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

Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum)  

kunnen een post-abonnement nemen op BBB à 20 euro per jaar. 
Info/opgave via Ria Jannink: 3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

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

De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  

VRIJWILLIGEBIJDRAGEN V D. LEZERS op IBAN nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v.  

’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
 

Teksten-coördinatie-lay-out 

Teksten  
foto’s 
kopiedruk 
verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 

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

  

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBB tjes 

opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email; janottink@home.nl 

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

email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Ria Jannink: 3676430 
3676582 

 
ADVERTENTIES 

Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;  

1/4 pag. (47mm)= €15; 1/2 pag. (97mm)= €25; 1/1 pag. (196mm)= €40 

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven in 2e halfjaar 2015 en 1e halfjaar 2016; 
25 nov–23 dec–27 jan–24 feb-23 mrt–20 apr-25 mei–22 jun 

Inleveren  kopij  uiterlijk  een  week  vóór  de  uitgave! 

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

 
 

37……………………………………9 
 

De wereld is behoorlijk in verwarring en in de dagelijkse somberheid zijn we 

ons steeds weer bewust dat de realiteit is; wat veraf, is kan ook dichtbij zijn… 
Vooralsnog moeten we ons echter maar vastklampen aan de goede dingen des 

levens. Want die zijn ook talrijk!  
Na deze filosofische beschouwing over tot de orde van de dag. Gebeurtenissen 

in onze regio worden in deze BBB uitgave benoemd; positieve zaken en minder 

rooskleurige ontwikkelingen. Het krijgt allemaal gepaste aandacht. En we 
naderen het jubileumjaar 750 jaar Beckum. Grote gebeurtenissen werpen hun 

schaduw vooruit. Opdat het op alle fronten voor iedereen, die zich betrokken 
voelt, een goed jubileumjaar mag worden! 
 

 

Laatste week nieuws… 
 Het TVOf1 team boekte een eclatante (eerste) zege op Lochuizen. De 

gasten werden met 15-0 van de kaart geveegd. TVO d2 deed het nog 

beter met 17-0 winst op Almelo, maar b1 moest de winst met 0-3 

laten aan het sterke DSVD. Vervolgens speelden de a junioren tegen 
Vogido. Binnen een half uur betekende een bliksemstart een 3-0 

voorsprong voor TVO. Rinze, Leon, Stefan en Jasper (en veel 
anderen!) legden de basis voor een uiteindelijke 13-0 zege voor TVO 

a1. Dat uitzicht heeft op een vd kopposities!  

 
 TVO 4 kreeg de kous op de kop bij Bon.boys, maar het 3e won knap 

van koploper Rood Zwart 6; 3-0. TVO2 ontving HSC3 en het werd een 

enerverend potje voetbal waarin met 2-1 de winst voor TVO over de 
streep werd getrokken. De 2e helft was het ‘vechtvoetbal’ met een 

optisch sterker HSC, maar TVO hield de gelederen gesloten. 

Jammer toch. Een sterke eerste helft bij BDC van de TVO1 dames 
handbal betekende een 12-15 voorsprong. Na rust raakte de koek op, 

oftewel TVO verloor de grip op- en de wedstrijd; 32-27 verlies helaas. 
 

 Sinterklaas werd, ook in Beckum, binnengehaald afgelopen zondag. 

De Goedheiligman ging via de basisschool naar het Proggiehoes, 
alwaar een mooi kinderfeest werd gevierd. 
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Wat  U  leest  in  deze  november  BBB  2015 
 

 Laatste week nieuws actuele feiten in vogelvlucht    
 Wat u leest in deze BBB inhoudsopgave       
 Alle ontwikkelingen bij sv TVO jaarvergaderingen  
 Het TVO Gilde  met mutaties en donaties 
 Nieuwe loot Levenslust en tevens voorzitter 
 Luk akkefietjes HekselmesienHarry 
 Wist u datjes sportflitsen 
 BBBtje kerstbomen 
 Beckum als rallycentrum 

 Hubertusviering jagers,honden,trompetgeschal 
 Adventswandeling 16 december 
 St. Oeler Schole bestuurswisseling 
 Extra noot TVO handbal afscheid leidster 
 TVV Oele nieuwe voorzitter  
 Meer Oele nieuws Nijverbij voor Hennie Harink 
 Persoonlijk dankbetuiging 
 Woningbouwplan lange adem wordt gevraagd  
 Huldigingen Gerda en Theo van’ Esman 
 Oliebollenactie voor  TVO jeugd 
 750 jaar Beckum de stand van zaken 

 Zonnebloem naar tuincentrum Borghuis 
 Zijlijn column 
 Pitamientje humor in beeld 
 Borden bij historische boerderijen Beckum 750 jaar 
 Alles over de Kerstmarkt 16 december 
 Kerstviering Oele bij de watermolen 
 Zomerfeeststichting blikt terug op Pinksterfeesten 
 Steunende leden handbal bedankt 
 College B&W Hengelo op werkbezoek 
 TVO volley positieve ontwikkelingen 
 Misvieringen parochie Beckum sept-okt. 2015 
 Datumbank dorpsagenda 
 Brook-duo in Blasiuskerk kerstverhaal/muziek 
 Bijzondere nieuwjaarsreceptie Bier oet Beckum 
 Spreekuren gezondheidscentrum 
 Middenblad; Dorpsplan actueel 
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Hoe het reilt en zeilt bij  de 
omnisportvereniging TVO  
 

De tendens in de verslagen vd diverse onderdelen op de voetbal-
jaarvergadering was relatief positief en evenwichtig.  
 

Goede onderlinge samenwerking tussen besturen en commissies, een 

constant aantal leden bij senioren en jeugd met wel de restrictie dat de 
jeugdaanwas minder gaat worden. Ook werd de goede communicatie tussen 

ouders, bestuurders- en leiding gememoreerd. Financieel is een nieuwe 

situatie ontstaan na de in gebruik neming vd nieuwe kleedkamers. Per saldo 
een zwaardere (rente)belasting voor de voetbal betekent een negatieve 

eindbalans. Maar die kostenpost wordt dit seizoen ‘herverdeeld’ over alle 
afdelingen, solidariteit heet zoiets. Terwijl de voetbalafdeling een lichte 

contributieverhoging vraagt van haar leden. Het presteren vd elftallen werd 

vermeld met oa. degradatie vh 1e, een kampioenschap vh 4e en de C jeugd.  
 

Wordt kunstgrasveld toch een reële optie? 
De nieuwe website, incl. TVO nieuws is aantrekkelijker en heeft positieve 

aandacht onder de leden. Wat de toekomstplannen betreft; de haalbaarheid 
van een kunstgrasveld en plaatsing van zonnepanelen wordt onderzocht. 

Vwb. jeugdzaken lopen de zaken, met een nieuw jeugdbestuur, prima. Acties 

verliepen goed en de nieuwe jeugdtrainer is aangesteld met positieve reacties. 
Voor de nabije toekomst is samenwerking met bv. Hoeve V. misschien 

noodzakelijk en over de haalbaarheid van een vorm tot samenvoeging van 
jeugdteams volgen op korte termijn gesprekken. Alhoewel alle neuzen 

hieromtrent nog niet dezelfde kant op wijzen.  

De accommodatie ligt er dankzij trouwe inzet van deskundigen en de 
maandagwerkgroep prima bij. Bordsponsoren – 11 stuks – zijn erbij gekomen 

en nog 2-3 borden ‘zijn in de maak’. Voor TVO4 is de nieuwe shirtsponsor fa. 
ten Dam install.techniek. Bestuursverkiezingen; Alfons Harink wordt herkozen 

als voorzitter en Ronnie Morsink als accommodatie bestuurslid. Aftredend/niet 
herkiesbaar is wedstrijdsecretaris Peter Horstink, Richard Lelifeld is zijn 

opvolger. Jubilarissen dit jaar; Jan Eijsink 70 jaar, Herman Ottink en Marinus 

Wielens 50 jaar, Egbert Pasman en Wim Kamphuis 40 jaar TVO lid. 
 

Op de omni-jaarvergadering werd Johan Vossebeld herkozen als voorzitter. Hij 
schetste de komende vergrijzing, ook voor de TVO sport. Via het Dorpsplan 

wordt aan agendapunten gewerkt voor een verbeterd leefklimaat in Beckum. 

Vwb. bezuinigingen vd gemeente Hengelo wordt Beckum, lees TVO nog 
ontzien. Dankzij veel inzet vd besturen en commissies draait de omni-
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vereniging TVO prima. De oude kleedkamers worden – met vertraging – 

hopelijk eind vh jaar afgebroken.  
De voetbal heeft een negatief saldo, de handbal en volley draaien 

daarentegen positief. De sponsorbegroting is verhoogd tot ruim 16000 euro. 

Uitbreiding vh sponsorborden bestand alsmede het kledingfonds voor 
sponsorshirts voor de diverse teams zijn een goede basis door spreiding van 

de kosten. De kantineopbrengst geeft ondanks lichte terugval een positief 
beeld. Na het terugtreden van Fons en Coby Pot en opvolging door Evert en 

Liesbeth Knol zijn kleine aanloopproblemen geweest in de totale organisatie. 

Maar de zaterdag bezetting in de kantine is inmiddels compleet. Alle TVO 
leden wordt op het hart gedrukt om bij kleine onvolkomenheden, etc. en 

goede ideeën met de juiste personen te communiceren. 
De volleyafdeling kent een teruglopend ledenaantal, maar is middels een 

samengaan met Unisson tot een tevreden stemmende oplossing gekomen. De 
volley dat ook enkele kampioenen kende, blijft actief meewerken om in het 

totale beeld een vitale TVO afdeling te blijven. Herman Bunte is 40 jaar TVO 

lid. In eerdere jaren was hij ook voetbaljeugdvoorzitter en bij diverse acties 
betrokken. Momenteel vervult Herman het voorzitterschap bij de volley. 

Omnivoorzitter Johan Vossebeld reikte hem het jubileumcertificaat uit. 
Voor de handbalafdeling kon voor drie teams het kampioenschap begroet 

worden. Het 1e team heeft een prima seizoen gedraaid in de hoofdklasse. 

Momenteel zijn 2 dames seniorenteams in de competitie en de jeugd is 
ongeveer gelijk gebleven qua spelerspotentieel. De Grote club actie en 

eieractie waren afgelopen seizoen succesvol. Pluim voor de vrijwilligers! 
(Verderop in deze BBB een extra noot van het handbalbestuur). 
 

 
Bloemen van voorzitter Alfons Harink voor de stoppende wedstrijdsecretaris 

Peter Horstink 
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TVO jubilarissen; Gerrie, Marinus 60 jaar lid, Egbert 40 jaar lid, Betsie, 

Herman 60 jaar lid, Rikie, Jan 70 jaar lid (foto’s TVO voetbalsite) 

 

 
Herman Bunte, samen met Astrid en de bloemen, is ook 40 jaar TVO lid 

en thans voorzitter van de volleyafdeling 
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Het TVO Gilde met mutaties en donaties 
De contributie-inning had heel wat voeten in de aarde dit jaar. Vanwege 

machtigingsbeperking en veranderend systeem was het Gildebestuur 
genoodzaakt om alle leden per mail vriendelijk te verzoeken om die 

contributie te voldoen. Eind oktober hadden nog een aantal Gildeleden de 
contributie niet voldaan. Die zijn hieraan nog eens vriendelijk herinnert. Een 5 

tal mutaties zijn ontstaan en gelukkig schatten heel wat mensen de grote 
waarde in van het TVO gilde voor onze omniclub. Want: 

Arnold Asbroek, Johan ter Avest, Richard Lelifeld, Tonny Busscher, 

Dennis Freriksen en daarna Tony Sigger zijn toegetreden tot het TVO 
Gilde!  
 

Het verzoek vd TVO acc.werkgroep tot betaling van een aangeschafte 

kantensnijder voor het veldenonderhoud werd positief beoordeeld door de 
Gildeleden- en bestuur. Tevens kwam vh voetbal-jeugdbestuur de wens 

binnen om aanschaf van scheidsrechterjassen voor de fluitisten van de E en F 

wedstrijden te vergoeden. Ook hieraan werd het fiat gegeven. 
De kosten van deze posten bedragen resp. rond  de 650 en 250 euro. 

                                                                               Het TVO Gildebestuur 

 
 
Weer een sterke loot aan de Levenslust boom!  

Voorzitter Tijmen Spit is de naam 
  

Hij was op de jongste succesvolle uitvoeringen van het 
Levenslust blijspel ‘De Onderhuurder’ weer nadrukkelijk 
aanwezig op het podium.  
 

Als kunstenaar die fraai ‘een mediterrane’ kunstenaar uitbeeldde; 
zwierig, met baard en nonchalant scheef mutsje. Hij had de handen 
vol aan een portretteren van meneer Wimmel, de kleermaker, die 
langzaamaan dronken poseerde. (Prachtig gespeeld door Tony 
Alferink overigens). We hebben het over Tijmen Spit, die zich de 
laatste jaren in Beckum nadrukkelijk manifesteert.  
Bij de kameradengroep van de b-keet aan de Bentelerweg en dus 
recentelijk bij Levenslust. Waar hij zich als veelbelovende speler 
ontpopte en Cilia Scharenborg afloste als voorzitter. Je kent het wel; 
nieuwe ideeën - energie en jong bloed. De overdracht was maandag 8 
juni 2015. 
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Cilia draagt de Levenslust voorzittershamer over aan Tijmen 

(maar wat die trap daar moet…grapje,red.) 
 

Zomaar enkele vragen aan Tijmen; 

  
Als niet-Beckumer heb je je hier snel ingeburgerd, met name bij 
Levenslust. Wat was jouw drijfveer hierbij? 
Al jaren kom ik in Beckum bij de keet, daarnaast natuurlijk op alle feestjes. 

Het is begonnen met het op de tent passen tijdens de pinksterfeesten op de 

vrijdagavond, en op die manier langzamerhand overal ingerold. Ik heb het 
altijd leuk gevonden in Beckum, in een dorp als Beckum kan je toch meer 

bereiken en is nog veel mogelijk. 
 

Hoe werd je opgevangen bij het populaire Levenslust? 
Heel goed, vanaf het begin heb ik het enorm naar de zin. Een geweldig leuke 
groep hebben we bij elkaar, van alle leeftijden en toch gaat dat heel goed 

samen. 
  

Rollen zoals bij het successtuk de onderverhuurder liggen me het 
best: 
De rol van snoopie was enorm leuk om te doen, omdat ik me hier in een type 

kon verplaatsen. Een beetje een excentrieke kunstenaar, een keer wat 

anders dan wat ik dagelijks doe. 
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 Dan ineens wordt je voorzitter, voel je dat als een zware belasting na 
de lange periode Cilia Scharenborg? 
Het is natuurlijk wennen, niet alleen voor mij maar ook voor alle leden. 
Levenslust heeft jarenlang onder de leiding van Cilia gestaan, maar na enkele 

decennia werd het tijd voor wat nieuws. Ik ben eraan begonnen en het is 
niet makkelijk, maar ik zie het als een uitdaging wat zeker wel goed komt. En 

ik ben nog lang niet van plan hiermee te stoppen. 

  
Nog betrokken bij de Keet-activiteiten? 
Jazeker ben ik nog actief bij de keet, zoals al jaren. Zo hebben we een vaste 
groep waar we al meer dan 10 jaar nog wekelijks bij elkaar komen en nog 

altijd van alles ondernemen. 

  
Ben je nog actief in een sport of boeit je dat niet zo? 
Ik ben dagelijks bezig met sport, sportartikelen voornamelijk. Daarnaast wil 
ik af en toe nog wel eens op de race-fiets stappen en heb afgelopen jaar 

meegedaan met de stronmuiterrun. Maar zit ik niet bij een sportvereniging, 

misschien een verloren roeping, maar heb me er nooit echt in verdiept. 
 

Wat zijn zo je dagelijkse bezigheden? 
Ik ben nu bijna klaar met de opleiding chemische technologie op 't saxion. 
Daarnaast werk ik nu vele uren in de week bij Bosan sportinstallaties, daar 

ben ik breed inzetbaar, van monteur tot sjouwfeur. 
 

Maar inmiddels woon je ook in Beckum, zeker tot tevredenheid? 
Jazeker, sinds april woon ik bij de familie pot aan de Deldenerdijk, en ik moet 
zeggen. 't bevalt me enorm dit had ik al veel eerder moeten doen. 

                                                                                                     Jan Ottink 

 

Luk akkefietjes 
 

Het döt mie döch, dat de schriefsels dee ik moandeluks an ’t pepier 
toovertrouwe met ‘n bölleke potlood zien wearklaank veend.  
 

Met aandre weure, d’r bunt leazers, dee’t disse akkefietjes - oawer grote en 

kleene zaak’n, woar of nig woar, hellige taal, oet’n doem zoang’, annedikt of 

nig - könt   waardear’n.  Noe he’k gleuf ik wan e merakels lange zinne 
schreem’n, mer ik most toch eam op disse wiese op’t pepier zett’n. Dat mos 

ik, wo’k oe eam vertel’n dat wok’. ik kreeg bod dat er ok in Bookel ne fen is, 
den elke moand in’t cafe disse akkefietjes geneugluk oetgebreid least. En  zich 

dan verknöttert oawer mien onzinnige en eengwiese kiek op de argerniss’n in 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 37, nummer 9, 2015 
pagina 10 

de weareld. Wa’k ma zeng’ wol; hee lacht zich tebass’n oawer mien helligheid 

en genoster. En dat mot veural zo bliem’n... 
 

Want nem noe dee vluchteling’n dee’t hierhen komt. ‘Wie könt ze nig kwiet, 
d’r is gin rümte veur’, heur ie dan. Mer a’j good um oe hen kiekt, zee’j oaweral 

leuge ketoor’n in de stad. En op’t plattelaand staot de schuur’n en loos’n te 

verkommer’n. Joa, rood veur rood, wo’dt er dan zeg. Ofbrekk’n en op ne 
aand’re stear nieje hüze bouw’n. Mer ie könt toch ok dee loos’n vol stop’n met 

dee vluchteling’n? Rood veur broen zo’k zeng, mer ja, dat lik dan wear op 
discrimanotie. En dat ma’j ok nig zeng’n, dat ma’k  nig. Dus streep’t ma düür! 
 

Ik ha’d er laatst nog oawer met EekelgaddersGerratje. Dat kö’j nig maak’n 

zeare, mer dat mot hee neurig zeng’. As t’r eene botter op’n kop hef dan is’t 

Gerratje wa. Hee hef er völ tier anne doane um ne leuge loose te verhuur’n 
an zonne stadsen patjakker. En wat bleek? EekelgaddersGerratje mos twee 

moand later veur’t gerechte kom’n. Har dat onnozele menneke de loose 
verhuurt an ne wietkweker. Gerratje good büür’n van den patjakker, den op 

zien büürt dik verdee’n an de hennepplaant’n in dee loose. Gerratje mos ton 

heel wat eekel gadder’n um de boote te kön’ betaal’n, dat mosse…. 
                                                                                  HekselmesienHarry 

 

Wist u datjes… 
 

 TVO c1 maakte een pas op de plaats tegen het sterke Vogido, 3-1 

verlies en het 5e, 4e, 3e en 2e haalden de volle buit binnen. 
Opvallend; het 4e veegde Markelo van de mat, 13-0, het 3e won na 

een stroef begin toch met 8-1 en het 2e won netjes bij BSC/Unisson 

na een licht onvriendelijke partij met 0-2. TVO1 ‘deed het thuis weer 
met grote cijfers’ en SVBV droop na een 3-1 ruststand af met 7-1 

verlies; sportief en kaartloos duel, ook mooi… 
 

 TVO a1 wees Hector met 3-1 terug en dingt met De Esch om de 

koppositie, binnenkort het rechtsreekse duel. B1 moest de punten 
bij Tubantia laten, 5-2. C1 won ook van het taaie ATC, dat lang 

stand hield. Na veel gemiste kansen het laatste kwartier eindelijk 

TVO treffers, 2-0. Het 4e moest flink aan de bak tegen Diepenheim 3 
en won toch met 3-2, het 3e liet Lochuizen 2 de hakken zien, 1-5 

winst en TVO2 won bij Hector2 met 1-3 en stoomt op naar de top! 
 

 TVO1 bezocht EGVV en kon haar stevig spelende opponent op een  

‘glad bladerveld’ pas na de rust van zich afschudden. Via 0-2 en 1-2 
werd het 1-5 in die 2e fase; Aaron en Jorn van Laar 2x en Jorn 

Groothuis scoorden de goals. Dames1 handbal komt steeds dichter 
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bij de eerste punten. Tegen Heeten wed na een 9-13 ruststand gas 

gegeven en met een vrijwel gelijke stand de slotfase ingegaan. Maar 
TVO ontbeerde net dat kleine beetje geluk en verloor tenslotte met 

20-23, jammer, jammer… 
 

 TVOc1 ontving NEO c2 en ook deze pittige partij werd in winst 

omgezet. Na een 2-0 ruststand scoorde TVO vlot de 3-0, maar ineens 

was daar de 3-1 en 3-2 binnen 2 minuten; TVO ‘zat achterin even te 
slapen’. Maar de individuele klasse bij c1 betekende uit fraaie 

aanvallen toch een 5-2 eindstand. Tussendoor een mooie mededeling; 
Loes Veldhuis, speelster van TVO c1 en FC Twente jeugd,  is 

geselecteerd voor het nationale Noord-Oost meisjesteam onder 16, 

proficiat!! TVOb1 moest buigen voor een beter ATC, 1-5 en A1 hielde 
de Esch op remise, 2-2. TVO2 ploeterde in zwaar regenweer tegen 

Markelo3, dat sterker begon. Maar gaandeweg veel evenwicht en een 
terecht gelijkspel, 1-1, Stef scoorde. 

 

  TVO1 ontving Diepenheim in barre omstandigheden. Slordige partij 

met 3-1 ruststand (+ 2 TVO goals dubieus afgekeurd!) en 5-3 

eindstand. Aaron en Luuk 2x en Thijn 1x scoorden de treffers… 

En jawel, de handbaldames hebben de eerste zege in de pocket. 
TVO1 speelde bij het verre Fortissimo een frisse partij en stond 

voortdurend aan de goede kant van de score. Na de 12-15 ruststand 
kwam de thuisclub even dichtbij, maar het slotakkoord was weer voor 

TVO dat met 26-30 won!... 
 

BBBtje 
Te koop vanaf 5 december Kerstbomen uit de volle grond. 
Picea Abbis, Picea Amorica, Nordman, vanaf nu te reserveren! 
C. Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum, tel. 074-3676314 

 
 

BECKUM ALS RALLYCENTRUM 
 

Beckum werd 1 november overspoeld door rallyauto’s, die in het kader van de 
regionale Twente rally ons dorp aandeden. Beckum centrum was vanaf het middag-
uur urenlang het ecologisch centrum van dit evenement. Honderden rallyauto’s en 

motoren deden Het Wapen van Beckum aan als onderdeel van die rally. Het was af 
en aan rijden van de  aparte bolides met rook- en lawaai, een spektakel dat wel door 
meer dan 1000 toeschouwers bekeken werd. Ihkv. het truckdrama in Haaksbergen 
ruim een jaar geleden werd hier en daar wel verwonderend opgemerkt; een beetje 
meer veiligheidsvoorzieningen zouden niet hebben misstaan met al die optrekkende 
rallyauto’s…. 
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JAGERS, HONDEN EN TROMPETGESCHAL 
 

Een week later was de Hubertusviering in de Blasiuskerk. Voor 
jagers en natuurliefhebbers een jaarlijkse traditie, georganiseerd 

door de Eanske Jagersvereniging, al voor de 16e keer.  
 

Vuurkorven buiten voor de kerk, (jacht)honden van allerlei soort, extra 
versierde kerk, versterkte dames- en herenkoor, blazersensemble Les 

Trompes de Quatre-Vents. Dat waren de extra ingrediënten voor deze 

dialectviering. Dominee Anne Kramer leidde deze dienst met verve en had de 
nodige anekdotes over jacht, natuurevenwicht en het meer positieve beeld 

dat in Nederland – ook politiek – is ontstaan over deze materie.  
‘Vrooger bie oons waar’n 

völ  en kon op’t huske eam 
tot oonszölf kom’n, mer 

den was vaake bezet. At 

oons va zien beurte kreeg, 
bleefe lange zitt’n en leas’n 

oetgebreid de kraante. 
Asse dan kloar was zear 

hee; ‘ie könt ma better ne 

tied woch’n veurda’j nor ’t 
huske goat’.  

Les Trompes de Quatre vents voorin de kerk (foto eigen site)                       
 

En over de voortgang van hedendaagse technieken, ook bij het volgen van 
wild in bossen en op weilanden memoreerde hij ludiek het nut van de drone. 

‘wie hebt het joar van de wolf ehad, ton het joar van de selfie en noe kö’j 

zeng ’t is het joar van de drone. Dee gIf ne waarschuwing veur ’t weeld; veur 
’t meij’n mo’j de weere oet wean’. 

Halverwege de overweging leek het wel alsof de aanwezige honden in de 
kerk het genoeg vonden. Ook al omdat een fotograaf/filmer hun schijnbaar 

schrik aanjoeg. Ineens begonnen de honden tegelijk te blaffen gelijk een 
gemeleerd hondenconcert tussendoor… Tot hoorbare hilariteit van de 

honderden aanwezigen in de kerk. 

Na de dienst konden de bezoekers nababbelen bij het Wapen van Beckum en 
hun hond laten zegenen. Velen maakten gebruik van deze gelegenheid. 

                                                                                              Jan Ottink 
 

Nog even een herinnering: 
Donderdag kerstavond 24 december, 18 uur in Beckum 

Gezins Kerstviering ; pastor Geurts  samen met het noabers kerstkoor 
 

http://www.rtvsternet.nl/cwm/fm/userfiles/content/eyecatcher/normal/25912_Jagersvereniging_.jpg
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Oecumenische Adventswandeling en viering 
“Samen op weg naar het licht” 

16 december 2015 
 

 

 
 

 
 

 
 

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. 

Dit jaar willen we  alle belangstellenden uitnodigen om uiting te geven aan dit 

verlangen. 

 

Om met elkaar op weg te gaan in het donker en te bidden en zingen in het licht op:  

woensdagvond 16 december om 19.00 uur. 

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

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 gebedsviering, waarin pastoraal werker Christianne Saris zal voorgaan.  

U bent van harte welkom! We zien uit naar uw komst!  

 

  (Parkeren: de kerk voorbij rijden en voor de Rabo bank rechtsaf slaan. Dan vindt u    

  voldoende parkeerplaatsen) .  
 

Werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede van de Heilige Geest Parochie.  

 

Bestuurswijziging Stichting de Schole Oele 
  

Het bestuur van de Schole, deelt mede dat Johan Hengelman heeft besloten 

het bestuur te verlaten. 
Johan heeft 22 jaar deel uit gemaakt van het bestuur van de Schole.  

Als nieuw bestuurslid is Niels Rikkerink gevraagd. 
Niels heeft toegezegd en heeft tevens de voorzittershamer van Johan 

overgenomen. Van Johan is op gepaste wijze afscheid genomen en wij heten 

Niels van harte welkom in ons bestuur.  
                                                                           Het bestuur van de Schole. 

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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Het Hengelose college van B&W bezocht de werkgroep Oele, 

Dorpsraad Beckum en Stuurgroep Beckum-Oele vertegenwoordigers. 
Positieve discussies, open sfeer en ‘werk aan de winkel’! 

(foto facebook werkgroep Oele) 
 
 

Extra noot vd TVO handbaljaarvergadering 
De jaar vergadering op 27 oktober j.l. was voor TVO Handbal succesvol. We 
hebben als bestuur vele positieve reacties gekregen en het bezoekersaantal 

was sinds jaren weer hoog. Wij willen de leden hiervoor bedanken. Dit geeft 
betrokkenheid aan en daar zijn wij heel erg blij mee. 

 

Bovendien hebben we afscheid genomen van een aantal betrokken 
vrijwilligers. Marja Derkink heeft na jaren als begeleidster van dames 2 te 

hebben gefunctioneerd een gewaardeerd afscheid genomen. Marja heeft 
zelfs de moeite genomen om ons nog toe te spreken, waarvoor dank. 

Daarnaast is afscheid genomen van Nicole ter Mors als lid seniorenzaken van 

de TC en Katyana Ottink als onderdeel van PR en communicatie binnen de 
handbal. Nogmaals dank voor jullie bijdrage van de afgelopen jaren. 

                                                                                  Groeten Geraldine 
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Marja Derkink, pas 65 geworden, stopt na vele jaren leidsterschap van 

TVO2 handbal. Met welverdiende bloemen van Geraldine Abbink 

(Foto handbalsite) 

 

 

 

TTV Oele met voorzitterswisseling; 
Ronald Hengelman nam scepter over van 
Christiaan Harink 

Eind oktober was de jaarvergadering van TTV OELE. ‘We 
kunnen terug kijken op een goed touwtrekjaar, met voldoende uitdagingen 

voor het seizoen 2016 ‘. 
Ook was er nog een bestuurswisseling, voorzitter Christiaan Harink kiest voor 

een volgende uitdaging in het verenigingsleven en wordt opgevolgd door 

Ronald Hengelman. Ons bestuur gaat dus in afgeslankte vorm verder in 
2016. (Ook bij TVO zijn deze sportmensen jaren actief geweest met 

voetballen; jarenlang met inzet, trouw als teamspelers én sportief!! red.) 
 

https://www.facebook.com/TTV-Oele-161729923921034/?ref=nf
https://www.facebook.com/TTV-Oele-161729923921034/?ref=nf
https://www.facebook.com/TTV-Oele-161729923921034/
https://www.facebook.com/ronald.hengelman
https://www.facebook.com/161729923921034/photos/a.202194839874542.47783.161729923921034/925938517500167/?type=3
https://www.facebook.com/TTV-Oele-161729923921034/?ref=nf
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Ronald neemt de hamer over van Christiaan 

 

Nog meer goed Oeler nieuws! 

 
Hennie Harink kreeg als langstzittend lid van de werkgroep Oele (33 jaar!) bij 
zijn afscheid een surprise van burgemeester Schelberg; het stadscompliment 

De Nijverbij van Hengelo werd hem uitgereikt. Ook bracht Hennie eerder als 

lid van de Beckumer Dorpsraad  ‘een betere verbinding en versterkende 
onderlinge band’ tussen Beckum en Oele’.  

(foto’s Site Werkgroep Oele) 

https://www.facebook.com/161729923921034/photos/a.202194839874542.47783.161729923921034/925938517500167/?type=3
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PERSOONLIJK  

Dankbetuiging 

 

Tranen drogen op, verdriet blijft… 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor uw betrokkenheid en medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze geweldige 

moeder en oma Minie Koppelman-Scholten. 

De overweldigende belangstelling bij haar uitvaart heeft ons diep getroffen 
en maakt het ons wat gemakkelijker om zonder haar verder te gaan. 

                                                                     Familie Koppelman 

 
 

Woningbouw in Beckum,  
een verhaal van een lange adem 
 

Met z’n zeven kwamen ze naar de Schole in Oele. Zeven Beckumer 

meiden van een jaar of twintig, die geïnteresseerd zijn in een eigen 
woonruimte in Beckum. “Nog niet meteen, maar over een paar jaar 

of zo”, gaven ze voor aanvang van de presentatie aan. Nog niet 
wetende dat eventuele ver- of nieuwbouw inderdaad nog jaren kan 

duren. 

De werkgroep Kleinschalige woningbouw in Beckum, onderdeel van 
Dorpsplan Plus, hield maandag 2 november een presentatie over de stand 

van zaken met betrekking tot woningbouw in het dorp. De bijna veertig 
belangstellenden werden echter teleurgesteld, de bouwplannen in Beckum 

zijn ingehaald door de tijd. Of beter, door de zogenaamde ‘Ladder duurzame 
verstedelijking’. Wilt u weten wat deze ladder inhoudt? Dan moet u door de 

zure appel heen bijten: de ‘Ladder duurzame verstedelijking’ is een 

overheidsinstrument dat in 2012 is opgenomen in het Besluit ruimtelijke 
ordening en is bedoeld om te meten of een bestemmingsplan voor nieuwe 

stedelijke ontwikkeling aan drie voorwaarden moet voldoen: is er een actuele 
regionale behoefte aan woningbouw (1) en is (een deel) van die behoefte op 

te vangen binnen het bestaande stedelijk gebied (2). In de tweede stap moet 

worden gekeken naar transformatie of herstructurering van het bestaande 
stedelijk gebied. Biedt dat onvoldoende mogelijkheden om aan de regionale 

vraag te voldoen, dan kan worden gezocht naar de meest duurzame ruimte 
voor verstedelijking buiten het bestaand stedelijk gebied (3). Het doel van de 

ladder? Een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.  
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GEEN NIEUWBOUW LOCATIE DOOR PROVINCIALE LADDER 

Wat betekent dit nou voor Beckum? (En leest u nog mee?) Alle arbeid van de 
werkgroep ten spijt, houdt dit in dat Beckum, net als andere dorpen, op slot 

gaat. Dat er behoefte is aan woningbouw blijkt wel uit een eerder gehouden 

enquête van de werkgroep en uit de opkomst bij de meest recente 
informatiebijeenkomst. Daarmee kan een vinkje worden gezet achter de 

eerste trede van de ladder. Het probleem zit ‘m in die tweede trede. Want 
welke locatie binnen het stedelijk gebied (lees: binnen de kern van Beckum) 

kan worden getransformeerd tot een geschikte woonlocatie? De voormalige 

supermarkt lijkt het meest voor de hand liggend. Maar tenzij hier een 
torenflat wordt gebouwd, een plan dat door omwonenden en gemeente 

ongetwijfeld wordt afgeschoten, zie ik geen enkele mogelijkheid om hier 
woonruimte te creëren voor zo’n twintig serieus gegadigden. Laat ik het eens 

op vier woningen houden, dan moeten er nog voor zestien huishoudens 
onderdak worden gevonden. Daarvoor kunnen we uitwijken naar ’t 

Proggiehoes en de kerk, op voorwaarde dat het aartsbisdom Utrecht zijn 

zegen hiertoe geeft. Maar dan? Een meerderheid van de woningzoekenden 
heeft aangegeven vrijstaand te willen wonen. Een kerk bekostigen in je 

eentje lijkt mij voor de gemiddelde Beckumer gaan haalbare zaak. Dat blijkt 
ook wel uit de woningsoorten die op de tweede en derde plaats staan: twee-

onder-één-kappers en rijtjeswoningen. Om die te realiseren kunnen we ’t 

Proggiehoes slopen, maar is dat een gewenste ontwikkeling in een dorp waar 
de voorzieningen afnemen? Waar in veel omliggende dorpen jarenlang is 

gebedeld om een multifunctionele ruimte om de leefbaarheid te vergroten, 
gooien wij een dergelijke accommodatie, die door vele mensen wordt 

gebruikt, tegen de vlakte. Ik weet niet of u de woningwens hier haalbaar en 
wensbaar acht, ik zet in elk geval geen vinkje.  

 

DAT WORDT EEN LANG PROCES 
Dat betekent dat ik het opstapje maak naar trede drie: uitbreiding aan de 

randen van Beckum. Maar hier zetten gemeente en provincie hun hakken in 
het zand. Nieuwbouw op uitbreidingslocaties is namelijk niet aan de orde, 

stellen lokale en provinciale overheden onder druk van de ‘Ladder duurzame 

verstedelijking’. Elke gemeente bouwt vanaf nu bovendien enkel nog voor de 
eigen gemeente, stelt de provincie. En met het aantal vierkante meters 

gemeentegrond dat in Hengelo nog altijd ligt te wachten op woningbouw, 
weten u en ik wel hoe de vork in de steel zit. Bovendien moet de gemeente 

Hengelo hiervoor, in overeenstemming met omliggende gemeenten, een 

woonvisie opstellen. Of woningbouw in Beckum hierin aan de orde komt? Ik 
betwijfel het. “Woningbouw in Beckum? Daar weet ik niets van”, is de reactie 

op een kleine rondvraag binnen politiek Hengelo. 
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Zit Beckum dan echt op slot? Worden woningzoekenden dan echt 

gedwongen te verhuizen naar omliggende plaatsen? Ook hier heb ik mijn 
twijfels over, al blijft het een kwestie van een lange adem. Voor wie het 

aandurft staat namelijk de weg naar de Raad van State open. Uit 

jurisprudentie blijkt namelijk dat de bouw van één of enkele woningen niet 
gezien wordt als stedelijke ontwikkeling. Bovendien heeft de Raad van State 

eerder geoordeeld dat het niet eerst noodzakelijk is alle mogelijke 
transformatie- en inbreidingslocaties te bebouwen, als de actuele behoefte 

groter is dan de mogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied.  

 
HET CPO KAN MISCHIEN EEN BEETJE SOULAAS BIEDEN 

Voor wie het niet zo ver wil laten komen of het niet zo lang wil laten duren, 
bestaat er de mogelijkheid te (her)bouwen op de locatie van voormalige 

supermarkt. Indien minimaal drie gegadigden zich verenigen in een stichting, 
kan hier onder het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden 

gebouwd. De provincie stelt daarvoor een subsidie beschikbaar van 2.500 tot 

25.000 euro. Met dit geld kan externe begeleiding of een architect worden 
ingehuurd. Belangstellenden kunnen zich tot 1 december melden bij de 

werkgroep. 
                                                    Esther Rouwenhorst freelance journalist 

 
 

 
Een fraaie impressie van de nieuwe TVO kleedkamers (foto Robert Morsink) 
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HULDIGINGEN  
Gerda Meijer-Wijlens is bij Rood Zwart - met partner Jan - gehuldigd 

vanwege haar 30 jaren belangeloze inzet voor het kantinegebeuren al daar 
in de breedste zin des woord, wassen, jeugdkamp begeleiden etc.. Gerda is 

ook gewaardeerd lid van het TVO Gilde en verloochent aldus niet dat ze een 
warm hart blijft houden voor TVO; proficiat! 
 

Die TVO clubliefde is bij de meeste Wijlens telgen (van’ Esman) ingebakken. 

Zoals medio november ook tot uiting kwam, toen (jongere broer) Theo 

Wijlens namens de gemeente Hengelo de vrijwilligersprijs in de categorie 
Sport mocht ontvangen. Zijn scala aan activiteiten - gedurende tientallen 

jaren - voor onze sportvereniging is indrukwekkend. Theo, zeer verdiend is 
de enige juiste kwalificatie 
 

 
Vrijwilligersprijs sport voor Theo Wijlens, zeker verdiend en… proficiat!! 

(Foto TVO voetbal facebook) 
 
 

Oliebollenactie TVO jeugd 
In december komen de jeugdleden van TVO bij u aan de deur om de 

bestelling van de oliebollen op te nemen. 
Het bakken en bezorgen van de oliebollen vind plaats op woensdag 30 

december. 
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de TVO- 

jeugd. 
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750 JAAR BECKUM,  
DE STAND VAN ZAKEN 
 

Achter de schermen is er de laatste maanden veel 

werk verzet. Niet alleen door leden van de Stichting 
Beckum 750 jaar, maar ook door mensen die vanuit 

het verenigingsleven betrokken zijn bij de 
jubileumactiviteiten die volgend jaar worden georganiseerd. Inmiddels ligt er 

een voorlopige planning, waarvan we graag een paar onderwerpen 
toelichten. 
 

Bier oet Beckum 
Allereerst natuurlijk BoB, ons eigen biertje. Een oproep in de BBB en op de 

Facebookpagina www.facebook.com/750jaarbeckum om een ontwerp voor 
het etiket van dit biertje aan te leveren, heeft veel reacties opgeleverd. Het 

was bijzonder om te zien hoe ontwerpers de geschiedenis van ons dorp op 

een paar vierkante centimeter weten uit te beelden. Het winnende etiket 
wordt inmiddels gedrukt en zal binnenkort op de flesjes te bewonderen zijn. 

Nu al geïnteresseerd in een geschenkverpakking BoB? U kunt de houten 
kistjes met daarin een fles Oerpils en Amber (beiden 0,75 liter) voor slechts 

15 euro bestellen door een mailtje te sturen naar 
750jaarBeckum@gmail.com. Het eerste Bier oet Beckum-vat wordt tijdens de 

nieuwjaarsreceptie op 1 januari in ’t Proggiehoes aangeslagen. Graag heffen 

wij dan samen met u het glas op het jubileumjaar. 
 

 
De houten jubileum bierkistjes! 

http://www.facebook.com/750jaarbeckum
mailto:750jaarBeckum@gmail.com
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Huis te Bechem 
De verkoopakte van Huis te Bechem (of Huis Altena) uit 1266 is gevonden! 

Natuurlijk wisten we van deze akte uit 1266, waarin het huidige dorp Beckum 
voor het eerst wordt genoemd, maar dat we de originele akte nu ook hebben 

weten te bemachtigen is wel heel bijzonder. De akte is opgesteld in 
(praktisch onleesbaar) Latijn en wordt momenteel vertaald door leerlingen 

van Lyceum de Grundel in Hengelo, onder leiding van Jeroen den Hartog, 
docent Grieks en Latijns. De akte met de vertaling zijn te bezichtigen tijdens 

de open dagen van het Historisch Archief Beckum op 13 en 14 februari 2016 

in ’t Proggiehoes. 
 

De akte is er dus, maar hoe zit het nu met Huis te Bechem? Hoe zag het 
eruit, wie heeft er gewoond en stond het daadwerkelijk naast de 

Hagmolenbeek? De twee grachten die daar nog altijd zichtbaar zijn en 

historisch bronnenonderzoek vormen voldoende aanleiding voor een 
archeologisch onderzoek. Dat wordt opgestart dankzij de gemeente Hengelo 

en bestaat uit drie fasen: verkennende boringen, onderzoeksmethode 
bepalen en het verrichten van karterende boringen, waarmee duidelijk moet 

worden welke resultaten en vondsten een eventueel vervolgonderzoek zal 

opbrengen. Uiteraard informeren wij u over de voortgang. 
 

Corn Country Festival 
De geschiedenis van Beckum is onlosmakelijk verbonden met de moderne 

maïsteelt. Of beter, de moderne maïsteelt is onlosmakelijk verbonden met 

Beckum! Het waren namelijk boeren uit ons dorp die, dankzij hun 
volhardendheid, een ware Europese maïsrevolutie ontketenden. Hoe dat zit 

wordt uitgelegd tijdens het Corn Country Festival, een driedaags evenement 
waarin naast serieuze onderdelen ook meer dan voldoende tijd is voor 

vertier. En voor een glaasje BoB uiteraard! Aan de exacte invulling van het 
festival wordt nog gewerkt, maar duidelijk is al wel dat er vrijdags een 

symposium wordt gehouden over (de geschiedenis van) de maïsteelt. Op 

zaterdag en zondag is er aandacht voor oude landbouwtechnieken en wordt 
er een groot feest georganiseerd voor (oud-)Beckumers. Festiviteiten voor 

jong en oud die u niet wilt missen. Schrijf daarom de volgende data alvast in 
uw agenda: Corn Country Festival op 16, 17 en 18 september 2016! 

 

Presentatie historisch boek Beckum 
“Toen we eraan begonnen dacht ik dat we na twee jaar klaar zouden zijn. 

Dat is acht jaar geleden.” Dat vertelde Johnny ter Avest namens het 
Historisch Archief Beckum begin vorig jaar over het boek waarin de 

geschiedenis van ons dorp wordt opgetekend. De historie heeft op zich laten 

wachten, maar volgend jaar is het eindelijk zo ver. Op zaterdag 17 december 
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2016 vindt dan de langverwachte presentatie van het historisch boek over 

Beckum plaats. Een boek waaraan jaren met zorg is gewerkt en waarin de 
lezer aan de hand van verhalen en afbeeldingen mee teruggenomen wordt in 

de tijd.  

 

Kerstmarkt Beckum 
Woensdag 16 december wordt van 18.00 tot 21.00 uur de jaarlijkse 
kerstmarkt gehouden bij het Wapen van Beckum. De opbrengst van de 

kerstmarkt gaat elk jaar naar een goed doel en dit keer heeft de organisatie 

de werkgroep N739 aangewezen, voor de realisatie van de nieuwe entree 
van Beckum én de Stichting Beckum 750 jaar. “Doelen waar alle inwoners 

van Beckum van kunnen profiteren. Nog meer reden dus om allemaal de 
kerstmarkt te bezoeken”, aldus de organisatie. Een oproep die wij graag 

herhalen: breng een bezoek aan de kerstmarkt en help daardoor de nieuwe 

entree van en de jubileumactiviteiten in Beckum mogelijk te maken. Leden 
van de Stichting Beckum 750 jaar bemensen die avond een eigen kraam vol 

verkoopwaar waarin de geschiedenis van ons dorp tot uiting komt. Denk 
bijvoorbeeld aan een handige maandkalender en een big shopper met 

historische afbeeldingen. Wie meer informatie wil over de activiteiten van de 

stichting of suggesties heeft om het jubileumjaar nog feestelijker te maken, 
is ook van harte welkom aan de kraam. Wij zien u dan ook graag verschijnen 

op de kerstmarkt op woensdag 16 december! 
 

Stichting Beckum 750 jaar 
Nieuws over de jubileumactiviteiten is ook te lezen op                                                  
www.facebook.com/750jaarbeckum en op www.beckum.nl 

 

 
 

 
 

ZONNEBLOEM UITJE: naar Tuincentrum Borghuis 

 
WANNEER: maandag 7 december a.s. 

Vertrek    : 9.30uur bij de kerk.  
(u wordt thuis opgehaald) 

Opgave    : bij Marian Jannink, telf. 074-3676372 
 

 

http://www.facebook.com/750jaarbeckum
http://www.beckum.nl/
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ZIJLIJN uitstapje Berlijn 

 

Ieder jaar gaan wij, de zussen Rupert, een weekend uit. De 

afgelopen dagen waren we in Berlijn. Met de bus van Donderdag tot 
en met Zondag. Natuurlijk gaan daar twee volle reisdagen van af.  
 

De vrijdagmorgen zijn we gestart met een bustoer door West- Berlijn Bij 
bezienswaardige plekken werd er gestopt en kregen we uitleg  van een 

Duitse gids die perfect Nederlands sprak. O,a,bij de Brandenburger Tor, het 
Reichstag gebouw met zijn moderne koepel en de 19e eeuwse gevel. De 

Berlijnse Dom en stukken van de muur die ze hebben laten staan. Uiteraard 

werd de Duitse geschiedenis van voor en na de tweede wereldoorlog ook 
verhaald. ‘s Middags hadden we een paar uur voor ons zelf en als eerste 

kwamen we bij de duurste winkel van Berlijn, Ka, De, We. Heel lux. Wij 
hebben alleen maar gekeken en later nog iets gekocht bij C&A. ‘s Avonds 

was er een licht toer door Berlijn. Ook weer met uitstapjes en uitleg, leuk. 
 

Die vrijdag stond er een toer gepland door het voormalige Oost- Duitsland. 

Wij hebben gekozen voor een dagje Potsdam. Met de trein was dat 30 k.m 
vanaf Berlijn. Buiten het station stonden de stadsbussen klaar en we hebben 

een toer van drie uur geboekt met drie stops en uitleg. Dat was heel 
interessant. De eerste stop was bij het kasteel waar na de eerste 

wereldoorlog het verdrag van Potsdam werd getekend door Truman, Stalin 
en Churchill. De gids vertelde dat de heren niet door een deur konden en 

zeker niet in hetzelfde gebouw overnachten. Nou ja! Verder het prachtige 

Schloss Sanssouci waar Frederik de tweede verbleef als hij in Berlijn was. 
Daarnaast had hij een groot kasteel laten bouwen voor zijn gasten. Hij hield 

niet van vrouwen maar wel van honden. In de grote tuin lag hij begraven 
met elf van zijn honden. 
 

De laatste avond in Berlijn waren we te vroeg voor de bus en hebben we op 

een terrasje nog een kop koffie gedronken. Het was er niet druk.  

Ineens zagen we een rat bij de vuilnisbakken scharrelen. Die hebben ze daar 
dus ook wel. Al met al waren het interessante dagen, veel geschiedenis, 

goed hotel en verzorging en een prima chauffeur. Het enige minpuntje was 
een te krappe bus. Eigen schuld, hadden we maar een duurdere reis moeten 

boeken. O ja, we hebben ook nog twee avonden gekaart tot in de kleine 

uurtjes, dat verveeld nooit! 
                                                                                     Rie Menkehorst 
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WEER ZO’N MOOI PITAMIEMTJE…. 

 
 

 

Borden bij historische boerderijplekken 
 

In verband met het 750 jaar bestaan van Beckum in 2016 willen we graag, 
net als in Haaksbergen, Buurse en St. Isidorushoeve, bij de oudste 

boerderijplekken een houten bord plaatsen met de erfnaam er op en het jaar 
van eerste benoeming. Dat wordt een eiken plank van 1 meter x 20 cm en 

die komt dan ± ½ meter boven de grond. 

 
Het archief beschikt over deze gegevens dankzij de heer W. ten Asbroek uit 

Haaksbergen, die dat in het verleden allemaal uitgezocht heeft. Wij kunnen 
hiervoor subsidie krijgen van de gemeente Hengelo op voorwaarde dat de 

bewoner hiermee akkoord gaat. 
We zullen binnenkort bij de betreffende mensen langs komen voor een 

handtekening. 

Het gaat om ongeveer 30 adressen. 
                      Namens het historisch archief Beckum eo., Johnny ter Avest 
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Woensdag 16 december is het weer zo ver: dan wordt vanaf 17.30 uur de 

Kerstmarkt Beckum gehouden. Net als voorgaande jaren hebben we weer 

goede doelen uitgekozen die profiteren van de opbrengst van de Kerstmarkt. 
Beckumse doelen uiteraard waarvan iedereen profiteert: 

 

- Werkgroep N739 voor de nieuwe entree van Beckum  

- Stichting Beckum 750 jaar voor de organisatie van 

jubileumactiviteiten in 2016.  
 
Dit jaar zijn er tal van nieuwe activiteiten op de Kerstmarkt, maar als 

vanouds verkopen wij natuurlijk onze zelfgemaakte artikelen en kerstbakjes. 
Voor het maken van deze artikelen staan nog drie momenten gepland: 

 Zaterdag 12 december van 14.00 tot 16.00 uur 

 Maandag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur 

 Maandag 14 december 19.00 tot 21.00 uur 
Heb je zin en tijd om gezellig een dagdeel te knutselen, kom dan naar de 
garage van Mulder Aannemersbedrijf aan de Engelbertsweg 7.  En heb je 

nog groen of bakjes, neem deze dan alsjeblieft mee.  
Naast de mooie kerstartikelen hebben we dit jaar ook verschillende unieke 

artikelen te koop die in het teken staan van 750 jaar Beckum. Zo wordt er 
een prachtige verjaardagskalender verkocht waarop de geschiedenis van 

ons dorp met prachtige foto’s tot uitdrukking komt. De oplage van de 

kalenders, net als van de meeste andere jubileumartikelen, is beperkt. Wees 
er dus snel bij, want op is op! 
 

Nieuw dit jaar is een veiling, waarin tal van bijzondere, handige, lekkere en soms 
ludieke items onder de hamer gaan. De veiling is natuurlijk in handen van een 
betrouwbare en bekende veilingmeester. Hij of zij zal zich vanaf ongeveer 19.30 uur 
de blaren op de tong praten met als doel de veilingitems voor de best mogelijke prijs 
van de hand te doen. In de flyer bij deze BBB en op de website www.beckum.nl lees 
je meer over de veiling! 
We hopen dat we met hulp van iedereen weer een gezellige Kerstmarkt kunnen 
creëren en gezamenlijk een mooi bedrag bijeen brengen voor de goede doelen. De 
Kerstmarkt vindt net als vorig jaar plaats bij het Wapen van Beckum, waar tijdens de 
Kerstmarkt kan worden genoten van een heerlijk stamppotbuffet voor slechts 9,50 
euro p.p.   
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Meer info over de Kerstmarkt of knutselavonden? Bel Sonja Mulder tel. 06-83796285. 
Volg ons ook op Facebook.  www.facebook.com/De-kerstmarkt-Beckum-
437006759689916/ 
(De Kerstmarkt Beckum, vergeet niet het woordje de!)  
                          Graag tot woensdag 16 december! Werkgroep Kerstmarkt 

 
 

Kerst bij de waterm olen in 

Oele  

 

Op zondag 13 december  aanstaande vanaf 13.30 uur, vieren we 

weer kerst bij de watermolen in Oele. 
De noabers van de watermolen van Oele maken samen met de molenaars 

zoals ieder jaar zelf exclusieve kerststukken, kerstkransen, vogelhuisjes en 
andere  kerstversiering waarmee de molen wordt aangekleed en in 

ouderwetse kerstsfeer wordt gebracht. .Gezellige verlichting, knapperende 

houtvuurtjes,kerstbomen, de midwinterhoornblazers die “d’oal’n roap” blazen 
en U kunt bekijken hoe een midwinterhoorn ambachtelijk wordt gemaakt. 

 
De boerendansers Twentsche Leu uit Hengelo die hun prachtige 

folkloristische dansen laten zien., Kortom… een speciaal idyllisch  sfeertje, 
dat u alleen in Oele, bij de kerstwatermolen kunt proeven… 

Tegen een kleine vergoeding kunt u  koffie, thee, krentenwegge warme 

chocomelk en warme glühwein kopen. De gehele opbrengst  hiervan, maar 
ook van de prachtige zelfgemaakte kerstversiering  gaat, zoals ieder jaar, 

naar het goede doel. 
 

Het goede doel van dit jaar is de de Stichting Hart voor Oele.  

Zij verzorgen en bekostigen  de defibrillators in onze buurtschap en 
organiseren de trainingen om mensen op te leiden. We hopen, mede door 

uw gulle giften  een  mooi bedrag  te kunnen schenken. 
Kom op tijd..we nodigen u van harte uit en hopen van harte op uw komst, 
zondag 13 december aanstaande, vanaf 13.30 uur. 
 

 
 

VERLOREN! 
 

Dinsdagmorgen j.l. 17 november ben ik mijn  leesbril verloren, waarschijnlijk 

bij de brievenbus bij de kerk. Hij zit een een zwarte koker. 

Voor beloning graag terug bezorgen bij;  
Truus ter Avest Wolfkaterweg 31 Beckum. 
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Bezoek van B&W positief en verhelderend 
 

Op 10 november j.l. kwam het voltallige college van burgemeester 

en wethouders naar De Schole in Oele voor de jaarlijkse afspraak 

met de Dorpsraad Beckum en de Werkgroep Oele.  
Onder het genot van een kopje koffie en kruidkoek aangeboden door De 

Bakhoeve, kregen we de gelegenheid om ze te informeren over de stand van 
zaken en gemeentelijke steun te vragen daar waar nodig. Een korte 

samenvatting.  

 
Gastspreker Eric Groothuis presenteerde de stand van zaken rondom 

kleinschalige woningbouw. Marcel Elferink zegde toe dat Beckum en Oele 
opgenomen worden in de toekomstige woonvisie. Tegelijkertijd benadrukte 

hij dat de werkgroep Kleinschalige Woningbouw de regie blijft houden. Hij 

sprak zijn waardering uit voor het werk dat in de afgelopen tijd is verricht. 
We hebben onze zorg uitgesproken voor de gevolgen van de vertraging, nu 

we de ladder van duurzaamheid volgens provinciale regelgeving moeten 
afgaan. “Jullie zorg over toekomstige woningbouw is ook onze zorg,” aldus 

Elferink.  (zie ook de middenpagina van het Dorpsplan). 
 

Bij monde van burgemeester Schelberg kregen we commitment van de 

Gemeente als het gaat om het vervolg van het Dorpsplan na 2016. We gaan 
samen verder werken aan de leefbaarheid van ons dorp en buurtschap.  

Voor wat betreft de straatverlichting aan de Wolfkaterweg en de Deldenerdijk 
mogen we verwachten dat het college het advies overneemt om deze niet te 

verwijderen. 

 
Het college is op de hoogte van het programma rondom 750 jaar Beckum en 

er zijn al wat data genoteerd in de agenda’s. 
Voor wat betreft glasvezel streeft de gemeente er naar om op een lijn te 

komen met de drie andere gemeenten. Er is door het college nog geen 
besluit genomen over de degeneratie van leges en de technische 

randvoorwaarden.  

We hadden minder tijd met elkaar dan vorig jaar, maar door goede 
voorbereiding van beide kanten was het zeker zo effectief. Het was positief 

en verhelderend. Een mooie basis om de samenwerking met de gemeente 
Hengelo krachtig voort te zetten.  

 

                          Namens de Dorpsraad Beckum en de Werkgroep Oele, 
                         Pascalle Ypkemeule en Janneke Leferink-Kothuis, secretaris 
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Beste steunende leden van TVO handbal 
 

Bij deze nogmaals hartelijk bedankt dat jullie ook dit jaar weer steunend lid 
willen zijn van TVO handbal. Uw financiële bijdrage wordt goed besteed! 

Elk jaar zal er een gekozen doel bekend worden gemaakt, zoals bij u wellicht 
bekend is. Het doel van 2015 is: Opleiding jeugdtrainers 
 

Wij als TVO handbal zijn blij jeugdtrainers te hebben die de jeugd een leuk 

potje handbal kunnen laten spelen. Met deze bijdragen kunnen wij ze 

opleidingen aanbieden, om zich te laten ontwikkelen tot goede 
jeugdtrainer. Dit is een meerwaarde voor zowel de speelsters als de trainer 

zelf. De bedoeling is per jaar 1 jeugdtrainer te laten opleiden. 

 
Hiernaast de afbeelding de 
meisjes f die afgelopen seizoen 

heel knap kampioen zijn 
geworden, mede mogelijk 

gemaakt door onder andere de 

jeugdtrainsters!! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De coördinatoren van ‘werving 
steunende leden binnen TVO 

handbal’ 
Moniek Breukers 
Kelly Heuker of Hoek 

 
 
 

Volleybal clinic's basisscholen  
Beckum, Boekelo en Usselo 
 

TVO volleybal heeft voor alle basisscholen in Beckum, Boekelo en 

Usselo volleybal clinic's georganiseerd. Via de Nevobo wordt de 

clinic 'Smashbal' aangeboden.  
Hierbij ligt de nadruk op veel verschillende, actieve oefeningen waarbij 

volleybaltechnieken toegepast worden. Tot slot wordt er gesmasht, een erg 
leuke oefening waarbij er lekker geslagen kan worden! Kinderen krijgen in 

korte tijd, fanatiek en op een leuke manier inzicht in wat volleybal is. Bij alle 
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clinic's waren naast Johan namens de bond ook vrijwilligers aanwezig vanuit 

dames 2 en 3 van TUC( TVO volleybal).  
Waar sommige kinderen enthousiast binnen kwamen, keken enkele voet- en 

handballers wat  bedenkelijk. Maar al gauw deed iedereen bloedfanatiek 

mee! Er werd in korte tijd, veel aangeboden waardoor de kinderen geen 
moment stil stonden en steeds weer geprikkeld werden met een nieuwe 

oefening.  Wat was gaaf om te zien hoe de kinderen zich vermaakt hebben! 
Er zijn zelf al heuse talenten ontdekt door de TVO 'scouts'.  

Na afloop hebben alle kinderen een flyer mee gekregen waarop nogmaals 

uitgelegd staat wat CMV volleybal inhoudt. Natuurlijk nodigen wij iedereen 
nogmaals van harte uit om eens mee te trainen!  
 

 
De volley in Beckum timmert aan de weg met de jeugd en ontdekt talenten 

 
 
EEN GEHAKTBALLENVERGADERING  
EEN KEER WAT ANDERS! 
 

De Stichting Zomerfeesten blikte met vereniging afgevaardigden 
terug op een gedenkwaardig feestjaar; Midwinterfeesten en 

Pinksterfeesten 2015 
 

Een verjongd bestuur zat achter de tafel en deed verslag van de 
evenementen. Samenvattend werd geconcludeerd, dat de Midwinterfeesten 

en Pinksterfeesten op zich prima zijn verlopen, maar financieel flink 

tegenvielen. Door (bekende) oorzaken als; Jan Smit is niet meer die 
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publieksklapper als zanger en veel te duur, terwijl bij Zomer- en 

Pinksterfeesten in de regio de laatste jaren een dalende tendens is qua 
publieksaantallen. Er is teveel te doen, de ‘fresh’- en andere mega-festivals 

zijn momenteel meer in trek bij de jeugd. 

Penningmeester Stefan Wielens schetste dat -waar mogelijk- gesneden is in 
kosten, vooral qua muziekbudgetten en dit had duidelijk effect. 

 
Nabeschouwing activiteiten en financiële balans vd Pinksterfeesten  
Vrijdags prima seniorenmiddag en dito Beckumer avond met veel publiek, 

vogelschieten/kinderfeesten in goede balans afgestemd, zaterdagavond weer 
minder publiek, expeditie Noaberson met veel animo was tevreden stellend, 

Noaberrock goed evenement, entree heffen hierbij acceptabel, zondagavond 
zo’n 1200 bezoekers, Gek in Drek weer massaal bezocht, evenals verder 

vermaak/muziek die maandagmiddag/avond.  

In een schema was het beeld te zien, dat de totale omzet vd feesten de 
laatste 10 jaar is gehalveerd! Alle plussen en minnen opgeteld, bleek dat een 

klein positief saldo resteert. Toch denkt het bestuur dat de ingeslagen weg 
van; kleinschaliger, sfeerverhogend, betere afstemming en betrokkenheid, 

vertrouwen geeft voor de toekomst.  

Op 1 januari as. wordt op de Nieuwjaarsreceptie afgetrapt met het 
jubileumjaar 750 jaar Beckum. Dan wordt ook met enig ceremonieel het 

eerste vat bier aangeslagen. BoB, Bier oet Beckum.  
 

Het Pinksterfeestprogramma bevat grotendeels dezelfde onderdelen als dit 
jaar. Enkele activiteiten zullen extra aandacht krijgen vanwege het 

dorpsjubileum. De aankleding van de feestlocatie wordt nadrukkelijker 

opgesierd en gestreefd wordt naar een aantrekkelijk en goed bezet lunapark  
In het Zomerfeestbestuur zijn enkele wijzigingen; 

Peter Koster en Lotte Grashof zijn toegetreden naast Moniek Breukers. 
Afscheid wordt genomen van Robert Vossebeld en Bernadette Morskieft. 

Robert heeft 20 jaar zitting gehad in het bestuur en Bernadette 11 jaar. 

Voorzitter Ben te Avest schetst hun verdiensten; ‘Robert leek eerst nogal 
‘strabant’, maar ontwikkelde zich als serieuze collega, zakelijk altijd scherp 

“wat kost dat dan?”, met veel kennis van zaken op velerlei gebied’. 
‘Bernadette was een uiterst plichtsgetrouwe secretaresse, spontaan en zorgde 

voor de vrolijke noot, fijn om mee te werken’. 
Bloemen en een warm applaus waren hun deel, cadeaus volgen nog! 

De gehaktbal ‘ging er vervolgens in als koek’… 

                                                                                               Jan Ottink 

 
Persoonlijk 
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geboren;  Levi, zoon van Edwin Wijlens en Carmen van den Brink 

           Sofie, dochter van Ivo Temmink en Marieke Oude Kamphuis  

MISVIERINGEN  BLASIUSKERK BECKUM   
 

DECEMBER 2015 
 
Zo. 6 dec. 09.30 uur EUCHARISTIEVIERING 

    pastoor Oortman / Spirit 
Za. 12 dec. 18.30 uur GEEN VIERING 

Zo. 20 dec. 09.30 uur WOCO pastor Saris / dames-en herenkoor 
Do. 24 dec. 18.00 uur EUCHARISTIEVIERING 

    pastor Geurts/ Mannenkoor  Haaksbergen 
Vrij. 25 dec. 09.30 uur  1EKerstdag WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    pastor Ogink of Saris / dames-herenkoor 

Za. 26 dec. 09.30 uur IN DELDEN 
Zo. 27 dec. 09.30 uur WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

Werkgroep; T. ter Avest /dames-en                 
herenkoor 

Do. 31 dec. 18.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

    pastor Ogink / dames-en herenkoor 
Vr. 1 jan. 09.30 uur; IN DELDEN  

 

Datumbank 

 

  2 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
  4 dec. TVO; kaartavond 

4-5-6 dec.Station SSF Proggiehoes 

11 dec Vrouw Actief Beckum; Decemberavond 
16 dec. Kerstmarkt Beckum 2015 

16 dec. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 dec Ouderensoos 

18 dec. TVO; kaartavond 

19 dec. Oud Papier 
19 dec. Kerstboomfeest bij Café Halfweg 

20 dec. Brook-duo kerstverhaal Blasiuskerk 
  1 jan. Aftrap 750 jaar Beckum ! nieuwjaarsreceptie Proggiehoes 

  5 jan. Ouderensoos 
  6 jan. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

  8 jan. TVO; kaartavond 

16 jan. Oud Papier 
20 jan. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
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22 jan. TVO; kaartavond 

26 jan. Vrouw Actief Beckum; Theatervoorstelling van Kamak 
13-14 febr. Open Dagen St. Historisch Archief Beckum eo 

16 febr.    Ouderensoos 

24 febr.    Vrouw Actief Beckum; Thema avond - Dementie 
17 t/m 19 juni TVO Jeugdkamp 2016 
*************************************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2015-2016 

21 december t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie 

29 februari t/m 4 maart   Voorjaarsvakantie 

25 maart t/m 28 maart   Paasweekend 
22 april     Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei   Meivakantie 
15 juni t/m 17 juni   Kamp groep 8 

18 juli t/m 26 augustus   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 

 
 

EEN HEEL BIJZONDERE NIEUWJAARSRECEPTIE 

2016 is een bijzonder jaar voor Beckum. We vieren ons 750-jarig 
bestaan en daar wordt extra aandacht aan besteed 

met evenementen, activiteiten en zelfs Bier oet Beckum. 
 
Om die reden wordt het eerste vaatje BOB tijdens de nieuwjaarsreceptie om 

16:00 uur aangeslagen door Burgemeester Sander Schelberg. Daarna 
kunnen de aanwezigen gaan genieten van dit speciale biertje.  Dit wordt een 

leuk en uniek moment en iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om dit 
mee te maken en om het BOB te proeven. Het mooie is dat er voor de 

allerkleinsten ook van alles is bedacht, dus oppas hoeft niet geregeld te 

worden; opa en oma kunnen gewoon meekomen.  
 
Voor meer informatie is er een Facebookpagina gemaakt: 750 jaar Beckum. 
Hou deze pagina en BBB in de gaten voor verdere activiteiten die in 2016 

gaan plaatsvinden. 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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 Dus tot ziens op 1 januari, 15:30 uur, Proggiehoes. 
                                                    Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum 
 

NIEUW TIJDPERK BECKUMER OSSENS ! 

Nu we de elfde van de elfde achter de rug is het carnavals seizoen 
officieel van start gegaan.  Na het succes van afgelopen jaar zal 
carnaval ook dit jaar weer in Beckum een vervolg krijgen 

 
De organisatie van de muiterweek heeft in de aanloop naar het 
carnavalsseizoen een nieuwe Prins en adjudant van Beckum benaderd. 

Hiermee lijkt er een nieuw tijdperk voor de beckumse oss’ns te worden 
ingeluid onder oud gediende Henk Winters. De bekendmaking van de nieuwe 

Prins en het aftreden van onze huidige Prins, Michiel Jannink, zal tijdens het 

kerstbomenfeest op 19 December plaatsvinden. Hierbij verwachten we 
natuurlijk dat jong en oud aanwezig zal zijn om ook in Beckum het carnaval 

officieel van start te laten gaan. 
We gaan er een natuurlijk een grandioos feest van maken onder begeleiding 

van de band Kroepin. Oh ja, bij café Halfweg uiteraard! 
Dus tot 19 december!  

                                       Feestelijke groet, Het muiterteam & Raad van elf 
 
 

 

Spreekuren Gezondheidscentrum 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:info@taiyin.nl
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Voor de grote Beckumer feestavond/reünie op 
Pinkstervrijdag worden ihkv. 750 jaar Beckum ook alle oud-
Beckumers weer uitgenodigd! 
Gelieve in uw familie- en kennissenkring alle adresmutaties vd. laatste 
jaren op te vragen, te noteren en door te geven aan Ria Jannink 
Beckum. 

Email adres r.jannink1@kpnplanet.nl of  tel.074-3676430 

 
 

Pastorie te huur 
Sinds enige tijd staat de pastorie in Beckum leeg. Deze wordt door de 

locatieraad weer voor bepaalde tijd verhuurd. Mocht u belangstelling hebben 
of iemand kennen die hier interesse voor heeft, kan er contact opgenomen 

worden met Bennie Goselink, bgfgoselink@planet.nl. 
Meer informatie staat op http://www.funda.nl/huur/hengelo/appartement-49537816-
haaksbergerstraat-187-1/ 

 
 

Ook door de sv TVO wordt passend aandacht besteed 

aan het jubileumjaar 750 jaar Beckum 
 

Zaterdag 28 mei staat het inmiddels populaire Beachsoccer toernooi 
gepland in Beckum en zondag 29 mei is de ultieme dag, dat heel 
Beckum ‘in de been komt’. Voor jong en ook oud zijn er sportieve 
activiteiten en alle besturen worden uitgenodigd hun beste beentje 
voor te zetten. 
 

 Terwijl daarnaast een voetbalwedstrijd tussen een TVO selectie 
(gedacht wordt aan ‘nog fitte’ spelers vh elftal van de eeuw van TVO, 
dat in 2000 geformeerd was) tegen oud FC Twente profs. Dit even 
onder voorbehoud! Houdt in ieder geval het weekend 28-29 mei vast, 
DAN GEET GEBEUR’N OP EN BIE ’N KRUUDNHOF. 
 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:bgfgoselink@planet.nl
http://www.funda.nl/huur/hengelo/appartement-49537816-haaksbergerstraat-187-1/
http://www.funda.nl/huur/hengelo/appartement-49537816-haaksbergerstraat-187-1/
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Een vol Proggiehoes met kinderen en ouders genoot afgelopen zondag van 

het Sinterklaasfeest (foto Aaron Leferink) 

 

 

 

 

 

daar gaan we volgend jaar voor…. 
 

 

 

Beckum 750 jaar 
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