopt met zijn functie maar weet het 
goede bericht te melden, dat de website van TVO voetbal binnenkort dan 
verbeterd en gecompleteerd wordt met dank aan externe hulp. Dennis ten 

Barge neemt zijn functie over. Ook bij het jeugdbestuur zijn enkele mutaties. 
Jubilarissen Marinus Wolters, Jan Gröniger en Wilfried Morsink, 40 jaar lid, 
werden gehuldigd door voorzitter Alfons Harink. 

 
De vorig seizoen geïntroduceerde kaartmarathon in de kantine werd door 
mede-initiatiefnemer Cor Koppelman ter sprake gebracht. De planning van 
een geschikte datum voor een nieuwe kaartmarathon is een lastige zaak 
vanwege jeugdactiviteiten in de wintermaanden januari-februari in de zaal en 
kantine. Getracht wordt door betrokkenen een goede afstemming te vinden 
zodat het evenement (zonder hinderlijke storingen!) door kan gaan. 
 
 

 
Veertig jaar TVO lid; bloemen+oorkonde voor Jan Gröniger en Marinus Wolters 
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Wilfried Morsink als 40jarige TVO lid. Rechts afscheid van Rody Waanders door 

voorzitter Alfons Harink met bloemen en attentie 

 
TVO Omnibestuur zoekt nieuwe secretaris en penningmeester 
Bij de aansluitende omnivergadering werd nog eens de belangrijke fase voor de hele 

sportvereniging TVO gememoreerd. Daarbij vervult de sponsor-commissie een grote 
rol inzake sportkleding sponsoren voor alle teams en aantrekken van nieuwe 
sponsoren bij het reclameborden bestand. Het kost heden ten dage veel inspanning 

om nieuwe sponsoren via een aantrekkelijke constructie aan TVO te binden. Alle 
afdelingen draaien in verhouding prima met enthousiaste kaderleden. Financieel ziet 
het plaatje er gezond uit met voldoende reserveringen, maar op termijn zal een 

verminderd ledenaantal (door vergrijzing) een zware wissel trekken op het goed op 
niveau blijven functioneren van de onderliggende afdelingen. 

 
Martin Mulder links en Wijnand ten Vregelaar rechts 
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Secretaris Martin Mulder en penningmeester Wijnand ten Vregelaar nemen na resp. 
10 jaar en 2 jaar afscheid van het omnibestuur en werden in het zonnetje gezet door 
voorzitter Johan Vossebeld. Beide heren blijven hart voor de TVO zaak houden en zijn 

bij ‘incidentele knelpunten’ beschikbaar voor advies. Vooralsnog hebben zich nog 
geen nieuwe kandidaten gemeld voor die functies.  
Nieuwe kleedkamers; ‘de schop kan in de grond’ 
De aanstaande bouw van nieuwe kleedkamers wordt toegelicht. Gesprekken met 
bouwbedrijven en installateurs, die ook als sponsor betrokken zijn bij de vereniging, 
worden volop gevoerd door de bouwcommissie. De omgevingsvergunning voor de 

bouw is verleend en nog steeds is het streven om nog dit jaar daadwerkelijk met de 
kleedkamerbouw te beginnen. Ook de verenigingsstatuten worden up to date 
gemaakt na enkele intern aangegeven nuttige tips en correcties. 

Gezellige kantine sociaal trefpunt voor de leden 
De kantinecijfers geven een rooskleurig beeld en woordvoerder Egbert Pasman 
schetst nog eens de grote sociale waarde voor alle sportende leden van de sv.TVO 
afdelingen, waarbij de gezellige inrichting een grote voorwaarde vormt. Dat is samen 

met de beheerders en vrijwilligers weer prima gelukt. De kantinecommissie biedt het 
omnibestuur een beleidsplan aan. Minder prettig was de mededeling, dat twee 
inbraakpogingen zijn geweest de laatste maanden. Een week geleden nog zijn twee 

ramen vernield. Getracht zal worden nog meer inbraakwerende maatregelen te 
nemen. 
TVO Gilde spreekt zich uit met forse donaties  
Tenslotte wordt de actuele situatie van Het TVO Gilde belicht met de vaststelling dat 
de laatste 13 jaar talloze giften aan de respectievelijke afdelingen zijn geschonken. 
Tevens zijn twee nieuwe leden aangemeld. Het Gildebord achter de bar is nu weer 

compleet met 80 naambordjes van alle leden. Na stemming onder de TVO Gildeleden 
worden twee verzoeken tot een financiële bijdrage gehonoreerd. Een donatie voor de 
aanschaf van de nieuwe pomp voor de sproei-installatie  vd. velden en nieuwe tenues 

voor alle jeugd- en kaderleden van TVO handbal. Het Gildebestuur hoopt volgend jaar 
bij de kleedkamerrealisatie met een substantiële bijdrage in de aankleding van de 
nieuwe omgeving - en/of in materiële zin bij de kleed-kamerinrichting – iets voor de 

sv te kunnen betekenen. Komende, concrete ideeën worden verwelkomt.  
                                                                                                         Jan Ottink 

 

Jaarvergadering TVO Volleybal 2012 – 2013 
 

Er was een redelijke opkomst en er hing een gezellig sfeer tijdens de vergadering. 

Een van de punten die zijn besproken is dat er aanpassingen zijn geweest in het 
bestuur. We hebben nu een actieve technische- en activiteiten commissie, maar we 
missen nog een voorzitter. Ondanks dat we mensen hebben benadert, is de functie 

nog niet opgevuld.  Een ander belangrijk punt tijdens de vergadering was het 
afscheid nemen van Lotte Grashof. Zij heeft erg veel betekend voor afd. volleybal. 
Zoals het trainen geven aan de mini’s en jeugd, scheidsrechter zijn tijdens 

wedstrijden, leider zijn van jeugdkamp, maar ook hield Lotte zelf van een potje 
ballen. Laatste jaren gespeeld bij dames 1. Lotte bedankt voor je goede inzet, geniet 
van je presentje! 
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Lotte Grashof wordt voor haar vele verdiensten voor TVO volley bedankt door  

Wahju Riedel 
 
Wij willen de tennis bedanken voor dat wij gebruik mochten maken van hun kantine. 

We wensen iedereen een goed seizoen toe en hopelijk allen volgend jaar weer te 
zien. 
                                                                                         Vriendelijke groeten, 
                                                                                      TVO Volleybal bestuur. 

 

Alles van de TVO Handbalafdeling 
 

We zijn inmiddels gestart met het seizoen 2013-2014, maar tijdens de 
jaarvergadering van de handbal is er terug gekeken naar seizoen 2012-2013. Het 

bestuur heeft zich onder andere met onderstaande taken bezig gehouden. 
Besturen met een visie  
Het bestuur van de afdeling handbal heeft onlangs deelgenomen aan de cursus 

‘Besturen met een visie’ welke ons werd aangeboden door het NHV.Onvoldoende 
vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen, gebrek aan 
structuur, geen opvolging, verlies van privéleven. Het zijn enkele voorbeelden van 

vraagstukken waar bestuurders vaak tegenaan lopen. Besturen met een Visie richt 
zich op de groei en ontwikkeling van verenigingen.  
Voldoende leden 

Het ledenaantal is al een heel aantal jaren stabiel. Doelstelling is om minimaal het 
huidige ledenaantal te behouden, met daarbij de ambitie om actief  meer leden te 
gaan werven. Vooral jeugdleden.  

Financieel gezond  
Daarnaast moeten de financiën op orde blijven. Streven is om de contributie voor de 
leden zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de contributie wordt gedeeltelijk 
bepaalt op basis van de bondskosten die TVO moeten afdragen aan het NHV. Zoals 

jullie misschien nog weten van de vorige ledenvergadering is de financiële situatie van 
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het NHV niet heel best. Door jarenlange bestuursdwalingen is er een groot tekort op 
de begroting ontstaan en het NHV heeft de verenigingen hiervoor de afgelopen jaren 
de rekening gepresenteerd. Het NHV wil over 4 jaar weer financieel gezond zijn en 

heeft daarbij toegezegd dat zij geen extra beroep op de verenigingen gaat doen.  
Het werven van een nieuwe trainer voor de selectie 
De selectie is het vorige seizoen door omstandigheden begonnen zonder hoofdtrainer. 

Dat gemis hebben we opgevangen met behulp van onze eigen trainers. Via deze weg   
daarvoor nogmaals hartelijk dank. Gelukkig is er nu een nieuwe trainer voor de 
selectie, in de naam van Gerard Hilbrink. 

Het werven van kaderleden 
Binnen het bestuur waren een aantal vacatures. Die van voorzitter en na het vertrek 
van Simone de Wit ook die van lid PR en communicatie. Het vorige seizoen is gebruikt 

om voor deze functies nieuwe mensen te vinden. Angelique Nijland en Geraldine 
Abbink nemen de functies van secretaris en lid PR en communicatie over en Susan 
Annink wordt de nieuwe voorzitter van TVO Handbal. Daarmee mag er geconcludeerd 
worden dat het  bestuur nu weer op volle sterkte is. 

 Ook in de technische hebben de nodige wisselingen plaatsgevonden. Bernice en 
Monique van der Kuil zijn de nieuwe verantwoordelijken voor jeugdzaken en Marieke 
Weernink is de nieuwe secretaris van de Technische Commissie. Martine Wijlens zal 

nog tot januari voorzitter van de TC zijn en stopt daarna. Deze functie moet nog 
vervult worden. 
Scheidsrechters 
In opdracht van het bestuur heeft de scheidsrechterscommissie geïnvesteerd in 
nieuwe scheidsrechters. Afgelopen seizoen hebben zij weer nieuwe jeugdspelleiders 
opgeleid en zijn er een aantal dames begonnen aan de opleiding tot scheidsrechter. 

Michelle vd Kuil heeft 20 oktober haar diploma behaald! Marloes ten Dam, Karlijn 
Bloem en Joyce Asbroek zijn bezig met de cursus. Nieuwe cursisten zijn ook 
begonnen: Merlin en Romee Tenhagen, Lindsay Mulder, Monique vd Kuil, Lieke 

Temmink en Dorien Freriksen. Succes allemaal! 
Tot slot zijn er natuurlijk ook nog wedstrijden gespeeld. De teams die speelden 
deden goede zaken, dames 1 won 2 maal. Bekerwedstrijd van Borger met 20-27 en in 

de competitie tegen Actief Klazinaveen 17-16. De E, F en D-jeugd wonnen 
respectievelijk met maar liefst 15-1, 19-0 en 14-0 van Zenderen, Bornerbroek en 
Dynamiek! Goed gedaan! 

 
Bloemen voor aftreden lid Simone de Wit van nieuwe voorzitter Susan Annink 
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Nog even dit…. 
Er komt een cursus van twee avonden over Kanjers in de Sport (Kids). 
Voor alle jeugdtrainers, jeugdleiders en spelleiders. 
Maandag 16 en maandag 13 januari. Meer informatie volgt. Volg de site 
www.tvohandbal.nl of flyers in het Geertman. 
 

 

“kerst in volle gang” 
Kerstmarkt in Beckum op 18 DECEMBER 2013! 
 

Het leuke is dat de kerstmarkt dit jaar met drie partijen wordt 
georganiseerd. Nieuw hierbij zijn Het Wapen van Beckum en basisschool 
De Bleek. En natuurlijk de “oude” kerstmarktgroep. De eerste gesprekken 

hebben reeds in februari van dit jaar plaatsgevonden en de uitkomsten 

hiervan worden op 18 december in praktijk gebracht.  
 
Een nieuwtje is de locatie waar de markt gehouden wordt, namelijk bij de rotonde 
van Het Wapen van Beckum welke in kerstsfeer zal worden aangekleed. Aanvang: 
17.30 uur! Hier zal ook de mogelijkheid worden geboden om met het gehele 

gezin/familie te genieten van een heerlijke winterse maaltijd. Er komt nog een 
circulaire dus houd de brievenbus in de gaten. Ook vermeldenswaardig is dat 
leerlingen van De Bleek kerststukken maken ten gunste van het goede doel. Dus 
ouders, opa en oma’s, tantes, ooms, neven, nichten, buren, kennissen, kom vooral 

naar de kerstmarkt en sla twee vliegen in een klap (knipoog). 
 
De goede doelen voor dit jaar zijn ook al bekend. Dit zijn basisschool De Bleek en de 

spiksplinternieuwe Bibliotheek van Beckum. Er wordt de kinderen gevraagd wat zij 
zich nog wensen voor op school. Al deze wensen worden in de kerstbomen bij het 
Wapen van Beckum opgehangen. Een van deze wensen zal uitkomen… en hoe leuk is 

dat, een kinderwens die in vervulling gaat.  
 
Om dit allemaal te laten slagen is wederom jullie hulp nodig. Er wordt nog steeds 

gezocht naar vrijwilligers die willen helpen met kerststukken maken en wel op de 
volgende data: 

 Maandagmiddag 9 december 13.30 – 16.00 

 Maandagavond 9 december 19.00 – 21.00  
 Woensdagmiddag 11 december 13.30 – 15.00  

 Zaterdagmiddag 14 december 14.00 – 16.00 
En wel bij Sonja Mulder aan de Engelbertsweg 7! 

 
Er is weer de mogelijkheid om de kerstbakjes op de wekelijkse markt van Beckum te 
kopen en wel op donderdagmiddag 12 december van 13.00 – 17.00 uur. 

 
 
 

http://www.tvohandbal.nl/
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CREATIEF AVONDJE 
met de Jeugdraad 
Op vrijdag 22 november 2013 gaan we met behulp van een ervaren knutsel-miep een 
memobord maken. Wat is een memobord? Dit is een vrolijk bord bedekt met stof 

zodat je hier sieraden aan kunt hangen, of met behulp van linten,... foto's en kaarten 
kunt ophangen. De stof is aanwezig, maar je mag altijd zelf stof, lintjes en knopen 
meenemen om je memobord te versieren naar eigen wens. Na de tijd mag je het 
memobord meenemen naar huis. 

 
Plaats en tijd: 18:30 uur aanwezig bij 't Proggiehoes in Beckum. 
De kosten zijn €5,- per persoon.  

 
 

 

Bladeren in de BBB van november 1983!! 
 

Ook 30 jaar geleden al hield BBB de vinger aan de pols als het om voortgang van 
bouwplannen in Beckum ging. En waren er de bekende  moeizame 
onderhandelingen tussen de gemeente Hengelo en dorpsraad Beckum. ‘Voortvarende 

afhandeling van de laatste fases’ en ‘de kredietaanvraag ten behoeve van het 
bouwrijp maken ligt gereed om naar GS verzonden te worden’ waren geruststellende 
teksten. Evenals ’de dorpsraad streeft ernaar om voor 1 januari 1984 de eerste 
stukken grond in optie te hebben bij de gegadigden’.  

 
 De klaarovers waren toentertijd ook trouw actief voor de veilige oversteek van 
schoolkinderen over de Haaksbergerstraat voor de kerk. ‘Een kwartier voor aanvang 

vd. schooltijd staan ze gereed om de kinderen over te zetten’. Jarenlang, elke 
schooldag, in weer en wind. 
 

Vogelvreugd blikte tevreden terug op haar tentoonstelling en heeft prijswinnaars 
met mannen als Johan Menkehorst, Gerard Ottink Henk Ottink, Benny Doornhegge, 
Willy Pot, Henk Analbers, Jan van Olst, Jan Lammers en mevrouw Vonder. 

 
De legendarische techniektrainer Wiel Coerver was op een kaderdag in de 
Beckumer sportzaal onder belangstelling van 100 jeugdkaderleden en andere 

belangstellenden. Veel bewondering alom! 
 
TVO volley met compleet wedstrijdverslag van heren1 tegen Hazemeyer2, resp. 

koplopers in de 5e en 4e klasse van Marijke Verholt. Ondanks luide aanmoedigingen 
van trainer Gerard Horstink wordt het met 15-11 en 2x 15-9 setverlies voor TVO een 
afgetekende zege voor Hazemeyer. ‘Tegenstander sneller, beter ingespeeld, klasse 
hoger’ zijn de commentaren van Gerard, Henk en aanvoerder Harry. 
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De puzzelpagina telt 10 deelnemers, R. Eijsink, Fr.Vossebeld, HJ. Wijlens, R. 
Jannink en R. Molenkamp vormen de top vijf in het klassement! Johnny Valkenaar 
stelt de maandprijs beschikbaar. 

 
Doelpunt van de maand was in de wedstrijd TVO-Bon.boys, 2-0 eindstand. Zondag 
6 november 1983 (exact 30 jaar later stond TVO-Bon.boys op 3 november jl. weer op 

de rol!!) startte TVO energiek. Na 8 minuten spelen werd de bal over rechts diep 
gespeeld op Eric Temmink, die demarreerde en voortrok over drie verdedigers. Marcel 
Mentink kwam inlopen en hoog opspringend kopte hij de bal loepzuiver en strak in de 

rechterbovenhoek. Het leer sloeg tegen de touwen en de verder attent keepende 
Gerrit Strecker was kansloos; 1-0. 
 

In de rubriek Persoonlijk maakten Cilia Hofstede en Nico Scharenborg melding van 
hun huwelijk. Johnny Valkenaar dankte de TVO 4 spelers en leider voor de attenties 
die hij in de ziekenhuisperiode mocht ontvangen. 
 

Er was laatste week nieuws met een optreden van Bitter Kind of Phonetic (wat een 
naam…) in het Proggiehoes en TVO1 handbal won van nr.2 BWO, de titel komt in 
zicht!.  

 
Op de agenda stond op 31 december de Oudejaarscrossloop gepland. Wossel’n en 
beun deur’t Altena’s bos voor de liefhebbers. 

 
 

BBBtje 
Vanaf 5 december te koop; 
Kerstbomen; Picea Albies – Picea Omorika – Nordmann 
C. Koppelman Wolfkaterweg 58 7554 PM Beckum 
Tel. 74-3676314 / 06-53426502 
 
 

Luk akkefietjes 
‘Zal ik eff’n ne bosschop op oen’ aipet stuur’n of kö’j too met ne wotsep, dan kön ie’t 
widers wal zölf op feesboek zet’n. Mö’j heur’n, oet de linkedien peets kreeg ik foto’s 
toosteurt van dat feesje gisteroamd, dee he’k in den dropbokse vottezet. Dat kost 

meender baits in’t geheugen en met’n oolderwets meeltje kö’j wisse wa bod doon van 
alle nieuwtjes nor oe adressenbestaand’. 
Aldus de lezing van de heilige Abakadabra anno tweedoezenddatteen…. 

Woar wie vrogger’n bölleke potlood pakk’n (of ne kroontjespenne met Oostindischen 
eenkt veur ne deftigen breef!) um arng’s hen te schriem’n. Wie dean den breef in’ 
anvelop, plakk’n d’r ne geeldige postziegel op en schoom’n um in ne breembusse. A’j 

geluk had’n, kwam ’n breef met 1 ½ dag oawer. Rechtewoad he’j bin’n ne tel de 
bosschop bin’n ’n op ’t schaarm, dat hei’j … Joa, zo ongevear geet de conversaassie 
rechtewoad tuske de jonge leu, dee’t met’n kop ’n godgaanske dag op dat schèèrmke 
zit te loer’n en te schoem’n. Of t’r nog ne bosschop of ’n geinig filmpje is toostuurt, of 
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ze wilt weet’n hoo laate ze in hoes bunt of bie wies van sprekk’n daags nor’n pot 
goat. Joa,joa, zo wiet kan’t al goan.  
Eff’n heel aander kapittel; wat groewelijk völ’ eekel van’t joar of nig dan. Bie de 

boer’n met mutjes in de hukke is’t groot feest, wat’n dee vèèrk’n lust er wal soep van, 
dat doot ze… 

                                                                                 HekselmesienHarry 
 
 

 

Verbetering inrichting van entree Beckum 
en meer dorpskarakter in de kern 
 

De werkgroepen voor de DorpsplanPlus realisatie timmeren verder 

aan de weg. Maandag 4 november was bij Beckum Palace een 
presentatie van de voortgang omtrent agendapunten Verkeer & 
Veiligheid en Herinrichting openbare ruimte bij de entree Beckum. 
 

Hiertoe was veel voorwerk verricht door adviseurs van Oversticht alsmede diverse 
deskundigen inzake verkeer, stedenbouw en landschap van de Provincie. Dit allemaal 

in nauwe samenspraak met leden van de werkgroepen. Tamara Ekamper van Atelier 
Overijssel, ressorterend onder Het Oversticht, presenteerde het project Provinciale 
weg door Beckum. Een projectonderdeel dat financieel wordt ondersteund door de 

Provincie.  
De weg die Beckum doorsnijdt, kent een lange geschiedenis vanaf 1912. De 
aanvankelijk onverharde weg van Haaksbergen naar Hengelo ging later via een lus 

over de Beckumerschoolweg door de latere kern. Na de 2e wereldoorlog werd de weg 
door de kern dus verlegd tot de huidige situatie. Om de verkeerssituatie te verbeteren 
qua veiligheid en ook meer een dorpskenmerk te creëren, zijn er plannen bedacht. 
 

Beckum meer dorpskarakter; veiliger en aantrekkelijker 
Dit ook met het oog op de aanleg van de komende N18, waarbij de verwachting is, 
dat de verkeersintensiteit door Beckum gaat afnemen. Hiertoe worden betere 

ontsluiting fietspaden, veiliger oversteek, invullen groenzones met forse beplanting, 
afremmen van verkeer via meerdere aansluitingen en brug over Hagmolenbeek als 
mogelijke maatregelen genoemd. Ook enkele scenario’s van soorten wegen komen 

aan de orde zoals een dorpsplein, dorpsboulevard of dorpsweg. In de verdere 
uiteenzetting werd ook een eventuele verplaatsing van het tankstation naar de rand 
van Beckum als optie genoemd. Weliswaar allemaal toekomstmuziek, maar wellicht 

dat met deeladviezen de haalbaarheid van onderdelen van dit totale plan 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 9 , 2013 
pagina 14 

realiseerbaar wordt. En met zulke resultaten kunnen de wegbeheerders op termijn 
dan overtuigd raken om te investeren in grotere projecten. 
 

Facelift entree Beckum wordt in gang gezet 
De inrichting bij de entree van Beckum aan de noordzijde is ook in studie gebracht. 
De uitstraling bij KingsWok en Beckum Palace behoeft duidelijk een facelift. Julia Ruhl 

van het Oversticht presenteerde plannen tot verbetering en daarbij kwamen een 
aantal voorstellen aan de orde. Ruimtelijke kwaliteit met maatregelen als aanvullende 
beplanting met geschikte bomen voor de parkeerplaats, betere bestrating en 

opknappen van de verlichting aldaar kan bevorderd worden. Ook de organisatie van 
parkeren bij evenementen behoeft verbetering. Verder zijn er klachten ingediend 
inzake de hinderlijke pas aangelegde verblindende verlichting aan de gebouwen. De 

eigenaar van Beckum Palace heeft daarnaast al eigen initiatieven genomen tot een 
betere aanblik van de gebouwen middels schilderwerk rondom en opknappen van 
dakplaten. Voor de uitvoering van de plannen rond de rotonde is overleg tussen de 
eigenaar, huurder, gemeente (advies welstand) en Provincie nodig, ook al omdat het 

hele gebied verschillende eigenaren kent. De entree van Beckum zou na de rotonde 
accenten moeten krijgen met meer stoepvorming, forse beplanting van de 
groenzones, dorpse verlichting en aanpassen van bushaltes. Alle partijen zullen met 

deze gepresenteerde bevindingen aan de slag gaan, waarbij inspraak en inzet van de 
bewoners een belangrijk aspect gaat worden. 
 

Fietsers oversteek Haaksbergerstraat in Oele levensgevaarlijk 
Tot slot werd nog een heikel punt ingebracht, dat ook onder het agendapunt Verkeer 
en Veiligheid valt. De aanleg van het extra fietspad vanaf de (links)afslag Hengelo 

Zuid tot aan einde Oldemeulenweg wekt enige bevreemding qua nut en noodzaak. 
Maar vooral een veilige oversteek van fietsers vanuit het viaduct rechtsaf over de 
Haaksbergerstraat is vrijwel onmogelijk over de dubbele verkeersstroken met 

stoplichten. Binnen zeer korte tijd springt het stoplicht van rood op groen en dat 
levert een gevaarlijke situatie op voor overstekende fietsers. De door Rijkswaterstaat 
toegezegde ‘groene golf’ geldt blijkbaar nog niet voor dit, toch belangrijke onderdeel. 

De werkgroep die deze materie behandeld, gaat spoedig en stevig in gesprek met de 
verantwoordelijke instantie. 
                                                                                                         Jan Ottink 

 
Druk bezochte presentatie bij Beckum Palace 
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Nieuwe woningen dringend gewenst  

Enquête groot succes 

 
(namens  de werkgroep Kleinschalige Woningbouw van Dorpsplan+) 
Inwoners van Beckum en Oele hebben massaal gereageerd op de oproep de 

enquête in te vullen t.b.v. de behoefte aan woningbouw en aan een 
dorpswinkel.  
Maar liefst 266 personen hebben de enquête ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. De 

resultaten worden samengevat in een rapport welke zal worden aangeboden aan de 
stuurgroep Dorpsplan+, de provincie en aan de gemeente. Een verdere digitale 
inzage zal voor Beckum beschikbaar komen o.a. via de site www.beckum.nl. 

 
Woningbouwbehoefte 
Vooruitlopend op conclusies kunnen we nu al aangeven dat  96 % van de 

geënquêteerden het belangrijk vindt dat er op korte termijn extra woningen nodig zijn 
voor inwoners van Beckum en Oele, voornamelijk om de duurzame leefbaarheid in 
Beckum en Oele in stand te houden.  Liefst 71 belangstellenden hebben aangegeven 

daadwerkelijk een woning te willen voornamelijk in de tijdsperiode van 2014 tot 2019 
(68%). Vooral  starterswoningen genieten de voorkeur, maar ook gezinswoningen en 
seniorenwoningen zijn gewenst.  

Als het rapport gereed is wordt een locatieonderzoek gestart met medewerking van 
de provincie Overijssel om te kunnen bepalen waar deze woningen gebouwd kunnen 
worden. 
 

Dorpswinkel 
De resultaten voor de behoefte voor een dorpswinkel lopen enigszins uiteen. Veruit 
de meerderheid (97%) vindt  een dorpswinkel een meerwaarde voor het dorp, echter 

slechts 42 % kan een besteding van € 20,- per week garanderen. Een aanvullende 
groep dorpsgenoten (18%) kan dit onder voorwaarden garanderen waarvan een 
concurrerende prijs met de grotere “supers” van belang is. De anderen (40%) kunnen 

geen garanties geven over de aankoop van hun boodschappen in de dorpswinkel. 
In de volgende BBB zal een uitgebreider verslag worden gedaan van de resultaten, 
waarin we ingaan op alle gestelde vragen. 

 

Tegengaan dump- en zwerfafval 
Ergernis? Doe iets! Meld dump- en zwerfafval 
 

Met hulp van een (gesubsidieerde) adviseur van Royal 

Haskoning DHV hebben we samen met de gemeente en 
Twente Milieu een werkgroep opgestart, als onderdeel van 
het Dorpsplan+. De bewoners van Beckum en Oele ergeren 

zich aan zwerf- en dumpafval, maar dat blijkt niet uit het 
aantal meldingen. 
Heeft u de Zwerf Afvalklepper gelezen? Een speciale uitgave 

http://www.beckum.nl/
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waarin we u oproepen om ons te helpen. Meld afval door 
middel van de gratis Buiten Beter app of via de website 
van de gemeente Hengelo. Pas dan weten we hoe het ervoor 

staat en kunnen we actie ondernemen. Ook als u het afval 
zelf opruimt, is het belangrijk dit toch te melden. We meten 

het aantal meldingen van oktober t/m januari 2014. Begin 
volgend jaar laten we u weten wat de uitkomst is en welke 
acties we gaan ondernemen. 

  
100% schoon? 
Nee, we zullen nooit een 100% schoon buitengebied krijgen. Er blijven altijd 

mensen die hun rommel dumpen. Wel kunnen we het probleem zo klein 
mogelijk maken. Hartelijk dank voor uw meldingen! 
 

Werkgroep Tegengaan dump- en zwerfafval (Harry Markslag, Clemens ter 
Bekke, Martin Winters en Janneke Leferink) 
 

 

Wist U datjes… 
 

>Het TVO3 zaalteam deed aan klantenbinding bij EBZV6, want met 9-9 werden de 
punten broederlijk gedeeld. TVOc1 haalde fors uit tegen DEOc1, want met een 11-4 
nederlaag moesten de Dijkhoekers terug naar het Gelderse. Het niet op volle sterkte 

b1 team revancheerde zich op de forse uitglijder tegen Rigtersbleek onlangs. Olv. de 
soevereine scheids Jordi D. werd Buurse b1 weggezet. Na de 2-0 ruststand liep TVO 
uit naar een 6-0 zege via prima goals in deze sportieve pot. 

 
> TVO45+ deed het weer netjes bij UDW, 4-6 winst,maar het 5e werd in woest 
regenweer afgedroogd (knap met zulk weer!) door het handige WVV7 met 1-7 en het 

5e remiseerde ernaast tegen ‘t zelfde WVV, maar dan het 6e. TVO3 kwam van de 
koude kermis thuis; 6-0 verlies bij Holten3 en het 2e liet zich gaandeweg van stuk 
brengen bij Hector2. Lang leek 3-2 verlies voor een kater bij het 2e te zorgen, doch 

heel diep in blessuretijd viel de verdiende gelijkmaker. TVO1 ontmoette Hengelo1, liet 
zich snel verrassen en liep toen achter de feiten aan. Beter veldspel, maar geen goals, 
je koopt er niets voor. Daar had de warrig fluitende arbiter ook geen invloed op. De 

Hengelo vlaggenist was trouwens in topvorm het eerste uur en de TVO bank flink 
chagrijnig, eindstand 2-0…  
 

> De handbaldames1 leken tegen Stevo goede zaken te doen. Na een prima 10-6 
voorsprong halverwege bleef TVO tot enkele minuten voor tijd aan de winnende 
hand. De partij duurde net een klein minuutje te lang, zodat sneu verlies met 19-19 
werd geleden. Dames2 waren in Vasse goed bij de les, kwamen weliswaar traag op 

gang, maar stelden toen orde op zaken en met 15-22 boekte de geroutineerde 
formatie een duidelijke zege…  
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Een week later presteerden de TVO handbaldames1 naar behoren tegen de Tukkers. 
In de uitwedstrijd werd met 21-21 remise overeengekomen, waar TVO lang uitzicht 
had op zelfs een overwinning, maar de het punt werd gekoesterd… 

 
> TVO3 kon het thuis niet bolwerken tegen BSC/Unisson, 2-4 en het 4e won uit nipt 
bij BSC/Unisson4 met 0-1 terwijl TVO5 de punten bij Twenthe moest laten, 4-1. Maar 

TVO2 ontving het sterke Twenthe2, mazzelde onder druk van de gasten die veel 
kansen kregen en counterde zomaar naar een 2-0 voorsprong door 2x Luuk G.  Nog 
voor rust betekende een fout achterin 2-1 en na de hervatting was het 2e 

gelijkwaardig aan Twenthe. Een lob verraste Jordy D en met de uiteindelijke 2-2 kon 
iedereen vrede hebben. Heel jammer was de forse knieblessure voor Pascal W., maar 
hopelijk valt het mee!!... de zaalvoetbalteams van TVO; het 1e won (eindelijk) van 

Hoekje O’zaal met 8-7, het 2e verloor bij EBZV met 3-0 en het 3e won met 8-7!  
>TVO voetbal ontving Bon.Boys en liet zich door de gretige gasten aftroeven. Twee 
goals voor de onweersbui en een doelpunt erna betekenden een 0-3 ruststand. De 
eretreffer van Andy T. viel pas in de 86e minuut. Als je kwalitatief minder bent, is 

teamspirit en werklust de beste remedie om er toch een acceptabele voorstelling van 
te maken, maar ja.. 
 

> TVOb1 ontving Haaksbergen en na de goede pot bij koploper Victoria (slechts 3-2 
verlies) ging TVO weer voor de volle winst. De openingsfase boden de gasten prima 
verweer en had B1 achterin de handen vol, maar toen counterde TVO via snelle 

combinaties en was zeer doeltreffend. De 5-0 voorsprong met rust was illustratief. Na 
de thee was het beduidend minder, met name Jasper B. kwam op snelheid nog 
geregeld vrij door, maar miste nu de scherpte van voor de rust. De dikke 6-0 winst 

was echter binnen… 
 
> Jazeker, de eerste winst voor de TVO handbaldames1 is binnen. Tegen Actief Kl. 

werd met 17-16 gewonnen na een 8-10 ruststand. In de slotminuten sloegen onze 
dames toe en bogen een kleine achterstand om naar winst, da’s mooi… TVO4 
remiseerde tegen Enter en het 3e verloor (nu slechts) met 2-1. TVO2 moest de winst 

laten aan koploper Bentelo2 met 3-1. Niet veel verschil, maar toch verdiende winst 
voor de blauwhemden, Grensrechter Pascal O. vlagde tevergeefs na een Bentelo goal; 
vermeend buitenspel. Na discussie met de scheids (over de kleur van zijn shirt(!) 

moest hij de vlag neerleggen, ach ja… In Buurse boekte TVO1 een kostbare, doch 
zwaar bevochten zege. Buurse morste veel kansen, TVO was gelukkiger in de 
afronding… Liep ook een hond op de weg naast het Buurser complex. ‘Een Duitse 
herder verkleed als witte dwergpoedel’, zei een TVO supporter… 

 

Oproep 
Voor het welslagen vd. komende Kerstmarkt wordt aan alle Beckumers 
gevraagd om boeken (die thuis over zijn!) in leveren. 
Die worden dan op de Kerstmarkt aangeboden en de opbrengst is 
(zoals bekend) voor bestedingen ten bate van de basisschool en 
Bibliotheek. Graag inleveren bij de Basisschool. Wanneer? 
Even bellen met Marijke Verholt 074 - 3676319 
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“Samen op weg naar het licht” 
10 december 2013 

 

 
 

De Advent is een tijd van verlangen.  
Verlangen naar het licht, naar het leven dat  recht doet en vrede sticht. 
Naar de mens in wie God aan het licht komt. 

Wie daar al zoekend en tastend op hoopt en daartoe het donker uithoudt, die zal 
het zien gebeuren: de Komende komt. Hij zal in ons geboren worden: God met ons. 
Daartoe nodigen wij u uit om op dinsdagavond 10 december aanstaande met elkaar 
op weg te gaan in het donker en te zingen en bidden in het licht.  

De wandeling start en eindigt in de dagkapel van de H.H. Petrus en Paulus kerk te 
Hengevelde. U wordt verwacht om 19.00 uur. Na een korte bezinning, gaan wij op 
weg.  

Rond 20.15 staat de koffie/thee klaar. Omstreeks 20.30 uur sluiten we de avond af 
met een oecumenische gebedsviering, waarin ds. De Vries en pastor Saris zullen 
voorgaan.  

Alle belangstellenden zijn van harte welkom! We zien uit naar uw komst!  
 

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige Geest Parochie 

 
 
 

Geslaagde TVO voetbalclinic met   
Mike te Wierik 
 

Op dinsdag 22 oktober hebben 28 enthousiaste spelers van de D 
pupillen en C junioren deelgenomen aan de voetbalclinic. De 

voetbalclinic werd gehouden op het trainingsveld onder begeleiding 
van Mike te Wierik en Luuk Horstink. 
 

Nadat de spelers waren voorgesteld aan Mike (profvoetballer van Heracles 
Almelo) zijn we fanatiek gaan trainen. We begonnen de clinic met een 
technische oefening waarbij de spelers zowel links als rechtsom veel moesten 

kappen en draaien. Tevens werd er geoefend om schijnbewegingen met het 
lichaam te maken om een tegenstander op het verkeerde been te zetten. 

Nadat er nog wat schaartjes en Zinedine Zidanes uit de hoge hoed kwamen 
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hebben we dit vertaald in een afwerkoefening. De spelers konden op 3 
verschillende situaties laten zien wat ze aan het begin geleerd hadden. 
 

Het één na laatste gedeelte van de training werd besteed aan een groot 
partij op het veld. Als afsluiting probeerden de spelers vanaf de 16 de lat te 
raken. De winnaar kreeg een officieel Heracles Almelo shirt met hand-

tekeningen van alle spelers. Uiteindelijk was Stef Veldhuis de grote winnaar, 
en verlieten alle spelers met een goed gevoel het veld. 
 

                                                                                        Luuk Horstink 

 
Luuk en Mike volgen de verrichtingen vd. spelertjes bij de TVO voetbalclinic 

 
Maatschappelijke stage in het Proggiehoes 
 

18 september was het weer zover,  dit jaar voor de 3e keer een 
maatschappelijke stage avond maar deze keer gecombineerd met 

vrijwilligerswerk. 
Vorig jaar waren er jongeren voor maatschappelijke stage maar deze jongeren 
vonden het ook wel leuk om gewoon vrijwillig te helpen. Ze hadden voor hun stage 

bijvoorbeeld geholpen  bij de zeepkisten race en vonden het zo leuk dat ze ook wel 
weer vrijwillig wilden helpen.  
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Bij de TVO avond hadden ze geholpen bij de smokkeltocht en deze keer met de 
spooktocht zijn ze ook weer paraat. Superleuk. Ook voor ouderen geld dat ze soms 
wel willen helpen met vrijwillige taken maar geen verplichting willen, ook van deze 

groep waren er nog een aantal die zich voor klusjes opgegeven hebben. Alle 
organisaties waren weer aanwezig en de opkomst van de jeugd was goed. bij TVO, 
bij Hoonhook, de Zonnebloem, de Kerstmarkt  etc.  zijn er weer heel wat klusjes 

verdeeld. 
We wensen alle organisaties en de jeugd weer heel veel plezier bij de uitvoering en 
hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien. 

(de foto van deze stageavond is in de oktober BBB gepubliceerd). 

 
 

Broers tegen elkaar, 0-0 eindstand… 
 

De gebroeders Van Laar stonden tegenover elkaar in het duel Hengelo – TVO. Plaats 

van handeling het Waarbeek-complex in Hengelo. Waar Jorn al 5 treffers op zijn 
conto had voor Hengelo, scoorde Aaron 3 keer voor TVO in de competitie. Beetje 
vreemde gewaarwording; Jorn zocht na zijn vele doelpunten voor TVO naar een 

nieuwe uitdaging en hoopt die bij Hengelo te vinden. Maar Aaron luisterde naar zijn 
clubhart en bleef TVO trouw. De alleskunner – van talentvolle keeper tot 
verdediger/middenvelder heeft ook aanvallend een neusje voor de goal. Zijn 

flegmatieke spel zorgt wel eens voor onbegrip in de TVO gelederen, maar voorlopig 
zit hij goed in zijn vel in de nieuwe TVO formatie voorin naast Roy Leferink. Vooraf 
aan de wedstrijd Hengelo (5 uit 6) en TVO (10 uit 6) was de interessante vraag; hoe 

presteren de broers in dit onderlinge duel? 
  
Over de wedstrijd  Hengelo-TVO is alles al verteld en geschreven. Hengelo haalde 
opgelucht adem met de 2-0 winst, waar TVO bij fasen zeker gelijkwaardig speelde. En 
de broers?  
Ze konden beide geen stempel op de wedstrijd drukken. Jorn was bij momenten de 
snelle onberekenbare aanvaller, trof eenmaal de lat en het bleef verder bij dreiging. 
Aaron was in de combinatie enkele keren gevaarlijk, maar de eindpass en actie 
richting doel was zonder finesse. 
Onderlinge eindstand 0-0 zullen we maar zeggen…  
                                                                                                  De waarnemer 

 
 

Dagdromen over puberale fantasieën        column 
 

Ik hoorde onlangs weer de Duitse spreuk, die ik vroeger op de MAVO 
geleerd heb. En die in mijn puberale ontwikkeling ook nog een tijdje 
actueel was.  
Het waren de ontluikende jaren van jeugdpuistjes, nonchalante Elvis haarlok, 15 jaar 

ongeveer. Chroetsjov stuurde een zwaar bewapende vloot naar Cuba en Kennedy 
dreigde de zaak te bombarderen. Bij Harmelen was de grootste treinramp ooit in de 
Nederlandse geschiedenis. Tot zover het wereldnieuws toentertijd… 
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In de 3e klasse zat ik rechts achterin. In het bankje naast mij zat een blond meisje, 
Lidy, die ik best sympathiek vond. Wat heet, haar quasi onverschillig en ontdeugend 
gedrag maakten warme gevoelens bij me los. Tja, per slot van rekening was zij een 

meisje. Die sympathie was weliswaar wederzijds, maar verder reikten haar gevoelens 
jegens mij niet. Aanvankelijk vond ik dat wel jammer, ik was gewoon een maatje, 
meer niet dus. Toeval wilde dat in later een tijdje met haar zus scharrelde, maar dat 

terzijde. 
 

’Was sich liebt, dasz neckt sich’ dat was het. Ik dacht eraan terug, toen ik Herman 

Brusselmans een tijdje terug op de tv ontwaarde. De befaamde Belgische schrijver 
met zijn voorkeur voor erotische detailbeschrijving, dat schijnbaar goed verkoopt. Ook 
die nogal droevig kijkende man met dat signalement van zwarte hoornen bril en lang 

puberkapsel - dat hij zich schijnbaar al ergens vlak na de 2e wereldoorlog heeft 
aangemeten - oreerde over een hem ontvallen geliefde. En vooral liet hij blijken, dat 
de oorzaak van die verbroken romance zeker niet aan hem lag. ‘Mensen die van 
elkaar houden, plagen elkaar graag een beetje’, is dus de vertaling van de 

aangehaalde Duitse spreuk. En ik kreeg ineens zomaar medelijden met de Belgische 
successchrijver. Want het leek me in de praktijk een onmogelijke combinatie met die 
Duitse spreuk indachtig; Brusselmans en een serieuze langdurige relatie. Dat past 

toch alleen in een fictief boek?… 
Aldus de nazomerse lezing van                                                                   Knitto  
 

 

 
Gedenkwaardige foto, te mooi om te laten schieten… Peter Bosz Vitesse-coach met 

Niki Leferink fysiotherapeut bij Heracles Almelo ontvangen een gratis entreekaart voor 
TVO1 wedstrijden vd sponsorcommissie TVO… 
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Bridgen in Beckum? 
 

We ontvingen deze aanmoediging van een oud-Beckumse- en BBB 
aanhangers! Misschien best de moeite waard, bekijk het maar eens. 

 
Vooraf: 
We, Henny en Maria ten Hag-Eijsink, zijn trouwe lezers van BBB en nog steeds erg 

betrokken bij Beckum (Stepelo) en dus ook TVO. Ook in familiekring worden we 
regelmatig bijgepraat over o.a. de kaartavonden (kruisjassen en hartenjagen). 
Overigens geeft BBB en goed overzicht van alle ins en outs van Beckum. Tevens lijkt 

me BBB een uitstekend medium om alle Beckummers, oud-Beckummers en 
Stepelo’ers van informatie te voorzien; vandaar dit mailtje. 
 
Bridge? 

In BBB lezen we regelmatig dat in Beckum veel wordt gekaart. Een echte 
kruisjascompetitie, hartenjagen en misschien nog andere kaartspelen. Maar heeft 
men ook wel eens aan bridge gedacht? We kaarten al 60 jaar, vroeger veel dertigen, 

kruisjassen, zwikken en klaverjassen, maar de laatste 20 jaar bridgen. Bridge had een 
wat stoffig imago, bridge is chique, je moet tijdens het spelen stil zijn, tijdens het 
spelen niet drinken enz. Onze ervaring is dat de stof lang is vervlogen. Bridge maakt 

je hoofd fris en houd je weg achter de geraniums. 
 
Waarom niet? 

Bridge is door iedere kaartliefhebber te leren. Het spel bestaat uit bieden en spelen. 
Je speelt met een partner (maat) tegen een ander tweetal aan één tafel. Je kunt het 
met vier, of met een veelvoud van vier spelen, thuis of in clubverband. Bridge is op 

elk niveau te spelen. Hengelo (incl. Beckum) kent meer bridgeclubs dan voetbal- en 
handbalclubs samen. 
 

Waarom nu? 
Vanaf 20 november begint om 14.40u de eerste van 12 uitzendingen van de TV-
cursus bridge voor beginners bij omroep MAX op Nederland 2. De docent is oud-

wereldkampioen Berry Westra.  
Omdat deze cursus in een vrij strak tempo gaat, zijn wij met onze club graag bereid, 
tijdens deze cursus met U wat te oefenen. (studiebegeleiding) Dat doen we in de 
Sterrentuin in Hengelo (vanaf maandag 25 november vanaf 20 uur) Als je wilt kunt je 

hieraan, zonder enige verplichting, deelnemen. De kosten zijn max € 30 (incl. 
oefenboek)  
Voor verdere informatie: secretariaat van bridgeclub NRBC-Open Kaart. 

Miny Jannink; 074-2911535 ; of  nrbcopenkaart@gmail.com 
of bij TVO-lid Maria ten Hag - Eijsink; 074-2775528;  of mariatenhag@live.nl 
 

                                                                    Groetjes en wie weet graag tot ziens, 
                                                                       Henny en Maria ten Hag - Eijsink 

 

 

mailto:nrbcopenkaart@gmail.com
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Welkom in Bibliotheek Beckum 
 

Beckum heeft een eigen bibliotheek! De Bibliotheek op school in basisschool de Bleek 
werd op 19 september geopend. Een feest voor de leerlingen, want zo hebben zij 
altijd mooie boeken bij de hand, voor in school en thuis! 
Maar ook volwassenen kunnen genieten van deze bibliotheek. Reserveer boeken, 

muziek of films uit de collectie van Bibliotheek Hengelo of andere bibliotheken en wij 
leveren ze kosteloos af bij Bibliotheek Beckum. U krijgt bericht als de materialen klaar 
staan. Daarnaastis er een wisselende collectie voor ouderen aanwezig om direct te 

lenen. 
 

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de bibliotheek drie keer per week 

voor volwassenen geopend is (maandag: 15.30 – 17.00 uur, woensdag: 10.30 – 
12.00 uur en donderdag: 18.30 – 20.00 uur). Lid worden, snuffelen in de collectie en 
materialen reserveren kan altijd en overal, via www.bibliotheekhengelo.nl.  

Nieuwsgierig wat deze bibliotheek voor u kan betekenen? Kom vooral eens langs! 

 
 

Smachten naar succes heeft zijn keerzijde 
 

Een vreemde gewaarwording op de tribune zo net bij het begin van de 

wedstrijd TVO - Bon.Boys. Die tribune raakt vrijwel volge-stroomd met 
ruim 200 toeschouwers, het gure weer nodigt daartoe uit. TVO publiek zij 
aan zij met Bon.boys publiek, broederlijk naast elkaar je club aanmoedigen.  

 
Voor de derby, die in de beleving van de meesten feitelijk geen derby is, maar 
gewoon een lekkere pot voetbal tussen twee buurtclubs. De sfeer is bij sommigen 

toch gespannen; Bon.boys fans uiten zich op voorhand al enigszins opgefokt. Vooral 
als TVO mensen lacherig doen over het gedrag van de Boys trainer die als een pias 
voor de dug out heen en weer springt en verbaal helder aanwijzingen schreeuwt naar 

zijn pupillen. ‘Ma den trainer van jullie is ok wal ne groot’n schreeuwerd’ klinkt het 
dreigend met een blik vol haat. Even later; ‘woarum fluit den scheids nig eader of met 
dat onwear, wat ne doare keal’. Nadat een Boys speler Aaron flink onderuit haalt, 

terecht geel krijgt en Aaron na korte behandeling weer opstaat klinkt het 
opgewonden; ‘Kiek wat ne matennaaier is dat’. En als inderdaad de sterkere Boys 
scoren tegen het makke TVO gaat het achter ons van;’och, dee maak wie wa in, dat 

wo’t ’n makkie, och wat spölt dat TVO toch slech’. Inderdaad, de (voetbal)wereld kent 
wekelijks overal zulke ongenuanceerde, opgefokte kreten en uitingen langs de lijnen. 
Dat is niets nieuws.  
Maar de honger naar Bon.boys succes, gevoed door ambitieuze uitspraken van 

clubmensen, maakt de verwachtingen al jarenlang hoog bij de achterban. Smachten 
naar succes ja, dan neemt het fanatisme soms wel eens grote vormen aan… Even 
terzijde; deze waarnemer heeft na rust een meer neutraal plekje op de tribune 

opgezocht… 

                                                                                     Een tribuneklant 
 

http://www.bibliotheekhengelo.nl/
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Bennie Spanjer, kwart eeuw uitbater van 
Café Halfweg 
 

Hij zat er regelmatig aan de bar en liet zich een glaasje bier tappen 
door Johan Pot. Tot hij zijn plek voor de bar inruilde voor een plek 
achter de bar. “En dan denk je dat je kunt tappen, maar dat ging 

helemaal verkeerd”, lacht Bennie Spanjer (60), terugkijkend op de 
eerste dagen na de opening in 1988. “Bovendien schonk ik alles in 
verkeerde en te grote glazen. Maar daar hoorde je de klanten niet 

over…” 
 

Zondag 24 november is het exact 25 jaar geleden dat Bennie, toen nog 

woonachtig in Bentelo, Café Halfweg overnam en de opening vierde. “Tot 
een uur of twee ’s middags waren we nog druk aan het werk in het café, om 
alles op tijd klaar te krijgen voor de opening. Toen snel de stad in voor een 

nieuw pak om daarna, om half vier, de deur te openen.” Een kwart eeuw 
later lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Enkele dagen voor het jubileum 
wijst de café-eigenaar op lampenkapjes die voor de 24e moeten worden 

vervangen, snoertjes die moeten worden weggewerkt en een kabel die aan 
het zicht onttrokken moet worden. Hij maakt zich er niet druk om, kleine 
klusjes die zo gepiept zijn. Dat was toen hij het café overnam wel anders. Er 

was een probleem met de groene vloerbedekking die een paar dagen voor 
de opening spontaan opkrulde. “Dat leek nergens op.” Meters zwarte 
vloerbedekking werden in alle haast en naar tevredenheid gelegd. “Maar 

toen kwam het meubilair erop en dat leek óók nergens op. Dus toen op stel 
en sprong op zoek naar nieuw meubilair. Dat kon eigenlijk niet uit, maar het 

stond wel lekker knus.” 
 
De zwarte vloerbedekking van toen heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een 

houten vloer en ook het meubilair heeft door de jaren heen de nodige 
veranderingen ondergaan. Daar is het echter niet bij gebleven. Het 
grintterras werd betegeld, de witte binnenmuren werden oranje en de 

buitenkozijnen kregen een rode kleur. “Die hebben inmiddels alle kleuren 
gehad”, lacht Bennie, die opmerkt dat er nog een paar grote veranderingen 
hebben plaatsgevonden. Zo werden de uitnodigingen voor het openingsfeest 

verstuurd uit naam van Bennie Spanjer en Ria te Lintelo, stond Evelien 
Corbeek naast hem toen hij Abraham zag en wordt Café Halfweg nu van 
harte aanbevolen door de eigenaar en zijn zoon Bart. Recente en minder 

recente ‘wijzigingen’ die nog niet overal zijn doorgevoerd, merkt Bennie 
lachend op. “Volgens mij staat bij het voetbalveld nog altijd Bennie en Ria op 
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het reclamebord en op die bij het tennisveld Bennie en Evelien. Dat moet 
maar een keer veranderd worden.” 
Constante factor in 25 jaar Café Halfweg zijn de gasten. Stamgasten als 

Wilfried Morsink, die bij de opening van het café was en zich er ook nu nog 
met enige regelmaat een biertje laat voorzetten. “En dan waren daar 

bijvoorbeeld Hennie Wielens en Geit ‘Oswald’ Waanders. Bijzondere gasten 
die helaas zijn overleden.” Een ander bijzonder portret was Rozenmans 
(Herman ten Thije), die ervan overtuigd was dat Saddam Hoessein de 

muziekinstallatie in het café eigenhandig van afluisterapparatuur voorzien 
had en zo alle gesprekken aan de bar kon afluisteren. “Als je dan nu hoort 
van al die afluisterschandalen, dan krijgt ‘ie nog haast gelijk ook.” En voor 

wie nieuwsgierig is, valt er het één en ander te beluisteren in de dorpskroeg. 
Van de laatste roddels in het dorp, tot eigenzinnige beschouwingen op het 
wereldnieuws en persoonlijk verdriet. “Eigenlijk ben ik café-eigenaar en 

sociaal/maatschappelijk werker tegelijk”, stelt Bennie. “Klanten gooien hun 
problemen op de bar, zeker als ze een borreltje op hebben. Het is dan 
kwestie dat ik die problemen niet doorvertel. Natuurlijk luister ik, maar daar 

blijft het bij.” 
 
Een van de onderwerpen die breeduit in het café is besproken, is de brand 

van de dienstwoning van wijkagent Herman Perik op nieuwjaarsochtend 
1993. Bennie heeft een plakboek samengesteld met alle artikelen die over de 
brand in de media zijn verschenen. Daarnaast kent hij vrijwel alle verhalen 

die zich over de brand de ronde doen en deden. Dat heeft hem een geheel 
eigen kijk op zaak gegeven, die hij niet deelt. “De waarheid komt nog wel 

een keer aan het licht”, beweert hij. “Die jongens die toen zijn aangehouden 
zijn flink aangepakt en onder druk gezet. Hoewel ze onschuldig zijn 
verklaard, zijn ze er nog lang op aangekeken. Onterecht”, stelt Bennie, die 

opmerkt dat de brand een flinke impact op het dorp heeft gehad. “Het was 
ook niet niks. Jammer dat de zaak nog niet is opgelost. Als dat nog gebeurt, 
dan denk ik dat het verhaal een heel verrassende wending krijgt...”  

Opeens springt Bennie op van zijn stoel aan de stamtafel en loopt naar 
achteren, om even later terug te komen met twee uitnodigingen: één van 25 
jaar geleden in zwart-wit en een glanzend full colour exemplaar dat het 

jubileumfeest van 24 november aankondigt. De wand die de rokersruimte 
afscheidt van de rest van het café wordt dan voor even verwijderd. “Nog zo’n 
verandering”, verzucht Bennie. Sinds het rookverbod zit hij achter een lege 

bar te kijken naar de gezelligheid in de rookruimte. “Het is toch geen café 
meer? Een café is rock&roll, drank, vrouwen en rook.” De café-eigenaar lacht 
als hij aan de afgelopen 25 jaren denkt en nog eens een blik op de 

scheidingswand werpt. “Ja, die gaat er met het feest zeker uit.” 
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Cafébezoekers van de afgelopen 25 jaar zijn van harte welkom om het 
jubileum van Bennie Spanjer mee te vieren op zondag 24 november vanaf 
14.00 uur bij Café Halfweg. De Hengelose band Skimble zorgt voor de 

rock&roll, meezingers uit de jaren 60 en 70 en een aantal Nederlandse hits. 
De keuken is die dag gesloten. “Mag ik een cadeautip geven?”, vraagt 

Bennie. “Mijn petekind is arts in Malawi. Zij werkt daar met de meest 
primitieve apparatuur. Een financiële gift is daarom welkom, zij kan het geld 
goed gebruiken.” 

 
Bennie Spanjer, aan de tap bij cafë Halfweg, al 25 jaar 

 

Een aantal anekdotes, opgetekend uit de rijke historie van het 

caféleven in Beckum 
“Tijdens één van de eerste Muiterweken moest de televisie uit het café worden 
gehaald. Alex Vossebeld en Herbert Veldhuis waren met het ding aan het sjouwen, 
klagend dat ‘ie zo zwaar was. Hennie Wielens zat lachend aan de bar. ‘Dan mean ie 
dat e noe zwoar is, moar dan ma’j blie’j wea’n dat er niks op is’.” 

Wilfried Morsink, oud-Muiter en stamgast van het eerste uur 
 

“Ik weet nog dat ik was uitgeteld van Tessa. Harrie Cornelissen, André Westendorp 
en anderen kwamen terug van de volksfeesten in Oele en hadden van daar een paar 
strobalen meegenomen. Ze vonden het namelijk tijd worden dat ik ging ‘nössel’n’. We 
zijn nog weken bezig geweest om al het stro en stof uit het café te verwijderen. Wat 
’n pröttel hebt wie doar van had.” 

Maria te Lintelo 
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“Toen Bennie net op het café zat had ‘ie nog een grindterras. Daar konden brommers 
natuurlijk niet op de standaard staan. Dus lieten we de brommers slippen, zodat het 
grind verdween en de harde ondergrond tevoorschijn kwam. Als we dan ’s maandags 
lachend langs het café kwamen, stond Bennie daar weer met een lang gezicht het 
terras bij elkaar te harken.” 
Stefan Pot, stamgast 

                                                   Esther Rouwenhorst free lance journalist 
 
 

Twintig Voorzetten op                 Tonny Alferink 
 

De Twintig Voorzetten in BBB. Het werd er weer eens tijd voor en jawel, 
hier is een nieuwe aflevering. Met een persoon die weliswaar niet in 
Beckum woont, maar al tientallen jaren actief is in de Beckumer 
gemeenschap en wel in verschillende, achtereenvolgende hoedanigheden. 
 

In den eind(!)zeventiger jaren belandde een hip figuur uit zijn Rietmolense 
geboortestreek in de Beckumer contreien. Een – op het oog – flower power 

figuur met moderne opvattingen van toentertijd en het haar reikend tot op 
de schouders. Inderdaad, hij trouwde met de dochter van Jo Ezendam en 

ging voetballen bij TVO. Als een rasechte linksbuiten was hij een aantal jaren 
dienstbaar voor het 1e, dat geregeld victorie kraaide. Uiterst memorabel was 
zijn doelpunt thuis tegen ’t Centrum, waardoor de Enschedeërs promotie 

misten. Ver in de 2e helft scoorde hij met een tam rolletje 1-0, bij het 
teruglopen naar de middenstip kregen hij én de scheidsrechter(!) een klap 
van een Centrumspeler. Achter de goal aan de Ezendam kant(!) werd er door 

publiek gemept en de politie moest na afloop de orde herstellen. Tot zover 
het gebeuren bij een potje voetbal… 
In het jaar 2000 werd hij nog verkozen in het elftal van de eeuw van TVO en 

speelde in een erewedstrijd als invaller-doelman, dat kon hij dus ook.  
 

Maar we kennen hem in Beckum de laatste 30 jaar als gewaardeerd lid van 

Levenslust. Menige veelal komische rol vervulde hij met verve en gortdroge 
humor. Terwijl hij bij de befaamde seniorenmiddag voor de Pinksterfeesten 
geregeld improvisatierollen speelde naast deels zelfbedachte sketches. 

Hoogst actueel is het feit, dat hij in het jongste successtuk van Levenslust 
weer een grote rol had als knarrige vrijgezel naast Eddy Drenth, ook zo’n 
toneelpionier in Beckum. Zonder de prima acteerprestaties van alle andere 

spelers/speelsters tekort te doen, in het stuk ’t Is maar tiedelijk (herhaling 
van 30 jaar geleden(!) draagt genoemd duo in grote mate bij aan het 
geweldige succes; 9x uitverkocht! Zoals trouwens de laatste jaren steeds de 

uitvoeringen van Levenslust een eclatant succes zijn. Na al deze 
bespiegelingen is het hoog tijd de Twintig Voorzetten te richten op  

Tonny Alferink. 
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Tonnie Alferink kreeg de zaal stil met een droevige scene in ‘t Is ma tiedelijk 

 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:  

Mijn leeftijd is 63 jaar. Ik ben getrouwd en heb 2 zonen en 2 kleinzonen. Mijn 
hobby’s zijn voetbal kijken, biljarten, toneelspelen en koken. 
 

De sportcarrière: 
Ik ben met voetballen begonnen bij SV Rietmolen, daarna heb ik gespeeld bij 
de Enschedese Boys en heb mijn voetbalcarrière afgesloten bij TVO. 
 

Het hoogtepunt: 
Tweemaal kampioen met TVO1 en eenmaal kampioen met TVO2. 
 

Welke ‘sterren’ voetbalden zoal inTVO1 in jouw periode? 
Leo Leferink, Frans Ros, Martin en Jan Waanders, Harry Wielens en Henk 

Morsink, Harrie Jannink, Henk Ottink, Harrie Koenderink, Bert Smit, Theo 
Scholten, Hennie Leferink . 
 

Wanneer kreeg je het toneelvirus bij Levenslust?  
Mijn ex-vrouw speelde bij toneel en zodoende werd ik met het toneelvirus 
besmet.  
 

Wat maakt dat deze vereniging zo’n hechte groep is?  
Je kent elkaar langzamerhand door en door. Je deelt samen lief en leed. En 

we hebben ook elk jaar een fietsweekend en een nieuwjaarsreceptie. 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 9, 2013 
pagina 29 

 
Wat waren de beste stukken in je herinnering? 
’t Is maar tiedelijk, Sil de Strandjutter (waarvoor we een weekend naar 

Terschelling gingen), Het vrolijke weerhaantje, Teveel om op te noemen 
afgelopen 40 jaar. 

 
Wanneer sloeg je een flater op het podium en hoe heb je  
je eruit gered? 

Ik kreeg de slappe lach in een serieus stuk (ik was de notaris) en heb me 
toch erg geconcentreerd op de souffleur om maar niet meer te lachen. 
 

’t Is maar tiedelijk; nu een groot succes, maar wat zijn duidelijke 
verschillen met de uitvoeringen 30 jaar geleden? 
De verschillen zijn niet zo groot. Een paar andere spelers en doordat we het 

stuk al een keer gespeeld hadden konden we er nu dieper op ingaan. En de 
oude mannetjes hoefden niet meer zo veel geschminkt te worden, want de 
leeftijden klopten nu beter. 

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

Ligt eraan welke ochtend en welk jaargetijde. Maar in het algemeen eerst 
toiletteren, konijn uitlaten, aankleden en eten. 
 

Vind je het ook zo erg van dat sjoemelen bij de banken of vind je  
dat de ver-van-mijn-bed-show? 

Ik vind het gesjoemel bij de banken erg, want de mensen raken zo het 
vertrouwen kwijt en dat is niet goed voor de economie. 
 

Wat is de ultieme wens die je ooit nog eens gerealiseerd zou  
willen zien?  
Een groot popfestival met allemaal nostalgische muziek en een openluchtspel 

over Beckum. 
 
’t Proggiehoes is qua nostalgie de mooiste locatie voor Levenslust 

uitvoeringen, ook voor het publiek: 
’t Proggiehoes moet nooit verdwijnen. Het hoort bij Beckum en de 
verenigingen in Beckum. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. 

 
De grootste bewondering heb ik voor, en de grootste hekel aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor mensen die een ongeneeslijke ziekte 

hebben en toch tot het einde toe humor houden. De grootste hekel heb ik 
aan het feit dat er maar bezuinigd wordt in de zorg met alle gevolgen van 

dien. 
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Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Alle 5 en dat het liefste in 1 week. 

 
Humor is van ’t Hek, Myer, mr.Bean, Najib, Finkers of….: 

Voor mij van Finkers: twentse humor. 
 
Favoriete tv programma’s: 

Studio Sport, De wereld draait door en The Voice. 
 
Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…: 

Naar China want ik zou de Chinese muur wel eens willen zien. Er moet dan 
wel een tolk mee om mijn Twents te vertalen. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Een kop hete soep. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap: 
Houdt de humor erin en kom veel naar Levenslust kijken! Terwijl ik dit schrijf 
hebben we een toneelmaatje verloren. We zullen Hennie van Otten erg 

missen!  Ik wens iedereen een goede gezondheid toe. 
 
 

PERSBERICHT 
 

 
 

De herfstwandeltocht van de Folkloristische 
dansgroep Twentsche leu was een SUCCES 
 

Om 10uur melden de eerste wandelaars zich reeds aan om er op uit te trekken en te 
gaan genieten van de prachtige herfstkleuren. De zon heeft  mee gewerkt tot aan het 

begin van de middag, waarna we over gingen in een winterwandeltocht en de 
omgeving van Oele bedekt werd met een wit kleed van hagelstenen. Dit was toch 
even heel bijzonder. 

De ruim 300 wandelaars die de wandelroute gelopen hebben kwamen voldaan terug 
en hadden genoten van het mooie landschap en lieten zich de heerlijke erwtensoep 
en pannenkoeken goed smaken. De winnaar van de raadsels is dit jaar de fam. 

Groener uit Delden. Van Harte Gefeliciteerd en de prijs wordt thuisbezorgd. 
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Voor de uitslagen van de raadsels verwijzen wij naar onze website: 
www.twentscheleu.nl 
Tevens kunt u via deze site ons blijven volgen en ook alle verdere info krijgen over 

onze dansgroep of kom gezellig op een donderdagavond eens meedansen met ons. 
Wij dansen elke donderdagavond vanaf 20.00uur in de Oelerschool in Oele. Speelt U 
accordeon en heeft u zin om onze groep muzikaal te begeleiden bent U ook van 

Harte Welkom. 
 
De Herfstwandeltocht wordt altijd gehouden op de 1e zondag in november. 

Voor 2014 is dat 2 november. 
Met vriendelijke groet namens Onze Folkloristische dansgroep “Twentsche leu” 
 

                                                                       Gerry Bandel-Rikken, secr. 
                                                           email: twentscheleu@hotmail.com 
 

 

TVO Jeugd nam afscheid van leiders en trainers 
 

Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft de afd. jeugd tijdens ouders 
tegen kinderen afscheid genomen van enkele leiders en trainers. Deze 
hebben als dank allemaal een bos bloemen ontvangen en het TVO 

standaardje. 
De personen in kwestie zijn: Tonnie ten Dam, Tonnie Busscher, Gerard 
Lelifeld, Tonnie Sigger, Richard Lelifeld, Erik Blaauwehand en Linda 

Vossebeld. De dank is dan ook groot voor de vele jaren inzet namens het 
TVO Jeugdbestuur. OP foto neemt de aanvoerder van D2 Bjorn Veldhuis 

afscheid van Linda en de aanvoerder van C1 Stein Mulder van Eric 
Blaauwehand.  

 
Aanvoerder van D2 Bjorn Veldhuis neemt afscheid van Linda 

http://www.twentscheleu.nl/
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Aanvoerder van C1 Stein Mulder neemt afscheid van Eric Blaauwehand 

 
 

“Mirreweenter op het plattelaand”     
“Brook duo kerkentour” 2013 
Het kerstverhaal  “mirreweenter op het plattelaand” wordt in verschillende kerken in 
de regio  gebracht. 
Het is een door Gert-Jan Oplaat zelf geschreven dialect kerstverhaal. Dit verhaal 

wordt af en toe onderbroken met rustige dialectliedjes van het Brook duo en 
kerstliederen (Stille nacht, Midden in de winternacht, Er is een kindeke geboren op 
aard, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht…..). 

 “Mirreweenter op het plattelaand” duurt ongeveer 1,45 uur en na afloop een kop 
koffie of een glühwein zorgen voor een aangenaam verloop van de donkere dagen 
voor kerst. 

In een aantal kerken wordt het Mirreweenter op ut plattelaand nogmaals gespeeld. 
Zie ook onderstaand datum! We hopen U in gezondheid te mogen begroeten.  
                      Good goan namens het Brook Duo en Bennie’s muziekdeuze 
 

22 dec  middag Beckum Mirreweenter (Katholieke Kerk) 
 

 

Vierdaagse Nijmegen 2013 
 

Eenieder weet dat de vierdaagse in Nijmegen een gigantisch festijn is. Wij, Ineke 
(mijn vrouw) en ik hebben ook afgelopen juli de tocht(en) weer uitgelopen. Per dag 
hebben we 30 kilometer afgelegd. Gezien het feit dat wij beiden boven de 60 zijn is 

dit de reglementaire afstand om voor het “kruisje” in aanmerking te komen, 
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tenminste als je 4 dagen lang de 30 kilometer met succes aflegt. Hoe kom je er bij 
om gevangen te worden door het “vierdaagse- virus” ? 
 

In 1998 waren wij bij een kameraad van ons om zijn verjaardag te vieren. Hij had 
“Nijmegen”  al een paar keer gelopen. Met afstand lopen had ik niks. Maar onder 
genot van een aantal biertjes, en een beetje lef krijgend zei ik: “dan loop ik komend 

jaar mee”. Dus aan het oefenen, want zonder te oefenen, loop je geen 40 km per 
dag, de afstand die toen nog moest  afleggen.  De eerste oefening bestond uit een 
afstand van 15 km. Bepakt en bezakt, alsof ik op een 14-daagse survival ging (wist ik 

veel), kwam ik na 15 km uitgewoond aan, zeker ook door veel te veel meegesjouwd 
te hebben. Ik dacht: waar ben ik in godsnaam aan begonnen.  
Gaandeweg begon ik het steeds leuker te vinden en door samen met Ineke te 

trainen, begon zij ook steeds meer zin te krijgen in de 4-daagse. In 2011 liep zij voor 
de eerste keer de 4x 30 km. Inmiddels hebben wij ook in 2012 en 2013 meegelopen. 
Zij dus voor derde keer en ik voor de achtste keer (1999, 2000, 2002, 2009, 2010, 
2011, 2012 en 2013). Momenteel pakken wij de draad weer op. Zeer regelmatig 

lopen wij 15 tot 20 km om de beentjes los te houden. Bij leven en welzijn zijn wij van 
plan om ook in 2014 weer mee te doen.   
 

Mocht iemand geïnteresseerd zijn in nadere informatie dan verstrekken wij die graag. 
                                                              Henk ter Braak (06 53 37 48 00)  

                                       
 
 

Zijlijn 
Bejaardengymnastiek 
 

Toen ik 70 jaar werd, 3 jaar geleden, hebben Johan en ik ons bij deze club 
aangesloten. Iedere vrijdagmorgen om 10 uur worden we intensief bezig gehouden 
op en achter de stoel en Ineke, de fysiotherapeut, is een leuke juf. De groep bestaat 

momenteel uit 16 mensen. 
We hebben versterking gekregen, en wel van Gerrit, Fien, Greta, Johnnie, Tonnie en 
Anton, die al eerder lid was geweest. Johnnie had vorige week commentaar, net als 

hij het kunstje door had, veranderde Ineke weer van oefening. Ja, Johnny, oefening 
baart kunst !.   
Soms vraag ik me af waar al die andere oudere Beckummernaren zijn. Het is goed om 

te bewegen en het koffiedrinken naderhand is gezellig. O ja, we hoeven niet in een 
gympakje te komen. Gewone kleren voldoen. Wie weet, tot ziens. 
                                                                                                 Rie Menkehorst   
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OLIEBOLLENACTIE TVO JEUGD 
Binnenkort komen de jeugdleden van TVO weer bij u aan de deur om de 
bestelling van de oliebollen op te nemen. Het bakken en bezorgen vind 
plaats op maandag 30 december. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan de TVO-jeugd. 
 

 

 

Berichten van de KVO 
 

25 September  opening nieuwe seizoen thema ’eenvoud’. Aan het begin van 
de avond werd er door Gaatske en Magda Pot aandacht gegeven aan het 

thema van dit jaar. Aansluitend was de jaarvergadering, tijdens deze 
vergadering werd er officieel afscheid genomen van Oeke Pot, Gaatske Colijn 
en Karin ten Dam. De taken van deze dames worden overgenomen door Ans 

Mulder (voorzitter) Angela Morsink (penningmeester) en Ine Wentink. Dinie v 
h Oost werd gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van de KVO. De avond 
werd afgesloten door foto’s van de kerstavond vorig jaar en oude filmbeelden 

van de sint/kerstavond van Stepelo uit 1986. 
 
De oktober activiteit ging verder van huis. Samen met 35 dames zijn we naar 

Huis Singraven in Denekamp geweest. Een zeer interessante ochtend met 
erg veel informatie over de kunst voorwerpen en geschiedenis van het huis. 
Een wandeling door de mooie tuin naar de watermolen waar een lekkere bak 

koffie klaar stond. 
 
En 12 november stond een avond over veiligheid in en om het huis op het 

programma. Toon Wentink legde op zeer humoristische wijze uit hoe je je 
veilig kunt  voelen met de nodige nuttige tips. Er zal zeker in menig gezin 

nog over worden nagepraat en de nodige maatregelen worden getroffen.  
 
De taken in het nieuwe bestuur zijn: 

   Ans Mulder:  Voorzitter 
   Secretariaat:  Marga Wijlens 
   Penningmeester: Angela Morsink 

   Notulist/lid  Rosalien Hilderink 
   Lid:   Ine Wentink 

 
En 11 december om 19.30 in het Proggiehoes onze jaarlijkse december-

avond verzorgd door de buurtschap Stepelo. 

                                                                                                  Marga 
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AED Beckum nieuws 
10 november 2013 
 
Er is veel vraag naar een beginnerscursus reanimatie/AED. De cursus op 

dinsdag 17 december 2013 is reeds volgeboekt. Daarom hebben wij op 
dinsdag 18 maart 2014 nog een beginnerscursus gepland. Op het 
moment van dit schrijven zijn er nog 9 plaatsen beschikbaar van de 16. 

Aanmelden hiervoor kan per mail: aed-beckum@outlook.com of telefonisch: 
06-46525076. De kosten hiervoor bedragen € 25,- Indien aansluitend 
aanmelding bij HartslagNU volgt, en hiermee dus het Project AED Beckum 

wordt gesteund, zijn de kosten € 15,-.  De cursus wordt gegeven in ’t 
Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38, 7554 PZ Beckum.  
 

De eerstvolgende herhalingscursus is gepland op dinsdag 4 maart 2014.  
 

Per abuis is het IBAN nummer in de vorige BBB verkeerd vermeld. Dit moet 

zijn NL46RABO0161478522. Bedankt voor de reeds geboden financiële 
ondersteuning! 

                                                                         Werkgroep AED Beckum 

 
 
 

GEVONDEN! 
Dit kettinkje hebben we gevonden op het kerkhof. 

Afhalen bij Marinus Vossebeld Ganzebosdijk 9 Beckum. 
 

 

            Groeten, Truus Vossebeld 
 

 

mailto:aed-beckum@outlook.com


Beckum Beter Bekeken, jaargang 35, nummer 9 , 2013 
pagina 36 

Nieuwe bestuursleden vd Jeugdraad Beckum 

  
Teun te Lintelo en Anouk Mulder worden in de Jeugdraad Nieuwsbrief 

voorgesteld als nieuwe bestuursleden. 
 

Komende activiteiten vd Jeugdraad; 
22 nov creatieve avond 
17 jan. feestavond Proggiehoes 
11 mei zeepkistenrace 

8 juni Lowlandgames bij Pinksterfeesten Beckum 
 
 

Overvloed 
 

Rondje Beckum, altijd de moeite waard in de mooie natuur. Om te fietsen of 
wandelen door het Altena’s bos en Stepelo gebied. Of door Oele, richting Bentelo of 
aan de andere kant omgeving Boekelo. Je kunt ook direct achter het Proggiehoes het 

Kerkveldervoetpad volgen met legio vervolgpaden- en weggetjes. En het 
Loninkvoetpad is ook boeiend, vooral als je bij het bruggetje achter ‘de Beunder’ de 
Hagmolenbeek breed ziet kronkelen. Zeker met de waterovervloed van twee weken 

geleden de moeite waard. Kattenköppe, Rotersweg en Huttenveldsweg. Ach, we 
kennen allemaal die paden en weggetjes wel.  

Waarom dan deze extra aandacht? 
Dat is vanwege het feit, dat dit najaar een overvloed is aan fruit; aan appels, peren, 
walnoten sierkalebassen en pompoenen. En in de hele regio Beckum worden die 
aangeboden. Op verschillende plaatsen waar je langsloopt of fietst zie je rekjes, 

tafeltjes of dozen staan met dat verse fruit of pompoenen Hier en daar voor een 
schappelijk prijsje, soms wordt een vrije gift gevraagd en soms staat het gratis 
uitgestald aan de weg. Gewoon delen in die overvloed, dat is mooi, dat is nobel. 

                                                                                                          Jan Ottink 
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BBB tje 
 

Te huur in Beckum 
Kleine woning (2 onder 1 kap). 
Geschikt voor 1 tot 2 personen. 
Haaksbergerstraat 199. 
 

Info.  074 3676643 

 

 

DE LAATSTE LOODJES… 
 

Kerk in Beckum -1-; begin november was de traditionele Hubertusmis met 
jagersmuziek en dialectviering, mooie traditie 
 

Kerk in Beckum-2-; Ook enkele dagen ervoor; mooi concert voor 
genodigden in Blasiuskerk (goede akoestiek!), daarna konden de gasten 

lekker smullen bij het Wapen van Beckum… 
 

Vogeltentoonstelling; Weer een week later; Proggiehoes was domein voor 

de vogelliefhebbers. Inderdaad Vogelvreugd hield onderlinge tentoon-stelling 
met 400 vogels. Veel kwaliteit, animo en vogelliefhebbers waren aanwezig. 
Harry Scholten viel weer dik in de prijzen (was nl zondags op z’n paasbest 

gekleed bij 65 jr feest Harry K. te O!!). Verder geen gegevens ontvangen… 
 

Bibliotheek Beckum; even langs gewipt, boek lenen/registreren, even 

boek opleggen/scannen/toets indrukken/zo gepiept. Was lekker druk op 
maandagmiddag. Vooral veel kinderen met moeders! Vroeg Marijke naar de 
drukte. “De jeugd komt veel langs en leent boeken. brochures etc., dat is 

mooi. Alleen de volwassenen van Beckum hebben de weg (nog) bijna niet 
gevonden. Maar ja, even omschakelen naar die mooie bieb in eigen dorp, dat 
kost tijd… Gewoon doen dus, dames en heren!!! 

 
 

EVEN TERUKIJKEN OP…’T IS MAAR TIEDELIJK  
 

Nog even aantippen; de spelers die van de komedie ‘t Is maar tiedelijk’ zo’n groot 

kassucces maakten; drie weekends drie dagen volle bak!. Gerda Pot (77 jaar!) als 
boerin Anna die bedaard en wijs de touwtjes in handen heeft, Daan Nibbelink als 
zoon Jan, die in korte tijd geweldig als acteur gegroeid is, Maayke Mentink als 

openhartig lief buurmeisje, Dianne Paalman, die zich als buurvrouw ontpopt tot ‘een 
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ware sniphaan’, Eddie Drenth en Tonnie Alferink als onverbeterlijke, katvechtende 
broers, Ben Nijenhuis en Marcel Busschers als overtuigende pastoor en dominee, die 
hun schaapjes willen behouden, Turkan Genc, de zelfverzekerde debutante als zuster 

Theresa. Cilia Scharenborg als souffleur en Joop van den Berg als regisseur 
completeren het Levenslust gezelschap. Rob van de Brug en Aaron Leferink zorgden 
voor geluid, video aankleding etc.  

 

Hoogtepunten? 
1. Daan komt van achteren het toneel op, broers Evert en Harm zitten mokkend aan 
weerskanten vd. tafel, ineens valt er een stilte. Daan kijkt van links naar rechts naar 
de mopperaars, die zich flink ongemakkelijk voelen. De mimiek en houding van deze 
drie acteurs spreken boekdelen, een prachtige stilte scène van wel twee minuten… 
 

2. Bij het eeuwige gemekker vd. broers (weer zittend aan weerskanten vd. tafel) 
bekent de ene broer ineens openhartig een vroegere gebroken liefde. De monoloog 
werd zo intens gespeeld, compleet met rode zakdoek voor de tranen, dat de zaal 
stilviel. Er werd hier en daar stilletjes geslikt… Zitten we hier nu te kijken naar een 
drama of blijspel?!? 
                                                                                                     BBB redactie 

 

Datumbank 
 

20 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
22 nov.  Zonnebloem; najaarsfeest in ’t Proggiehoes. 14.30-17.30 uur 

24 nov.  Sinterklaas komt in Beckum. 14.45 uur op het schoolplein 
27 nov.  Werkgroep Jeugd 
 4 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

11 dec.  KVO; Jaarlijkse decemberavond 
12 dec.  Ouderensoos 
18 dec.  Kerstmarkt 

18 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
21 dec.  Oud Papier 
21 dec.  Kerstboomfeest bij café Halfweg 
 7 jan. 2014 Ouderensoos 

 8 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
15 jan  Werkgroep Jeugd 
17 jan.  Jeugdraad; Feestavond in ’t Proggiehoes. 

21 jan.  KVO; EHBO in het gezin 
22 jan  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
4 febr.  Ouderensoos 

8 en 9 febr.        Open dagen Stichting Historisch Archief Beckum eo 
26 febr.             KVO; Creatieve avond in ‘t Proggiehoes 
5 maart              Werkgroep Jeugd 

6 t/m 9 juni Pinksterfeesten 
20 t/m 22 juni     TVO; Jeugdkamp 2014 
30 juli t/m 4 aug. Muiterweek 2014  
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************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2013- 2014 
 

23 dec. t/m 3 jan. 2014 Kerstvakantie 
24 t/m 28 febr.  Voorjaarsvakantie Bovenbouw 
24 febr. t/m 7 maart Voorjaarsvakantie Onderbouw 

21 april   Pasen 
28 april t/m 9 mei Meivakantie 
29 en 30 mei  Hemelvaart 

 9 juni   Pinksteren 
7 juli t/m 15 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

Spreekuren Gezondheidscentrum  

De Beukenhof “Op uw gezondheid” 
 

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

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

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  

 

Parochienieuws Misvieringen Beckum december 2013  
Zo.  1 dec.  9.00 uur: WOORD- EN COMMUNIEVIERING: Pastor Saris 
    ( Dames- en Herenkoor ) 
Za.  7 dec. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING: Pastor 

Hoogland ( Dames- en Herenkoor ) 

Zo.  8 dec.  9.00 uur:  GEEN VIERING 
Za. 14 dec. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING: pastor 

Hoogland ( Spirit ) 

Zo. 15 dec.  9.00 uur:  GEEN VIERING 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Za. 21 dec. 19.00 uur: EUCHARIST.VIERING/SAMENZANG: Past. Escher 
Zo. 22 dec.  9.00 uur:  GEEN VIERING 
Di. 24 dec. 19.30 uur: KINDERKERSTVIERING:  WOORD- EN   

    COMMUNIEVIERING: Pastor Saris 
  21.00 uur: NACHTMIS: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastor Escher ( Dames- en herenkoor ) 
Wo. 25 dec.  9.00 uur:  EERSTE KERSTDAG: GEZONGEN   

    EUCHARISTIEVIERING:Pastor Escher  
( Dames- en herenkoor) 

Do. 26 dec.  9.00 uur:  2e  KERSTDAG: GELEZEN EUCHARIST.VIERING  

    ( Samen met St.Isidorushoeve ): Pastor Escher 
Za. 28 dec. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 29 dec.  9.00 uur:  GELEZEN EUCHARIST.VIERING: Past.v.Breemen 
Di. 31 dec. 19.00 uur: OUDJAARVIERING: GEZONGEN EUCH.VIERING: 

    Pastor v.Breemen ( Dames- en herenkoor ) 
 
 

Adventsactie 2013: Electriciteit voor  
kleuterscholen in Bethlehem! 
Uitnodiging informatie avond bisschoppelijke adventsactie  
Maandag 2 december zal er een informatie avond zijn over de Adventsactie 2013:  
U bent van harte welkom om 20.00 uur in het parochiecentrum in Goor. 
 

Wel graag aanmelden bij csaris@heiligegeestparochie.nl 

 
 

TVO activiteitencommissie 
Vrijdagavond 1 november was het griezelen voor de TVO jeugd voor kinderen van 
groep 6,7 en 8. Op deze mooie donkere avond zijn de kinderen in groepjes met 
begeleiding begonnen aan een spooktocht. We hebben hulp gehad van de oudere 
jeugd die voor hun Maatschappelijke stage aanboden te helpen. Dit hebben ze leuk 

gedaan. Mooi dat er voldoende hulp was om deze avond tot een succes te maken. In 
het voorjaar word er een leuke middag georganiseerd voor de kinderen van groep 
2,3, 4 en 5..  

                                                                                   Activiteitencommissie TVO  

 

DEZE MAAND… in één volzin 
Je kunt bijkans over de toeren raken als je dagelijks in de media alle wereldse 
ellende ziet die varieert van zinloze oorlogen met onschuldige slachtoffers tot mega 

natuurrampen - nu – in de Filippijnen en dat dan Nederland met een grote landelijke 
actie de nodige gelden daarvoor bij elkaar doneert is mooi, maar de twijfel daarna 
over een al dan niet zinvolle besteding doet onze wenkbrauwen weer fronsen, 

hetgeen onverlet laat  menigeen ook over de toeren raakt bij het gekissebis in onze 
politiek bij de aanschaf van de JSF vliegtuigen en, dichterbij, het handhaven van de 
FBK games versus mogelijke plannen van FC Twente ter plaatse, waarbij wel één 
ding vaststaat; in Beckum worden binnenkort (legaal!) bomen gerooid achter de 

sportzaal en gaat een nieuw kleedkamercomplex verrijzen!!! 

mailto:csaris@heiligegeestparochie.nl

