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Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) 

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

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en 
vrijwillige bijdragen van de lezers op bankrekeningnr. 95.83.94.318  

t.n.v. ‘Sticht. Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 

teksten & coördinatie 
opinietekst 

vormgeving & layout 
foto’s 
kopiedruk 

verzending & distributie 
advertenties 
eindredactie 

Jan Ottink 
Jan Busscher 

Bert van Dijk, Jan Ottink 
Harry Jannink 
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst 

Ria Jannink + BBB afwerkploeg 
Tonnie Vossebeld 
Jan Ottink 

 

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 

info layout 
info en opgave foto’s 

kopij inlevering 
BBB-tjes 
opmaak advertenties 

vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; email: janottink@home.nl 

3676119; email: bert.vandijk@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 

email: janottink@home.nl 
email: janottink@home.nl 
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Ria Jannink: 3676430 
3676601 

 

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   
 

BBB uitgaven t/m december 2012 
24 oktober - 21 november - 19 december 
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave! 

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

34                                              8 
 
We zitten alweer in de herfst met zijn natuurlijke pracht alom en naderen 
ook de voltooiing van de 40e jaargang Beckumer nieuwsgaring, oftewel dit 

maandblad BBB. Mooie, spannende en droevige zaken zijn de revue weer 
gepasseerd in ons dorp en verderop in de wereld. We doen daar dus 

onverstoorbaar verslag van. Volle Polle terugblik, weer toneelsucces, 
DorpsplanPlus ontwikkeling, afscheid burgemeester, TVO zaken, columns en 
gesprek met een (bekende) journaliste die voor BBB iets gaat betekenen.  

Lees het en u bent op de hoogte 
 
 

Laatste week nieuws 
>Vrijdag jl. moest het TVO1 zaalteam weer aan de bak, nu tegen de nr.3 vd 

ranglijst Excelsior3. En weer bleef TVO aan de goede kant vd score met 6-5 
winst, waardoor de koppositie in handen blijft… Zondag jl. moest TVO2 thuis 
tegen Rekken2  en ons 2e zette met de 4-3 winst onderhand een goede 

reeks neer en nadert de top. Het 3e bleef niet achter en nestelt zich na een 
2-1 zege op Stevo4 ook in de (sub)top. Om van het 4e maar te zwijgen, 
getuige de 2-6 overwinning in Neede op zaterdagmiddag, klasse! (Platte 

wagens worden in de euforie nadien al besteld). 
>De TVO1 handbaldames konden tegen RSC eerst geen potten breken, 
maar gaven het 2e deel zeker goed partij. Na de 11-6 ruststand was 19-15 

de eindstand. 
 

> Jaarvergadering omni TVO niet op 8 november! ‘Hoogstwaarschijnlijk 

is de jaarvergadering nu op 26 november as.’, stelt het omnibestuur… 
 

>Als de rubriek Doelpunt vd. Maand nog had bestaan, was de treffer van 

Thijn Veldhuis afgelopen zondag bij TVO 2 favoriet geweest. Vrije schop 
vanaf 26 meter diagonaal ‘als een streep’ in de linkerbovenhoek.. 
 

>Bij de gezinsviering op 6 oktober in de kerk liet de geluidsinstallatie het 
afweten. Oorzaak; muizen - of marters - hadden de kabels doorgebeten.. 
 

>Kerkhof schoonmaken is op zaterdag 27 oktober. Helpt u de BOPpers mee 
met dit nobele werk? Mooi. (begin om 09 uur, bij slecht weer 31 oktober). 
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Wat U Allemaal Leest In Deze Okt BBB 
> Laatste Week Nieuws   > Afscheid Kerckhaerdt 

> TVO bestuurstafels   > Kennedymars 
   met data jaarvergaderingen > ‘Doe de radio zachter’ 
> Het TVO Gilde   > In Memoriam 

> Volle Polle 2012   > Gesprek met Esther 
> College B&W op bezoek     Rouwenhorst 

> CDA vergadert in Beckum  > BBBtje 
> Luk akkefietjes   > Nieuws vd KVO 
> Advertentieblad gemist  > Zijlijn 

> Oproep TVO sponsorcie  > Herfstwandeltocht 
> Stemming bij verkiezingen  > Creatief en Zo 
> Wist u datjes…   > Zwart op Wit 1973… 

> De Zonnebloem   > Midwinterfeest 13 jan. 
> Kick off meeting DorpsplanPlus > Beukenhof opening 

> Verloren bos sleutels  > Parochienieuws 
> Zo zien ik ‘t   > Datumbank 
> Kerstmarkt    > Maatschappelijke stage 

> Levenslust prolongeert  > Deze maand in één volzin 
> Dat feestje, jeugdraad  > Feest Beukenhof 
 
 

TVO bestuurstafels 
De TVO voetbaljaarvergadering was afgelopen maandagavond. Met oa. 
jubilarissen Bets Ottink, Hennie ter Avest (60 jr. lid), Bennie Damveld, Theo 

Scholten, Harrie Wielens (50 jr. lid), Clemens Heuker of Hoek, Han Vossebeld 
(40 jr lid). Meer info+foto’s in de nov. BBB. 
TVO volley houdt maandag 29 oktober haar jaarvergadering om 20 uur in de 

kantine. Naast het aftreden van Anouk ten Barge als voorzitter (nog geen 
opvolging!) worden enkele nieuwe dames in het bestuur voorgedragen.   
De handbalafdeling houdt ook op 29 oktober haar jaarvergadering, maar de 

locatie is nog niet bekend. ‘Dit wordt dus later bekend gemaakt via onze 
eigen informatiekanalen’. De Omni TVO jaarvergadering staat gepland op 
ma. 12 november as. in de kantine om 20 uur. 

Komt allen op de respectievelijke vergaderingen. Fijn sporten in 
Beckum, het gaat ons allen aan!! 
 

TVO HANDBAL bestuursnieuws 
Zoals je in de vorige BBB al kon lezen,  was er veel  gaande bij TVO handbal. 

Geen hoofdtrainer/coach, een speelsters tekort bij dames 1, noem zo maar 
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op. Gelukkig hebben we dat aardig weten op te lossen. We hebben Carla 
Ensink, Nicole Wielens en Martine Wijlens bereid gevonden om de selectie te 
gaan trainen dinsdags en donderdags. Ook heeft Thea Lintsen zich 

aangeboden als begeleidster bij dames 1. Verder zijn er een aantal mensen 
die Thea willen ondersteunen als begeleidster bij de wedstrijden van dames 

1. We gaan dus met drie seniorenteams de competitie in.  
Dit vraagt veel flexibiliteit van de speelsters, maar velen hebben aangeboden 
wel twee wedstrijden per weekend te willen spelen. Ook hebben Marloes ten 

Dam en Wilma Havekes aangeboden wat trainingen op te willen pakken. Het 
lijkt dus allemaal wel goed geregeld. Of het wekelijk allemaal goed gaat 
lopen het komend seizoen moeten we afwachten.  

Bij het verschijnen van deze BBB zijn de eerste wedstrijden al gespeeld. Het 
eerste weekend speelde dames 1 toch nog onverwacht gelijk tegen D.O.S. 2 
(na bijna de hele wedstrijd achter te hebben gestaan). 20-20 eindstand! 

Helaas liep dames 2 gelijk tegen een achterstand aan die moeilijk weg te 
werken was, met als resultaat een 13-14 nederlaag tegen Stormvogels 1. 
Dames 3 verloor kansloos tegen Stormvogels met  5-24. De A, C1 en D- 

jeugd wisten allemaal te winnen en helaas verloren de meisjes van de C2 
met 5-10 van Dynamiek. 
 

 
Het complete handbalteam met alle begeleiding van TVO1, kledingsponsoring; Nico 

Veldhuis keukenmontage en Rob van de Brug webdesign 
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Verder is er achter de schermen nog wel van alles gaande. Vertrekkende 
mensen bij het bestuur en de Technische Commissie. Gaten die opgevuld 
moeten worden. Er zijn helaas erg belangrijke mensen voor de vereniging 

van plan te stoppen of hebben dit al besloten. Dus voor het voortbestaan van 
TVO handbal is het erg belangrijk dat het bestuur en de TC aangevuld 

worden. En misschien wel door jou!!. Denk er eens over na en laat het 
weten. Voor diegenen die het trouwens nog niet wisten; alle thuiswedstrijden 
van TVO handbal worden overigens gespeeld in Sporthal de Marke in 

Hengevelde. Kom onze dames gerust eens aanmoedigen, zover is 
Hengevelde namelijk niet……..Alle te spelen wedstrijden staan op onze 
website, www.tvohandbal.nl.  

De Algemene Ledenvergadering van de afdeling handbal is maandag 29 
oktober 2012, 19.30 uur, locatie wordt nader bekend gemaakt. Bij deze zijn 
alle handballeden uitgenodigd om mee te denken met het bestuur en de 

technische commissie over de toekomst van TVO Handbal. 
                                                                                       Simone de Wit 
 

Het TVO Gilde 
Volgende maand komt het TVO Gilde weer in beeld. Op de TVO omni-

vergadering kunnen de Gildeleden formeel plannen voor een nuttige 
besteding voor de TVO sport indienen. En dan middels stemming bij 
meerderheid bepalen voor welk voorstel geld wordt gedoneerd. Vanuit de 

accomm.werkgroep is al een concreet verzoek tot een nuttige aanschaf 
ingediend. Dat wordt op die TVO omni-jaarvergadering verder besproken. 
Volgens de Gilde-formule kan ook jaarlijks telkens één nieuw Gildelid worden 

verwelkomt. De kandidaat is reeds aangemeld en die zal s‘avonds bekend 
gemaakt worden! 

 
 

VOLLE POLLE 2012 
Beckum heeft een gevarieerd en enerverend weekend achter de rug met 
Volle Polle 2012 van vrijdag 14 t/m zondag 16 september. Hierbij een kort 
verslag van het evenement en de gebeurtenissen.Vrijdagavond werd ingeluid 

met de aftrap van de Ondernemersvereniging Beckum en Oele (OVBO), een 
initiatief van verschillende ondernemers uit Beckum en Oele om het 
zakenleven dichter bij elkaar te brengen. Met een gastspreker en een 

activiteit wist dit iedereen te enthousiasmeren. Ronnie Degen,mede 
organisator van het welbekende Zwarte Cross Festival, trad op als 
gastspreker en sprak vol passie over de Zwarte Cross en de historie van dit 

festival, Dit alles onder genot van een hapje en drankje. 

http://www.tvohandbal.nl/
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Zaterdag was het tijd voor de motorcross. Vele deelnemers hadden zich 
opgegeven om los te gaan in het Beckumse zand. Ook een aantal lokale 
toppers deden mee,waaronder onze eigen Tom Asbroek, die tweemaal de 

derde plek wist te veroveren, in zowel de superklasse als de MX2 klasse. 
Opvallend vandaag was het grote aantal jonge delnemers en de mooie baan. 

Een groot aantal bezoekers genoot zichtbaar van de goede sfeer, stoere 
motorcrossers en spannende manches die verreden werden. Ook waren er 
een aantal nevenactiviteiten georganiseerd, waaronder “verbrand uw band”, 

met veel lawaai, rookontwikkeling en een hoop kijkers tot gevolg. De 
kinderhoek werd ook goed bezocht. Kinderen konden onder andere 
knutselen, cupcakes versieren en in een grote zandbak spelen. 

 
Kevin Bunte ik volle actie bij de motorcross 

 
Zondag was het tijd voor de autorodeo. RTV Oost, Ned 1 en de Telegraaf 
waren op deze zonnige dag aanwezig om dit evenement vast te leggen op de 

gevoelige plaat. Vele mooie creaties kwamen Volle Polle voorbij in het zand, 
waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende technieken als 
bumperkleven, zandwal-duiken, tikkertje, en af en toe een koprolletje. Dit 

leverde spectaculaire beelden op voor de vele aanwezige bezoekers. Ons 
motto Gas of ik druk oe dwars! Kwam aardig tot zijn recht. 
Finaleuitslag: 1e. Tom Stortelder, nr. 66 2e. Koen Leeferink, nr. 71 3e. 
Mike Wolterink, nr. 29. Beste Beckummer: Roy Kleinsman. Beste 
entertainer: Hugo Asbreuk. Winnaar afvalrace: Leon ten Brummelhuis. 
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Als klap op de vuurpijl vond ook de kleurplaatactie plaats en werd de 
organisatie overspoeld met prachtige creaties. Een deskundige jury heeft zich 

hierover gebogen en wijst de volgende kandidaten als winnaars aan: Justin 
Vossebeld (11 jaar), Yoran Pot (5 jaar) en Tim Menzing (9 jaar). 
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De winnaars van de kleurplaatactie hebben alle drie een rondleiding bij 
Munsterhuis Sportscars gewonnen en een spectaculair rondritje in een 
ECHTE Ferrari! De datum wordt nader bekendgemaakt. 

Het was een geslaagd weekend voor jong en oud! 
 

Namens de organisatie willen we de Familie Vollenbroek bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de grond, en TVO  voor het stilleggen van hun 
wedstrijden. Maar natuurlijk willen we ook alle Sponsoren en vrijwilligers 
bedanken voor het  mede mogelijk maken van een geslaagd VOLLE POLLE 
weekend.                                                                Volle Polle organisatie 
 
 

College van B&W Hengelo bezoekt Beckum 
Het mag al wel een traditie heten dat het voltallige college van 

burgermeester en wethouders van Hengelo ons dorp bezoekt.  
 

Dat doen ze op individuele basis al wel frequenter maar met de dorpsraad is 

er jaarlijks een georganiseerd overleg om de stand van zaken met elkaar 
door te nemen. Voor de burgervader was dit helaas zijn laatste bezoek daar 

hij zijn verantwoordelijkheden als burgemeester overdraagt. 
Op vrijdag 14 september werd het college in het Proggiehoes ontvangen 
door de dorpsraad en is op prettige maar ook constructieve wijze gesproken 

tal van onderwerpen. Veel items hebben ‘een onderkomen’ in het dorpsplan+ 
waar nu al 12 werkgroepen actief zijn. Het feit dat er gemiddeld al snel 5 a 6 
mensen deel nemen aan die werkgroepen en alleen voor dit plan al dus zo’n 

60 tot 70 inwoners actief zijn riep veel waardering op. Men was oprecht 
onder de indruk van de inspanningen die ons dorp al jaren levert. Dat was 
ook de aanleiding om de financiële ondersteuning nog eens onder de 

aandacht te brengen. 
De dorpsraad pleit er al jaren  voor om niet als wijk van Hengelo te worden 
aangemerkt maar als volwaardige kern van de gemeente. Dat betekent ook 

dat we op een andere waardering (ook in financiële ondersteuning) moeten 
kunnen terugvallen. Zonder enige toezegging was men wel zo sportief om te 
erkennen dat we daar een sterk punt hadden. Men gaat onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn. 
Veel onderwerpen als woningbouw, school en kinderopvang maar ook de 
bibliobus en veiligheid (o.a. de N739) zijn reeds opgenomen in het 

dorpsplan+. Dat plan komt eind oktober in de gemeenteraad ter 
besluitvorming en kan dan worden uitgevoerd. Afsluitend is overeen 

gekomen dat september 2013 er opnieuw een bijeenkomst zal worden 
gepland omdat de meerwaarde door iedereen wordt onderschreven. 
                                                                                  Dorpsraad Beckum 
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CDA en dorpsraad Beckum schuiven bij elkaar 
aan 
De CDA-fractie heeft het gebruik om 2x per jaar haar fractievergadering in 
Beckum te houden. Dit om de inwoners en verenigingen het gemakkelijker te 
maken gebruik te maken van het spreekuur. 

We vragen dan ook altijd aan de dorpsraad Beckum naar de actualiteiten. Bij 
de laatste vergadering is gesproken over de voortgang m.b.t. het opstellen 
van het dorpsplan plus, de wijksubsidie voor Beckum en de verkeerssituatie 

in Beckum. 
 

In mei 2012 heeft gedeputeerde Kok van de provincie Overijssel een bezoek 

gebracht aan Beckum. Hij heeft hierbij toegezegd dat de provincie middelen 
beschikbaar zal stellen voor verkeersremmende maatregelen in Beckum. De 

CDA-fractie zal er bij de gedeputeerde op aandringen dat hij zich aan die 
toezegging moet houden. We spannen ons in om de dorpskern van Beckum 
te versterken door het profiel van de N739 aangepast te krijgen. 
 

Ook kwam bij het gesprek met de dorpsraad aan de orde dat de wijksubsidie 
voor Beckum, gezien het aantal actieve vrijwilligers en het aantal activiteiten, 

relatief laag is. Beckum wordt hierbij, ons inziens onterecht, gelijk geschakeld 
aan een wijk in stad Hengelo. We zullen nagaan welke mogelijkheden er zijn 
om de positieve positie van vrijwilligers en het grote aantal activiteiten 

Beckum ook te ondersteunen.  
                                                      Namens de CDA-fractie, Johan Harink 
 

 

Luk akkefietjes 
Bosbeasensjem veen’k lekker, merakels lekker. Net zoas ’n börrelke noa ne 
dag stiewig ploonder’n met de schuppe. En dan mag ik ok geane met de 
sigare op de lippe achteroawer achter’t hoes zitt’n oonder de appelbeume. En 

dan zit ik in zonne oal’n gemakstool, den vrooger bie oons in de veurkamer 
ston, woarvan de bekleding kats vot isse slett’n en een gammel’n achterpoot 
zat los, mer den he’k met ne viefdümmer d’r wear anne timmert, dat he’k. 

Good, dan kiek ik oawer’n es, de zunne geet oonder en in de wiet’n heur ie 
de beeste leuj’n. Geneuglijk snoef ie de loch van het pas gemeide grös op; ’t 
is ’t dèède snit van’t joar. Wie bunt al wear wiet in september… 

Oons Mina hef eas ne mokke koffie brach met ne schötte melk zoonder vlie’j 
en ’n sunterklööske. En joa, ‘n uurken laater keump de fleske met’n körk op 
toafel. En dan loar ik mie dat snepske lekker smaak’n, ’t glid oe zo geneug-

lijk vot deur ’t strötke. 
Wat hef’t eene met’ aandere te maak’n, zo’j zeng’? Dat za’k oeleu vertel’n dat 

za’k. Bosbeasensjem is good gezoond en rook’n en dreenk’n bepoald nig 
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volgens de gelearden. Noe bunt er van dee patjakkers achter ’t bureau dee’t 
leu met ’n ongezoond leafpatroon mear zeektepremie wilt loat’n betaal’n. 
Terwijl as ze zölf met dee dikke bükke nor dee buffett’n, resepsies en 

draankgelaang’ hengoat. Heremetied, wat’n smorrie, wat e leegheufde en 
woar bemeujd ze zich met. Bosbeasnsjem, ’n börrelke en ne sigare op de 

lippe; ik kan d’r nig genog van krieng’… 
                                                                        HekselmesienHarry 
 

 

Advertentieblad gemist in BBB 
We kunnen bijna altijd trots zijn op de maandelijkse uitgaven van BBB het 

ziet er goed verzorgd, compleet uit. Maar de september BBB krijgt een 
minder ‘rapportcijfer’. Foto’s zijn afgedrukt met een verkeerd raster, er zijn 
advertentiebladen dubbel verzameld en één advertentie-blad is geheel 

overgeslagen. Dat laatste is pijnlijk voor het redactieteam maar vooral voor 
de adverteerders zelf.  

Onze excuses daarvoor richting onderstaande adverteerders ! 
 

Het betreft het blad met de advertenties van: 

Contiplan   Ellen Tibbe Haarwerken 
Leferink Reclame   Het Wapen van Beckum 
Electroservice ten Buuren RBreukersR 
Auto Asbroek   ONSICT Computerwinkel 
Startman   JPB Reclame 
EKL Administratiekantoor Bommel de Beer Kinderdagverblijf 
Jannink Mesthandel   Motor Oost 
                                                                                        BBB redactie 
 

 

OPROEP namens de sponsorcommissie  
van sv TVO 
Sponsoring is een belangrijk onderdeel van onze sportvereniging. De 
sponsorcommissie doet haar best om contacten te leggen en natuurlijk te 

onderhouden met (kandidaat) sponsoren. Volgens afspraken binnen onze 
vereniging worden er contracten afgesloten. 
Veel sponsoren dragen T.V.O. al een warm hart toe. 

Wij zijn echter -voor alle afdelingen- nog op zoek naar sponsoren.  Ook rond 
het hoofdveld van T.V.O. kan nog menig reclamebord hangen. 
 

Wij doen een beroep op alle leden, kijk eens om je heen 
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Wil je sponsor worden? Ken je iemand die mogelijk sponsor 
zou willen worden………. laat het ons weten, wij gaan graag 

het gesprek aan ! 
 

Verder hebben we in de sponsorcommissie een VACATURE. 

Wij zoeken iemand dat het secretariaat op zich wil nemen. 
Ben jij degene die (een beetje) administratief onderlegd is en  
zich wel wil inzetten voor de sport in Beckum? 

We kunnen ons voorstellen dat je meer informatie wilt, neemt gerust contact 
op met ondergetekenden. 
 

We hopen snel van je te horen ! 
Bas ter Avest     Angela Morsink 
bas@aannemersbedrijf-mulder.nl  morsinkhart@hetnet.nl 
06-13026669     074-2503419 
      06-52778295 
 

 
Voor wie nog geïnteresseerd is; (info Marianne Ter Bekke) 

Beckumer stemmen bij de verkiezingen 
op 12 september. Aantal uitgebrachte stemmen 654 
VVD – 249, CDA – 126, PVV – 77, PvdA – 76,  SP – 72, D66 – 19, 

50 plus – 14, Groen Links – 8, SGP – 5, Christen Unie – 2, PvdD -2, 
SOPN – 2, Piraten Partij – 1, DPK – 1. 
 

 

Wist u datjes… 
> TVO a1 zit het nog niet mee. Wat heet, tegen de Hengelo en GFC a-jeugd 

werd met 3-1 en 4-1 verloren. Mede door 
krapte in het spelersaanbod en pech; 

moed houden!.. TVO4 begroette een 4-2 
overwinning op Delden, maar TVO 5 

verloor van Neede4 met 1-3. De 
Zonnebloem afdeling 

Beckum 
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende 
ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijke leven 
niet vanzelfsprekend. De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een 

landelijke vrijwilligersorganisatie voor alle gezindten, die daar wat aan 
probeert te doen. 

Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de Zonnebloem. 

mailto:bas@aannemersbedrijf-mulder.nl
mailto:morsinkhart@hetnet.nl
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We zijn daar met 16 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en het 
organiseren van diverse activiteiten. 
We proberen altijd op een zo integer mogelijke wijze te achterhalen welke 

inwoners van Beckum hier behoefte aan hebben en tot onze doelgroep 
behoren. 

Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en zodoende kunnen 
we wel eens mensen over het hoofd zien. Om echter niemand te vergeten 
willen we een beroep doen op u die dichtbij/naast  desbetreffende persoon 

staat. Geef het ons alstublieft door. Misschien behoort  hij/zij tot onze 
doelgroep en kunnen we iets voor hem/haar betekenen. 
U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid bezoekwerk: 

Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290 
Email: erikkleinsman@planet.nl 
 

 

Gevonden 
Op het Kerkveldervoetpad (ter hoogte van de fam. Ter Avest) is 17 oktober 
jl. een bos sleutels (met waarschijnlijk een huissleutel) met flessenopener 
gevonden. (Moet ergens 16 - 17 oktober verloren zijn). 

Telefoon 074-3676350. 
 
 

De Stuurgroep Beckum-Oele nodigt u uit om het 
uitvoeringsplan voor het Dorpsplan Plus project 
in gang te zetten 
De komende weken/maanden zijn belangrijk voor Beckum en Oele.  
Op de werksessies van 14 en 28 maart hebben verenigingen en inwoners van 

Beckum-Oele meegepraat over een prioriteitenlijst die in een dorpsplan 
verwerkt wordt. De Stuurgroep Werk aan de Winkel, die het voortraject tot 

realisatie van dit Dorpsplan+ concreet in gang heeft gezet, heeft alle wensen 
vervolgens geïnventariseerd.  
Bij alle 12 agendapunten zijn werkgroepen met een voorzitter of 

woordvoerder aangesteld.  
Op 10 september jl. hebben Stuurgroep afgevaardigden met coördinator 
Hélène Meelissen en dorpsplan-begeleider Lars Harms met B&W van Hengelo 

het wensenpakket met de prioriteiten besproken. Met de gedane 
opmerkingen en aanvullingen wordt op 30 oktober het definitieve dorpsplan 
(mn. uitvoeringsprogramma) aan B&W voorgelegd en wordt in principe op 11 

december in de Raad behandeld.  
 

Nu is het woord en de daad aan de werkgroepleden! 

Alle werkgroepleden zijn uitgenodigd op 31 oktober 
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Op deze kick-off meeting wordt u bijgepraat over de gemeentelijke reacties, 
mogelijke beperkingen of haalbaarheden. Maar vooral zal coördinator Hélène 
Meelissen alle werkgroepleden sturing en tips geven, hoe men het beste te 

werk kan gaan. Opdat alle leden vd. werkgroepen hun agendapunt zo 
optimaal mogelijk kunnen uitvoeren  

31 oktober, Proggiehoes Beckum, 20 uur. 
                                                                         Stuurgroep Beckum-Oele 
 

Zo zien ik ‘t… 
Wegzwijmele bij muziek uit de jare 60, het overkomt me de laatste tijd 
steeds meer. As je ouder wor, krijg je steeds vaku het gevoel, dat je af mot 

hake van die bling-bling maatschappij. Ik mot earluk toegeve, dat ook mijn 
persoontje lange tijd die hang naar dat ouwe heb genegeerd. Zo in de trend 
van; ach toch, kijk die ouwe somberaars zich vastklampe aan vroegere tijde. 

Ze kenne de moderne muziek niet volge en kere zich af van hip-hop, rap, 
boem-boem knetter-gestamp en computergeprogrammeerde holle lawaai 

produkties. Die je dan weer op je iPhone, i-Pad, andere pad of tablet ken 
binnenhale via de browser, googelen, downloaden via you tube en andere 
koeterwaaltaal.  

Ja, dat heppu goed gezien; dit persoontje is ook overstag gegaan. Het wor 
me allemaal teveel, deze jonge hep zich bekeerd tot de nostalgie. Leve de 
muziek uit de 60er jare, leve het singeltje op de pick up, leve Top of Flop en 

Herman Stok, leve de Schlagers van weleer… 
Connie Francis en Connie Froboess, Anneke Grönloh, Drafi Deutscher en 
Freddy Quinn (ach heerluk, Junge komm bald wieder!). Rocco Granata ook 

en wat dachu van die onvergetelijke Dieter Thomas Heck met z’n 
aanstekelijke shows? Ach, ach, heerluk toch om ’s avonds bij e goed glas 
trappistebier weg te zwijmele bij de tone van die ouderwetse 

schlagerknallers? Jammer, dat zo’n singeltje na ruim twee minute is 
uitgedraaid, trouwes. Maar och, dan draai je ‘m toch effe om?? Want de B 
kant is ook mooi. Ja toch, of nie dan! 

                                 Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum-West 
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De prachtige (gratis) ‘VIP lounge’ inkijk vanaf de Beukenhof op het TVO 

sportcomplex, gratis genieten voor de bewoners… 
 

 

Mietje                                                               MOPPIE 

Een niet meer zo jonge man zat in het wegrestaurant te eten, toen drie 
kwaadaardige Hell’s Angels binnenstapten. De eerste Hell’s Angel gaat naar 
de man toe duwt zijn sigaret uit in zijn bord en gaat aan de bar zitten. De 
tweede komt ook op de man af, spuwt in zijn glas en gaat ook aan de bar 
zitten. De derde Hell’s Angel keert de man zijn bord ondersteboven en zet 
zich ook aan de bar. Zonder een woord van protest, verlaat het 'slachtoffer' 
even later op zijn gemak het restaurant. Na een poosje zegt één van de 
Hell's Angels tegen de dienster: "Pff, wat een mietje, een ventje van niks 
hè”. "Ja," antwoordt de dienster, "En nog een hele slechte vracht-
wagenchauffeur ook, want hij is net achteruit over drie motoren heen 
gereden”. 
 

 

Kennedymars 
Die werd in september weer gelopen op een parcours in Haaksbergen door 
duizenden wandelaars. Waaronder Yvonne Wielens en Sandra Nales. En die 
gingen dit keer voor de 5e respectievelijk 4e maal succesvol de hele mars 

aan, dus wandelend 80 kilometer bedwongen. Klasse dames en proficiat 
namens BBB! 
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Burgemeester Kerckhaerdt; oprechte interesse 
en waardering voor de Beckumer samenleving 
Het heeft de gemiddelde inwoner in Hengelo - en dus ook Beckum -  
flink wat moeite gekost om de naam van de nieuwe burgemeester 12 

jaar geleden goed te spellen.  

Met pakweg Bevers en Lemstra kun je nog best uit de voeten, maar 
Kerckhaerdt is andere koek. 
 

We hebben hem in die 12 jaar leren kennen als een aimabele burgervader. 
Een soort evenwichtige verbindingsman, om maar eens een originele 

beschrijving te gebruiken. Althans in de ogen van veel mensen die, in welke 
hoedanigheid dan ook, met hem van doen hadden. De burgemeester 
kondigde een tijdje geleden zijn afscheid aan. 62 Jaar oud en de laatste 12 

jaar burgemeester van Hengelo; het was mooi geweest. Frank Kerckhaerdt 
mocht graag in Beckum komen. Het college van B&W kwam jaarlijks 
minstens een of twee keer naar ons dorp. Om met de Dorpsraad bij te 

praten over diverse actuele zaken die voor Beckum speelden. Ook ridderde 
hij Beckumer inwoners met veel verdiensten op voordracht in de Orde van 
Oranje Nassau en hij was trouw bezoeker bij de Koninginnedagviering en de 

Zomer- later Pinksterfeesten te Beckum. Karakteristiek was dan vaak in zijn 
openingswoord de vaste tekst over ‘de grote mate van samenhorigheid en 
vrijwilligerscorps in Beckum. Als in Hengelo wat bereikt moet worden op 

sociaal, cultureel gebied, wordt vaak de gemeente om steun en/of een 
subsidie gevraagd. In Beckum steken ze de handen vaker zelf uit de 

mouwen’. Mooie zalvende tekst natuurlijk. Maar insiders wisten en weten 
maar al te goed, dat het vaak ‘trekken kost’ voordat de gemeente Hengelo 
overtuigd raakt, dat ook Beckum daadwerkelijke steun van die gemeente 

nodig heeft bij grote projecten. 
 

Voormalig dorpsraadvoorzitter Benny Goselink en Rob van der Keur, huidige 

dorpsraadsecretaris, onderstrepen de karakterschets die in de inleiding 
gebezigd is. Hun beider conclusie is aldus: “De burgemeester heeft zich altijd 
betrokken getoond bij ons dorp. Zijn oprechte interesse in mensen heeft veel 

inwoners van Beckum geraakt. Hij heeft Beckum als dorp en gemeenschap 
gewaardeerd en partici-peerde graag bij tal van activiteiten. We hopen dat 
de nieuwe burgemeester deze inzet en waarden over zal nemen”. 

En ook Ben ter Avest, de voorzitter van de Stichting Zomerfeesten geeft een 
positieve reactie. “Ik herinner mij Anne-Marie en Frank Kerckhaerdt als fijne, 
spontane, en sociale mensen. Naast hun formele taken als Burgemeesters-

echtpaar hebben ze ook altijd tijd weten te vinden voor kleine eenvoudige 
zaken als het vogelschieten en de kinderfeesten tijdens de jaarlijkse 
Pinksterfeesten in Beckum. 
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Ik wens hun nog vele gelukkige jaren toe in goede gezondheid”.  
 
Onderscheidingen bij afscheid 
Eind september nam Frank Kerckhaerdt afscheid van B&W en de Hengelose 
bevolking. In de laatste raadsvergadering werd hij tot ereburger van Hengelo 

benoemd. En om het afscheidsfeest compleet te maken, werd hij door de 
commissaris vd Koningin Overijssel Ans Bijleveld geridderd in de Orde van 
Oranje Nassau. In Beckum zullen ze zeggen; och, het was nog nig zonne 

slech’n. En zo is het maar net! 
Als nieuwe burgemeester van Hengelo is op 5 oktober jl. Sander Schelberg 
geïnstalleerd. Laten we hopen dat de Beckumer belangen verder in goede 

handen zijn. Want tja, het leven gaat gewoon verder. 
                                                                                              Jan Ottink 
 

Burgemeeser Kerckhaert dit jaar nog in Beckum met Koninginnedag in een 
minder formele pose; armpje drukken met Milan Ezendam 

 
 

Grappig…. 
Op school gebeurt van alles, ook leuke voorvallen. Op de basisschool in Beckum 

vroeg een juffrouw van groep 1 aan de klas om een pop te tekenen, die hun vader of 
moeder voorstelde. Een leerling had niet veel zin, maar werd door de juffrouw alsnog 
gestimuleerd; ‘teken nu maar dat poppetje’. Even later zag de juffrouw het resultaat, 

een heel kleine tekening bovenaan het vel papier. ‘Wat stelt dat voor?’ vroeg ze aan 
de leerling. ‘Dat is mijn mama in de verte’, was het antwoord. 

 

‘Doe die radio eens zachter…’ 
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Het telefoontje kwam voor de kantinemedewerkers Frans en Alwies op een 
zonnige zondagmorgen. Zo tegen 10.50 uur, rust bij TVO2-Bon.Boys5, ging 
de telefoon; ‘Ja hier met Leo te L., kan die radio niet iets zachter, het stoort 

ons hier in huis en die piratenmuziek is ook geen beste keuze. Anders moet 
ik maar een klacht indienen bij het bestuur…’. (Leo t.L. woont tegenover de 

kantine aan het Kerkpad, wist uiteraard van niks want het telefoontje kwam 
van Alfons H. zittend in de kantine zelf om de hoek!!!).  Alwies vond eea. 
maar vreemd, overlegde met Frans, maar draaide de volumeknop wel terug. 

Hij liep met Frans naar de kantine-ingang, keek naar buiten richting huis van 
Leo en ze vroegen zich hardop bezorgd af;’ Zol hee dat doar nog heur’n 
kön’n?’ Waarop beller Alfons en getuigen van het telefoongesprekje elders in 

de kantine in een daverende lach uitbarstten. ‘Ik had’ al wal ach, smeardeas’, 
was de reactie van de, ook lachende, kantinemedewerkers. Toen Alwies in de 
loop vd 2e helft later vanaf het veld terug liep naar de kantine mompelde hij; 

‘Ik mot nog eff’n den radio zachter zett’n…’   
 
 

In memoriam 
Vrijdag 5 oktober is na een voortdurend afnemende gezondheid op 84 jarige 

leeftijd overleden 
 

Hennie Morsink 
 

Hennie Morsink was na zijn actieve voetbalperiode gedurende 25 jaar 

aaneengesloten competitieleider van TVO Voetbal. Voor die grote verdienste 
is hij tot erelid van TVO benoemd. 

Hennie was een man met hart voor TVO, die bij zijn functioneren voor TVO 
altijd de best mogelijke oplossing zocht. Hij was bescheiden, oprecht en hield 

van een kwinkslag 

De familie wordt sterke toegewenst met dit verlies. 
 

Bestuur en leden sv TVO 

 
 

Handwerkbazaar 
Op zondag 18 november as. tussen 11.00 en 14.00 uur organiseert de werksoos 

Beckum –Bentelo -Hengevelde een verkoop. Deze vindt plaats in De Pol te Bentelo. 
Er worden leuke artikelen aangeboden zoals poppenkleren, sokken, sjaals, mutsen, 
truien, kaarten en artikelen van hout.  
                                                                                    Tot ziens in Bentelo. 
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In gesprek met…                    Esther Rouwenhorst 
 

Esther Rouwenhorst is de naam. Ze bouwde aan een veelbelovende carrière 
bij de Rabobank en koos vervolgens voor het schrijversvak. Verder zet ze 
zich bestuurlijk in voor diverse Hengelo-Zuid belangen. We gooiden bij haar 

een visje uit ‘of ze niet iets voor BBB zou kunnen betekenen?’ Ze antwoordde 
positief en lichtte verder uitvoerig haar doopceel. Het werd derhalve een 

boeiend verhaal van een onder-

nemende Beckumse.  
 

Eerst het beeld van de buitenwacht ! 
Flink wat jaren geleden trof ik haar 
aan de balie van de Rabobank te 
Haaksbergen. Met vriendelijke, gedul-

dige woorden stond ze de klandizie te 
woord. Dat was een momentopname 
uit haar carrière, die vervolgens een 

andere route kende. Daar hebben we 
het zo over. Esther heeft haar roots 

aan de Bentelerweg, bie’n Opstal. 
Thans woont ze in Hengelo,nabij het 
rustieke Tuindorpgebied. Waar ze de 

belangen van de wijkbevolking mede 
vertegenwoordigd en ook voorzitter is 
van de belangenvereniging Hengelo 

Zuid. Wat weer alles te maken heeft 
met de grote –logistieke- verande-ringen in het gebied door het megaproject 
Hart van Zuid. Maar ook daarover vertelt ze zelf straks meer.  
 

Voor Beckum Beter Bekeken – dat ze thuis bij haar ouders maandelijks trouw 
leest – kunnen we best journalistieke aanvulling gebruiken. Na 40 

jaargangen van een maandblad in Beckum (eerst 6 jaar Zwart op Wit, daarna 
34 jaar Beckum Beter Bekeken) is anno 2012 vers schrijversbloed meer dan 
welkom. Contact gelegd met Esther Rouwenhorst; zou jij voor BBB iets 

kunnen/willen betekenen en frequent of incidenteel een redactioneel artikel 
schrijven? Nou, ‘daar viel best over te praten’ en over de invulling worden we 
het zeker eens. Uit hoofde van haar beroep als journalist gaan actuele, 

professionele zaken uiteraard voor en als ‘tegenprestatie’ kan ze haar beroep 
bij die te schrijven artikelen uiteraard vermelden. Voor wat hoort wat, zou de 
Tukker zeggen… 
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De Rabobank centraal 
In een lange dialoog vertelt Esther zelf over haar carrière beginnende bij de 
Plusmarkt tot aan de Rabobank. Een pakkende samenvatting; 

‘Na een aantal jaar bij Plusmarkt Leusink in de Veldmaat te hebben gewerkt, 
kreeg ik een aantal functies bij de Rabobank: de Raboshop. Daarna ben ik 

opgeleid en gedetacheerd geweest via de Welten Groep in Vessem 
Nrd.Brabant. Vervolgens bij de Rabobank Ootmarsum-Denekamp na een 
reorganisatie ‘orde gaan scheppen’ in een team Cliëntenadvies. Ik kreeg daar 

een contract als teamleider, maar de paperassen van betaal- spaar-
rekeningen, kredietaanvragen en verzekeringen kwamen mij de neus uit. ik 
wilde de communicatie in. Ik behaalde de diploma's; junior communi-

catieadviseur en communicatieadviseur. Intussen kwam de functie van 
coöperatieadviseur vrij bij Rabobank Ootmarsum-Denekamp. Ik werd 
aangenomen en heb daar 5 jaar diverse zaken opgepakt en uitgevoerd. Oa. 

ledenmagazine, jubileumkrant, jaarverslagen, webteksten verzorgd, geholpen 
bij verandering bestuursmodel en de nieuwe fusie tot Rabobank Twente-Oost 
mede begeleid. Maar mijn drang naar schrijven kreeg meer de overhand. Een 

deeltijdopleiding bij de hogeschool voor Journalistiek bij Windesheim in 
Zwolle pakte ik op. Tegelijkertijd kwam mijn baan bij Rabobank na een 
nieuwe reorganisatie te vervallen. Maar mijn toenmalige baas toonde zich 

bijzonder genereus in die moeilijke periode. Ik mocht met behoud van salaris 
een half jaar stageperiode voor de opleiding Journalistiek invullen. 
 

Tekstschrijver en freelance journalist 
Die stage heb ik ingevuld op de redactie Reggestreek (Rijssen, Nijverdal, 

Holten en omgeving) van de Twentsche Courant Tubantia en ik kon daar 
meteen een periode aan het werk. Ook voor andere ondernemers kon ik 
allerhande teksten schrijven en bij TC Tubantia Hengelo werd ik vervolgens 

gevraagd als correspondent. Om kort te gaan; het beroep als journalist heeft 
voor mij toen definitief vorm gekregen en ik heb me ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel als tekstschrijver en freelance journalist. Naast vaste 

opdrachtgevers schrijf ik momenteel voor TC Tubantia Hengelo een serie 
over bijzondere winkels en ben op de Tubantia redactie in Rijssen actief als 
verslaggever. Het zijn drukke maanden, waarin ik ook weekends en avonden 

met veel plezier werk. 
Natuurlijk gaat dat ten koste van mijn privéleven, gelukkig hebben familie en 
vrienden daar begrip voor. 
 

Nevenactiviteiten in Hengelo Zuid 
Naast mijn werk ben ik actief voor de Stichting Hart voor Zuid, die zich inzet 

voor de belangen voor omwonenden van binnenstedelijk herontwik-
kelingsproject Hart van Zuid dat aan de zuidzijde van het station in Hengelo 
verrijst. Een prachtig onderdeel van Hart van Zuid is het ROC, dat in de 
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voormalige ijzergieterij van Stork is gevestigd. Echter, met de komst van vele 
studenten en bij gebrek aan voldoende parkeergelegenheid, stromen de 
woonstraten in de nabije omgeving van het ROC vol auto's. In een poging 

om die parkeerstroom te reguleren, kwam de gemeente Hengelo met het 
idee om in de omgeving van het ROC betaald parkeren in te voeren. Dit 

leidde uiteraard tot grote protesten uit de omgeving, waarin ook Stichting 
Hart voor Zuid zich heeft gemengd. Vooralsnog succesvol. 
 

Een ander succes is bijvoorbeeld behaald in de discussie rondom de sanering 

en het bouwrijp maken van de voormalige fabrieksterreinen van Stork en 
Dikkers (tussen Industriestraat en Laan Hart van Zuid) waarop het nieuwe 

winkelcentrum moet komen. Zoals te verwachten, hebben diverse 
bodemrapporten uitgewezen dat dit terrein, gezien de voormalige 
activiteiten, verontreinigd is met arseen, zware metalen (met name koper), 

PCB's en asbest. Bovendien is het grondwater verontreinigd met oliën en 
aromaten. Gezien de beweging van het grondwater, bestaat de kans dat 
percelen ten westen van het plangebied ook verontreinigd worden of 

mogelijk al zijn. Vanuit de stichting houden we het bodemonderzoek en de 
sanering nauwlettend in de gaten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er 
extra peilbuizen zijn geplaatst tussen het terrein en de aangrenzende 

percelen, omdat onderzoek door de GGD heeft uitgewezen dat het bevoegd 
gezag (de gemeente) onvoldoende peilbuizen had laten plaaten om de 
situatie adequaat te kunnen monitoren. 
 

Sinds 2006 ben ik betrokken bij de stichting. Sinds dat jaar woon ik aan de 
Loweg, grenzend aan Hart van Zuid. In die periode lag er een Masterplan dat 

er prachtig uitzag, maar waarbij ik mij al wel de vraag stelde wat de 
uitwerking van dit plan in de toekomst voor de buurt zou betekenen. Ik heb 
daarom een bijeenkomst van de Stichting Hart voor Zuid bijgewoond en heb 

me bij het bestuur aangesloten, waarna mij in 2010 is gevraagd de 
voorzittersrol over te nemen. De stichting onderhoud nauwe contacten met 

andere belanghebbenden zoals de winkeliersvereniging Esrein (Industrie-
straat, Boekeloseweg en Meijersweg) en uiteraard met het Projectbureau 
Hart van Zuid. Met die laatste overleggen we één keer per kwartaal, waarbij 

de laatste ontwikkelingen worden besproken. Onderwerpen als bouwhoogtes 
en parkeer-, speel- en groenvoorzieningen komen daarbij aan de orde.  
 

Actief in- en voor Beckum; vooral nostalgie… 
Ik ben actiever in Hengelo dan ooit in Beckum geweest. Ik heb gehandbald 
bij TVO, van de welpjes tot de junioren. In die tijd ben ik ook leidster 

geweest van, ik geloof, de aspiranten. Ik ben scheidsrechter geweest en ben 
ooit gevraagd het secretariaat van de handbal te verzorgen. Om de sfeer te 
proeven heb ik een vergadering bijgewoond, maar omdat er die avond langer 
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over het bereiden van boerenkool dan over handbalaangelegenheden werd 
gepraat, ben ik afgehaakt. Hou niet van boerenkool...  
In die tijd stond ik zaterdags achter de bar in 't Geertman. Eerst met Saskia 

Wolters (nu Borgelink) en later met Carla Hoesté. Een geweldige tijd, waarin 
we de voetballers van A1 in de pauze van thee voorzagen en na de wedstrijd 

van de nodige biertjes en gehaktballen. Het kwam regelmatig voor dat de 
kerkgangers op zaterdag eerder thuis waren dan wij. Later heb ik een 
periode op vrijdagavond bij Café Halfweg achter de bar gestaan, waar ik ook 

altijd veel plezier aan heb beleefd. Tegenwoordig ben ik meer voor, dan 
achter de bar te vinden, al komt er de laatste tijd van welk cafébezoek dan 
ook weinig tot niets. Tijdens een van de laatste bezoeken, dat was tijdens de 

Muiterweek, had ik het er met Gert Schoot over dat ik ook ooit nog eens bij 
Attent heb gewerkt. Of het aan de biertjes lag of aan de vele jaren die 
sindsdien zijn verstreken weet ik niet, maar zowel Gert als Francis konden 

het zich niet meer herinneren…’  
 

Esther Rouwenhorst deed dit jaar voor de 3e keer mee aan de kauwgum-

balrally tijdens de Muiterweek. En kan de eerder door BBB geschetste 
conclusie alleen maar onderschrijven. ‘Een leuk evenement met prachtige 
auto’s, jammer van dat ‘mindere gedrag’ van een aantal deelnemers’. Terug 

naar de kern van dit boeiende verhaal. We maakten kennis met Esther 
Rouwenhorst, die in de nabije toekomst bij tijd en wijle op verzoek een 
redactionele bijdrage wil gaan leveren voor dit blad BBB. En dat is mooi 

meegenomen! 
                                                                                              Jan Ottink 
 

 

Nieuws van de KVO 
 

Een nieuw begin van een seizoen met als thema verandering. 
Deze verandering werd aan het begin van de avond duidelijk 

door de nieuwe wijze van beginnen in het Proggiehoes.  

De korte overweging is als succes ontvangen na vele goede mooie reactie 

van vele dames. Na een korte pauze zijn we begonnen met de 
jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering werden de jubilarissen Rikie 
Ottenschot en Annie ten Dam beide 40 jaar lid en Coby Pot en Joke 

Groothuis allebei 25 jaar lid in het zonnetje gezet en getrakteerd op 
cadeautjes uit de Provence meegebracht door Gaatske. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 34, nummer 8, 2012 
pagina 22 

 
De jubilarissen Coby, Joke, Annie en Rikie met een mooi bloemstuk,  

 

Na de jaarvergadering kregen wij een zeer boeiende uitleg over quilten. Er 
werden door Muriel Paes-Woods uit Eibergen vele quilts getoond aangevuld 
met een dia voorstelling. De aanwezigen waren zeer geboeid door alles en 

waren erg enthousiast. Dinsdag 13 november gaan we naar ter Brugge 
Geschenken in Borne. We krijgen een kijkje achter de schermen bij dit bedrijf 
dat in deze tijd van het jaar vele kerstpakketten in diverse soorten en maten 

maakt, Vertrek 9.00 uur kerkplein. 
Donderdag 29 november gezamenlijke avond met Bentelo en 
St.Isidorushoeve bij zalen centrum Dwars aanvang 19.30 uur zaal open 19.00 

uur. Voor deze twee programma’s kun je je nog opgeven bij Marga Wijlens 
074-3676445 en Karin ten Dam 074-3575230 
                                                                                                    Marga 
 
 

Zijlijn                            Verhuizen 
Je weet al heel lang dat het moet gebeuren, maar ik zag er als een berg 
tegenop. Johan’s gezondheid laat te wensen over en er moet zoveel geregeld 

worden. Wie moet er behangen? De eerste schilder kreeg een hernia, de 
tweede had al teveel werk, maar drie maal is scheepsrecht, het behang zit er 
keurig aan. Dan, welke vloerbedekking, gordijnen en wat dies meer zij. Met 

hulp van familie, buren, vrienden en kennissen is het allemaal gelukt! 
En over die mensen wil ik u wat vertellen. De kinderen en de wederzijdse 
families hadden hun hulp al toegezegd en ook waar gemaakt. Maar dan, 

Johan heeft jaren deel uitgemaakt van het senioren-tennissen en die club 
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bood spontaan aan om ons te verhuizen. Dat is ook gebeurt op een perfecte 
manier. Dan de vogelvereniging. Een lid heeft in onze nieuwe schuur en 
berging schappen gemaakt en opgehangen wat al geplaatst kon worden. Dat 

was heel handig tijdens de verhuizing. Via diezelfde vereniging zit ik al jaren 
in de verlotingscommissie. Allemaal vrouwen die ons appartement op 

vakkundige wijze hebben schoongemaakt.  
 

Ik zou de buren, vrienden en kennissen haast vergeten. Kasten die in ‘t oude 
huis uit elkaar werden gehaald en in ‘t nieuwe weer in elkaar gezet. Daardoor 

kwam veel kleding gelijk weer op de plaats terecht. Het sjouwen met dozen 
van het ene naar het andere huis, je hebt wat verzameld in de jaren! Mensen 

die de afval uit de schuur en het vogelhok hebben afgevoerd en een andere 
buur die ter plekke de computer opnieuw geinstalleerd heeft. Dan een paar 
buurvrouwen die het oude huis hebben gestofzuigd en een andere die voor 

een paar dagen voor eten zorgde. Ook was er iemand die me geholpen heeft 
(nou ja, ik zat erbij!) om de officiele instanties, de nutsbedrijven en andere te 
melden dat we verhuist zijn. 

Ik ben bang dat ik mensen vergeten heb. Ook diegene die zich aangeboden 
hebben betrek ik in dit verslag. Kortom het was hartverwarmend om zo 
geholpen te worden. 

BEDANKT!                                                                        Rie Menkehorst 
 
 

 

Herfstwandeltocht georganiseerd door 
“TWENTSCHE LEU’ 
De Folkloristische dansgroep “Twentsche Leu,  organiseert op zondag 4 
november a.s. voor de 6e keer hun herfstwandeltocht. 
Geniet u ook zo van al die gouden herfsttinten? Kom dan 4 november 

wandelen  in de bossen van Beckum en laat u op het rustpunt  verwennen 
door de Twentsche Leu met heerlijke snert, pannenkoeken broodjes 
knakworst, krentenwegge,  heerlijke warme chocolademelk en koffie. Dit 

alles tegen een geringe vergoeding. Ook zullen De Twentsche Leu die dag 
regelmatig optreden. Er kan gekozen worden uit 2 routes, ongeveer 5 en 10 
km. Vertrekken kan vanaf 10.30uur tot 14.00uur. 
VERTREKPUNT is dit jaar vanaf CAFÉ HALFWEG, P.Ossestraat 40, Beckum. 
Deelnamekosten: €2.50 voor volwassenen, kinderen gratis.   
Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij het vertrekpunt. 

Met vriendelijk groet namens  Folkloristische dansgroep “TWENTSCHE LEU” 
                                        Gerry Bandel-Rikken,secr. twentscheleu@hotmail.com 
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Creatief en zo in Oele 
De oude Schöppe van ‘n Esman is verbouwd tot 
een lichte en moderne ruimte waar verschillende 

workshops worden gegeven. U kunt er terecht voor werken met glas, papier, 
vilt, zeep en bloemen. De activiteiten zijn niet alleen voor volwassenen maar 

zijn ook heel geschikt voor kinderfeestjes. Ook is er een kleine fotostudio 
waar foto’s van kinderen en/of volwassenen worden gemaakt binnen of 
buiten. Nieuwsgierig geworden? 
Op 10 november van 14.00 uur tot 17.00 willen wij u van harte uitnodigen 
om te komen kijken. Het adres is : Haaksbergerstraat 128, ingang 
Esmanvoetpad. 

Voor meer inlichtingen : Zwaantje Breider, telefoonnummer 06-13908685 
 
 

MIDWINTERFEESTEN BECKUM 13 JANUARI 2013 

Jovink and the Voederbietels 

& Fragment op het hoofdpodium 
’t geet spook’n in Beckum’ 

 
 

Uit het archief van 40 jaar geleden, de eerste 
jaargang Zwart op Wit, 1973 
Annink-Pot stond pontificaal op de volle 1e binnenpagina met bruiloften-

partijen-tiroler stube-volautom.kegelbanen-camping en midgetgolf. En ook; 
elke zaterdag-zondagavond dansen, speciaal voor gehuwde/verloofde paren…. 
 

Een enquête was toen ook gehouden en ingevuld door de TVO handbal-en  
voetballeden. Deelname totaal 48 %, voetbal 55 % en handbal 40 % 
 

De inhoud van Zwart op Wit?  hoe de uitvoering?  Hoe leest u het blad? 
Geweldig goed 43 %                  goed 73 %          in zijn geheel 68 % 
Goed              50 %            kan beter 24 %            grotendeels 23 % 

Wel aardig       7 %                  matig   3 %       enkele rubrieken 7 % 
Matig/slecht    0 %                  slecht    0 %     vlug doorbladeren 2 % 
 

En in 1973 waren de cijfers voor de favoriete rubrieken en/of verhalen; 
Wist u datjes 312 pnt. leu potleu 232 pnt. aangenaam (nu persoonlijke 
gesprekken/20 voorzetten) 200 pnt. jeugdcorner/puzzel 88 pnt. Wedstrijd-

verslagen 27 pnt. bestuurstafel 22 pnt. overige rubrieken 48  pnt. 
(dorpsnieuws etc. was toen nog niet aan de orde). 
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Een greep uit de nieuwtjes; 
- Levenslust kondigde het blijspel ‘Hartjes aan het spit’ aan. 
- Voetbaltrainer was Jan Hoffman, handbaltrainer Henk Timmer. 

-Proficiat voor de kampioenen handbaljunioren; 12-5 winst op Hercules!  
- Exclusief interview met burgemeester Bevers van Hengelo. 

- TVO-Bon.boys werd 1-0 dankzij goal van Jan Waanders na vermeende  
  handsbal. De Boys op’n biester, TVO blij… 
- Opvallend; zes enorme poeiers vanaf 20-30 meter, goals bij TVO 4,  

   bezorgden Bentelo een  nachtmerrie, getekend Hein Vossebeld! 
Ook moppen zoals; 
Zo wo’j nog is ne kear boer, zea de zönne, ton zien va oet de hiel veul 
Noa zovöl joar ’n huwelijk geet de leefde vot, mer ’t wief blif…  
 

 

Maatschappelijke Stage avond 

Woensdag 10 oktober hebben we met werkgroep jeugd en de jeugdraad alle 

jeugd in Beckum van de middelbare school uitgenodigd voor een stagemarkt. 
TVO met alle afdelingen, Zonnebloem, zomerfeesten, kerstmarkt, werkgroep 
jeugd, Koninginnedag, jeugdraad, kinderfeesten, Sinterklaas groep en 

vakantiespelen van ’n hoonhook waren aanwezig met hele leuke stages voor 
de jeugd.  Nando heeft weer gezorgd voor een mooie PowerPoint presentatie 
met foto’s van stages van vorig jaar en naderhand werden we nog 

getrakteerd op een toneel voorstelling van jong talent. Het was een gezellige 
boel bij de stands en de jeugd kon naderhand nog even nakletsen en een 
drankje met wat lekkers bij de bar halen. De opkomst was minder als vorig 

jaar maar bijna alle organisaties 
hadden toch wel een aantal 
stages opgevuld.  Ook waren er 

verschillende jongeren die vorig 
jaar een stage gedaan hadden 
die zo leuk was dat ze dit jaar 

vrijwillig weer gaan helpen. 
Dat bracht ons ook op het idee 

om de stagemarkt niet alleen 
voor de maatschappelijke stage 
te doen maar voor iedereen van 

jong tot oud die het leuk vind 
om vrijwillig ergens bij 

betrokken te zijn/te helpen met activiteiten in Beckum. Verschillende 

activiteiten bestaan uit eenmalig een avondje of dagje helpen met b.v. koffie 
schenken bij de zonnebloem, hand- en spandiensten bij de zomerfeesten,  
als vos bij de vossenjacht van TVO jeugd omni, zeepkistenrace van de 
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jeugdraad, voorbereidingen voor sinterklaas,  bij een avondje van werkgroep 
jeugd  assisteren, bij de kerstmarkt achter de kraam, een dagje helpen bij de 
vakantiespelen hoonhook, een dagdeel helpen bij de koninginnendag, 

 en noem maar op. Er zijn heel veel leuke dingen te doen in Beckum zonder 
dat je een vaste verplichting hebt. 

Wil je meer weten mail dan met sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl  

 
 

Kerstmarkt Beckum 19 december 
In de vorige BBB stond een verkeerde melding  dat we gaan knutselen op 30 
oktober in plaats van 3 oktober.  We gaan opnieuw knutselen op 21 

november en iedereen van jong tot oud is weer welkom  Daarnaast hebben 
we een aantal datums voor de kerststukjes  maken en kunnen we op de 

kerstmarkt zelf ook weer hulp gebruiken.  We starten met de kerstbakjes op 
maandagmiddag en maandagavond 10 december ,  daarna op 
woensdagmiddag 12 december en als het nodig is gaan we zaterdagmiddag 

15 december nog bijmaken voor de kerstmarkt. tijd, plaats en aanmelden 
kun je bij sonja mulder 074-2420554 of sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl.   
 

 

Waar is dat feestje?  
HIER IS DAT FEESTJE! 
 

Net als vorig jaar zal er op vrijdag 23 november 2012 een 

knallend feestje plaatsvinden in ’t Proggiehoes. De band Cooling 
Crystals zal de zaal zeker op zijn kop zetten dus kom gezellig langs! 

De avond start om 21.00 uur en zal hopelijk doorgaan tot in de late 
uurtjes. Iedereen is van harte welkom en entree is gratis.  
Tot dan!  Groetjes de Jeugdraad 

P.S. Legitimatie is verplicht, geen alcohol onder de 16 jaar. 
 
 

Levenslust vertelt… 
 

Twee weken terug hebben we de première beleefd van onze 
najaarsproductie “Een schat van een buste”. En het is ons weer 
gelukt de lachspieren van het publiek flink te trainen.  

Kan ook niet anders met een toneelstuk waarin vele lachwekkende 
verwikkelingen voorbij komen. Ja, Levenslust speelt opnieuw een klucht, 

maar toch is het weer een heel ander toneelstuk dan voorgaande 

mailto:sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl
mailto:sonja@aannemersbedrijf-mulder.nl
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uitvoeringen. Apetrots zijn we dat we opnieuw 2 debutanten kunnen 
presenteren, te weten Nando Scharenborg en Claudy Schroer. Als u 
afgelopen weekend geweest bent of nog gaat, zult u zien dat beide een 

waardige versterking voor Levenslust zijn. 
 

Over nog komen gesproken, er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de 

reeds geplande uitvoeringen en er zijn drie extra voorstellingen gepland op 
2, 3 en 4 november aanstaande. Voor welke data nog kaarten beschikbaar 
zijn ziet u op www.levenslust.com en voor kaarten kunt u als vanouds bellen 

met Anny Ottink (tel. 074-3676442). 
We hopen dat u heeft genoten van de voorstelling of er nog van zult 

genieten! 
                                                         Namens Levenslust, Arjan Lammers 
 

 

Officiële opening “de Beukenhof” 
 

Nadat het de laatste weken een komen en gaan was van auto’s 
met aanhangers, beladen met meubels en huisraad, lijkt het 

erop dat alle nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen in 
“de Beukenhof” en er hun draai hebben gevonden. 
 

Tijd dus voor de officiële opening. 
Deze  is vastgesteld op donderdag 22 november a.s..  

Om 16.00 uur worden bewoners van “de Beukenhof” en andere genodigden 
verwacht in het Wapen van Beckum, waarbij ook de nieuwe burgemeester 
van Hengelo, de heer Schelberg, aanwezig zal zijn.  

Nadat vertegenwoordigers van betrokken instanties hun toespraak hebben 
gehouden zal de delegatie vertrekken naar het wooncomplex, waar om 17.00 
uur de officiële openingsplechtigheid zal worden verricht. 

Aansluitend is er open huis tot 18.30 uur voor alle belangstellenden uit 
Beckum en Oele om het complex en enkele appartementen te bezichtigen. 
                                                                             Klankgroep Beukenhof 
 

COLLECTE OPBRENGST 
Eind september heeft de collecte van de Nierstichting plaats gevonden. 

Mede door de inzet van de collectanten uit Beckum en Oele is er voor Hengelo een 
totaal van 22967.00 euro op gehaald. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken 
om alle collectanten en gevers hier voor te bedanken. 

Mochten er in de toekomst nog mensen zijn die willen collecteren voor de 
Nierstichting in Beckum dan kunnen zij contact met mij opnemen. 
                                                                         Marieke Scholten 06-36152487 
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Nieuws van de H.Geestparochie 
NOVEMBER 
 

Vr.  2 nov. 19.00 uur: ALLERZIELEN: Avondwakegroep ( Spirit ) 
Za. 3 nov 19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING MET   

    SAMENZANG: Pastor Escher 
Zo..4 nov. 10.00 uur: HUBERTUSVIERING: Anne Kramer  
    ( Dames- en herenkoor ) 

Za. 10 nov. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 11 nov.  9.00 uur: GELEZEN EUCHARISTIEVIERING: pastor 
    Golianek 

Za. 17 nov. 19.00 uur: GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  
    Pastor Escher 
    ( Dames- en herenkoor ) +   

    KINDERNEVENDIENST 
Zo. 18 nov.  9.00 uur: GEEN VIERING 

Za. 24 nov. 19.00 uur: GEEN VIERING 
Zo. 25 nov.  9.00 uur: GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING 
    GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING:  

    Pastores Escher en Saris ( Dames- en  
    herenkoor ) 
 

 

Datumbank 
24 okt.  Ontspanningsmiddag Zonnebloem bij Wapen van Beckum 

25 okt.  Toneelver. Levenslust; klucht “een schat van een Buste” 
26 okt.  Toneelver. Levenslust; klucht “een schat van een Buste”   

28 okt.  Toneelver. Levenslust: klucht “een schat van een Buste” 
29 okt.  s.v. TVO afd. Volleybal; jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur 
31 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

2-3 en 4 nov. Toneelver. Levenslust; klucht “een schat van een Buste” 
7 nov.  Dorpsraad vergadering 
13 nov.  KVO; Naar ter Brugge Geschenken bv te Borne 

13 nov.  Ouderensoos 
14 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
17 nov.  Oud Papier 

22 nov.  Officiële opening de Beukenhof. 
23 nov.  Jeugdraad; Eindfeest in ’t Proggiehoes vanaf 21.00 uur 
28 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

29 nov.  KVO; gezamenlijke avond met Bentelo en St.Isidorishoeve 
bij zalencentrum Dwars. Aanvang 19.30 uur. 

12 dec.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde. Ontspanningsmiddag 
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12 dec.  KVO; Wolfkaterweg en Oele verzorgen deze avond. 
Aanvang 1930 uur. 

12 dec.  Dorpsraad; Vergadering 

15 dec.  Oud Papier 
19 jan. 2013 Wintertentfeest  
 

Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2012-2013 

Herfstvakantie  22 okt. 2012 t/m 26 okt. 2012 Bovenbouw 
   22 okt. 2012 t/m   2 nov. 2012 Onderbouw 
Kerstvakantie  24 dec. 2012 t/m  4 jan. 2013 

Voorjaarsvakantie 11 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Onderbouw 
   18 febr. 2013 t/m 23 febr. 2013 Bovenbouw 
Meivakantie  29 mei 2013 t/m 10 juni 2013 

Zomervakantie   8 juli 2013 t/m 16 aug. 2013 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan 
r.jannink1@kpnplanet.nl 

 
 

Triest bericht 
Een uiterst triest bericht vorige week in Beckum. Na een ernstige ziekte 
heeft Astrid Blaauwehand, ondanks haar sterke karakter, dat ongelijke 
gevecht verloren en is overleden. Iedere betrokkene is van slag en met de 

gedachten bij haar man Erik en de kinderen. Bij TVO vervult Erik enkele 
belangrijke functies binnen de jeugdstaf. En Astrid was zaterdags regelmatig 

als fan van haar kinderen langs het veld om de jongens aan te moedigen. 
Laten we Erik Blaauwehand en de kinderen, zoveel als het kan, steunen bij 
dit zware verlies. 

                                                                                         BBB redactie 
 
 

Deze maand….. in één volzin 
Je komt oren en ogen tekort om alle gebeurtenissen van de afgelopen maand te 
kunnen waarnemen, want als je het mogelijk naderende financiële onheil van de Hart 

van Zuid voltooiing afzet tegen de hetze en inval bij het clubhuis van die motorclub 
waar vermeende onregelmatigheden zouden voorkomen, zul je ook de wenkbrauwen 
fronsen bij dat gewauwel in de pers over ‘ijzeren heinigheid’ of andere flauwe 

woorden van die strekking bij uitspraken van Hengelose politici om maar te zwijgen 
over dat gedoe bij een plaatselijk horeca etablissement waar verwijten over en weer 
vliegen in de krant, op lange tenen wordt getrapt en de waarheid misschien wel in 

het midden ligt en ondertussen…. is in augustus al groen licht gegeven voor de bouw 
van nieuwe kleedkamers bij TVO, maar kijken medio oktober op het gemeentehuis 
sommige ambtenaren nog steeds ‘niet begrijpend naar buiten’ als een 

bouwcommissie afvaardiging uit Beckum naar de papieren voortgang vraagt en wie 
dit allemaal snapt is een insider… 
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Ook bij de zeepkistenrace in mei hielpen jongeren mee in het kader van 
maatschappelijke stage  

 
 

Adventswandeling en viering 
“Samen op weg naar het licht”   

 

Voor wie: 
Parochianen, gemeenteleden en belangstellenden  
van Beckum, Bentelo, Isidorushoeve, Hengevelde, 

Delden , Goor, Diepenheim en Markelo  
 
Wanneer: 

Woensdagavond 12 december 2012 
 

Waar:  
Start: De “Oude Blasius”, Kerkstraat 6, 7491 BL  Delden  
 

Hoe laat:  
Ontvangst om 19.00 uur 
 

 
De volgende BBB verschijnt 21 november, kopij 14 nov. binnen  
 


