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

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

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  
VRIJWILLIGEBIJDRAGEN V D. LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 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; emailjanottink@home.nl 

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

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

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   

 
Verdere BBB uitgaven 2014 – en 1e deel 2015 
18 dec. -28 jan. - 25 feb. – 25 mrt. – 22 apr. – 27 mei – 24jun. 
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…………………………………… 9 
 

Zo aan het begin van weer een nieuwe maand denk je wel eens, hoe gaat 
het lopen met de teksten deze maand, krijgen we de BBB wel vol? Want 
minimaal 28 tot 32 pagina’s is wel het streven elke maand. Tot een 

maximum van 40 pagina’s. Maar ook deze maand zijn er zoveel zaken aan 
de orde waarover gepubliceerd gaat worden; 35 artikelen maken de 40 
pagina’s weer vol. Ook de kleedkamerfestiviteiten van afgelopen zaterdag 

volop in woord en beeld! Lees het en u bent op de hoogte… 
 
 

Laatste Week Nieuws 
 

Spirit op de televisie 
Het dameskoor Spirit van Beckum en Isidorushoeve was zondag 16 november 
op de tv te zien. Samen met een Hengelo’s koor zongen ze een misviering 

vanuit de Lambertuskerk te Hengelo. Voorganger was pastoor Oortman. 
Geregeld waren Beckumer dames in beeld terwijl ook Beckumer kerkgangers 

herkend werden. En het moet gezegd; ‘onze’ dames zongen met verve en 
overtuiging! 
 

De TVO handbaldames 1 deden tegen Bornerbroek goede zaken. Na een 

flinke voorsprong met rust, 16-8, werd de zege in het 2e deel veilig gesteld. 
Bij 25-16 stopte de teller en staat TVO hoog in de middenmoot… 

 

TVOa1 en b1 kwamen tegen Wilhelminaschoool vd koude kermis thuis. 

Beide titelkandidaten gingen onderuit; a1 verloor thuis onnodig met 0-1 en b1 

kwam zaterdag jl bij de School te kort in scherpte en verloor met 6-2. De 
kampioenskansen voor b1 blijven nog wel intact…. Het TVO7tal maakte korte 
metten met Ruurlo en heeft de koppositie weer in zicht!... 
 

De volgende BBB verschijnt donderdag 18 december ! 
(oa. ivm. Kerstmarktactiviteiten op woensdag!). Alle bezorgers zijn die 

donderdag uitgenodigd voor  een kerstborrel in de kantine van ’t Geertman 
om 15.30 uur!! 
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WAT U LEEST IN DEZE NOVEMBER BBB 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten 
 Uitgiftedata BBB  in 2015 
 TVO actua alle jaarvergaderingen en wetenswaardigheden 
 TVO volley volwaardige sportafdeling in beeld 
 BBBtje kerstbomen te koop 
 Sinterklaas komt ook in Beckum 
 Luk akkefietjes, dialect schriefsels 

 In Memoriam Anny Kokhuis 
 Station SSF 5 t/m 7 december 2014 

 Politieke vragen CDA glasvezel buitengebied 

 Kerst bij Oeler watermolen Twentsche Leu 
 Wist u datjes sportsnippers 

 Hinderlijke gewaarwording paardenpoep 

 De Bieb in Beckum wetenswaardigheden 
 Zijlijn column 

 Sam’s kledingactie opbrengst 
 Markt in Beckum niet volledig bezet, jammer 
 Midwinterfeesten Beckum met Jan Smit 
 Euregiorally finish in Beckum 

 Hubertusviering in Blasiuskerk 
 Vogelvreugd show de vöggelkes floot’n zo mooi 
 Vrouw Actief Beckum nieuwsfeiten 

 College B&W Hengelo bezocht Beckum 
 Woningbouwplannen belangrijke fase volgt 
 Kerstmarkt Beckum alle feiten 

 Adventswandeling 11 december as. 
 Wildplassen aan het Kerkveldervoetpad 

 Zonnebloem met trekkingslijst verloting 

 Misvieringen Blasiuskerk december 2014 
 Datumbank activiteitenagenda 

 Gezondheidscentrum De Beukenhof tussenbalans 
 Opening kleedkamercomplex huzarenstuk geleverd! 
 Oliebollenaktie  TVO jeugd 

 Deze maand… in een volzin 
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Uitgiftedata van BBB in 2015 
28 januari – 25 februari – 25 maart – 22 april – 27 mei – 24 juni 

23 september – 21 oktober – 25 november – 16 december 
 

  
 

 
De jaarvergaderingen bij de sv TVO 
 

Alle sportafdelingen van sv.TVO vergaderden op 20 oktober jl in 
verschillende locaties. Resp. in de tenniskantine, op school en in de 

sportzaalkantine hielden de volley, handbal en voetbaltak hun 
jaarvergadering. Aansluitend was in de Geertman kantine de omni-
jaarvergadering. 
 

Er waren overwegend positieve beschouwingen te melden. Organisatorisch 
draaien de afdelingen redelijk tot goed, niet in de laatste plaats ook door 

een prima inzet van de stafleden en vrijwilligers. 
Ook financieel zijn er gunstige cijfers te overleggen bij alle afdelingen.  
  
Bij de voetbal werd de voltooiing vh nieuwe kleedkamercomplex 
gememoreerd. Een topprestatie van alle betrokkenen en vrijwilligers. TVO 
voetbal heeft 337 leden, van pupillen tot junioren, senioren en niet spelende 

leden/donateurs. Dat beeld geeft een lichte daling tov. de laatste jaren. 
Door de lening vanwege de kleedkamerbouw komt er jaarlijks in de 

exploitatie een lastenpost van 8400 euro. Maar dat is in het huidige beeld 
relatief goed op te vangen. Wel moet extra op de kosten gelet worden de 
komende tijd.  

De resp. elftallen bij de jeugd en senioren draaiden een gemiddeld een 
redelijk seizoen met TVO6 en f2 als kampioenen. TVO3 is 3 weken geleden 
toch teruggetrokken; door blessures, afmeldingen etc. was de marge toch te 

krap en structureel elders spelers wegplukken kan niet de opzet zijn. 
Opzetten van een zaterdagteam of een 2e elftal voor de zevental competitie? 
Deze suggestie wordt op haalbaarheid gepeild, maar lijkt voorlopig niet 

realiseerbaar.  
De nieuwe website van TVO voetbal draait tot tevredenheid, ook bij de 
social media instrumenten wordt hier gebruik van gemaakt, de TVO App lijkt 

na opstartproblemen te werken. 
Over accommodatie zaken zijn louter positieve berichten te melden. Ronnie 
Morsink geeft de maandag accommodatiewerkgroep een grote pluim. Er zijn 
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noodzakelijke materialen aangeschaft, er komt een verhard terras naast de 
tribune bij de koffiehoek. (waarbij ook uitbreiding van ‘fris en snoep’ in de 
planning staat, is in voorbereiding; organisatie/bezetting etc.). Een renovatie 

vh hoofdveld wordt ook binnenkort een groot actiepunt. 
Zoals gememoreerd, ook de jeugdteams draaiden een prima competitie. 

Naast kampioen F2 was B1 succesvol als bekerwinnaar en 3e in de 
competitie. Dit seizoen begonnen het nieuwe A1, maar ook B1 en C1 sterk 
en bezetten de kop - dan wel hoge - posities. Punt van zorg is pesten en in 

een voorkomend geval zijn al gesprekken gevoerd met ouders, terwijl ook 
de basisschool hierbij betrokken wordt. Een aantal mutaties in het 
jeugdbestuur zijn onlangs doorgevoerd. Na jaren trouwe dienst hebben Tom 

Ellenbroek, Luuk Horstink en Martien Morsink afscheid genomen van het 
jeugdbestuur.  
Het jeugdbestuur bestaat nu uit de volgende leden: De zittende leden zijn 

Linda Vossebeld (o.a. wedstrijdsecretariaat) en Ron ten Dam (o.a. sportlink). 
De nieuwe leden zijn John Frongink (voorzitter), Pascal Ottink (o.a. indeling 
scheidsrechters), Andre Karnebeek (voetbaltechnische zaken), Jarno Blanken 

(activiteiten) en Oscar Koppelman (secretaris). Intern heeft het 
jeugdbestuur de stoppende leden bedankt voor hun inzet. Martien Morsink 
(stoppende jeugdafgevaardigde in het bestuur) wordt door het hoofdbestuur 

bedankt voor zijn inzet en in de bloemetjes gezet.  
En vijftal jubilarissen kent de voetbalafdeling. Nico Scharenborg, Trudy 
Mentink en Herbert Veldhuis zijn 40 jaar lid, Henk Morsink en Corrie 

Koppelman zijn 50 jaar TVO lid. Bloemen en oorkondes worden uitgereikt 
door de voorzitter. 

Huldigingen jubilarissen TVO voetbal 
 

   
                Trudy Mentink 40 jaar lid…                    Herbert Veldhuis 40 jaar lid…                   
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          Henk Morsink 50 jaar lid…              Corrie Koppelman 50 jaar lid…. 
a 

   
 Martien Morsink neemt afscheid vh bestuur en groepsfoto vd jubilarissen met voorzitter 
 

Succesvolle werving steunende leden TVO handbal 
In de aula van de basisschool werd de handbalvergadering gehouden voor 
ruim 30 leden. Er werd een secretarieel en financieel verslag gedaan. 

Marieke Weernink deed verslag  vd. activiteiten binnen de Technische 
Commissie, waarna Moniek Breukers en Kelly Heuker of Hoek praatten over 
de succesvolle werving van steunende leden voor TVO handbal. Lindsay 

Mulder werd tot voorzitter vd. Technische Commissie gekozen.  
 

Hennie Assink (sponsorzaken), Saskia Karnebeek (lid algemene zaken) en 

Susan Annink (voorzitter) werden herkozen in het bestuur. 
De Technische Commissie zoekt nog een lid senioenzaken. Interesse? 
Svp.mailen met Nicole Cramer Bornemann; vc@tvohandbal.nl. 

Er is een nieuwe opzet voor jeugdhandbal; spel- en wedstrijdstructuur zijn 
vernieuwd – betere ontwikkeling – meer plezier – kwijt kunnen van 
bewegingsdrang zijn belangrijke aspecten en worden gefaseerd ingevoerd. 

mailto:vc@tvohandbal.nl
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Eerst de H-jeugd (kabouters) en F-jeugd (mini’s) en ook belangrijk is; 
thuiswedstrijden voor de F-pupillen worden in ‘t Geertman gespeeld. 
Voor verdere gedetailleerde info, zie de Break Out op de handbalsite! 
 

Topprestaties bij kleedkamerbouw in velerlei opzicht 
De omni jaarvergadering kenmerkte zich door de ruime terugblik op het 
kleedkamerproject van TVO. Daarbij lieten enkele betrokken bestuurders alle 
bouwzaken, geweldige samenwerking en financiële gang van zaken de revue 

passeren. De samenwerking met name tussen hoofdaannemer Mulder, 
andere ondernemers, bouwcommissie en vrijwilligers; het was een 
huzarenstukje van alle betrokkenen. Mn. scheidend penningmeester Wijnand 

ten Vregelaar en Bas ter Avest lichtten eea. toe. ‘De eigen vrijwilligers-
bijdrage van 100.000 euro is ruim gehaald, kan ook wel 130.000 euro zijn 
geweest’ en ‘uiteindelijk was de begroting bijgesteld tot 440.00 euro en het 

bestede eindbedrag was 420.000 euro. Dat hierbinnen veel extraatjes, 
afwerkzaken en bestrating konden worden meegenomen, geeft het positieve 

beeld nog meer reliëf! 
 
Alle afdelingen hebben een positief resultaat geboekt, waarbij de inkomsten 

vanuit de diverse commissies (kantine, sponsoring) en diverse acties wel 
noodzakelijk zijn. Het kantinebeleid wordt toegelicht, de doelstellingen 
besproken en het (financiële) beleid uiteen gezet. Daarbij zijn positieve 

cijfers te overleggen. Bij het alcoholbeleid en de Arbo wetgeving heeft de 
overheid een steeds dikkere vinger in de pap. Er zal een soort taak-
omschrijving voor de kantinemedewerkers op papier moeten komen.  

 

Bestuursmutaties bij TVO omni 
Marco Ottink krijgt een bestuursfunctie t.b.v. de sponsorzaken en neemt 
hiervoor ook zitting in de sponsorcommissie. Kevin Boonk volgt Marco Ottink 
op in het voetbalbestuur als penningmeester. John Frongink volgt Martien 

Mulder op als voorzitter van het jeugdbestuur. In het TVO OMNI bestuur 
volgt Eric Pelle Martin Mulder op als secretaris en neemt Tonnie ten Dam de 
functie van penningmeester over van Wijnand ter Vregelaar, waardoor ook 

het OMNI bestuur weer een volledige bezetting kent. 
In de Omni jaarvergadering is besloten een kledingfonds in te stellen voor 
alle spelende leden, om kledingsponsoring voor de sponsoren weer 

aantrekkelijker te maken (lager instapbedrag). Alle aanwezige  leden van de 
afdelingen begrijpen de noodzaak van deze opzet in deze ‘na-recessietijd.’ 
Het maandelijks te betalen bedrag moet worden gereserveerd en gebruikt 

voor de aanschaf van tenues, etc. 
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Martin Mulder tot lid van verdienste van sv. TVO benoemd en Theo Wijlens 

die erelid van sv TVO werd 
 

Naast een aantal jubilarissen die in het zonnetje zijn gezet is Theo Wijlens 
benoemt tot Erelid van TVO, als dank voor de vele jaren (ruim 40!) die hij 
heeft ingezet op velerlei gebied bij, vooral, de TVO jeugd en nog steeds 

actief is als vrijwilliger. Martin Mulder werd tot Lid van Verdienste benoemd 
vanwege jarenlange activiteiten voor TVO in besturen en commissies. 
                                                                                           Jan Ottink 
 

De TVO volleyafdeling doet volwaardig mee!! 
 

De volleybal afdeling had dit jaar een prima opkomst op de 
jaarvergadering, 32 leden waren aanwezig;  volgend jaar hebben 
we een grotere ruimte nodig voor onze jaarvergadering.  

Mooi was om te zien dat er naast de competitie speelsters zo’n goede 
opkomst was van de recreanten groep. Wel de nadrukkelijke wens van hen 

het volgende jaar eens  andere dag te plannen voor de jaarvergaderingen 
dan de maandag, hun trainingsavond.  
Na een langere periode zonder voorzitter  gaat  Herman Bunte deze functie  

vervullen. Hij geeft daarbij nadrukkelijk aan dat de volleybal afdeling een 
volwaardige afdeling is van TVO omni en dat het Volleybal bestuur dit 
uitgangspunt steeds zal volgen.   
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Herman; ‘de vraag waarom ik voorzitter ben van de volleybal en lid van de 
dorpsraad is voor mij in dit kader niet zo van belang. Het gaat om de 
volleybal afdeling daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik zie welk 
plezier het mijn kinderen, buurkinderen en anderen geeft. Het is belangrijk 
voor Beckum, daarom doe ik dat evenals trouwens het lidmaatschap van de 
 dorpsraad’. 
                                                                                                                                
Voor  mensen buiten de volleybal groep mag het afgelopen jaar wel eens de 

indruk zijn  gewekt dat de afdeling een erg zelfstandig bestaan leidt buiten 
de omni, dit is dan te wijten geweest aan  de zware druk die lag op de 
kaderleden. Er waren te veel taken voor een te kleine groep  (actieve) 

speelsters. Deze hebben overigens de zaak prima draaiende weten te 
houden. Fantastisch om te zien hoe deze actieve  speelsters zelf hebben 
gezorgd voor de training van de jeugd, bestuurlijke taken, wedstrijd-

secretariaat en zelfs de training van de senioren. Dit omdat de trainer 
aangesteld voor het jaar 2013-2014 niet functioneerde en de beoogde trainer 
voor het huidige seizoen door  langdurige ziekte zijn werk niet kon beginnen. 

Volleybal heeft net als de andere afdelingen last van het teruglopend leden 
aantal, vooral bij de jongste jeugd, er zijn minder jonge kinderen in Beckum 
dan 20 jaar gelden. 

 

 
Gerard Horstink is tot lid van verdienste van TVO volley afdeling benoemd 

vanwege ruim 25 jaar trainerschap en ontving attenties van volleyvoorzitter 
Herman Bunte 
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Ook hierin wordt het duidelijk hoe belangrijk het is dat er in Beckum weer 
plaats komt voor jonge gezinnen door nieuwbouw activiteiten! 
Door het minder worden van het ledenaantal zal er samenwerking moeten 

worden gezocht met buurtverenigingen: Volleybal heeft daarmee al een 
begin gemaakt, de meisjes C van Boekelo die geen trainer heeft traint elke 

woensdag tot tevredenheid mee met de groep van TVO C. Ook op senioren 
niveau worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht.   
  

Volleybal is een afdeling van TVO die binnen verschillende groepen mensen 
in Beckum plezier geeft in hun sport: het enthousiasme van de jongste  
jeugd, veelal begeleidt door hun ouders, de oudere jeugd met ondersteuning 

van de senioren speelsters, de dames1 en 2  die een goede combinatie 
weten te vinden tussen competitie en gezelligheid, en niet te vergeten de 
grote groep recreanten.  Een grote groep die op deze wijze blijft sporten. 

 Zo is TVO bedoeld!    
Tvo heeft 2 dames teams, zij spelen in de 3de en 4de klasse van de nevobo 
competitie. In de recreanten competitie spelen wij met een dames en heren 
team. In de jeugd spelen wij met meisjes A en C. Er zijn verschillende 
miniteams actief aan het volleyballen. Zij spelen mee in de CMV competitie 
van de nevobo. 
  

 
Volleybal bij TVO, dames-meisjes-herenteams wekelijks in actie in de 

sportzaal ’t Geertman (foto TVO volleysite) 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 9, 2014 
pagina 11 

BBBtje 
Te koop; Kerstbomen uit de volle grond (geen naalduitval)  

Picea Abies – Picea Omorika – Nordmann – Koreana 
Vanaf 5 december, vooraf reserveren kan ook. 
C.Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum tel. 3676314 

 
Dag Sinterklaas, welkom!! 
Hallo jongens en meisjes… 
 

Op zondag 23 november komt Sint met zijn Pieten weer in Beckum. Om 
ongeveer 14.30 uur begint de Sint aan zijn rondrit door Beckum, waarna de 
Sint om 14.45 uur op het schoolplein aankomt. Vanaf het schoolplein gaan 

we met z'n allen naar 't Proggiehoes. Alle kinderen uit en rondom Beckum 
tot en met groep 5  nodigen we uit om aan de intocht deel te nemen. 

 
 

Luk akkefietjes 
 

Ik zol d’r veurige moand al oawer schriem’n, mer ik har kats verget’n um tiedug 
miene schrieverieje in de busse te gooi’jn bij BeeBeeBee. Dat was mie noe nog nooit 
oawerkom’n bie wiese van sprek’n, dat was’’t nig. Ik heb den veurman van 

BeeBeeBee nog warre belt, mer hee was onverbiddeluk. ‘Te laate is te laate en of ie 
noe al 50 joar (bie wies vansprek’n) oene akkefietjes anneleavert, döt geels nig 
terzake’… Potdaampmie, ik heb nog nooit zo’n strabaant man ezeene, dat he’k nig. 

Ma good, ik was nor de milleterie in Bookel ewes. Joa, ik kreeg ne kaate veur niks, 
aans ha’n ze mie d’r ok nig ezeen. Want wat dachie wat ne kaate kost veur vrie’j in 
en oetloop’n en luk te ett’n en dreenk’n. Dan bu’j gleeuf ik wal vieftig tot hoonderd 

klamot’n kwiet. Dat döt me deenk’n an BekappersBeandje den bie de kassa ok ’t 
volle poond mos betaal’n. ‘Potdaampmie’, noster’n hee; ‘ik wil gin peard koop’n, 
alleen efkes kiek’n…’  

Good, ik gung in mien zunnagse pak met de fietse nor Bookel en heb mie dat sirkus 
eff’n bekekk’n. Het wa ollemoale bisnis, sosiale media (asosiaal gedrag) en 
unterteenmunt. Oftewel poch’n, meka wat wies maak’n, zaak’n doon en met de lippe 
an’t bier doar an’t schap.  
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Kiek, oet leefde veur mien vroogere beroep als hadwarkende agrariër en kenner van 
beeste en peare, wil ik dan nog wal is oet dat oogpuunt zonne milleterie bekiek’n, 
dat wi’k. er ja, a’j dan noast zonne kakker stoat met ’n afgrieseluk heudje op, ne 

garbedinejas oet de dattiger jpoar’n, leas’n dee’d um dree moat’n te groot waar’n en 
met ’n heuneke an de lien, den de krul’n net oet harre doan en as’n beverig 
scharminkeltje in dreek leup, vergung oe alle plezear. Zekers as zonne zunnebraand 

vröwke met ne met botox gerestaureerd köpke hem steurig anstöt en röp; 
Hildebrand, zollen wij niet even een aperatiefje nemen? Kiek, zo’n man  wet ’t 
verschil nog nig tuske ne shetlaandsen pony, ne Bels en ‘n Belgisch drafpeard.  

Nee, milleterie is toch nig mie dinge; een greuts kunstmatig spektakel woar at de 
peare op worre offerd, de mooie natuur wod’t misbroekt en het dure hear’nvolk en 
kakmadames zich an meka loat zeen en vol loat loop’n… 

                                                                                          HekselmesienHarry 
 
 

 

CDA vraagt om update glasvezel buitengebied 
 

De CDA fractie heeft het college van B&W gevraagd om de 
gemeenteraad een update te geven over de aanleg van glasvezel in 
Beckum en het buitengebied van de gemeente Hengelo.  

 
Fractievoorzitter Johan Harink wijst erop dat het CDA anderhalf jaar geleden 
hier al eens naar heeft gevraagd en dat er op basis daarvan een onderzoek 

naar de mogelijkheden heeft plaatsgevonden: ‘De provincie heeft geld 
beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de realisatie van een glasvezel 
netwerk in het buitengebied en we zijn erg benieuwd naar de stand van 
zaken’.  
Leefbaarheid buitengebied 
In maart 2013 drong het CDA er bij het toenmalige college op aan om aan te 

haken bij de plannen van de provincie voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in zogenaamde ‘onrendabele’ gebieden. Dat heeft volgens 

Harink alles te maken met het essentiële belang dat glasvezel heeft voor de 
leefbaarheid van het buitengebied: ‘Dit is belangrijk voor de bewoners , 
agrarische bedrijven en nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Met 
glasvezel kunnen we de dragers van de lokale economie een impuls geven en 
tegelijkertijd de voorzieningen op peil houden omdat ook scholen en het 
verenigingsleven in het buitengebied van snel internet afhankelijk zijn’.  
Vragen 
Het CDA wil weten wat er sinds maart 2013 gebeurt is en welke stappen er 
gezet zijn, maar is bovenal nieuwsgierig naar of er al bedrijven 

geïnteresseerd zijn in het realiseren van de aanleg en wanneer daar 
eventueel mee begonnen zou kunnen worden.  
Voor vragen over dit persbericht neem contact op met  Johan Harink (CDA Hengelo) 
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In memoriam 
 

Amper vier maanden na het overlijden van Berto Kokhuis sloeg het noodlot 
weer toe. Echtgenote Anny Kokhuis-Temmink werd plotseling getroffen 

door een ernstige ziekte en overleed na enkele dagen later in het ziekenhuis 
te Zwolle. Zij werd slechts 62 jaar. 

Tientallen jaren bewoonde het kostersechtpaar Berto en Anny Kokhuis de 

pastorie in Beckum en we zullen hen als plichtsgetrouwe dienaren van onze 
parochie danig missen. Daarnaast verzorgde zij de laatste jaren trouw de 

sporttenues voor de TVO1 voetbalselectie. 

Haar heengaan is een nieuwe slag voor de familie binnen een half jaar. Hen 
wordt dan ook sterkte wordt toegewenst bij het verwerken van dit verlies. 

Namens alle Beckumers 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/174471762656494/photos/a.176487512454919.24374.174471762656494/521583087945358/?type=1&relevant_count=1
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Kerst bij de watermolen 2014 
 
Op zondag 14 december  aanstaande vanaf 13.30 uur, vieren we 
weer kerst bij de watermolen Oele. De noabers van de watermolen 

maken samen met de molenaars zoals ieder jaar exclusieve 
kerststukken, kerstkransen, vogelhuisjes en andere  kerstversiering 
waarmee de molen wordt aangekleed en in ouderwetse kerstsfeer 

wordt gebracht.  
 

   

 De oale roap bij de watermolen en…        de boerendaansers in actie 
 

Gezellige verlichting, knapperende houtvuurtjes, kerstbomen, de midwinter-

hoornblazers die de “oale roap” blazen en de boerendansers die hun 
prachtige folkloristische dansen laten zien , zorgen samen voor een speciaal 
idylisch  sfeertje, dat u alleen in Oele, bij de kerstwatermolen kunt proeven… 

Tegen een kleine vergoeding kunt u  koffie, thee, krentenwegge warme 
chocomelk en warme gluhwein kopen. De gehele opbrengst  hiervan, maar 
ook van de prachtige zelfgemaakte kerstversiering  gaat, zoals ieder jaar, 

naar het goede doel. 
Het goede doel van vorig jaar was de Stichting kinder-wens-ambulance, waar 
we, mede door uw gulle giften  een heel mooi bedrag aan hebben kunnen 

schenken. We hopen van harte op uw komst, 14 december, vanaf 13.30 uur 
                                                               Boerendaansers Twentsche Leu 
 

Wist u datjes… 
* Het liep weer crescendo bij de voetbaljunioren; d1 won bij Grol met 2-10, 

c1 overliep W’school met 14-0, b1 dacht bij rust met 4-0 de buit al binnen te 
hebben, maar het bezoekend Excelsior kwam tot 4-3 terug. De Rijssense 
grensrechter was tevens hartstochtelijk teamcoach en radioreporter… A1 

boekte 1-8 winst op Rood Zwart. TVO5 kon na 2 minuten al douchen; in de 
partij tegen Hoeve V kreeg Christiaan H. een zware enkelblessure, dus 
staken. Sterkte bij het herstel Christiaan. TVO4 had geen kind aan Delden6, 
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12-0 winst, 2x6, mooi verdeeld over beide helften. Bij WVV deed het 2e 
goede zaken, via 2-8 winst werd orde op zaken gesteld. 
 

* TVO1 handbal moest de punten bij BWO laten. Lang hield de TVO ploeg 
gelijke tred met haar opponent, maar na de pauze perste BWO er een 
offensief uit dat hun op een 19-13 voorsprong bracht. De eindstand werd bij 

20-15 opgemaakt. TVO1 voetbalde thuis tegen Rood Zwart en kende 2 
verschillende helften. Eerst waren de gasten kansrijker (slechts 0-1 bij rust), 
maar TVO herpakte zich en kwam op voorsprong; Jorn 2x en Aaron zorgden 

voor de 3-1 eindstand…  
 

* Ook  op 1 november bleven de TVO jeugdteams in de winning mood; d1 

overklaste Twenthe na rust, 7-1 winst, b1 won bij Bon.Boys met 1-6 en A1  
speelde weliswaar perioden slordig maar de koploper toonde bij vlagen wel 

voetballend vermogen en eindigde met een ruime 9-2 zege op Bon.Boys… 
TVO4 ondervond dat spelen bij Hector vaak met partijdigheid te maken 
heeft, met 3-2 werd daar onverdiend verloren. Het 5e  speelde ook bij Hector 

en boekte een schamele remise, 2-2.  De TVO 45plussers  haalden de volle 
winst bij Ruurlo met 2-7 of 2-8?? Feit is wel dat Rene V. met een magistrale, 
onnavolgbare actie onder applaus van 3 ½ toeschouwers een heup-hak 

beweging maakte en aldus scoorde, zo ongeveer. TVO2 ontving Wilhelm. 
school2 en was uiterst koelbloedig. Na een 4-0 ruststand was na de 
eretreffer vd. School TVO weer de bovenliggende partij, bij 6-1 stopte de 

teller… 
 

*  De handbaldames1 verrasten koploper E&O2, maar waren eerst op een 1-

6 achterstand gezet. Met een sterk collectief herpakte TVO zich en via een 
12-7 stand werd met 22-19 een prima zege binnengehaald. TVO1 voetbal 
had een forse uitglijder bij Ensched.boys; alle linies speelden onder niveau 

en de makke TVOers lieten de betere gastheren profiteren van de geboden 
ruimte met fraai combinatiespel. Na de 3-0 ruststand stond al snel 5-0 op 
het scorebord. Een gedenkwaardige 7-1 nederlaag tenslotte… 
 

*TVO4-5-6 haalden thuis de volle buit binnen op die morgen dat in de 
Beckumer kerk een Hubertusviering was… Volle parkeerplaatsen dus rond de 

kerk en bij de sportcomplex-ingang. Het 5e versloeg het hooggeplaatste 
Buurse3 met 3-2 (gemopper vd gasten), het 4e wees Rekken fors terug met 
8-2 en het de 45plussers tikten Ruurlo naar een 9-3 nederlaag. TVO2 kwam 

bij BSC/Unisson op een 1-3 voorsprong, maar zag de keeper lelijk mistasten. 
Bij 5-4 bleven de punten uiteindelijk onnodig in Boekelo. TVO1 ontving 

Vosta en kwam vd koude kermis thuis. Wel sterker, maar geen afmaker deze 
middag, was de geijkte conclusie. Een keepersfout besliste de partij; 0-1. 
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Ook TVO1 handbal moest de punten laten aan opponent De Lutte, dat 
beduidend slagvaardiger was; 23-19 eindstand. De c1 voetbaljunioren 
wonnen met 6-0 van NEO en d1 verloor van en bij Eibergen met 7-4… 

 
 

Hinderlijke gewaarwording 
Er wordt al jaren voorzichtig – meestal achter de schermen – gedelibereerd over met 
name overlast van paardenpoep her en der in Beckum. Vooral in de tunnel liggen 

geregeld, vaak na het weekend, stevige hopen paardendrollen. Die tunnel is nou net 
na vele jaren grondig schoongespoten en ziet er weer mooi en vriendelijk uit en ook 
is onlangs de verlichting weer op orde gebracht. He, he, zuchtten de Beckumers, dat 

ziet er weer acceptabel uit. En laat nou net het laatste weekend van oktober – na de 
wintertijd invoering – weer een flinke lading paardenpoep in die tunnel gedeponeerd 
te zijn… Teleurstelling, nee ergernis alom dus. ‘Is daar nou niet wat aan te doen?’, is 

dan de algemene opmerking en men kijkt naar een bepaalde richting… ‘Wie dat 
paard berijdt, ook de poep opruimen’, hoor je in brede kring als dwingend 
commentaar. Tja, een logische gevolgtrekking maar van die redelijkheid is schijnbaar 
nog steeds niet bij iedereen doordrongen… 

                                                Een paardenliefhebber, maar dan zonder poep… 

   
 

De Bieb van Beckum 
 

Allereerst wil ik even stilstaan bij het zeer plotseling overlijden van Annie 
Kokhuis. Annie was een trouwe klant van de Bieb. Ze nam meestal wel 4 of 5 
boeken mee. Wanneer ze die terugbracht gaf ze ook haar commentaar 
daarop. Een “aanrader” of “dit vond ik helemaal niks.” 
Al jaren lang, ook als klant van Bieb bus, had ze dezelfde plastic tas waar 
precies dat aantal boeken inpaste. Persoonlijk zal ik haar ook missen. Als 
buurvrouw, bij wie ik regelmatig kwam. Ze wist precies wanneer, want dan 
stond om half 10 de koffie en de beschuit met kaas al voor me klaar. 
Zij was ook degene die de dames van de kerkschoonmaakploeg aanstuurde. 
Daar ben ik er dus ook een van. Zodoende heb ik de kerk van binnen aardig 
leren kennen. Herinneringen blijven voortleven. 
Ze zal nog lang met me “meelopen”. 
 

Nu dan toch ook maar even over de Bieb 
Goed nieuws! Er zijn heel veel nieuwe jeugdboeken bijgekomen. Dat was 
mogelijk omdat er, voor de scholen die aangesloten zijn bij de Bieb van 
Hengelo, een 10% regeling bestaat. Daardoor kunnen er jaarlijks boeken 

aangevuld worden. 
Ze vinden al gretig aftrek. Maandagmiddag demonstreerde een meisje nog 
dat er in een boek van Geronimo Stilton “luchtjes” zijn verwerkt. 
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Voor de volwassenen verandert er niets. We hebben wel een poging gedaan 
om wisseling van boeken te krijgen. Maar er zijn te weinig volwassen leners 
zegt Hengelo. Jammer voor degenen die niet met de computer overweg 

kunnen. Dan kan er nl. alles besteld worden en in Beckum afgeleverd. Maar 
eerlijk gezegd zoek ik zelf ook liever gewoon tussen de boeken naar een 

exemplaar dat me aanspreekt. 
 
Er waren ook mopperpartijtjes. De kaartlezer is al langer buiten werking. 

Moet met de hand gescand worden. Niet moeilijk, maar toch. 
Dinsdagmiddag, 4 november was ik even in het lokaal en toen waren er 2 
mensen druk bezig om dat euvel te verhelpen. Heb het niet afgewacht, dus 

ik ben benieuwd. Ook leek men soms verbaasd dat er een boete open stond. 
Bleek er nog een boek in de klas te liggen. 
Zijn er dingen waar je over “struikelt” geef dat dan aan. Per mail of schrijf 

het op zodat de medewerksters het kunnen lezen en eventueel doorgeven 
aan de Bieb in Hengelo. 
Tot ziens in de Bieb van Beckum. 

                                                                                              Marijke 
 

Zijlijn 

Een jaar nadien 
 

In het afgelopen jaar zijn er 16 personen in Beckum gestorven. Zoals gebruikelijk 
worden hun herdenkingskruisjes na de Allerzielendienst aan de nabestaanden 
uitgereikt.De dienst was goed voorbereid en de aanwezigen werden er o.a. bij 

betrokken door een lichtje  aan te steken aan de paaskaars en het kaarsje vervolgens 
op de communiebank te zetten. 
Na afloop werden de kruisjes en een mooie witte roos uitgereikt aan de overgebleven 

partner en of kinderen of andere familie. 
De koffie hadden we ook achter in de kerk kunnen drinken maar mijn familie gaf er 
de voorkeur aan om dat thuis te doen. 

We waren met twintig personen en met wat passen en meten konden we allemaal 
zitten. Het werd een gezellige morgen en we hebben geproost op Johan. 
 

Rouwverwerking 
In het voorjaar had ik me opgeven om deel te nemen aan een cursus 
rouwverwerking. Die is gistermiddag van start gegaan. Er waren vier deelnemers. Een 
man van 56 jaar, een vrouw van 51 nog een vrouw van 60 en mijn persoontje en ik 

ben 74 jaar. Na een kennismakingsronde kon ieder zijn of haar verhaal vertellen over 
de ziekte en het sterven van de partner. Het was nogal aangrijpend en het ging dan 
ook niet zonder tranen maar het doet je goed dingen te herkennen in de verhalen van 

de ander. Ik was als laatste aan de beurt en ik bedacht dat mijn Johan in zijn laatste 
weken eens zei : "Rie,ik ben toch nog 76 jaar geworden". Dat is zo, de andere drie 
zijn al veel jonger alleen. 
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Het is nu bijna een jaar geleden dat Johan stierf en het leven rondom je gaat gewoon 
door, ook het mijne en dat is goed. De allerscherpste kantjes worden wat zachter en 
dat gaat niet zonder veel steun uit je omgeving en die heb ik gehad! 

Dank daarvoor. 
                                                                                                  Rie Menkehorst 

 

 

Beckum - Opbrengst Sam's Kledingactie 
 

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 25 oktober 
in Beckum is gehouden, heeft 370  kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in 
Nood. Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 

Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in 
Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten; 
kijk op www.samskledingactie.nl.  

                                                      publicatie in nieuwsbrief H. Geestparochie) 

 
 

De markt in Beckum niet meer  
volledig bezet, jammer… 
Veel besproken, naar het lijkt zachtjesaan behoorlijk bezocht maar ook perioden 
(school) vakanties etc. dat het minder loopt. Sinds de vlees-  bloemen- en kaaskraam 

met de fruitkraam van Johan Weernink en viskraam van Bal de markt-aanbieders 
vormden, leek het een vrij compleet marktje voor Beckum. De gemiddelde bezoeker 
was tevreden, het was geneulijk.  
Maar de kaaskraam met ook assortimenten was al eens gestopt, er kwam enkele 

weken een andere kaaskraam, maar ook die is nu ‘vanwege te weinig klandizie’ ook 
weer gestopt. 
Tot verdriet van sommigen is nu ook de viskraam van Bal ermee gestopt in Beckum. 

Naar horen zeggen waren er soms klachten, maar voornaamste reden schijnt toch te 
zijn dat tussen de  middag door het continurooster van de basisschool minder klanten 
komen. (afhaalmoeders/vaders etc.). 

Daar zullen de andere marktaanbieders denkelijk ook wel minder klandizie  door 
krijgen, want de marge is bij zo’n kleine dorpsmarkt niet bijster groot…  
Het schijnt dat binnenkort weer een viskraam op de Beckumer donderdagmarkt komt 

(situatie begin november), laten we het hopen!! 
 

Hoe dan ook; reden temeer om Beckumers maar weer eens op te roepen 
om waar te maken wat met de mond zo vaak beleden wordt. ‘Toch wel 
mooi dat we hier zo’n marktje hebben; daar moet ik toch eens vaker 
heengaan’… 
                                                                                                           BBB redactie 

http://www.heiligegeestparochie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:beckum-opbrengst-sams-kledingactie&catid=138:beckum-nieuws&Itemid=285
http://www.samskledingactie.nl/
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De vöggelkes floot’n zo mooi… 
In het Beckumer Proggiehoes hield Vogelvreugd haar jaarlijkse vogel-
tentoonstelling en de inzendingen waren van goed niveau volgens de 

organisatie. Maar liefst bijna 400 vogels waren aangeleverd, ook al door 
samenwerking met de vogelvereniging uit Delden. Tevredenheid was er over 
de ledenwinst van enkele parkieten- en exotenkwekers. Bij de verlotings-

ronden vielen diverse vlees- en bakleverprijzen, die de bezoekers zich ter 
plaatse lekker lieten smaken! 
                                                                                     BBB redactie 

https://www.facebook.com/342503872536836/photos/a.534007803386441.1073741827.342503872536836/690593071061246/?type=1&relevant_count=1
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Conrad Euregiorally in Twente sluit seizoen af 
Zondag 2 november verreden rondom Bentelo en Hengelo-Zuid met finish bij 
het Wapen van Beckum. Alle voorbereidingen waren in het Proggiehoes 
Beckum, waar Harry van Bemmelen met een team de lijnen uitzette. 
 

  
Duizenden toerschouwers langs de parcoursen bij deze zonovergoten rally 

(foto site euregiorally) 
 

 

 
 

Hubertusviering in Beckumer kerk 
Het was een drukke bedoening in de kerk, waar jagers-jachtliefhebbers en 
honden een traditionele viering hielden op 9 november jl. Aalmoezenier 
Kramer ging de dienst voor, de kerk was stemmig met groen en pompoenen 

versierd, terwijl de jachthoorngroep Les Trompes de Quatre Vents het 
gebeuren muzikaal ondersteunde. De aalmoezenier brak een lans voor de 

jacht in het algemeen en vond uiteraard in de aanwezigen dankbare 
toehoorders. De uitspraak – in het Twents uiteraard – ‘God wil met oons 
wean, ok in oonze passie de jacht’, kreeg dus vrijwel ieders instemming.  

Nadien volgde bij het Wapen Van Beckum zegening vd honden en een 
gezellige nababbel.  

http://www.radiohengelotv.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/24885_Poster_v3_kl.jpg
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Honden worden gezegend bij het Wapen van Beckum 

(foto tc tubantia) 
 
 

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM 
 

Het eerste seizoen met de nieuwe naam: Vrouw 

Actief Beckum is in volle gang.  
Er is door Birgit Mulder een nieuw logo ontwikkeld en het 
programmaboekje is uitgebreid met meer informatie maar 

ook met sponsoren, waarvoor we iedereen (nogmaals) 
hartelijk bedanken! 
 

Na de zomer hebben we op grote schaal flyers uitgedeeld met als doel meer 
leden werven. De actie verloopt voorspoedig, en heeft tot nu toe 13 nieuwe 
leden opgeleverd, maar er kunnen er zeker nog meer bij, ben jij – bent u 

geïnteresseerd kom gerust eens langs of neem contact op: 
vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bel met 074-3676445. 
Verder zijn we druk doende met de ontwikkeling van de website Vrouw Actief 

Beckum. Samen met Gerard Lansink Rotgerink wordt hier hard aan gewerkt. 
Ook komt er een facebookpagina. 

mailto:vrouwactiefbeckum@hotmail.com
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Op de eerste bijeenkomst van het seizoen, eind september zijn we begonnen 
met een overwegingsmoment, daarna vond onze jaarvergadering plaats met 

aandacht voor de jubilarissen. Drie naamswijzigingen verder (eerst K.P.O., 
dan K.V.O. en nu Vrouw Actief Beckum) en inmiddels 50 jaar lid, mw. A. 

Vossebeld-Baumeister, zeker een dikke pluim waard! Veertig jaar lid zijn de 
dames G. Winters-Hartgerink en R. Exterkate-Wielens. En de dames T. ter 
Avest-Lobker, D. Damveld-Pot,  E. v.d. Kuil-Kleinsman, F. Schoot-Oosterwijk 

en R. Vossebeld-Mentink zijn allen 25 jaar lid.  (foto in de oktober BBB, red.) 
Voor alle dames bloemen en een passende cadeaubon. 
 

Verder was er een bestuurswisseling: Rosalien Hilderink heeft afscheid 
genomen en ook voor haar bloemen en een cadeaubon. Mathilde Pot is 
benoemd als nieuw bestuurslid. 

Na het ‘officiële’ gedeelte hebben we gezamenlijk gekeken naar de film 
Toscaanse Bruiloft. Op ludieke wijze werd de dames een hapje aangeboden 
en natuurlijk ontbrak een drankje niet. 

Op 22 oktober jl. hebben we een lezing gehad van vrijwilligers van de 
Leendert Vriel Stichting. Een beladen thema, met een opkomst van circa 65 
dames was de belangstelling groot. 
 

Voor 19 november staat de gezamenlijke 2-jaarlijkse avond met Beckum, 
Bentelo en St.Isidorushoeve op het programma. Dit jaar is het onze beurt.  

We hebben iedereen uitgenodigd voor een gezellig avondje bij het Wapen 
van Beckum. Het zal een avondje worden met een gevarieerd en afwisselend 
programma. De bijeenkomst die dan volgt staat voor 10 december op de 

agenda, als vanouds in een dan sfeervol aangekleed Proggiehoes. De 
jaarlijkse decemberavond zal dit seizoen georganiseerd worden door Beckum 
City. Dames succes met de voorbereiding! 

                                                                                   Angela Morsink 
 

College B&W Hengelo bezocht Beckum 
 

Vrijdag 7 november was het jaarlijkse bezoek van B&W aan de 

Dorpsraad Beckum en werkgroep Oele gepland.  
Zowel  burgemeester Schelberg  als wethouder Mariska ten Heuw 
waren afwezig. Dit ondanks het feit dat de afspraak in februari 

2014 al gemaakt is. Enigszins teleurstellend.  
Gelukkig waren de overige wethouders wel aanwezig, evenals Lars Harms en 
de heer Lange als (loco)gemeentesecretaris. Iedereen werd welkom geheten 

en er werd gestart met een presentatie door Eric Groothuis en Mark Wijlens. 
In de presentatie een samenvatting van de belangrijkste punten uit de 

enquête woningbouw Beckum en een presentatie kleinschalige 
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woningbouw in Beckum en Oele (het Oversticht). Aansluitend werd een 
toelichting gegeven en werden de (on)mogelijkheden besproken ten aanzien 
van grondprijs, locaties en voortgang van het proces. Eerste actie is nu het in 

kaart brengen van wie nu echt geïnteresseerd is om te bouwen in Beckum. 
Hier gaat de werkgroep heel snel mee aan de slag. Binnenkort volgt hier 

meer informatie  over. 
Daarna kwamen andere onderwerpen aan de orde zoals aanleg N18 en de 
daarmee samenhangende verkeersdrukte Haaksbergerstraat. De 

conclusie was dat op dit moment  het maximale gedaan is (huidige aanleg, 
afrit Haaksbergen via industrie terrein en extra investering in aansluiting op 
A35 in Enschede) om verkeer door Beckum te reduceren. Maar alles is 

gebaseerd op rekenkundige modellen en de dorpsraad realiseert zich terdege 
dat uitkomsten hiervan geen garantie geven en zal zeker vinger aan de pols 
houden bij alle ontwikkelingen.  

Aan de orde kwam ook het 750 jarig bestaan in Beckum. Afgesproken is 
hier dat er flink ingezet gaat worden om Beckum (en dus ook Hengelo) goed 
op de kaart te zetten. Het idee is om door het jaar heen meerdere 

festiviteiten te organiseren met een afsluiting in december 2016. De 
gemeente draagt dit idee een warm hart toe en de werkgroep gaat ideeën op 
papier zetten. Gemeente Hengelo zal een en ander financieren en 

ondersteunen bij het vinden van mogelijke andere bronnen ter financiering.  
Toekomstvisie  afvalverwerking is besproken (informatie volgt in BBB en 
afvalklepper), evenals situatie rondom mogelijke aanleg glasvezel in het 

buitengebied (hier wordt een kostenanalyse gemaakt), toekomst van de AED 
(Hengelo heeft hier geen geld voor begroot en gaat er van uit dat mensen 

zelf hun verantwoordelijkheid hieromtrent nemen), het verdwijnen van het 
mobiele consultatiebureau uit Beckum (waarbij het financieel niet mogelijk 
lijkt dit naar Beckum te halen) en zelfs het effect uitvoeren WMO kwam ter 

sprake. Al met al een ontmoeting waarbij veel onderwerpen de revu 
passeerden, maar waarbij vooral stimulerende voortgangsafspraken gemaakt 
werden. Een uitgebreider verslag van deze ontmoeting zal  op de site komen 

te staan, evenals de enquête woningbouw, het rapport kleinschalige 
woningbouw mbt mogelijke locaties en het onderzoeksrapport. 
                                                               Vriendelijke groet, Thea Lintsen 

 

Interesse in woningbouw in Beckum: 
(werkgroep kleinschalige woningbouw/dorpsplan+) 
Een flink aantal inwoners (71) uit Beckum en Oele hebben in de enquête 
over de Woningbehoefte aangeven een woning te willen in Beckum of Oele. 

Dit kan door nieuwbouw, het kopen van een te koop staande woning en door 
herontwikkeling en/of transformatie van bestaande gebouwen. De gemeente 
Hengelo, het platform Dorpsplan+ en ook de werkgroep kleinschalige 

woningbouw willen graag de mensen leren kennen die werkelijk interesse 
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hebben. In december zullen wij hiervoor acties gaan uitzetten om m.b.v. 
intekenformulieren de behoefte in kaart te brengen. Voor iedereen die zich 
gaat melden gelden straks dezelfde voorwaarden en gelijke kansen.  

Parallel aan deze intekenactie gaan wij met de gemeente de locatie(s) in 
beeld brengen waar we deze ontwikkelingen kunnen plaats vinden. In 

december meer hierover zodat we direct in het 1e kwartaal van 2015 spijkers 
met koppen kunnen slaan en hiermee een start kunnen maken de 
leefbaarheid in Beckum en Oele te verbeteren. 
 

Kavels te koop in Beckum 
Vraag bij de gemeente (grondzaken) naar de aangepaste grondprijs voor de twee 
(grote) kavels (aan weerzijden van Pastoor Eppinkstraat 15) voor een mooie 
vrijstaande woning.. Een ieder die interesse heeft kan zich melden, ook als je niet uit 
Beckum of Oele komt. Ken je iemand,  vrienden, kennissen, collega’s, die graag in 
“centraal” Twente willen wonen, dicht bij de steden Hengelo, Enschede, 
Haaksbergen, Borne en Almelo met vrijwel alle denkbare voorzieningen binnen 15 
kilometer binnen handbereik moedig dan deze mensen aan een kijkje te nemen in 
Beckum. 

                                                                                   Eric Groothuis 
 

 
Rapportage van werkgroep kleinschalige woningbouw (in het kader van 

DorpsplanPlus) overhandigd door Eric Groothuis aan wethouder Marcel Elferink op 
jaarlijks bezoek van B&W aan Dorpsraad Beckum (foto site Beckum.nl) 
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KERSTMARKT IN BECKUM   
WOENSDAG 17 DECEMBER IS HET WEER ZOVER! 
 

Ook dit jaar vindt de Kerstmarkt (na het succes van 2013) weer 

plaats bij het Wapen van Beckum. De organisatie is alweer druk 
bezig met de voorbereidingen en de knutselmiddagen zodat alles op 
de 17e weer verkocht kan worden voor het goede doel. 

 
Het goede doel van dit jaar is de aankleding van het nieuwe pleintje voor de 
kantine van het Geertman.  

Heel veel vrijwilligers zijn al in touw geweest om de kleedkamers en het 
stukje terrein tussen TVO en de kerk aan te kleden.  De kleedkamers zijn nu 
af en aan het pleintje wordt op dit moment nog hard gewerkt. Het is de 

bedoeling om hier een mooi pleintje van te maken voor algemeen gebruik in 
Beckum.  De Kerstmarkt zal met haar opbrengsten de kosten op zich 

nemen van de materialen welke nodig zijn voor de aankleding dit 
pleintje (zoals de stenen, het hekje, het groen etc. eromheen).    
Dus dit jaar een goed doel voor iedereen ivm. het algemene gebruik van dit 

pleintje! 
 
Tijdens de Kerstmarkt kan er dus weer flink geshopt worden voor het goede 

doel. Er zijn weer leuke kraampjes waar van alles te vinden is voor kerst 
zoals mooie kersttakken, kransen, kerstbakjes, vele (kerst) decoraties, 
vogelvoer items etc. Maar er is ook een loterij waarbij mooie prijzen te 

winnen zijn! Dit alles onder het genot van vrolijke kerstmuziek, dampende 
snert, heerlijk ruikende Glühwein en/of een kop koffie met vers gebakken 
knieperkes. Voor zowel jonge als oudere kinderen is er van alles te doen 

zoals schminken, nagels lakken, koekhappen, aardappelchips bakken, 
filmhoekje en luchtbuksschieten. Verder zal er door diverse creatieve 
Beckumers het een en ander van hun eigen werken getoond worden.  

 
Maak deze avond dus alvast vrij en kom allen met gezin, opa’s,  oma’s, 

buren, vrienden, bekenden en nog meer! Het wordt een gezellige avond 
waarbij je ook nog eens kunt genieten van een kop goed gevulde snert, 
lekkere baklever of vers gerookte vis. De Kerstman komt ook! 

 
Of…schuif tussen 17.00 en 19.00 uur aan Bij Boenders voor een smakelijk 
stamppot. Slechts € 8,50 p.p.!!   Reserveer snel, want vol = vol.  

Tel. 074-3676565. 
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OPROEP: 
De laatste jaren heeft de Kerstmarktgroep gevraagd aan degene welke 
achter het goede doel zaten, om ideeën en vrijwilligers te leveren voor de 
Kerstmarkt. Dit jaar is het goede doel een doel voor alle inwoners van 
Beckum omdat het plein voor algemeen gebruik is. Hierbij dus een algemene 
oproep aan iedereen die zich betrokken voelt bij de Blasiuskerk, TVO, 
Basisschool De Bleek en bij alles wat in Beckum gebeurt, om te helpen bij de 
Kerstmarkt.   
 
Wij hebben namelijk vrijwilligers nodig bij: 
Het maken van kerstbakjes op:  

Zaterdag 13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Maandag 15 december van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Maandag 15 december van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Verkoop achter de kramen:   

Woensdag 17 december van 17.45 uur tot 21.00 uur.  
 
Het verzorgen van prijsjes voor de loterij:  

Misschien heb je thuis nog wel nieuwe / ongebruikte spullen, doosjes bonbons, flesjes 
wijn of misschien wil je wel een cake, taart of koekjes voor ons bakken.  
Vrijwilligers kunnen zich via de mail aanmelden bij Sonja Mulder. Dit svp per mail 

zodat je daarna ook het schema voor de indeling  per mail kunt ontvangen.   
sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl  
Geen tijd om te helpen,  geen nood want je steunt ons ook door je kerstinkopen te 

doen op de Kerstmarkt en daar een hapje en een drankje te nuttigen.     
P.S. de Kerstbakjes zijn dit jaar alleen te koop op de kerstmarkt zelf, dus niet meer op 
de weekmarkt of bij Yvonne’s  bakkerswinkel. Dit ivm de versheid van de kerstbakjes. 

                                                                            Marloes Boenders-Kruip 

 
“Samen op weg naar het licht” >> 11 december 2014 

 
 
 

                                                              
De Advent is de tijd van verwachting, uitzien naar de vredevorst, naar een 
nieuw begin. Het is tevens uitzien naar  het Licht en  het Leven dat  recht 

doet en vrede sticht. Vanwege alle spanningen in de wereld verlangen we 
hier meer naar dan ooit. We willen hier uitdrukking aan geven door met 

elkaar op weg te gaan in het donker en te bidden en zingen in het licht en 
wel op:  
Donderdagavond 11 december om 19.00 uur. 

De wandeling start en eindigt in de RK H.Blasius kerk te Delden. 

mailto:sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v513/pleiadefotoalbum/kkjk.jpg&imgrefurl=http://users.telenet.be/reikisite/kaarsenmagie.htm&h=394&w=600&sz=16&hl=nl&start=109&um=1&usg=__c2g98t1wtRNKSODavHgzJTuu6sQ=&tbnid=nTYTw5pTYYt0LM:&tbnh=89&tbnw=135&prev=/images?q=licht+van+kaarsen&start=100&ndsp=20&um=1&hl=nl&lr=lang_nl&rls=com.microsoft:nl:IE-Address&rlz=1I7HPEA&sa=N
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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 pastoraal werker Christianne Saris zal voorgaan.  
Alle belangstellenden zijn van harte welkom! We zien uit naar uw komst!  

 

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige Geest Parochie  
 

 

Wildplassen aan het Kerkveldervoetpad 
Het is ver in oktober, de zon schijnt indringend laag over de horizon. De 

bladerdracht in alle kleurschakeringen breekt dat zonlicht in het bos nog 
enigszins. Klaverbladvormende bladeren van de eiken vormen een vette laag 
op de bodem. Inclusief het tapijt aan eikels. Een wandeltocht over het 

Kerkveldervoetpad, het verveelt nooit. Achter het Proggiehoes laveert het 
pad vervaarlijk linksom en rechtsom en forse brandnetels aan de ene kant 
en prikkeldraad aan de andere kant noodzaken wandelaars/fietsers om alert 

te blijven… 
De Wolfkaterweg wordt overgestoken. Binnen driehonderd meter ebt het 

lawaai van de welvaart en verkeer weg. En de weldadige stilte overmand je. 
De vroegere verbindingsweg tussen Beckum en Delden kent een lange 
geschiedenis. En die proef je in de fantasie als je dat traject aflegt. Het 

leven blijft hier even stilstaan, knoestige restanten van bomen liggen al 
tientallen jaren in de moerasachtige stroken. Paddenstoelen in diverse 
soorten en maten groeien in de humusrijke bodem en tegen boomstammen. 

Een flinke langwerpige kolk vlak langs het pad ter linkerzijde doet je even 
stilstaan. Een blik in het zwarte, rimpelloze water doet vermoeden dat het 
oneindig diep is, maar schijn bedriegt.  Ondertussen blijken veel recreanten 

– fietsers en wandelaars – de charme van het Kerkveldervoetpad te hebben 
ontdekt. Tientallen keren kom je ze tegen en ze hebben allemaal de 
boodschap van het groene bordje bij het begin achter het Proggiehoes hoog 

in het vaandel. ‘Respect voor elkaar, ruimte geven’. Vriendelijke knik, ‘ruime 
goedemiddag, dank je wel’ als je aan de kant gaat etc.  
 

Ineens komt er een man uit de heide zo halverwege dat Kerkveldervoetpad. 
Hij moest hoognodig en had een plasje gepleegd achter een oude den 
tegenover een open plek waar ‘pseudo-kerstboompjes’ gestaag groeien. Zo 

in de natuur, geen mens die er aanstoot aan nam, zo gaat dat dan. Ja, ja, ‘t 
hoort niet, zeggen we dan in onze georganiseerde maatschappij. Maar die 

gedragsregels knellen hier in het stilleven rond het Kerkveldervoetpad. 
Anders gezegd; waar de mens geniet van de natuur, die ons zomaar in de 
schoot geworpen wordt, is ‘een wildplas’ van een recreant - zonder dat 

hiermee een sterveling wordt geërgerd – bijna legitiem te noemen. 
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Ondertussen daalt het zonlicht verder, de mistlaag hangt als een gordijn 
over het heidegebied, wordt dikker en de wandeltocht nadert zijn einde. Van 
een kostbaar stuk idyllische natuur hebben die dag weer veel mensen 

genoten en hen een stuk weldadige rust gebracht. Het Kerkveldervoetpad; 
daar gaan we vaker heen…                                             Een wandelaar 
 

Twee jaar gezondheidscentrum in Beckum 
‘We gaan nog zeker twee jaar door’ 
 

Prettige en professionele zorg in de eigen woonomgeving. Daar 

draait het allemaal om in het gezondheidscentrum in De Beukenhof. 
Zorg die in de toekomst mogelijk wordt uitgebreid. Niet alleen qua 
uren, maar ook qua faciliteiten, aldus de zorgverleners. “Maar dan 

moeten de Beckumers wel komen.” 
 
Met die woorden sloten huisarts Henny de Hartog, fysiotherapeut Reinout 

Vrijhoeven en wijkverpleegkundig consulent Mariël Lammersen hun verhaal 
in de Beckum Beter Bekeken van januari 2013 af. “Niet langer naar Hengelo, 
Delden of Haaksbergen voor gezondheidszorg, maar gewoon in het eigen 

dorp”, verwoorde het drietal destijds het voordeel voor de Beckumers. 
Inmiddels bestaat het gezondheidscentrum in De Beukenhof bijna twee jaar 
en is het drietal tevreden. 

“Ik wist dat het langzaam zou groeien 
en dat doet het ook”, vertelt Henny. In 
tegenstelling tot haar praktijk in 

Hengelo is die in Beckum niet groot. 
Toch druppelen er nog steeds nieuwe 

patiënten binnen. Volgens de huisarts 
wanneer de eigen huisarts stopt of als 
de relatie met de eigen huisarts 

verstoord is. Dat de aanwas van 
nieuwe patiënten niet groot is, is 
volgens Henny verklaarbaar. “Waarom 

overstappen als de relatie met de eigen 
huisarts goed is? Toen ik hier twee jaar 
geleden instapte realiseerde ik me dat 

al. Ik hoef van de praktijk in Beckum 
niet te leven, maar vind het wel heel erg leuk om te doen. Op het platteland, 
waar ik zelf vandaan kom, tref je toch andere mensen dan in de stad.”  

Geboren op een kwekerij, kent Henny het klappen van de zweep als het 
aankomt op het zelfstandig leiden van een agrarisch bedrijf. Ze is dan ook 
bekend met de plezierige en minder plezierige aspecten van het boerenleven. 
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“Op het platteland was de drempel van de dokter ooit hoog. Toen hadden 
agrariërs een particuliere verzekering, die niet gold voor huisartsenbezoek. Je 
liet het wel uit je hoofd om te gaan. Gelukkig is dat veranderd. 

Tegenwoordig is de huisarts voor iedereen gratis en dat is maar goed ook. 
Wat ik doe kost niks. Tenzij ik een pen pak en een recept of een verwijzing 

uitschrijf. Medicijnen en een bezoek aan een specialist gaan namelijk van het 
eigen risico af.” 
 

Als het om medicijnen gaat, wil de huisarts graag een misopvatting de 
wereld uithelpen. “Mensen denken wel eens dat als je een huisarts in 
Hengelo hebt, je ook een apotheek in die gemeente moet hebben. Maar dat 

is niet zo.” Henny legt uit dat Beckumers die in Haaksbergen naar de 
apotheek gaan, dit gewoon kunnen blijven doen als ze de overstap maken 
naar haar praktijk in Beckum. “Of die apotheker nou in Hengelo, Delden of 

Haaksbergen zit maakt niks uit. Wij faxen die recepten overal naartoe.” En 
mocht het zo zijn dat iemand in de avonduren of het weekend een bezoek 
moet brengen aan de huisartsenpost, dan blijft ook dat ongewijzigd. “Ben je 

nu aangewezen op de huisartsenpost in Enschede, dan blijft dat ook na een 
eventuele overstap naar een huisarts in een andere gemeente zo. Het gaat 
er bij de huisartsenpost namelijk niet om bij welke huisarts iemand is 

aangesloten, maar in welke gemeente je woont.”  
 
Een uitgiftepunt voor medicijnen is er ondanks de inzet van de huisarts niet 

in het Beckumer gezondheidscentrum. Dankzij haar bemiddeling is Medlon, 
de prikpost en de trombosedienst van het ziekenhuis, op dinsdagochtend van 

8.15 tot 8.45 uur wel in De Beukenhof aanwezig. Die faciliteit is bedoeld voor 
elke Beckumer, ongeacht huisarts of specialist. “En daarmee hebben we nu 
een fysiotherapeut, een wijkverpleegkundige, een podotherapeut en een post 

van het laboratorium. Het zou mooi zijn geweest als het consultatiebureau 
zich hier ook zou vestigen. Dat gaat helaas niet gebeuren.” Wel laat Henny 
weten dat er vergaande plannen zijn om een acupuncturist in De Beukenhof 

te vestigen. Zou er zich vervolgens ook nog een logopedist en een pedicure 
melden, dan heeft De Beukenhof volgens haar een volwaardig 
gezondheidscentrum, waar zij haar werk met plezier voortzet.  

 
Of ze die werkzaamheden verricht vanuit het huidige onderkomen in De 
Beukenhof, waarvoor er voor de komende twee jaar een huurcontract ligt, of 

vanuit een andere locatie in Beckum, dat is haar om het even. “De dorpsraad 
is heel actief in het behouden van de zorg in Beckum. Het is natuurlijk de 
vraag hoe lang Carintreggeland deze ruimte nog wil verhuren, maar ik weet 

dat de dorpsraad met Welbions in gesprek is over het gebruik van de oude 
TVO-kleedkamers. Ik heb vertrouwen in alle mogelijkheden en ga gewoon 
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door in Beckum. Tot mijn pensionering en dat duurt toch zeker nog zo’n 
vijftien jaar.” 

Fysiotherapeut Reinout 

Vrijhoeven is minstens zo 
enthousiast over de 

afgelopen twee jaar in De 
Beukenhof, meldt hij tussen 
twee afspraken door. “Qua 

klandizie heb ik hier niets te 
klagen. Het bevalt me prima 
in Beckum”, vertelt de 

fysiotherapeut die ook een 
praktijk in Duitsland runt. Ook 
de samenwerking met de 

wijkverpleegkundige en de 
huisarts bevalt hem goed. 
“We zijn allemaal op andere 

tijden in Beckum aanwezig, 
maar hebben al wel klanten van de één naar de ander kunnen verwijzen.” 
Een werkwijze die volgens Reinout de zorgverlening en de leefbaarheid in het 

kerkdorp ten goede komt.  
 
De in Hengelo woonachtige fysiotherapeut betreurt zijn stap om praktijk te 

houden in De Beukenhof niet. Twee jaar geleden liet hij nog weten dat daar 
voor hem financiële risico’s aan verbonden waren. “Want geen afspraken, 

dan geen vergoedingen”, gaf hij toen aan. Nu vertelt Reinout dat zijn agenda 
wel eens een tussenuurtje aangeeft. “Maar dat is best prettig, dan kan ik 
mijn administratie bijwerken”, geeft hij lachend toe. De toekomst in De 

Beukenhof ziet Reinout met vertrouwen tegemoet. Ook hij juicht de komst 
van een acupuncturist toe. “Wie weet volgen er dan meer disciplines. Een 
ergotherapeut of een logopedist bijvoorbeeld.”  

 
Als zijn volgende patiënt zich aandient, heeft Reinout op de valreep nog een 
advies voor de Beckumers. “Vanaf half november maken zorgverzekeraars de 

wijzigingen in de zorgverzekeringen voor 2015 bekend. Kijk goed wat die 
veranderingen voor jou betekenen en maak, indien nodig, de overstap naar 
een andere zorgverzekeraar.” Mogelijk zijn de premies van een andere 

verzekeraar lager of ontvangt de klant meer of hogere vergoedingen tegen 
dezelfde premie. En dat kan per verzekeraar veel verschillen, stelt de 
fysiotherapeut, die uitlegt dat overstappen kan tot het eind van het jaar. Een 

website die helpt bij de vergelijking van zorgverzekeraars is 
www.independer.nl. 

                                                  Esther Rouwenhorst freelance journalist 

http://www.independer.nl/
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Om het verhaal compleet te maken wordt aan Mariël Lammersen een 
aantal vragen over haar en de bevindingen in het gezondheids-

centrum gesteld. 
 

Mariël Lammersen, leeftijd, woonplaats,  sport?  
Ik ben 45 jaar en woon in Haaksbergen. Ik heb aan waterpolo gedaan en 
ben nu aan het trainen bij de fysio vanwege een blessure. 
 

Zorgposten in de Beukenhof lopen al zo’n 2 jaar, ervaringen tot nu 
toe: Wij noemen het graag gezondheidspost Beckum. Wat mijn wens is dat 
de bewoners van Beckum met hun vragen rondom zorg bij ons terecht 

kunnen. Ik heb nu nog 2 maal per week een uurtje inloop spreekuur. 
Mogelijk dat dit in de toekomst de frequentie wat zal veranderen. Dat is nog 
niet  duidelijk. 

 

Wijkverpleegkundige is jouw 
functiebenaming; welke taken 
hoofdzakelijk?  
Ik ben wijkverpleegkundige in het 
team van Carint-reggeland, wijk 

Beckum. Vandaar uit verleen ik hoge 
complexe zorg aan  cliënten. Ik heb 
een inloopspreekuur in Beckum en 

daarmee probeer ik een antwoord te 
vinden op vragen die mensen 
hebben rond om de zorg. Ik heb  

een  adviserende taak en kijk mee 
met wat mogelijk en onmogelijk is 
voor de cliënt en zijn mantelzorgers. 

Vanaf 1-1-2015 krijg ik de taak om 
zelfstandig indicatie te stellen. Nu 

doe ik het al voor het CIZ maar daar 
heb je andere uitgangspunten. 

 

Samenwerking met andere diensten? 
Het is prettig samen te werken in de gezondheidspost. Als we samen cliënten 
hebben kunnen we zo  nodig makkelijke afstemming hebben. 
 

Voldoende faciliteiten aanwezig? 
Voor het draaien van het spreekuur is  de ruimte goed . Als de ruimte groter 

was geweest hadden we mogelijk ook de ruimte als uitvalbasis voor het team 
kunnen gebruiken. Maar daar is het te klein voor. 
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Grote veranderingen in de zorg landelijk staat op stapel, nog 
consequenties voor Beukenhof diensten? De slogan zegt: Nederland 
verandert, de zorg verandert mee (http://www.dezorgverandertmee.nl/ )  

Zullen we ons moeten instellen op veranderingen  Als wijkverpleegkundige 
zal ik een spilfunctie krijgen voor het realiseren van een gezonde buurt .Mijn 

uitgangspunt is: de eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk. Wat dat voor 
individuele situaties zal betekenen kan ik niet overzien 
Tenslotte, wat wil je nog kwijt? 
Heb je vragen over zorg voor jezelf, je  partner , je vader  je moeder  je 
buren of wie dan ook Pak de telefoon of kom langs op dinsdag en vrijdag van 
11.00-12.00uur of bel 0634361268. 

                                                                                          Jan Ottink 

 
Actuele situatie Huisvesting Gezondheidspost Beckum 
 

De werkgroep die zich bezig houdt met de medische voorzieningen in 
Beckum heeft de laatste tijd veel gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van Carint, Welbions en een particuliere kandidaat over 
mogelijke huisvesting van de gezondheidspost in de voormalige kleedkamers 
van TVO. Bij de gesprekken met Welbions en Carint was ook de gemeente 
Hengelo in de persoon van Lars Harms en Yvonne van Wijk 
vertegenwoordigd. 
De uitkomst van deze gesprekken is dat Carint in het kader van 
bezuinigingen in de zorg geen investering kan doen in vastgoed. 
Wettelijke regelgeving verbiedt wooncorporaties en dus ook Welbions om te 
investeren in onroerend goed dat niet direct gerelateerd is aan wonen. 
Ook een particuliere belanghebbende zag af van investeren in de 
kleedkamers vanwege de voor hem te hoge kosten. 
Al met al betekent dit dat we vooralsnog gebruik blijven maken van het 
zorgappartement in de Beukenhof en hopen we samen met de zorgaan-
bieders een bijdrage te kunnen blijven leveren aan uw gezondheid in de 
komende jaren.                                                             Egbert Pasman 

In januari komt ook spreekuur van acupuncturist, introductie; dec.BBB 
 
 

MISVIERINGEN BECKUM DECEMBER 2014 
 

Za. 06 dec.  18.30 uur GEEN VIERING 
Zo. 14 dec.  09.30 uur DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT; 

EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Hoogland/dames/ herenkoor 
Za. 20 dec.  18.30 uur WERKGROEP WOCOSpirit 

http://www.dezorgverandertmee.nl/
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Wo. 24 dec.  18.00 uur GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Hoogland/Ogink / Spirit 
Do. 25 dec.  09.30 uur GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Geurts/dames-en herenkoor 
Vrij. 26 dec.  09.30 uur GEEN VIERING 

Zo. 28 dec.  09.30 uur; WOORD COMMUNIEVIERING 
     pastor v.d. Bemt/dames/herenkoor 
Wo. 31 dec.  18.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     pastor Roetgerink/dames/herenkoor 
Do. 01 jan.  09.30 uur GEEN VIERING 
 

 

Datumbank 
 

19 nov. Vrouw Actief Beckum; Gezamelijke avond Beckum-Benelo-
Hengevelde. Aanvang 19.30 uur het Wapen van Beckum. 

21-22 nov. Toneel Levenslust; blijspel “Aan het eind van de regenboog” 

23 nov.  Sinterklaasintocht 
23 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde.  BAZAAR 

26 nov  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde  
26 nov.  OVBO informatieavond bij café Halfweg. Aanvang 20.00 uur 
10 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

10 dec.  Vrouw Actief Beckum; Decemberavond 
13 dec.  Kerstboomfeest bij café Halfweg 
17 dec.  Ouderensoos 

17 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
20 dec.  Oud Papier 
30 dec.  Oliebollenactie 

01-01-’15 Nieuwjaarsreceptie 
  4 jan.  TVO voetbal Nieuwjaarstoernooi 
  6 jan  Ouderensoos 

  7 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 jan.  Midwinterfeesten 
21 jan.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

26 jan  Vrouw Actief Beckum; Bezoek aan de RECHTBANK.   
3 febr.  Ouderensoos 
14 febr.  Kaartmarathon (kruisjassen) in ’t Geertman 10 – 22 uur 

11 maart Vrouw Actief Beckum; Creatieve avond 
 7 april  Vrouw Actief Beckum; Vossejacht 

19 april  1e H. Communie 
22 t/m 25 mei Pinksterfeesten 2015 
5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 

6 juni  TVO-Breukers Beachsoccer toernooi 
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Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 

22 dec. t/m 2 jan. 2015  Kerstvakantie 

23 febr. t/m 27 febr.  Voorjaarsvakantie 
03 april t/m 06 april  Paasweekend 

27 april     Koningsdag 
04 mei t/m 15 mei  Meivakantie 
06 juli t/m 14 aug.  Zomervakantie 

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

 
Beckum.nl ván en vóór Beckum. 
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig. 
Dus iedereen die iets organiseert of in die agenda kwijt wil, vul het 
contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt 
ook meegenomen in  de agenda van de BBB 
 
 

 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
De Beukenhof“Op uw gezondheid” 

 

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

vrijdag 16.00 – 17.00 uur op afspraak (tel. 074-2555430) 
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 

 

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

 

Wijkverpleegkundig consulent 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-vrijdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 06-15461170 

 

per januari 2015; spreekuur acupuncturist 
introductie in december BBB!! 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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De Zonnebloem bedankt alle mensen die zonnebloemloten en of 

zonnebloemen hebben gekocht, hiermee is onze kas weer aangevuld en 
kunnen we weer leuke activiteiten bedenken voor komend Zonnebloem 
jaar in Beckum.. 
 

Zoals eerder in BBB vermeld zal met ingang van 2015 het bezoekwerk door een 
vrijwilliger van de Zonnebloem  aan nieuwe tachtig jarigen veranderen. 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijd voor een bezoek verhoogd naar 
vijfentachtig jaar. Ouderen die in 2015 tachtig worden krijgen dus rond hun 
verjaardag  geen bezoek van de Zonnebloem. Vele mensen die tachtig worden voelen 

zich (nog) niet bij de doelgroep van  de Zonnebloem horen en daarom hebben we de 
leeftijd verhoogd. De gasten die al tachtig jaar of ouder zijn blijven onze vrijwilligers 
wel bezoeken.  
Mocht u vragen hebben over dit stukje dan kunt u contact opnemen met:  Annet 
Hofstede, tel: 3676570. 
 

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2014 
 

Datum trekking: 27 oktober 2014. Hier volgt de uitslag van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2014. 
De Nationale Zonnebloemloterij 2014 is goedgekeurd door het 
Ministerie van Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009) (onder 
voorbehoud van typefouten) 
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs 
vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het 
winnende lot volledig invult en stuurt naar 
Postadres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. 
 
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 
1e prijs 0784056 € 15.000,00 
2e prijs 0033616 € 10.000,00 
3e prijs 0290659 € 10.000,00 
4e prijs 1222356 € 5.000,00 
5e prijs 0390720 € 5.000,00 
6e prijs 0508713 € 5.000,00 
7e prijs 1200700 € 2.500,00 
8e prijs 0114646 € 2.500,00 
9e prijs 0123576 € 2.500,00 
10e prijs 0284273 € 2.500,00 
11e prijs 0775781 € 1.000,00 
12e prijs 0737946 € 1.000,00 
13e prijs 0049592 € 1.000,00 
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 
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14e prijs 0242846 € 1.000,00 
15e prijs 0729283 € 1.000,00 
16e prijs 0039243 € 450,00 
17e prijs 1006225 € 450,00 
18e prijs 0684198 € 450,00 
19e prijs 0378554 € 450,00 
20e prijs 0987977 € 450,00 
21e prijs 0980880 € 450,00 
22e prijs 0770177 € 450,00 
23e prijs 0740226 € 450,00 
24e prijs 0918389 € 450,00 
25e prijs 0584378 € 450,00 
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 
26e prijs 87832 € 100,00 
27e prijs 53063 € 100,00 
28e prijs 25595 € 100,00 
29e prijs 1498 € 50,00 
30e prijs 8305 € 50,00 
31e prijs 8469 € 50,00 
32e prijs 937 € 15,00 
33e prijs 690 € 15,00 
34e prijs 987 € 15,00 
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende 
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 

 
 

 

Nieuwe kleedkamers officieel 
geopend 
 

Het werd een waar hoogtepunt in het Beckumer sportgebeuren. 
De officiële opening van de nieuwe kleedkamers verliep op alle 

gebieden perfect. Ere was veel bewondering van de genodigden 
en bezoekers tijdens de receptie, voetbalwedstrijd en instuif 
nadien. 
  
De dagen tot zaterdag 15 november werden de puntjes op de i gezet. Kleine 
mankementen en verbeteringen hier en daar, de sleutelprocedure en ook de 

afronding buiten bij de ingang vergden nog veel werk. Maar de klus werd 
geklaard met die bekende vrijwilligers! Het nieuwe plein was schoon, het groen 
was mooi aangelegd, de vlaggen wapperden en bij die ingang was een fraaie 

constructie geplaatst met daarop de letters T.V. O. 
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Het TVO Gilde doneerde dit fraaie kunstwerk bij de ingang vh complex. 
Erachter zijn de picknick banken geplaatst 

 

 

Tijdens de receptie voerden achtereenvolgens ceremoniemeester Alfons Harink, 
Johan Vossebeld omnivoorzitter, Martin Mulder namens de bouwcommissie, 

wethouder Marcel Elferink vd gemeente Hengelo, Jan Ottink namens Het TVO 
Gilde en erevoorzitter Jan Wijlens het woord.  
 

Over de rol van TVO bij de Beckumer sport en vruchtbare samenwerking met 
de gemeente, over het hele proces van plannen maken tot voltooiing van de 
kleedkamers, inclusief de nodige hobbels tot het groene licht definitief werd 

gegeven. De wethouder roemde de totstandkoming met de inzet van die vele 
vrijwilligers en de geschiedenis van kleedkamers bij TVO vanaf 1935 tot 2014 
werd gememoreerd. Met de aanvankelijke sobere accommodaties tot het fraaie 

moderne gebouw dat nu is gerealiseerd.  
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Proost op de opening; vlnr; Wethouder Elferink, Marco, Martin, Johan en 

Alfons namens TVO 
 

De gemeente Hengelo schonk een flinke donatie als bijdrage aan de grote 

picknick tafel die buiten op het plein is geplaatst. Het TVO Gilde heeft het 
ontworpen kunstwerk met TVO in beeld bij de ingang geschonken. 
 

 
Wethouder Elferink,onder toeziend oog van Theo Pot en Johan Vossebeld, 

plaats de inscriptie op de picknicktafel; bijdrage gemeente Hengelo aan 
de kosten vd tafel 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 9, 2014 
pagina 39 

 
De voetbalwedstrijd tussen de TVO kampioensselecties van 2003 en 2012 was 
een weerzien van oude voetbalkameraden. Ex-keepers Marin Schartman en 

Arjan Prins, Peter Winters, de gebroeders Waanders, Marc Michorius, Tim 
Wielens, Pascal Ottink, Eric Temmink, Tijs Vaanholt, Bart Leferink, leiders 

Hennie Leferink en Herbert Veldhuis en natuurlijk ex-coach Wim te Nijenhuis, 
die nog steeds een wame band heeft met TVOers. Dat waren enkele van de 
matadoren van 2003, toen in Rietmolen via 1-5 winst de kampioensvlag in top 

ging. De selectie die in 2012  kampioen werd, was natuurlijk de favoriet. Ze zijn 
grotendeels nog wekelijks actief en dat was te merken. Het tik-tak spelletje 
kenden ‘de oudjes’ nog wel, maar op snelheid moesten ze het afleggen. Na een 

snelle 3-0 voorsprong werd de eindstand op 7-0 bepaald, (of was het nu 8-0, 
ach niet belangrijk!). 
De aansluitende instuif in de sportzaal was een uiterst gezellige aangelegenheid 

waar alle TVO bezoekers en spelers in reüniesfeer enkele gezellige uurtjes 
doorbrachten. HekselmesienHarry deed nog een duit in het zakje met een 
komische sketch, ole, ole, ole…. 

                                                                                           Jan Ottink 
 
Noot; het verslag in TC Tubantia van de opening was maandag nogal summier, 
De wens om ooit op kunstgras te spelen is wel symbolisch gememoreerd, maar 
zeker geen halszaak! En de benaming; ‘plastic groen’…. Tsja….       (J.O.) 
 

 
Een selectie van ‘de ouwe hap’ van 2002-2003 vol goede moed vooraf  

in de nieuwe kleedkamer; ‘het tempo lag wel hoog’… 
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De selectie van de kampioensformatie 2012; lekker potje gespeeld 

en afgetekende zege… 

 
 

Oliebollenactie TVO Jeugd 
Op dinsdag 30 december 2014 worden er weer heerlijke oliebollen gebakken 
en bezorgt. De jeugdleden van TVO komen bij u langs om de bestelling op te 
nemen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de TVO-
jeugd.                                                                               Renate Rupert 
 
 

Deze maand… in een volzin 
Guus Hiddink werd zondagavond ‘gered' door de Oranjespelers na de 6-0 
winst op het nietige Letland, maar was er schijnbaar niet blij mee en ook de 

PvdA is niet blij na de opgelopen schade, lees vertrek van twee dissidenten 
die uit koers wilden blijven lopen wat niet gezegd kan worden van Sinterklaas 
en Zwarte Pieten die zich voor zo’n 95 % in de oude traditie blijven 

presenteren, waarbij ‘de zeurpieten’ helaas teveel podium kregen, hetgeen 
onverlet laat, dat in Beckum… het mooie nieuwe kleedkamercomplex nu 
officieel geopend is en menigeen in ons dorp trots maakt! 


