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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 
TonnieVossebeld 
Jan Ottink 

  

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN 
info teksten en kopij 
info en opgave foto’s 
kopij inlevering/BBBtjes 

opmaak advertenties 
vragen over verzending 
telefoon BBB kamer 

3676435; emailjanottink@home.nl 
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl 
email: janottink@home.nl 

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

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

Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders   

 
Verdere BBB uitgaven 2014 
22 okt. – 19 nov. – 17 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

 
 

36……………………………………8 
 

Bladeren vallen steeds nadrukkelijker van de bomen, de wintertijd komt er 
aan en de aarde wordt steeds warmer. Het ene heeft niet veel met het 
andere te maken, maar klinkt wel goed als openingszin… 

Er gebeurde weer veel in en rond ons dorp. De nieuwe TVO kleedkamers 
zijn al in gebruik, helpers zijn geweldig bedankt en de opening is 
aanstaande. Het Blasiusfestival had een ongekend succes en het 

DorpsplanPlus vordert gestaag. In deze BBB wordt oa. over al deze zaken 
gerapporteerd. Lees het en u bent op de hoogte… 
 

Laatste Week Nieuws 
 

 De TVO45 plussers liepen tegen fors verlies op tegen het bezoekende 
Phenix; met 1-6 werden hun de oren gewassen. Om een week later 

Ruurlo45+ de les te lezen; met 1-6 won het 6e…  
 De TVO zaalteams 1 en 3 draaien goed mee. (Evenals het 2e trouwens). Het 

1e won van Almelo3 met 8-4 en heeft de koppositie in zicht. Het 3e boekte 

een prima 8-5 winst op DZVV met 8-5… 
 TVO 4 en 5 gingen op bezoek in Boekelo om op het nieuwe complex van 

BSC/Unisson de krachten te meten met het Boekelose 4e en 5e elftal. Het 
werd een succes; nadat eerst TVO4 de 1-5 zege wegkaapte, was het 5evd 
zwart/witten 1 ½ uur later ook de betere en won met 1-4. Mede dankzij 
enkele gastspelers… (maar dat mag ’m de pret niet drukken, de puunt’n 

bunt bin’n)…. 
 
 

MEDEDELING 
Geldautomaat Rabobank in Beckum tijdelijk buiten gebruik 

In verband met werkzaamheden aan de Rabobank geldautomaat in Beckum, is deze 
van 10 tot en met 19 november a.s. buiten gebruik. De dichtstbijzijnde Rabobank 
geldautomaten vindt u hier: 

O.L. Vrouwestraat 4 in Bentelo - Steenbakkersweg  1 in Hengelo 
Beckumerstraat 15 in Boekelo 
Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met één van onze lokale adviseurs via 
telefoonnummer (074) 245 67 89. Onze excuses voor het ongemak.  
 

Met vriendelijke groet, Rabobank Centraal Twente 
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WAT U LEEST IN DEZE OKTOBER BBB 
 

 Laatste week nieuwsactuele feiten 
 TVO actua bestuursnieuws 
 Blasiusfestival doorslaand succes 
 Helpersfeest TVO kleedkamerbouw 
 Wijzigingen rooster misvieringen Beckum 
 Nieuws van het Buffelpadmooie natuur dichtbij 
 DorpsplanPlus rapportage werkgroepen, voortgangsverslag 

Werkgroep Verkeer, actie tegen zwerfafvalgebied Beckum-Oele 
 Zonnebloem Beckumactuele info 
 Jubilarissen KVO nu VAB geheten 
 Wist u datjessportakkefietjes 
 Het complete verhaal van Herman van ’t Oost 
 Uit het BBB archief oktober 1991 
 Zo zien ik’t column Sijsjeslijmer 
 Sponsorcommissie TVO afscheid bestuursleden 
 Drama Haaksbergen nog één keer benoemen… 
 Parochienieuws misvieringen in Beckum 
 Datumbank evenementenagenda 
 Deze maand… in een volzin 
 Correctie misvieringen Beckum december 
 Plotseling vertrek DorpsplanPlus coördinator 

 
 

DE TVO JAARVERGADERINGEN 
Met jubilarissen, erelid en lid vanverdienste 

Afgelopen maandagavond waren voor alle sportafdelingen de respectievelijke 
jaarvergaderingen van de sv TVO. De volley-handbal en voetbaltak blikten terug op 
het afgelopen sportjaar. Daarna was aansluitend de omni-jaarvergadering voor alle 

sportleden in ‘t Geertman. Hierbij werd ook het kledingfonds toegelicht inzake 
gesponsorde sporttenues voor alle teams die voor de afdelingen in competitie zijn. 
Nieuwe regels, eigen bijdrage per lid moeten het voor sponsoren aantrekkelijker 

maken en een betere waarborg voor sponsoring in de nabije toekomst garanderen. 

Tevens waren een aantal jubilarissen te begroeten voor TVO voetbal.Tevens waren 
een vijftal jubilarissen te begroeten voor TVO voetbal. Martin Mulder werd 

benoemd tot lid van verdienste van TVO vanwege zijn brede staat van 
dienst de laatste 10 jaar voor de sv TVO, TVO voetbal en de jeugd. Theo 
Wijlens werd benoemd tot erelid van de sv TVO vanwege zijn 

indrukwekkende staat van dienst gedurende 40 jaar op velerlei gebied. 
In de volgende BBB worden alle besproken zaken nader toegelicht!!! 
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Trainingsweekend selectie TVO  
Handbal dames 1+2 
 

Het laatste weekend van september hebben de dames van de selectie van 

TVO Handbal een trainingsweekend in Markelo gehad.  
De zaterdagochtend werd gestart met een warming-up verzorgd door een 
danslerares. Vervolgens hebben beide teams getraind. Daarna werd er lekker 

gelunched en 's middags hebben de dames in het zwembad te Markelo een 
poging tot aquajogging gedaan. Na een lekker bord macaroni hebben beide 
teams een oefenwedstrijd gespeeld. De zondagochtend stond weer in het 

teken van een training en 's middags zijn er nog twee wedstrijden gespeeld.  
Op enkele blessures na was het een geslaagd weekend. Wij willen Gerard 
Hilberink en Danielle Volmer bedanken voor de organisatie van dit weekend. 

 

Kick- off senioren 
 

Op donderdagavond 25 september heeft de kick-off van alle dames 
seniorenteams plaatsgevonden bij 't Proggiehoes te Beckum. 

Alle teamtaken zijn weer verdeeld en wij wensen alle teams heel veel succes 
tijdens deze competitie! 
TVO Handbal 
 

 

 
Een welverdiende ‘ronde tafel ontspanningsronde’ tijdens het weekend 

(eigen foto) 
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Blasiusfestival schot in de roos 
 

Eerste editie Blasiusfestival Beckum zeer geslaagd 
De eerste editie van het Blasiusfestival in Beckum op zondag 28 
september was een groot succes. De organisatie kreeg uitsluitend 

lovende reacties van het publiek dat in grote getalen naar de 
Blasiuskerk was gekomen. In en rondom die kerk waren vanaf 12 
tot 18 uur diverse optredens en andere activiteiten. Om 12 uur 

werd de spits afgebeten door het koor Be-Lieve! uit Bentelo en aan 
het eind van de middag werd door de eveneens uit Bentelo 

afkomstige band Young and the Future het Blasiusfestival 
afgesloten. 
Het enthousiasme spatte bij het eerste optreden van Be-Lieve! er sinds de 

eerste minuut van af. De kerk was op dat moment al voor driekwart gevuld 
met publiek. De kerk stond vol met prachtige boeketten gemaakt door de 
vaste ploeg bloemendames, de tuin van Jose Breukers moet leeg zijn 

geweest.  Aansluitend was er binnen een optreden van het gezamenlijk koor 
van Beckum en St. Isidorushoeve, Spirit. Na de eerste twee optredens binnen 
kon het publiek buiten horen hoe een aantal schoolkinderen uit Beckum op 

melkbussen de vogeltjesdans ten gehore brachten onder begeleiding van 
Sem Vossebeld en kon men de diverse kraampjes op de fair langs struinen. 
Het tweede deel van de optredens binnen werd afgetrapt door shantykoor 

Clippers Crew uit Haaksbergen. Alle 3 koren hebben verdeeld over 3 blokken 
elk 2 maal een optreden verzorgd in de Blasiuskerk met rond 17 uur een 
gezamenlijk optreden van de 3 koren om het binnen gedeelte af te sluiten. 

Buiten was er in de tweede pauze rond de klok van 15 uur al veel meer 
publiek aanwezig op het kerkplein om het eerste optreden van de band 

Young and The Future te horen of bij de kraampjes met snuisterijen te 
kijken. Deze kraampjes waren overigens gemaakt door Arnold Asbroek met 
assistentie van zijn vrouw Ria voor de kerstmarkt in Beckum en werden 

tijdens het Blasiusfestival voor het eerst gebruikt. De verlichting van de 
kraampjes is bekostigd door de Dorpsraad en het materiaal dankzij een 
Buurtbon. Kinderen konden worden geschminkt, met blikken gooien of zich 

vermaken op het springkussen dat door basisschool De bleek beschikbaar 
gesteld was voor deze middag. 
 

Pastor Ogink liep enthousiast rond op het kerkplein en vond het fijn te zien 
dat dit ook kan bij de kerk. In de tent die door de Hoonhook op het kerkplein 
werd was het lang gezellig. Al met al kan de organisatie terugkijken op een 

geslaagd evenement dat voor het publiek en deelnemende koren zeker voor 
herhaling vatbaar was. Het Blasiusfestival was mede mogelijk dankzij de 
onbaatzuchtige medewerking van veel vrijwilligers, de koren en Paul ter 
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Bekke met zijn geluidsinstallatie. Ook had het festival niet kunnen 
plaatsvinden dankzij ondersteuning van een aantal sponsoren, de hulp van 
onze “collectanten” meneer en mevrouw De Bok en een aanzienlijke bijdrage 

van Dartclub Anti-Roos 
Aan het eind van de middag kwamen mede door de langsrijdende 

hulpdiensten geluiden binnen van het ernstige ongeval met een monstertruck 
in Haaksbergen. Als gevolg hiervan werd het publiek gevraagd de 
Haaksbergerstraat zoveel mogelijk te mijden en vrij te houden voor de 

hulpdiensten. De afsluiting van het festival vond logischerwijs dan ook op 
een iets ingetogener wijze plaats als dat men vooraf had voorzien. 
En ja vanaf zaterdag stond een mooie boog mede dankzij hulp van de noaber 

van de Beukenhof met een bord in verband met het 75-jarig bestaan van de 
Blasiuskerk. Of was het nu 76 jaar….. 
Rick Morsink, PR man van het Blasiusfestival 
 

Martin Veldhuis, initiatiefnemer en lid van Clippers Crew meldt nog; 
Clippers crew gaat ook nog optreden in Theater De Kappen op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 november met live instrumenten en artiesten die ook optreden. 
Een avondvullend programma met veel muziek. 
-kaarten zijn te bestellen via www.clipperscrew.nl 
 
 
 

 
Concert Clippers Crew…. 

http://www.clipperscrew.nl/
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…. en concert Spirit in vrijwel volle kerk 

 
De fair werd drukbezocht naast het festival  bij de kerk 
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Vogeltjesdans op melkbussen door kinderen, mooi toch? 

(eigen foto ’s festivalorganisatie) 
 
 

Wijzigingen rooster Misvieringen Beckum 
 

Op de bijeenkomst van de liturgische beraden van onze parochies 
en het pastorale team is naar voren gekomen dat het rooster van de 
vieringen niet haalbaar is. 

Af en toe kan het pastorale team het niet redden om op tijd bij de volgende 
viering te komen en is er geen tijd voor ontmoeting. Daarom is er een nieuw 

rooster. Er is zoveel mogelijk gezocht naar gunstige tijden maar 100% 
tevredenheid zal lastig zijn. 
Voor Beckum, Bentelo, Hengevelde, St. Isidorushoeve, Raphael/Exodus, 

Theresia Borne, Moeder Teresa en Thabor betekent dit dat er een viering per 
maand vervalt. Het pastorale team zal in twee vieringen voorgaan en in de 
derde viering gaat een leek voor. Waar een leek voorgaat, waren voorheen 

vaak gebedsvieringen. Voor veel mensen is de Communie een waardevol 
onderdeel van de viering en daarom worden dit Woord- en 
Communievieringen. Tevens zullen de vieringen weer om en om zijn; ’s 

zaterdags om 18.30 uur en ’s zondags om 9.30 uur. 
In Beckum zal er het tweede weekend van de maand geen viering 
zijn en in het vierde weekend een Woord-  en Communieviering. 

Deze veranderingen zijn per 1 oktober ingegaan. 
Bestuur H. Geestparochie 
 
 

http://www.heiligegeestparochie.nl/beckum/2055-beckum-wijzigingen-rooster-vieringen.html


Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 8, 2014 
pagina 9 

Helpersfeest TVO kleedkamers 
Hulde voor de medewerkers en alle vrijwilligers 
 
Het was een zeer gezellige bedoening voor de sportzaal in de partytent, waar 

de vele bouwers en talloze vrijwilligers tijdens die bouw van de TVO 
kleedkamers met gepaste trots een feestje vierden. Daarbij werd een persoon 
extra in het zonnetje gezet, want wat Theo Pot in dit bouwproject heeft 

betekend, is uniek en indrukwekkend te noemen. Maandenlang nam vooral hij 
het voortouw bij de voorbereidingen, onderhandelingen met leveranciers, 
(voordelige) prijsafspraken, strakke coördinatie bij de vrijwilligersinzet enalle 

voorkomende zaken. 
 
Theo en Mathilde waren dan ook het middelpunt van een huldeblijk, vorm 

gegeven door het eenmalige cabaret-duo Eddy en Alfons. Op hilarische wijze 
werden zijn verdiensten toegelicht, met behulp van een theepot etc. 
Alle aanwezige helpers konden tussendoor de nieuwe kleedkamers 

bewonderen; ‘t is een perfecte accommodatie geworden, was ieders mening! 
Het was nog lang gezellig daarna in de tent. 
 

 
Een historisch moment; de laatste keer schoonmaak vd oude Kruudnhof-

kleedkamers door erevoorzitter Jan Wijlens en echtgenoot Sigita! 
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Ook de handbaldames van TVO gingen aan de slag met schoonmaak vd nieuwe 

kleedkamers (foto facebook) 
 
 

 
Een unieke ‘prestatie’ is geleverd door Theo Pot, de alleskunner. Hij ontving diverse 

attenties, oa. levenslange vrijkaart voor TVO evenementen en ballonvaart 
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Eddy en Alfons; van alle markten thuis, dus ook smaakvolle humoristen 

tijdens het helpersfeest in de sketch voor Theo Pot! 

 
 
Nieuws van het Buffelpad -2- 
 

De zomer is voorbij en ook bij het Buffelpad kijken we terug op 
mooie dagen. Helaas hebben de ooievaars zich niet laten zien en is 

onze hoop nu gevestigd op het volgende broedseizoen. Maar 
ondanks dat was er genoeg te beleven. 
 

De buffels zijn veel  in het water geweest. Een mooi moment was op een dag 
in juli dat er noodweer voorspeld was. Toen de lucht nog rustig leek, waren 
de buffels allemaal tegelijk in het water te vinden. Opvallend was dat ze dicht 

tegen elkaar aangekropen waren, alsof ze beschutting bij elkaar zochten. Nu 
zijn het echte kudde dieren en zoeken ze elkaar vaak op, maar zo samen in 
het water hadden we ze nog nooit gezien. Na een tijd barstte het noodweer 

los en kropen de buffels nog dichter tegen elkaar aan. Het was een prachtig 
gezicht! Nadat de storm was gaan liggen, kwamen ze het land op en 

verspreidden zij zich over het weiland. 
Die dag gebeurde er wat betreft de natuur om ons huis nog meer bijzonders: 
we zagen een ijsvogeltje en even leek het erop alsof hij zich genesteld had in 

de oever van de buffelvijver. Helaas bleef het bij die ene dag, maar mooi was 
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het wel om zo vanuit de huiskamer naar de ijsvogel te kunnen kijken. Ook 
was er een torenvalk die in één duik in een molshoop een mol te pakken 
had. Wat een snelheid! Even later zat hij heerlijk op een paaltje van zijn buit 

te genieten. 
Verder verbazen wij ons over het grote aantal reeën dat we hier zien. In juli 

en augustus is de bronsttijd en dan zijn ze wat onvoorzichtiger. Op het 
buffelpad lopen ze (nog) niet, maar in de naaste omgeving hebben we er 
heel wat geteld. Over tellen gesproken: sinds we hier wonen houden we bij 

welke vogels we zien. We zitten inmiddels op 52 verschillende soorten, met 
als nieuwste aanwinsten de ijsvogel, de bosuil en de oeverloper.  
Hans Verkleij en Margreet Meijer 
 
 

DorpsplanPlus: balans na twee jaar 
 
Met trots presenteerde de Stuurgroep Werk aan de Winkel eind 
2012 het dorpsplan voor Beckum en Oele. Twaalf punten, allemaal 
met de bedoeling Beckum en Oele vitaal en leefbaar te houden, 

werden aan het papier toevertrouwd. Twaalf punten waarvoor 
evenzoveel werkgroepen zich vier jaar lang gaan inzetten. Vorige 
week maandag werd, twee jaar na de presentatie van het 

DorpsplanPlus, de tussenstand opgemaakt. Hieronder een 
opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen. 
 

Kleinschalige woningbouw 
‘Kleinschalige woningbouw biedt kansen en moet op haalbaarheid worden 

onderzocht.’ Dat was, heel in het kort, de conclusie van een enquête naar 
woningbouw in Beckum. Een logische conclusie: liefst 76 Beckumers en 
Oelenaren lieten via die enquête weten interesse te hebben in een woning in 

het eigen dorp of buurtschap. Groot was dan ook de verbazing, toen tijdens 
de presentatie van de plannen in juni amper twintig personen de plannen 
kwamen inzien. Toch weerhoudt dit alles de Werkgroep Kleinschalige 

woningbouw er niet van om door te gaan met de plannen, zij het in 
aangepaste vorm. Opmerkingen uit de bijeenkomst van juni zijn namelijk 
waar mogelijk meegenomen in het rapport, dat inmiddels is besproken met 

verantwoordelijk wethouder Lievers. “Hij gaat de plannen bestuderen en 
reageert op vrijdag 7 november, als het college van B en W naar Beckum 
komt”, liet Mark Wijlens namens de werkgroep weten. Ondanks de 

teleurstelling na de bijeenkomst in juni, blijft de werkgroep zich met 
onverminderde inspanning inzetten voor de woningbouwplannen, die als 
belangrijkste punt van het DorpsplanPlus worden bestempeld. Belangstelling 

voor woningbouw is er namens Paul ter Bekke nog altijd: “Die zal zich tonen 
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zodra er concrete plannen op tafel liggen.” De stuurgroep en de werkgroep 
realiseren zich echter dat er tot die tijd nog flink wat stappen te nemen zijn.  
 

Basisonderwijs en peuterspeelzaal 
Er zijn de laatste tijd flink wat veranderingen doorgevoerd bij Basisschool De 

Bleek. Het continurooster is gestart en de bibliotheek heeft een plekje 
gevonden in het schoolgebouw. Veranderingen die volgens Petra Kok, 
locatieleidster van De Bleek, positief zijn uitgevallen. “We hebben geen 

wanklanken gehoord.” Ook de ontwikkelingen van het Kindercentrum zijn 
positief. Het Kindercentrum biedt op maandag, dinsdag en donderdag van 
14.30 tot circa 18.00 uur naschoolse opvang in Beckum. “Het Kindercentrum 

begint nu te lopen”, liet Petra weten, die haar enthousiasme over de locatie 
en de ruimte van het Kindercentrum uitsprak. Ook liet Petra weten dat de 
basisschool is begonnen met een project dat goed gedrag beloond. Daarover 

heeft de locatieleidster ook gesproken met het omni-bestuur van TVO. “De 
school wil positief gedrag belonen en wil dat doorzetten in de sport. Met TVO 
bekijken we waar we elkaar kunnen versterken.” Overigens zal die 

samenwerking niet eerder zijn beslag krijgen dan wanneer de basis van het 
project is gelegd en het project met ouders is besproken.  
Minder positief is het dalende leerlingenaantal, dat nu op ongeveer 140 staat. 

De kritische grens voor instandhouding van de basisschool in Beckum is 
gesteld op 100 leerlingen. “Die dalende lijn zal zich de komende jaren 
voortzetten”, luidde de voorzichtige prognose van de locatieleidster, die nog 

een zorg uitte. “De school is een aantal keer getroffen door vandalisme. 
Twee weken na de schoolvakantie waren de vlaggenmasten afgebroken en 

het muurtje bij de ingang naar de school is onlangs kapotgeslagen. Beckum 
heeft een school en wil dat het goed gaat met die school. Laten we daar 
samen zorg voor dragen.” 

 
Zichtwal A35 
Het wordt de komende maand duimen draaien voor de Stuurgroep 

DorpsplanPlus in het algemeen en de Werkgroep Zichtwal A35 in het 
bijzonder. Eind november wordt namelijk een subsidieaanvraag behandeld, 
die het nu nog aanwezige tekort voor de aanleg van de wal moet dekken. 

Positieve ontwikkelingen, die volgens Johan Harink mede te danken zijn aan 
de gemeente Hengelo en Provincie Overijssel. Tijdens een eerdere 
bijeenkomst met de provincie werden weliswaar kritische vragen gesteld, 

maar bleken bestuurders eensgezind over het belang van die zichtwal, die 
volledig op grond van Rijkswaterstaat wordt aangelegd. 
Onteigeningsprocedures zijn daarmee uitgesloten. “De wal komt het 

woongenot, het toerisme en de waarde van gronden in de omgeving ten 
goede”, liet Johan weten. Als de subsidieaanvraag in november wordt 

toegekend, zal de zichtwal naar verwachting eind 2015 gerealiseerd zijn.  
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Goed op dreef 
Dat niet alle agendapunten uit het DorpsplanPlus van 2012 zijn vermeld, wil 

niet zeggen dat daar geen aandacht voor is. Wel is het zo dat twee punten 
van de agenda zijn gehaald, namelijk een dorpswinkel in Beckum (niet 

haalbaar) en de verbetering van de openbare orde bij restaurant King’s Wok 
en Beckum Palace (afgerond). Bovendien is al eerder in de BBB 
gecommuniceerd over de voortgang van de overige projecten binnen het 

DorpsplanPlus, zoals de aanpak van afvaldumpen in het buitengebied. Verder 
geldt dat de plannen voor een her- of nevenbestemming van de kerk en 
pastorie momenteel op een laag pitje staan. Volgens Alwie Mulder is dat in 

lijn met de landelijke tendens. Aan een haalbaarheidsrapport voor de her- of 
nevenbestemming, waaruit ook de financiële haalbaarheid moet blijken, 
wordt gewerkt. 

Voor wat betreft de (para)medische voorzieningen in Beckum heeft 
wethouder Lievers laten weten dat er geen consultatiebureau in het 
gezondheidscentrum komt. Wel zal zich hier binnenkort een acupuncturist 

vestigen. Binnenkort wordt met woningbouwstichting Welbions gesproken 
over de huisvesting van het gezondheidscentrum in De Beukenhof de 
komende jaren. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat gecommuniceerd 

via de BBB, vertelde Paul ter Bekke, die tevreden is over de tussenstand van 
het DorpsplanPlus. “Dit plan loopt tot eind 2016. We zijn nu halverwege en 
goed op dreef.” 
                                                                            Esther Rouwenhorst free lance journalist 
 

VoortgangsverslagWerkgroep Verkeer N739 

 
 Tijdens de werkgroepbijeenkomst van 8 juli zijn de volgende zaken aan de 

orde geweest. 

o Vanwege het samenvoegen van twee initiële werkgroepen en de 

daaraan verbonden uitbreiding van werkgroepleden heeft geleid tot 

een herstart van deze werkgroep. Er is daarbij gekozen voor de 

gefaseerde aanpak waarbij de huidige fase een verkennende is. 

Deze zal worden gevolgd door de fase van overleg  en 

planvorming . Daarna zal er sprake zijn van de overdracht naar 

de eigenaar van de betreffende activiteit, een zeer belangrijke 

schakel in deze keten. De werkgroepleden gaan de scenario’s welke 

zijn beschreven door ’t Oversticht vertalen naar concrete voorstellen 

/ activiteiten en randvoorwaardelijke criteria.  

o Er is overleg geweest met de gemeente betreffende nieuwe 

verlichting voor de hoofdrijbaan (N 739, door Beckum.  



Beckum Beter Bekeken, jaargang 36, nummer 8, 2014 
pagina 15 

 Er is budget beschikbaar en men wil graag in gezamenlijk 

overleg komen tot een juiste planopstelling 

 Het betreft dus het vervangen van de lantarenpalen 

waarbij onderzocht wordt welk type dit zou moeten 

worden. 

 Er wordt tevens aandacht besteed aan zuinige(re) 

verlichting door elke lantarenpaal te voorzien van een 

antenne waardoor op afstand de verlichting kan worden 

bediend. 

 Voor het buitengebied geldt een zelfde verkenning. Men 

overweegt de verlichting aan te passen maar geeft 

ervaring in andere buitengebieden en wil daarom eerst 

met de werkgroep in overleg.  

 Mogelijk dat er in het lichtplan ook ruimte is voor de beide 

woonwijken, maar dit is nog zeer onzeker. 

 Communicatie is essentieel is er wordt aangestuurd op een 

plenaire bijeenkomst waar de gemeente (eigenaar van dit 

plan) een presentatie kan aangeven wat men wil en waar 

eventueel ruimte voor discussie en/of keus zit. De 

verwachting is dat deze bijeenkomst eind 2014 zal plaats 

vinden.  

o Er is een subsidieaanvraag gedaan voor de aanplant van een 

reeks bomen / groen rondom de rotonde, als onderdeel van het 

plan “herinrichting openbare ruimte entree Beckum’.  

 De dorpsraad heeft de rol van rechtspersoon willen 

vervullen.  

 De aanvraag maakt onderdeel uit van de ‘subsidieregeling 

maatschappelijke initiatieven’.  

o De werkgroep zal na de zomer een afspraak hebben met enkele 

deskundigen m.b.t. methoden en technieken van de verschillende 

metingen (geluid, roet en aantallen voertuigen)  

 Het doel is een objectief beeld te realiseren. Dit kan in een 

later stadium worden gebruikt bij de eventuele discussies. 

 De werkgroep wil zelf de regie hebben bij deze metingen, 

hoewel de uitvoering wordt uitbesteed. 

 Nadat de benodigde voorinformatie beschikbaar is zal een 

bureau worden gezocht die de metingen kan uitvoeren. 

 Er zal daarna een offerte worden opgevraagd en de 

werkgroep zal zich gaan buigen over de wijze waarop de 

financiering mogelijk gemaakt kan worden. 
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o De werkgroep is gestart met het opstellen van een netwerkkaart. 

Dit is de evenknie de sociale kaart die in de gezondheidzorg wordt 

gebruikt.  

 De netwerkkaart wordt gevuld met alle contactpersonen 

die de werkgroepleden kennen. Tevens biedt de kaart 

overzicht over namen, telefoonnummers, e-mailadressen, 

bedrijfsnamen, functies etc.  

 De netwerkkaart is bedoeld om snel en efficiënt gerichte 

en eventueel gespecialiseerde diensten en/of kennis in te 

zetten.  

o Er wordt een begin gemaakt met een startdocument waarin de 

werkgroep vastlegt wat ze (moeten) doen en welke resultaten 

worden beoogd. 

 Het onderdeel ‘communicatie’ krijgt hierin expliciet 

aandacht omdat het toetsen en uitwisselen van informatie 

met de achterban essentieel is. 

Rob van der Keur 

 

Goede actie: ‘Eule en Beckum gearne schoon’ 
 

Zaterdag 20 september ruimden zo’n vijftig bewoners uit Beckum en Oele de 

bermen en sloten op. Inwoners ergeren zich al geruime tijd aan het afval en 
dus deed de werkgroep ‘Tegengaan van zwerf- en dumpafval’ een oproep. 
De actie WiejhoaltEule en Beckum geern schoon had 185 kilo verzameld 

zwerfafval tot resultaat en werd ondersteund door de gemeente Hengelo, 
Twente Milieu en McDonald’s. 
 

Aanleiding 
Inwoners en de gemeente Hengelo werken samen aan de uitwerking van een 

dorpsplan. In vier jaar tijd pakken zij 12 agendapunten in werkgroepen aan. 
Dit varieert van kleinschalige woningbouw en een brede school, een zichtwal 
langs de A35 tot het tegengaan van zwerf- en dumpafval. Dat de inwoners 

het zwerfafval beu zijn, bleek toen ze massaal op het agendapunt ‘tegengaan 
van zwerf- en dumpafval’ stemden.  
 

Acties 
De werkgroep ‘Tegengaan van zwerf- en dumpafval’ heeft het aantal 
meldingen van zwerfvuil geïnventariseerd. Ze gingen in gesprek met o.a. 

McDonald’s, die een extra fietskar aanschafte om nog meer zwerfvuil op te 
ruimen. De werkgroep realiseert zich dat het nooit 100% schoon wordt. Maar 
uit onderzoek blijkt echter dat ‘schoon houdt schoon’ echt werkt. Daarom 

riep de werkgroep inwoners op om mee te helpen met het schoonmaken van 

bermen en paden. 
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Resultaat 
Er werd 185 kilo zwerfafval opgehaald. Een mooi resultaat maar, aldus de 

werkgroep “eigenlijk bedroevend dat er zoveel ligt.” De ochtend werd 
afgesloten in het Proggiehoes in Beckum, met iets te drinken en een 
gesponsorde hap van McDonald’s Twente.  

De werkgroep blijft zich inzetten voor een minder vervuilde omgeving en 
hoopt met deze actie een signaal af te geven. “Medegenieters van ons mooie 
buitengebied zijn van harte welkom, als ze de kleine moeite maar nemen om 

hun rommel in een prullenbak te gooien”. 

 

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. 

We zijn daar met 17 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 
 

Wist u datjes… 
*TVO a1 ontving Meddo a1 en had de handen vol aan de Achterhoekers. Na 
de 2-1 ruststand leek Rinze M. met 3-1 de zege veilig te stellen, maar de 

gasten toonden karakter, TVO werd slordig met een 3-3 remise als gevolg… 

mailto:erikkleinsman@planet.nl
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TVO1 speelde bij Hengelo een mindere 1e helft; de Hengeloërs waren feller 
en beter. Stef scoorde nog wel 1-1 maar de 3-1 ruststand was terecht. De 
laatste 20 minuten kiepte de partij, Jornen Aaron zorgden voor 3-3, Jordy 

keerde een strafschop, waar TVO er –onterecht- niet een kreeg en de 4-3 in 
de slotminuten zorgde voor een TVO kater…  
 

* TVO2 kwam bij Bon.boys4 tot een 1-1 ruststand. In het 2e deel kreeg TVO 
meer kansen, maar was slordig voorin. De Boys kwamen op 2-1, Luuk G. 
scoorde 2-2, maar een ’prutsgoal’ bracht Bon.boys op 3-2… TVO 4 en 5 

haalden volle winst op resp. WVV7 en Markelo7 met de cijfers 7-4 en 9-2. 
Bas t.A. zorgde bij het 5e voor 4 treffers. TVO45+ won soepel van 

Zd.Eschmarke met 8-4.  
 

* TVO b1 blijft winnen; na de 3-6 zege bij Quick werd ook gewonnen met 

10-0 van BSC/Unisson. Na de 1-0 waren er massale felicitaties richting dug-
out voor coach Joris H. die jarig was. Over teambuilding gesproken…C1 won 
krap van een boos Rood Zwart 4-3 en D1 haalde de volle buit bij Markelo 

met 3-6. Inderdaad; C1, B1 en A1 bevatten de nodige talenten!! TVO5 
haalde uit tegen Diepenheim met 7-2 winst, het 4e verloor nipt van Buurse 
en TVO2 ontving Markelo3. Het kostte zwoegen, na 2x voorsprong leek 

Markelo na de 2-2 een punt mee te nemen. Echter, de 3-2 in de slotfase 
door Jasper betekende een mazzelzege, maar bin’n is bin’n… Grote pech voor 
Rik H. die als vanouds excelleerde, maar bij een botsing een lelijke wond bij 

het oog opliep. Ziekenhuis behandeling dus, hopelijk snel herstel!! 
 

* TVO1 kreeg Barbaros op bezoek en stelde na de 1-1 ruststand in het 2e 

deel orde op zaken. Aaron en Jorn tekenden met elk 2 treffers voor de 4-1 
eindstand en voorlopige middenmootpositie… Ook TVO handbal startte de 
competitie. Het 1e moest ‘aftrappen’ bij Aktief K. en was lang gelijkwaardig. 

Na de 9-7 ruststand leek bij 17-16 een remise haalbaar. Nadat Britt V. 
geblesseerd afhaakte, kon TVO het net niet bolwerken. Bij 19-18 bleef de 
Beckumer ploeg nipt met lege handen. Tegenslag is ook het voorlopig 

afhaken van routinier Anita W. die toch voor de broodnodige rust en slimheid 
kan zorgen. Maar een week later toonden dames1 karakter en wonnen van 
DSVD2 met 23-21. Na een sterke eerste TVO fase kwamen de Deurninger 

dames nog opzetten, maar TVO wist de voorsprong vast te houden… 
 

* De TVO a junioren voetbalden tegen de Lochuizen junioren. Vlak na het 

begin en vlak na de hervatting scoorde TVO, 2-0 dus. Het spel was nogal 
sobertjes, Lochuizen kreeg ook kansen maar faalde voorin en Gijs t.L. 

tekende voor de geflatteerde 3-0 zege… Ook B1 en C1 deden goede zaken, 
maar TVO4 verloor. Het 5e had de Oeler touwtrekkers als sparringpartner; na 

40 minuten was het al 6-0 en lieten de Oelenaren ‘het touw vieren’…. 
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TVO2 was niet minder bij Rood Zwart, maar zag met lede ogen dat de buit 
met een late treffer in Delden bleef, 1-0. TVO1 was bij Hector lang slordig in 
de passing, kwam op slag van rust met 2-1 (weer) achter, maar was het 2e 

deel sterker. Na de gelijkmaker onder TVO druk, 2-2, bleef TVO krachtiger 
spelen, maar het bleef bij de remise. Jammer, dat na een inderdaad fikse 

overtreding op Martijn in de slotseconden TVO mensen verbaal te fors 
reageerden!.. 
 

 
Jubilarissen KVO (nu VAB!)boven vlnr: Rikie Vossebeld 25 jaar; Francis Schoot 25 
jaar,Truus ter Avest 25 jaar,Rikie Exterkate  40 jaar, beneden vlnr: DinieDamveld 25 

jaar; Annie Vossebeld 50 jaar en Grada Winters 40 jaar. Ellie v.d. Kuil ontbreekt 25 
jaar 

 

 
HET COMPLETE VERHAALVAN HERMAN VAN ’T OOST 
 

Het moest er een keer van komen. Maar steeds kwam op de een of 
andere manier die kink in de kabel. ‘Nu even niet, later misschien’ 
of ‘bij huidige omstandigheden niet zo passend’. Maar van uitstel 

kwam geen afstel. Wat heet, na de officiële intreding van de 
pensioenperiode was er de ultieme gelegenheid tot een diepte-

gesprek. Met de tot bedrijfsleider opgeklommen Herman van ’t Oost 
bij het Wapen van Beckum.  
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De tijd was er kortom rijp voor. Veel meegemaakt heeft hij bij de 
gerenommeerde horecazaak in Beckum, heel veel. Hectische drukke zaken, 
improvisatie, rare taferelen, misverstanden, irritaties maar ook mooie 

ontroerende dingen en hilarische toestanden. 
 

Een kijkje in de wondere wereld van 
het horecagebeuren 
Samen met Dinie en kleinzoon op stap, wandelend door Beckum. Ze liepen 

langs het voetbalveld, een dag na hun intieme afscheid met het personeel 
van Het Wapen van Beckum. We schrijven midden juni 2014. ‘Hoe ging dat 
gisteren?’ was de geijkte vraag. Er kwam een unanieme reactie van Dinie en 

Herman; ‘Prima geregeld door de familie Boenders, en Paul Wijlens’ voegen 
ze er aan toe. Het was dus een mooi stijlvol afscheid na 39 jaar trouwe 

dienst. Dat stond ook enkele weken pontificaal op een bord aan de 
Haaksbergerstraat voor het Horecabedrijf. ‘Herman bedankt’, met foto’s van 
Herman in actie tijdens zijn lange loopbaan in de tijdspanne van juni 1975 tot 

september 2014. De wereld mocht het weten, natuurlijk. 
Je proefde die morgen bij de ontmoeting met Dinie en Herman een stuk 
opluchting. Alsof hij lange tijd geworsteld had met het feit, dat zijn 

horecaloopbaan geëindigd was. Maar nu was hij er klaar mee, hij kon het 
accepteren en een plek geven. Temeer ook vanwege de getoonde 
waardering van de familie Boenders (en het personeel) daags ervoor. 
 

‘Die bescheiden meneer bleek Harry Boenders te zijn’ 
De tijd dat Herman met ferme tred richting het Wapen van Beckum liep,  

’s morgens, ’s middag of ’s avonds, is voorbij. Immer goed gemutst, vaak 
met een sigaar (nog even) tussen de lippen, straat oversteken, richting 

Boenders. Herman vertelt over zijn imposante loopbaan;  
Je bent geboren in het Arnhem, hoe is het zo begonnen in de horeca te 
Beckum? ‘Ik was werkzaam bij hotel de Keizerskroon in Apeldoorn. Toen 

kreeg ik een uitnodiging van een nicht die haar bruiloft ging vieren bij het 
Wapen van Beckum. Ik vond het een hele onderneming om daar ‘in het 
achterland’ te komen. Het was toen zoeken om zonder navigatie in dat kleine 

plaatsje Beckum te belanden. Ja hard rijden kon ik wel, maar Beckum vinden 
was moeilijk. Ik kwam toch tijdig ter plekke en trof daar een oud-collega. Die 
chef kok liet me het Wapen van Beckum bedrijf zien. Ik raakte enthousiast 

en kwam daar een bescheiden meneer tegen. Dat bleek dus Harry Boenders 
te zijn…. Tja, zo is het begonnen’ 
Was de Twickelzaal toen al gebouwd en later kwamen Het Nunnink, De 

Beunder en Heerenkamer erbij, in die volgorde waren dat hoogtijdagen? 
‘Toen ik ben begonnen was het Nunnink in aanbouw. Het werd een prachtig 
restaurant met open keuken en grill, aquariums met kreeften en forellen. Die 
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kon men a la minute uitzoeken en laten bereiden. De menukaart hadden we 
bijna niet nodig. We verkochten veel gerechten ‘uit de losse pols’ oa. vanaf 
de vleesplank, waar de mooiste stukken vlees op uitgestald lagen. Twickel 

bestond toen al als weekend-restaurant , doordeweekse dagen, bruiloften, 
feesten, recepties diners etc. De Beunder hoofdzakelijk grote trouwfeesten 

waar we er veel van hebben gehad in die jaren. maar dat liep vanaf 2007 
ongeveer behoorlijk terug’. 
Hoeveel kelners werden er toen ingezet bij een volle bezetting van de zalen? 

‘Dan praat je bij  grotere feesten al gauw over zo’n 20-tal en 7 man 
barpersoneel’.  
Wat waren jouw voornaamste taken de jaren door? 

‘In de latere perioden vooral feesten voorbereiden, contacten met bezoekers, 
coördineren en alles zo soepel mogelijk laten verlopen. Ook bij alle plekken 
bijsturen en bijspringen waar nodig’.  
 

Bezoek koningin Beatrix aan het Wapen van Beckum 
Geef eens een aantal voorbeelden van grote feesten: 

‘Dat zijn er vele geweest, kan er wel een boek over schrijven, (lachend) komt 
misschien nog. Het werkbezoek van Koningin Beatrix met commissaris van 

de Koningin Niers in augustus 1985 bij het Wapen van Beckum was wel 
apart. Met een luxe 3 gangen lunch menu voor 160 personen. Dat kostte 
veel voorbereiding en ik had al ervaring op dat gebied opgedaan. Ik heb 

vroeger veel op paleis Het Loo gewerkt met galadiners, ridderdagen, en 
intieme diners voor de Koninklijke familie’. 
Heb je wel eens een feest meegemaakt, waarbij alles tegenzat? 

‘Dat kan ik me niet herinneren. Wel eens kleine onvoorziene haperingen. Je 
moet altijd zorgen dat je op alle gebied goed bent voorbereid’. 
Welke topartiesten/bands kwamen bij het Wapen van Beckum optreden de 

jaren door? 
‘Oh, zovele de jaren door. Diverse gerenommeerde bands, Piet Veerman, 
Jannus,  die schieten me spontaan te binnen’. 

In de hoogtijdagen van de eindjaren ‘80, ‘90 en later draaiden ook je zoons 
Edwin en Richard geregeld mee ‘in het circus’. Waren prima medewerkers; 
voorkomend, beleefd, handig en vlot, waren de kwalificaties in de visie van 

de klanten. Maar de topdrukte is de laatste 10-15 jaar horeca-breed gestaag 
minder geworden. Vooral minder bruiloften / ander soort feestjes / letten op 
de kosten, etc. Wat betekent die trendbreuk voor de horecatoekomst? 

Herman stelt overtuigend; ’Probeer je altijd te onderscheiden door 
gastheerschap, kwaliteit en flexibiliteit’. 
 

Alle buffetten stonden in de fik  
Geef eens een of meerdere hilarische voorvallen die ongetwijfeld aan de orde 

zijn geweest in die 39 jaar bij het Wapen van Beckum: 
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‘Nou goed, één dan. Er was een grote partij op locatie, plm. 30 kilometer van 
Beckum. In de ochtend om 8 uur op pad om de partij met velen te 
organiseren voor 400 personen in partytenten. Moest enkele keren 

terugrijden om van alles en nog wat bij de basis op te halen tot en met het 
koude- en warme buffet. Alles stond klaar; koude buffetten mooi opgemaakt, 

warme buffetten in de hete lucht oven. Toen vloog deze na 20 minuten in 
brand, wij blussen met poederblussers en alles en nog wat… Helaas, alle 
gerechten hadden dezelfde kleur. Nadat de brandweer het onder controle 

had, hebben we alles ingeladen in de vrachtauto en met een noodgang terug 
naar Beckum. Met zeven personen in de cabine! Ik kon van de zenuwen niet 
meer schakelen met 12 versnellingen. Dat deed toen een afwasmeisje die 

wist hoe het moest. Haar vriend was namelijk vrachtwagenchauffeur. Na 
ruim een uur waren we terug met oa. een buffet, dat  de volgende dag 
bestemd was voor een andere party…’.  
 

In de hausse van trimlopen (jaren 80-90) werd je ook wel eens in en bij 
Beckum gesignaleerd als hardloper in sportkostuum, oa. samen met Toon 

Wentink: ‘Ach ja, die tijd. Dat moest van mijn werkgever (en van mezelf) om 
in conditie te blijven, anders groeide in dicht’. 
 

 
Herman van ’t Oost, nu tijd voor schoffelen in de tuin (en kleinzoon  

Justin achterin helpt dapper mee…) 
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Geef eens een spontane reactie op de volgende oneliners 
Kalligraferen op agendaborden en voor Zomerfeest publicatieborden;   
‘fluitje van een cent’. 

Zeurklanten bij de zaak; ‘mocht ik graag overtuigen en mee discussiëren’. 
Aangebrande aardappelen; ‘nam ik nooit mee’. 

Dronken klanten; ’gepast mee omgaan’. 
Roken binnen verboden / sigaar roken; ‘moet je consequent in wezen’. 
Feestje houden in keten, schuren en zg. kantines; ‘ben ik dus op tegen’. 

Door hoge menu- en drankprijzen mijden klanten gevestigde horecazaken; 
‘is volgens mij niet altijd waar’. 
Liflafjes, pasta’s. high tea etc. nemen plaats in van  traditionele diners; 

 ‘nog niet voor 30 procent, is na een studie vastgesteld’. 
Een laatste boodschap; ‘laten we ondanks alles optimistisch blijven’. 
Jan Ottink 

 
Zijlijnnoabers 
 

Als noabers van de kerk kregen wij, bewoners van de Beukenhof, een 
uitnodiging om roosjes te komen maken i. v. m. Het Blasiusfestival. Het ging 

zoals bij een bruiloft, koffie met wat lekkers, een borreltje en wat hapjes. 
Leuk!  Zaterdags hebben we de roosjes in de boog bevestigd en Zondags 
vond het festival plaats.Het was prachtig weer en zowel in de kerk met de 

verschillende koren als buiten waren allerlei activiteiten perfect geregeld. 
 

Het was heel erg dat diezelfde middag in Haaksbergen dat verschrikkelijke 
ongeluk met die monstertruck plaats vond. Dan blijkt dat veel mensen gaan 
bellen om te horen of hun kinderen of familie er ook bij betrokken waren. 

Het is te erg voor woorden dat zoveel families zoveel verdriet moeten 
doorstaan. 
De nieuwe kleedkamers zijn in gebruik genomen. Fijn natuurlijk voor 

iedereen maar ik mis de reuring beneden mij. Het was altijd een gezellige 
bedoening. 
 

Vergaderzaal 
Uit het roosjes maken is voor ons, de bewoners van de Beukenhof, ook nog 
iets zeer positiefs ontstaan.Wij zaten die middag in de grote vergaderzaal en 

iemand merkte op dat die zaal, kamer een prachtige locatie zou zijn om een 
paar keer per jaar voor de Beukenhofbewoners iets te organiseren. Wij 
hebben immers geen gezamenlijke ontmoetingsplek. De bewonerscommissie 

heeft contact opgenomen met het kerkbestuur en we hebben hun 
toestemming. Heel fijn dat we goeie "noabers" hebben!    

Rie Menkehorst 
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Zo zien ik ’t 
 

Wat e heisa in’t land. As de zomer voorbij is, gaat dat stelletje zielepote a 
weer zeike over Zwarte Piete. Sinds e bruingetinte dame bij de VN 

hepuitgevonde, dat de tradisie van SintNiclaas met ze Pieteèègeluknie ken, 
spronge hiero e stel nietsnutte op. Zwarte Piet mot minder zwart zijn en ja 
hoor; ene leerling-rechter in Mokum oordeelde dat ’t e tikke minder mot. 

Riekt naar slavernij en andere lulkoek.Gelukkig melde steeds meer 
gemeenten, dat ze niets gaan wijzige aan die traditie. Ze geve die nietsnutte 

een dikke middelvinger en zegge; rot op met die lariekoek… En helaasblijft 
de tv e podium biede voor die volstrekt overbodige discussies. 
 

Van heel andere orde was de heisa rond de welgestelde Vutter Guussie 

Hiddink, die het Nederlandse elftal naar het EK mot leide. Na de uitglijers 
tegen Italië en Servië ging ie met z’n makke kudde helemaal onderuit tege 

de noeste werkers van IJsland daaroo. Na de energieke zichzelf benoemde 
profeet, heilige Louis, was het opgestoke vuur in de selectie kats gedoofd. 
As verwende vedetten liepe de, veelal, miljonairs met handschoentjes over ’t 

veld. Vier, vijf, nee zes, zeven viele weer akelig door de lekke mand. Guussie 
zat met Blind en Van Nistelrooy as versteend op de bank. Ze zate erbij en 
keke ernaar… Elk vuurtje ontbrak zogezegd, Ja toch? Of nie dan. 

Waar ware de tijde van Rinus Israël, Theo Lazaroms, Jan Klaassens, Jan 
Wouters en dat soort ijzeremanne? 
Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum-West 
 

 

Uit het BBB archief; oktober 1991 
 

Mooie berichten, nostalgisch en al weer 23 jaar geleden!! 
 

 Bitter Kind maakte bij café Halfweg een geslaagde comeback. 
Misschien gaan ze eens klassiekers en top-40 werk spelen?!? 

 BBB gaat het financieel niet voor de wind. Bezuinigingen 
worden overwogen; misschien van folio naar A4 formaat, minder 

foto’s etc. De redactie gaat zoeken naar wegen om de inkomsten - 
uitgaven balans weer in evenwicht te brengen. 

 Van de TVO bestuurstafeloa.; naast de handbal- is ook de 

voetbalafdeling in de rode cijfers geraakt. Letten op onderhouds-
kosten en kostenpost voor trainers. TVO1 werd kampioen en TVO2 

degradeerde. Gerard Ottink en Alfons ten Dam stopten resp. als 
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elftalleiders van het 2e en 3e. er is chronisch gebrek aan jeugdleiders 
en TVO8 heeft hulp toegezegd. 

 Zondag 13 oktober Autocross geweld aan de Wolfkaterweg. Met 

125 deelnemers waaronder regionale toppers en plaatselijke rijders. 
 Nieuwbouwplan Beckum, op 15 kavels zijn nog geen woningen 

voltooid. 8 Kavels zijn verkocht, 2 in optie genomen en nog 5 zijn vrij 
beschikbaar. Pas als alle kavels definitief zijn verkocht, gaat de 

gemeente beginnen met het bouwrijp maken van de volgende 
uitbreiding vd nieuwbouwwijk.  

 Uitslag kleurwedstrijd CVB, de winnaars; 3-6 jaar Joost Wielens, 

Tanja Mulder en MoniekBreukers, 7-9 jaar Raymond Markslag en Ivo 
Temmink, 10-12 jaar Elsbeth Pasman, Thijs Vaanholt, Dorien 

Wijlens. 
 De nonsens rubriek H.A.N. DELSBLAD (van een zekere Nico 

Neutje?!) meldde oa. 1. Kringspier bijt drol. Op het toilet van de heer 
Simon Tront is een drol gehalveerd. Slechts een helft was voor 
commentaar bereikbaar. Simon hoopt, dat de andere helft morgen 

zijn visie geeft.  
 2. Het weer. Het hagelt, het hagelt grote vlokken fans, we zitten 

aan, nee onder de bar en we zuipen ons lens.  
 3. Flora en fauna. In onze rubriek Fauna en Flora deze maand het 

zwarte schaap. Het zwarte schaap leeft veelal teruggetrokken onder 
barkrukken en dergelijke. Weest u toch vooral behoedzaam als u er 
een tegenkomt. Zwarte schapen zijn behoorlijk vulgair, banaal en 

incontinent. Als u dus maar niet pissig wordt, als hij een drol neerlegt 
die zijn weerga niet kent.  

 4. Twents front maakt het bont. Leden vd afscheidingsbeweging Het 

Twentse Front hebben zich afgelopen nacht vergrepen aan jonge 
koalabeertjes die nietsvermoedend overstaken ter hoogte van afslag 

Oele. In een open brief verklaarde woordvoerder Kabel Jouw dat hij 
niets heeft tegen koalabeertjes, maar dat in de nieuwe Twentse 
Staat geen mens de koalabeertjes zal missen. 

 Een hondenvriend. Een serieus verhaal, die ingezonden brief van 
een hondenvriend! (is anno 2014 nog steeds actueel, zie ook de 

oproep eerder in TVO nieuws, red). ‘Ik wil graag reageren op het 
bericht in BBB, waarin iedere hondenliefhebber wordt verzocht niet 
het TVO veld over te steken. Ik voel me enigszins aangesproken, 

want ook ik loop en speel daar met de hond. Toch ben ik ervan 
overtuigd, dat alleen lopen en spelen weinig kwaad kan en geen 
onderhoud vraagt. Of wordt hier gedoeld op het poepprobleem? 

Hierin geef ik TVO het volle recht om een verbod te handhaven. 
Maar een echte hondenliefhebber houdt toezicht op z’n hond en 
voorkomt dat zijn uitwerpselen op het veld belanden. Iedere 
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voetballiefhebber heeft recht op een schoon veld. Overstekende 
honden zonder toezicht van de baas begrijpen dit niet en dan praten 
we over een ander probleem, of niet TVO? Een beetje meer begrip 

had ik wel verwacht; we mogen toch wel eens een balletje gooien 
met onze hond? Misschien schept mijn brief voor iedereen wat meer 

duidelijkheid en bereik ik enige flexibiliteit. Getekend; een 
hondenvriend. 

 

 

Sponsoren sv TVO bijgepraat 
 

Twee weken geleden zijn alle sponsoren van de omnivereniging TVO weer 
bijgepraat op een sponsorenavond. Alle steunverleners van TVO kregen 
actuele info over de stand van zaken, achterliggende activiteiten en 

toekomstverwachtingen. Er werd nog eens benadrukt, dat sponsoring in de 
sport, ondanks de economisch mindere tijd, zeer noozakelijk blijft om de 

vereniging gezond te houden. Natuurlijk was er ook een rondgang door het 
fraaie nieuwe kleedkamercomplex. 
Josien Breukers, Marco Ottink en Hennie Assink zijn resp. namens de volley, 

voetbal enhandbal lid van de sponsorcommissie. 
 

 
Afscheid Sponsorcommissieleden van sv TVO; vlnr: Kim Bösink (Volleybal); 

Michiel Jannink (Voetbal); Desi Hilderink (Volleybal) 
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Nog een keer benoemen dan: 

De ramp in Haaksbergen 
 

De datum 28 september staat in ieders geheugen gegrift. En heeft 

voor heel veel mensen, ook een aantal Beckumers, een grote impact 
(gehad). Het begon al tijdens het Blasiusfestival in- en bij de 

Beckumer kerk. Politiemotoren- en wagens alsmede ambulances 
reden met grote snelheid en loeiende sirenes door Beckum over de 
Haaksbergerstraat. Het ging ‘af en aan’, richting Haaksbergen en 

terug naar het Hengelose ziekenhuis. Meer dan een uur lang. 
Bezoekers van het festival kregen al snel de onheilstijding via de 

social media; er had zich een ramp voltrokken in Haaksbergen. Er 
waren een aantal doden gevallen, ook kinderen, wist men te 
vertellen…  

Een aantal slachtoffers bleek direct of indirect een kennis- of 
familierelatie met Beckumers te hebben, bleek later. En ook, onder de 
vele toeschouwers waren ook Beckumers die van heel nabij het drama 

hebben zien gebeuren. Met alle psychische gevolgen van dien voor die 
betrokkenen. In de media werd de ramp breed uitgemeten. Ook ‘onze’ 

Esther Rouwenhorst ging op pad en maakte enkele indrukwekkende 
reportages voor TC Tubantia over het gebeuren. In een verhaal 
memoreerde ze de ervaringen van Stefan Pot, die als bezoeker net de 

dans ontsprong maar wel snel ter plaatse hulp verleende; 
indrukwekkend.  
 

Manon de Lange, oud-Beckumse en kapster die nog steeds veel 
Beckumer klanten heeft, had ook de familie Hadders uit Haaksbergen 

‘in haar bestand’. De zwaar getroffen familie, waarvan zoon Tim (5) 
overleed en dochter Marit ernstig gewond raakte… Manon kende de 
familie vrij goed, men wist dat ze aardig kon zingen en tja, misschien 

wilde ze wel op de crematie van Tim zingen. Manon zegde aarzelend 
toe, zeer begrijpelijk – kan ik dat wel trekken? – maar de familie was 

enthousiast. Dus klonk enkele dagen later bij de afgeladen volle zaal 
tijdens de crematie van Tim Hadders het lied van Coldplay; Scientist, 
gezongen door Manon de Lange. ‘Het ging best goed’, zei Manon 

vorige week eenvoudig. Ongetwijfeld was dat weer een kippenvel-
moment voor alle betrokkenen. Ik ben dus nu maar weer even stil… 
Jan Ottink 
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MISVIERINGEN BECKUMNOVEMBER/DECEMBER 2014 
 

november 
Zo. 02 nov.   9.30 uur ALLERZIELEN;WERKGR.WOCO/   
   dames- herenkoor 
Zo. 9 nov.  10.00 uur HUBERTUSVIERING 
     Anne Kramer/dames-en herenkoor 
Zo. 16 nov.  09.30 uur GELEZEN EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Hoogland 
Za. 22 nov.  18.30 uur WERKGROEP  WOCO 

KINDERNEVENDIENST/dames-en 
herenkoor 

Zo. 30 nov.  09.30 uur EERSTE ZONDAG Vd. ADVENT;
   EUCHARISTIEVIERING 
     Past.v.Breemen/dames-herenkoor 

december 

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

EUCHARISTIEVIERING 

     Pastor Hoogland/dames- herenkoor 
Za. 20 dec.  18.30 uur WERKGROEP WOCO/Spirit 
Wo.24 dec.  18.00 uur EUCHARISTIEVIERING 

past.Hoogland/Ogink 
Do.25 dec.  09.30 uur EUCHARISTIEVIERING past.Geurts 
Zo. 28 dec.  09.30 uur; WOORD-EN COMMUNIEVIERING 

     pastor v.d. Bemt/dames- herenkoor
  

Datumbank 
 

22 okt.  Vrouw Actief Beckum; Leendert Vriel Stichting. 19.30 uur 

24 okt.  Jeugdraad; Bandjesavond in ’t Proggiehoes 
25 okt.  Sam’s kledingactie tot 12.00 uur afgeven bij ’t Proggiehoes 
29 okt.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

31 okt.  Halloweenparty bij café Halfweg 
4 nov.  Ouderensoos 
5 nov.  Herhalingscursus reanimatie/AED in Proggiehoes.19.00 uur 

8 en 9 nov. Vogelver. “Vogelvreugd”; tentoonstelling in ‘t Proggiehoes 
12 nov.` Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 
14-15-16 nov. Toneel Levenslust; blijspel “Aan het eind van de regenboog” 

15 nov.  Oud Papier 
19 nov. Vrouw Actief Beckum; Gezamelijke avond Beckum-Benelo-

Hengevelde. Aanvang 19.30 uur, Wapen van Beckum. 
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21-22 nov. Toneel Levenslust; blijspel “Aan het eind van de regenboog” 
23 nov.  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde.  BAZAAR 
26 nov  Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde 

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

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

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

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

17-18 jan. Midwinterfeesten 
19 april  1e H. Communie 
22 t/m 25-05’15  Pinksterfeesten 2015 

5 t/m 7 juni Jeugdkamp 2015 
6 juni  TVO-BreukersBeachsoccer toernooi 
 

************************************************************** 
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2014- 2015 
 

22 dec. t/m 2 jan. 2015  Kerstvakantie 
23 febr. t/m 27 febr.  Voorjaarsvakantie 
03 april t/m 06 april  Paasweekend 

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

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

 

 

Deze maand….in één volzin! 
We blijven in verwarring bij een wereld met IS gevaar en dreigendeEbola 
besmetting, terwijl ook nog eens de Zwarte Pieten minder zwart horen te 
zijn en we schudden meewarig ons hoofd bij de stuiptrekkingen rond het 

Nederland elftal en haar – van een voetstuk gevallen – coach wat niet 
wegneemt dat de maïs grotendeels geoogst is in onze contreien sportende 
Beckumers zich nu kunnen laven onder de douches in de nieuwe 

kleedkamers die op 15 november dan officieel geopend worden, hetgeen 
onverlet laat dat 17 januari de Midwinterfeesten weer op stapel staan en het 

beloofd een spektakel te worden met een muzikale topper…  
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Nog even een voorbeeld van de samenhorigheid, lees vrijwilligersinzet bij de 

realisatie van het kleedkamerproject. Tientallen, ook BOPpers van de parochie, stelden 
zich twee zaterdagen beschikbaar bij de grote bestratingsklus voor en naast de ingang 

van het TVO sportcomplex. 
 
  

Spreekuren Gezondheidscentrum 
De Beukenhof“Op uw gezondheid” 

 

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

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

 

PrikpostMedlon en trombosedienst 
dinsdag 08.15 – 08.45 uur afspraak niet nodig 

 

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

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

postadres Zuiderhart Stelplaats 2 7553 PC Hengelo 
Fysiotherapeut Reinout Vrijhoeven 
dinsdag 08.00 – 20.00 uur op afspraak 
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Officiële opening van het kleedkamercomplex 
bij TVO is op zaterdag 15 november a.s. om  
16 uur in de sportzaal voor genodigden. 
 
Rond 17.30 uur wordt een voetbalwedstrijd gespeeld 
tussen twee selecties van de TVO kampioensteams uit 

2000/2002 en 2012. Hierbij zijn naast de genodigden 
ook alle sv TVO leden welkom en kunnen tussendoor de 

kleedkamers bewonderd worden! 
 

Nadien begint in de sportzaal een informele instuif voor 
alle belangstellenden. 
 
 
 
Vanwege latere ingezonden en gecorrigeerde kopij betr. 
de misvieringen in Beckum hier  het juiste schema voor 
december! 
 

Za. 06 dec.  18.30 uur GEEN VIERING 

Zo. 14 dec.  09.30 uur DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT; 
EUCHARISTIEVIERING 

     pastor Hoogland/dames/ herenkoor 

Za. 20 dec.  18.30 uur WERKGROEP WOCOSpirit 
Wo. 24 dec.  18.00 uur GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Hoogland/Ogink / Spirit 

Do. 25 dec.  09.30 uur GEZONGEN EUCHARISTIEVIERING 
     pastor Geurts/dames-en herenkoor 
Vrij. 26 dec.  09.30 uur GEEN VIERING 

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

     pastor Roetgerink/dames/herenkoor 
Do. 01 jan.  09.30 uur GEEN VIERING 
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Leo loopt zijn 22e marathon 
 

Petje diep af voor Leo van het Bolscher, die afgelopen zondag met zijn 
Manhattan-groep maten de marathon van Amsterdam voltooide. 
Waar de winnaar, zo’n broodmager ventje uit Afrika, er 2. 06 uur over deed, 

noteerde Leo 4.12 uur. Een dubbele tijd dus, maar ja, Leo is ook een keer zo 
oud als dat ventje schat ik… 
Leo van het Bolscher, sinds een aantal jaren onze gewaardeerde ‘drukker’ 

van BBB is al sinds 1995 (ongeveer) fervent lange afstandloper. En met zijn 
pezige lichaam en karakter houdt hij dit al zo’n 20 jaar vol. Op 65 jarige 
leeftijd nu en de 22e marathon succesvol voltooid. Wie doet hem dat na? 

Ik dus allang niet meer!... 
                                                                                       Jan Ottink 
 
 
 
 

Onverwacht afscheid van Helene Meelissen, 
projectleider van DorpsplanPlus Beckum/Oele 
 
Het was maandag 13 oktober bij het begin van de stuurgroepvergadering 

Beckum/Oele in het Proggiehoes een vreemde gewaarwording. Helene 
Meelissen sinds 2 jaar de energieke voorgangster van het DorpsplanPlus 
project, had een mededeling voor de stuurgroepleden. 

Zij vertelde dat Het Oversticht, haar werkgever en initiator van de 
DorpsplanPlus projecten in de regio, haar ontslag had aangezegd. Vanwege 
´andere inzichten en reorganisaties´, zo was de motivatie ongeveer. 

 
Wat dit voor de verdere sturing en vervolg van het DorpsplanPlus betekent, 
is nog ongewis. Lars Harms de gemeentelijke coórdinator zal eea. met het 

Oversticht opnemen voor wat betreft de persoonlijke afhandeling maar ook 
de rol van Het Oversticht bij het vervolg van het project. 
Het plotseling wegvallen van Helene is een verlies voor de stuurgroep. Zij 

was kundig en kon goed adviseren en communiceren in deze materie. 
En bovenal, zij was een warm, sociaal en aangenaam persoon bij de 

vergaderingen.  
                                                                Stuurgroep Beckum/Oele 
 

 
De volgende BBB verschijnt al op 19 november as.  
Kopij uiterlijk 12 november binnen! 
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